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ОпшТИНА БОгДАНцИ 
ГРАдОНАЧАЛНИК: АНАСТАСИЈА ОЛУмЧЕВА

municipality of bogdanci
mayor: anastasija olumcheva

Т/F: 034/222-333; 034/221-077
Е-mail: opstina_bogdanci@t-home.mk
I: www.bogdanci.gov.mk

ОпшТИНА ДОјРАН 
ГРАдОНАЧАЛНИК: бОРЧЕ СТАмОВ

municipality of bosilovo
mayor: Borche stamov

Т/F: 034/225-278; 034/225-278
Е-mail: dojran@t-home.mk
I: www.dojran-info.com

ОпшТИНА БОСИлОВО 
ГРАдОНАЧАЛНИК: ЉУПЧО КОЛЕВ

municipality of bosilovo
mayor: ljupcho kolev

Т/F: 034/371-600; 034/371-600
Е-mail: opstinabosilovo1@gmail.com
I: www.bosilovo.gov.mk

ОпшТИНА КОНЧЕ 
ГРАдОНАЧАЛНИК: бЛАГОЈ ЈОВАНОВ

municipality of Konche
mayor: Blagoj jovanov

Т/f: 034/630-325; 034/630-327
Е-mail: opstina.konce@t-home.mk
I: www.konce.gov.mk

ОпшТИНА ВАлАНДОВО 
ГРАдОНАЧАЛНИК: НИКОЛЧЕ ЧУРЛИНОВСКИ

municipality of valandovo
mayor: nikolche churlinovski

T/F: 034/382-007; 034/382-044
Е-mail: valandovo@valandovo.gov.mk
I: www.valandovo.gov.mk

ОпшТИНА НОВО СЕлО 
ГРАдОНАЧАЛНИК: бЛАжО ВЕЛКОВ

municipality of novo selo
mayor: Blazo velkov

Т/F: 034/355-202; 034/355-702
Е-mail: administracija@novoselo.gov.mk
I: www.novoselo.gov.mk

ОпшТИНА ВАСИлЕВО 
ГРАдОНАЧАЛНИК: ВАНЧО СТОЈАНОВ

municipality of vasilevo
ГРАдОНАЧАЛНИК: vanco stojanov

Т/F: 034/354-444; 034/353-007
Е-mail: gradonacalnik@opstinavasilevo.gov.mk
I: www.opstinavasilevo.gov.mk

ОпшТИНА гЕВгЕлИјА 
ГРАдОНАЧАЛНИК: ИВАН ФРАНГОВ

municipality of gevgeliJa
mayor: ivan frangov

Т/F: 034/213-843; 034/611-373
Е-mail: kabinet@gevgelija.gov.mk
I: www.gevgelija.gov.mk

ОпшТИНА РАДОВИш 
ГРАдОНАЧАЛНИК: САшКО НИКОЛОВ

municipality of radovish
mayor: sashko nikolov

Т/F: 032/635-007; 032/630-290
Е-mail: gradonacalnik@radovis.gov.mk
I: www.radovis.gov.mk

ОпшТИНА СТРУМИцА 
ГРАдОНАЧАЛНИК: ЗОРАН ЗАЕВ

municipality of strumica
mayor: zoran zaev

Т/F: 034/348-030; 034/320-544
Е-mail: gradonacalnik@strumica.gov.mk
I: www.strumica.gov.mk

пОДАТОцИ ЗА КОНТАКТ ВО ОпшТИНИТЕ
ВО јУгОИСТОЧНИОТ плАНСКИ РЕгИОН
Data aBout contacts of municipalities in south-east planning region
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DEAR INVESTORS,

It is our pleasure to present you the Guide to Investment 

in the South-East Region of the Republic of Macedonia. 

This guide will introduce you to both national and regional 

policies, the measures for support of investments and the 

special characteristics of the existing industrial zones and 

locations in the region. 

The South-East region of Macedonia includes the 

regions of Strumica, Radovish, Gevgelija and Valandovo 

Valley, following the flow of the Rivers Strumica and Vardar. 

The region borders Greece to the South, Bulgaria to the East, 

and Macedonia’s Vardar and Eastern regions to the West 

and North, respectively. According to the data for 2012, the 

assessment is that the region has 171,416 citizens, 8.4% of 

the total population in the Republic of Macedonia; a total 

area of 2,835 km2, 10.9% of the total area of the country; and 

a population density of 63.2% per km2. The South-East region 

consists of ten municipalities: Bogdanci, Bosilovo, Valandovo, 

Vasilevo, Gevgelija, Dojran, Konche, Novo Selo, Radovish, and 

the municipality of Strumica. 

This guide consists of four parts. The first part gives an 

overview of the Republic of Macedonia (its climate, natural 

treasures, population, political system, economy, tourism, 

etc.), and aims to introduce you to Macedonia, more closely, 

as a favourable location for your investment. The second part 

gives an overview of the business environment in Macedonia, 

ПОЧИТУВАНИ ИНВЕСТИТОРИ,

Задоволство ни е да Ви го претставиме Водичот 

за инвестирање во Југоисточниот плански регион во 

Република Македонија. Водичот за инвестирање има 

за цел да Ве запознае со националните и регионалните 

политики и мерки за поддршка на инвестициите, како и 

со специфичностите на постоечките индустриски зонии 

локации во Југоисточниот регион.

Југоисточниот регион се протега на крајниот 

југоисточен дел на Република Македонија и го опфаќа 

подрачјето на Струмичко-Радовишката и Гевгелиско-

Валандовската котлина, односно долината на реката 

Струмица и долниот тек на реката Вардар. Регионот се 

граничи со Република Грција на југ и Република Бугарија 

на исток, а на север и запад со Источниот и Вардарскиот 

регион.Според податоците за 2012 година, проценка е 

дека во регионот живеат 171.416 жители, односно 8,4% од 

вкупното население во Република Македонија. Регионот 

има вкупна површина од 2.835 км2, односно 10,9% од 

вкупната површина на државата, со густина на населеност 

од 63,2 жители на км2. Вкупно десет општини го сочинуваат 

Југоисточниот плански регион: Општина Богданци, 

Општина Босилово, Општина Валандово, Општина 

Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина 

Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина 

Струмица. 
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and it contains more information about the legal and 

institutional frameworks for managing businesses, focusing 

on the possibility to found a company, and accompanied 

by the legal framework for managing business, taxes, trade 

possibilities, the workforce, management of state construction 

land, the possibilities for financial support for the companies, 

and immovable property.  The third part contains general 

information about the region and the advantages that it 

offers for your investments. The fourth part presents each of 

the ten municipalities and their investment potentials. Basic 

information about each municipality is given separately, 

including a short overview of the municipality, its traffic 

connections, human resources and education levels, and 

the local economy, with a special emphasis on the industrial 

zones and locations where you can invest. 

The guide is prepared as a part of the Project 

“Industrial Zones and Commercial Roads in the Cross-Border 

Area (Zones and Roads)” CRIS No. IPA/2009/DN021101/CN 

307-134, financed by the EU IPA Program for Cross-Border 

Cooperation Republic of Macedonia – Republic of Greece 

2007-2013, approved in the Second Call for project proposals.  

The project “Zones and Roads” is conducted by the Centre 

for Development of the South-East Region in the Republic 

of Macedonia, as partner and the Region Central Macedonia 

from the Republic of Greece, as a leading partner. 

We hope that the Guide will provide you with useful 

information that will help you make business decision for 

investing in some of the industrial zones and/or locations in 

the South-Eastern region of the Republic of Macedonia.

Respectfully,

Zulieta Gjurkova

Manager

Centre for Development of

the South-East Planning Region

Водичот за инвестирање се состои од 4 дела. Во 

првиот дел се дадени Општи информации за Република 

Македонија (клима, природни богатства, население, 

политички систем, економија, туризам, итн.) и истиот има 

за цел да Ви ја претстави одблиску Република Македонија, 

пред се како погодна локација за Вашите инвестиции. 

Во вториот дел е претставено Деловното опкружување 

во Република Македонија, каде многу детално Ве 

информираме за правната и институционалната рамка за 

водење бизнис во Република Македонија, почнувајќи од 

можностите за основање на фирма, преку правната рамка 

за водење бизнис, даноците, можностите за трговија, 

пазарот на работна сила, управување со државно градежно 

земјиште, можностите за финансиска поддршка на фирмите 

па се до недвижниот имот. Третиот дел се однесува на 

Југоисточниот плански регион каде се дадени општи 

информации за регионот и предностите што регионот Ви 

ги нуди како извонредна локација за Вашите инвестиции.

Во четвртиот дел се претставени секоја од десетте општини 

во регионот и нивните инвестициски потенцијали. Ви ги 

претставуваме основните информации за секоја општина 

пооделно, вклучително кратка информација за самата 

општина, сообраќајните врски, човечките ресурси и 

образованието, локалната економија со посебен осврт на 

индустриските зони и локациитекаде Вие имате можност да 

инвестирате.

Водичот е изработен во рамки на проектот 

„Индустриски зони и комерцијални патишта во 

прекуграничната област (Зони и патишта)” CRIS бр. 

IPA/2009/DN021101/CN 307-134, кој се финансира од ЕУ 

ИПА Програмата за прекугранична соработка Република 

Грција - Република Македонија 2007 - 2013, а е одобрен во 

рамки на Вториот повик за проектни предлози. Проектот 

„Зони и патишта“ го спроведуваат Центарот за развој на 

Југоисточниот плански регион од Република Македонија 

како партнер, и Регионот Централна Македонија од 

Република Грција, како водечки партнер.  

Се надеваме дека во Водичот ќе најдете корисни 

информации кои ќе Ви помогнат да донесете деловна 

одлука за инвестирање во некоја од индустриските зони и/

или локации во Југоисточниот плански регион во Република 

Македонија.

Со почит,

Жулиета Ѓуркова

Раководител

Центар за развој на

Југоисточениот плански регион
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1. ОпшТИ ИНФОРМАцИИ ЗА 
РЕпУБлИКА МАКЕДОНИјА

1.1. ВОВЕд

Република Македонија се наоѓа во југоисточна 
Европа, во централниот дел на Балканскиот 
Полуостров и има површина од 25.713 км2. Нејзиниот 
релјеф се карактеризира со големи и високи 
планински масиви меѓу кои се протегаат широки 
и рамни долини и низини. Низ средишниот дел 
поминува најголемата река Вардар. 

Речиси целата територија на Македонија се 
наоѓа на географска широчина од 40° и 42°. Земјата 
се граничи со Србија и Косово на север, Бугарија на 
исток, Грција на југ и Албанија на запад. Република 
Македонија има значајна географската положба како 
централна балканска држава која се граничи со пет 
држави различни по својот стопански потенцијал и 
развиеност. Тие се упатени на меѓусебна трговска 
размена и дополнување на нивните економии, 
токму преку територијата на Република Македонија. 
Од друга страна, Република Македонија е главен 
транзитен пат за испорака на стоки од Грција преку 
Балканот кон источна, западна и централна Европа и 
преку Бугарија кон исток. 

Службен јазик е македонскиот. Во општините во 
кои живеат етнички групи чија застапеност изнесува 
над 20% од вкупното население во општината како 
службен јазик, покрај македонскиот, се употребува и 
јазикот на таа етничка група.

Државното знаме претставува жолто сонце со 
осум краци кои се шират кон рабовите на црвено 
поле.

Државна валута е Македонскиот денар (МКД). 
Приближен курс: 1 евро = 61,53 денари; 1 УСД = 47,9 
денари.

Република Македонија  се наоѓа во зоната на 
централно европско време (GMT + 1).

1.2. КЛИмА

Климата во Република Македонија се 
класифицира како преодна помеѓу медитеранска 
и континентална. По должината на речните долини 
на реките Вардар и Струмица, климата е умерено-
медитеранска. Во внатрешноста, климата е претежно 
континентална со топли и суви лета, како и студени и 

1. general information about the 
republic of macedonia

1.1. introDuction

The Republic of Macedonia is situated in 
South Eastern Europe, in the central part of the 
Balkan Peninsula, and has a geographical area of 
25.713 km2. It is defined by high mountain ranges 
at its extremities, between which are stretched 
wide and flat valleys, with the river Vardar flowing 
through the centre. Most of country’s territory lies 
at a latitude of between 40° and 42°. The country 
borders Serbia and Kosovo to the North, Bulgaria 
to the East, Greece to the South and Albania to 
the West. As a central Balkan country bordering 
five neighbours, the Republic of Macedonia has a 
range of potential trading partners, and is party to 
a great amount of through-travel. Moreover, the 
Republic of Macedonia is the main transit route 
for the delivery of goods from Greece, through the 
Balkans to Eastern, Western and Central Europe, 
and through Bulgaria towards the East.

The official language of the country is 
Macedonian, though in municipalities where 
the ethnic minority population exceeds 20%, an 
additional official language of the ethnic group is 
used locally. The country flag is a yellow sun on a 
red background with 8 rays spreading towards the 
edges. The currency used is the Macedonian Denars 
(MKD), which has an approximate value of 61 per 
Euro, and 48 per US Dollar.

The Republic of Macedonia operates at Central 
European Time (GMT + 1). 

1.2. climate

The Republic of Macedonia has a transitional 
climate from Mediterranean to continental. Along 
the river valleys of the Vardar and Strumica Rivers, 
the climate is temperate Mediterranean; in the 
interior, the climate is mainly continental with 
hot and dry summers, and cold and wet winters. 
Macedonia has various homogenous climate 
regions: a sub-Mediterranean region (from 50 to 500 
meters above sea level); a temperate continental 
sub-Mediterranean region (to 600 meters above 
sea level); a hot continental region (from 600 to 
900 meters above sea level); a cold continental 
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влажни зими. На територијата на Република Македонија 
се среќаваат следните хомогени климатски предели: 
субмедитеранскиот предел (од 50 до 500 м.н.в.), 
умерениот континентален субмедитерански предел 
(до 600 м.н.в.); топлиот континентален предел (од 
600 до 900 м.н.в.); студениот континентален предел 
(од 900 до 1100 м.н.в.); потшумскиот континентален 
планински предел (1100 - 1300 м.н.в.); шумскиот 
континентален планински предел (од 1300 до 1650 
м.н.в.), подалпскиот планински предел (од 1650 до 
2250 м.н.в.) и алпскиот планински предел (над 2250 
м.н.в.).

1.3. ПРИРОдНИ бОГАТСТВА

Со своите природни услови (геолошкиот 
состав, релјефот, климата, хидрографијата, почвата, 
растителниот и животинскиот свет), Република 
Македонија е земја која изобилува со природни 
богатства и убавини. Бројот на сончевите денови 
во Македонија ја надминува бројката од 240, што 
укажува на големиот потенцијал за искористување 
на сончевата енергија. Планините кои зафаќаат 
75% од територијата изобилуваат со разновиден и 
ендемски (на пр. моликата) шумски фонд, богат воден 
потенцијал, висококвалитетни пасишта и пештери 
чијашто убавина го одзема здивот. Македонија е исто 
така езерска земја со голем број на езера, 3 големи 
тектонски и над 35 помали планински леднички 
езера. Речната мрежа е распространета на целото 
подрачје на Македонија, наводнувајќи ги плодните 
алувијални почви на кои растат висококвалитетните 
и надалеку познатите македонски зеленчук и овошје. 
Тука се и многубројните минерални, топли и солени 
извори и водопади, како и рудните богатства меѓу кои 
е и минералот Лорандит од рудникот Алшар, кој го 
има единствено во Република Македонија.

Во изминатите децении со организирана заштита 
во Република Македонија опфатени се 74 предмети 
на природата во мрежата на заштитени области, 
коишто зафаќаат вкупна површина од 187.895 ха, 
или 7,30% од територијата на земјата. Согласно 
со Законот за заштита на природата во Република 
Македонија статус на заштитено богатство имаат: 3 
национални парка, со површина од 108.338 ха, или 
4,2%; 4 строги природни резервати, со површина од 
12.855 ха, или 0,50%; 3 предели со посебни природни 
особини, со површина од 2.338 ха, или 0,09%; 14 
различни растителни и животински видови надвор 
од природните резервати, со површина од 2.709 

region (from 900 to 1100 meters above sea level); 
sub-forest continental mountainous region (from 
1100 to 1300 meters above sea level); a forested 
continental mountainous region (from 1300 to 1650 
meters above sea level); a sub-alpine mountainous 
region (from 1650 to 2250 meters above sea level); 
and the alpine mountainous region (2250 meters 
above sea level and higher).

1.3. natural treasures

Macedonia’s natural conditions (geological 
content, relief, climate, hydrography, soil, and flora 
and fauna) are abundant with natural treasures and 
beauty. The number of sunny days exceeds 240, 
making solar energy a potentially useful method 
of power generation. The mountains which make 
up 75% of the territory are rich with endemic 
forest diversities (e.g. Macedonian pine); there is 
rich water potential; high quality grass lands, and 
breath taking caves. Macedonia also plays host to 3 
large tectonic lakes and over 35 smaller mountain 
glacier lakes. The river network spreads throughout 
on the whole territory, irrigating the fertile alluvial 
soil where highly regarded fruits and vegetables 
are grown. There are also hot and salty springs and 
waterfalls, and mineral deposits such as the Alshar 
mine, where Lorandite can be found.

In the past decades, the environmental 
protection program in the Republic of Macedonia 
included 74 natural sites, in the network of 
protected areas, composing 187.895 hectares, or 
7.3% of the country’s territory. 

In accordance with the Law on Nature 
Protection in the Republic of Macedonia, protected 
status has been given to: 3 national parks, with a 
surface of 108.338 ha, or 4.2%; 4 natural reservoirs, 
with a surface of 12.855 ha, or 0.50%; 3 regions 
which have special natural characteristics, with a 
surface of 2.338 ha, or 0.09%; 14 different types 
of flora and fauna in the natural reservoirs, with a 
surface of 2.709 ha, or 0.10%; 33 natural regions 
protected in the category of natural monuments, 
with a surface of 61.655 ha, or 2.4%.

1.4. population

According to official data from the census 
conducted in 2002, the Republic of Macedonia 
contains 2.022.547 citizens (2.063.723 according to 
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ха, или 0,10%; 33 природни предели заштитени во 
категоријата споменици на природата, со површина 
од 61.655 ха, или 2,4%.

1.4. НАСЕЛЕНИЕ

Според последните официјални податоци од 
пописот во 2002 година, во  Република Македонија 
живеат 2.022.547 граѓани (2.063.723, проценка 2013). 
Густина на населението изнесува 80 жители на км2. 
Најголемиот дел од населението го сочинуваат 
Македонци (64,18%), потоа Албанци (25,17%), Турци 
(3,85%), Роми (2,66%), Власи (0,48%), Срби (1,78%), 
Бошњаци (0,84%) и останати етнички групи (1,04%).

Бројот на општини  изнесува 84, бројот на 
населени места е 1767, од кои 34 градови.  

Во главниот град Скопје - политички, 
административен и економски центар на Република 
Македонија живеат 668.518 жители. Останати 
поголеми градови се: Битола - 80.550; Куманово 
- 76.272;  Прилеп - 69.704; Тетово - 52.915; Велес 
- 43.716; Охрид - 42.033; Штип - 40.016; Гостивар - 
35.847; Струмица - 35.311; итн.

1.5. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕм

Македонија е република со повеќепартиска 
парламентарна демократија и политички систем 
поделен на законодавна, извршна и судска власт. По 
1945 година, Македонија станува суверена република 
во рамките на југословенската Федерација, а на 
8. септември 1991 година, по одржаниот државен 
референдум, Република Македонија стана 
суверена и независна држава. Уставот на Република 
Македонија е усвоен на 17. ноември 1991 година 
од страна на првиот повеќепартиски парламент со 
главна цел Република Македонија да се формира 
како суверена и независна, граѓанска и демократска 
држава и да се создаде институционална рамка за 
развој на парламентарната демократија, во која ќе се 
гарантираат човековите права, граѓанските слободи 
и националната еднаквост.

Според Уставот, Собранието на Република 
Македонија е претставничко тело на граѓаните и 
ја претставува законодавната власт. Собранието 
е составено од 123 пратеници кои се избираат на 
парламентарни избори кои се одржуваат на секои 
четири години.

Извршната власт на Република Македонија 

an estimate in 2013). The population density is 80 
citizens per km2. 

The majority of the population are 
Macedonians (64.18%), with the second largest 
group being Albanians (25.17%), then Turks (3.85%), 
Roma (2.66%), Serbs (1.78%), Bosniaks (0.84%) 
Vlachs (0.48%), and other ethnic groups (1.04%).

Macedonia has 84 municipalities, and the 
number of populated areas is 1767, out of which 
34 are cities. 

In the capital city of Skopje – the political, 
administrative, and economic center of the 
Republic of Macedonia – live 668.518 citizens. Other 
big large cities include:  Bitola (80.550); Kumanovo 
(76.272);  Prilep – (69.704); Tetovo (52.915); Veles 
(43.716); Ohrid (42.033); Shtip (40.016) Gostivar 
(35.847); Strumica (35.311); etc.

1.5. political system

Macedonia is a republic with a multiparty 
parliamentary democracy, and a political system 
with powers divided into legislative, executive, and 
judicial. After 1945, Macedonia became a sovereign 
republic in the frame of the Yugoslav Federation, 
and on 08 September 1991, after a referendum, 
the Republic of Macedonia became a sovereign and 
independent country.  

The Constitution of the Republic of Macedonia 
was adopted on 17 November 1991, from the first 
multiparty parliament, having as a main goal 
to create a sovereign, independent, civic, and 
democratic country, and to create an institutional 
framework for the development of parliamentary 
democracy, which will guarantee the human rights, 
civil freedoms and national equality. 

According to the Constitution, the Parliament 
of the Republic of Macedonia is a representative 
body of the citizens and represents the legislative 
power. The Parliament consists of 123 MPs who are 
elected at parliamentary elections held every four 
years. 

The executive power of the Republic of 
Macedonia is divided between the Government 
and the President of the republic. The President of 
the Republic of Macedonia represents the republic 
and performs the function of Supreme Commander 
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ха, или 0,10%; 33 природни предели заштитени во 
категоријата споменици на природата, со површина 
од 61.655 ха, или 2,4%.

1.4. НАСЕЛЕНИЕ

Според последните официјални податоци од 
пописот во 2002 година, во  Република Македонија 
живеат 2.022.547 граѓани (2.063.723, проценка 2013). 
Густина на населението изнесува 80 жители на км2. 
Најголемиот дел од населението го сочинуваат 
Македонци (64,18%), потоа Албанци (25,17%), Турци 
(3,85%), Роми (2,66%), Власи (0,48%), Срби (1,78%), 
Бошњаци (0,84%) и останати етнички групи (1,04%).

Бројот на општини  изнесува 84, бројот на 
населени места е 1767, од кои 34 градови.  

Во главниот град Скопје - политички, 
административен и економски центар на Република 
Македонија живеат 668.518 жители. Останати 
поголеми градови се: Битола - 80.550; Куманово 
- 76.272;  Прилеп - 69.704; Тетово - 52.915; Велес 
- 43.716; Охрид - 42.033; Штип - 40.016; Гостивар - 
35.847; Струмица - 35.311; итн.

1.5. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕм

Македонија е република со повеќепартиска 
парламентарна демократија и политички систем 
поделен на законодавна, извршна и судска власт. По 
1945 година, Македонија станува суверена република 
во рамките на југословенската Федерација, а на 
8. септември 1991 година, по одржаниот државен 
референдум, Република Македонија стана 
суверена и независна држава. Уставот на Република 
Македонија е усвоен на 17. ноември 1991 година 
од страна на првиот повеќепартиски парламент со 
главна цел Република Македонија да се формира 
како суверена и независна, граѓанска и демократска 
држава и да се создаде институционална рамка за 
развој на парламентарната демократија, во која ќе се 
гарантираат човековите права, граѓанските слободи 
и националната еднаквост.

Според Уставот, Собранието на Република 
Македонија е претставничко тело на граѓаните и 
ја претставува законодавната власт. Собранието 
е составено од 123 пратеници кои се избираат на 
парламентарни избори кои се одржуваат на секои 
четири години.

Извршната власт на Република Македонија 

an estimate in 2013). The population density is 80 
citizens per km2. 

The majority of the population are 
Macedonians (64.18%), with the second largest 
group being Albanians (25.17%), then Turks (3.85%), 
Roma (2.66%), Serbs (1.78%), Bosniaks (0.84%) 
Vlachs (0.48%), and other ethnic groups (1.04%).

Macedonia has 84 municipalities, and the 
number of populated areas is 1767, out of which 
34 are cities. 

In the capital city of Skopje – the political, 
administrative, and economic center of the 
Republic of Macedonia – live 668.518 citizens. Other 
big large cities include:  Bitola (80.550); Kumanovo 
(76.272);  Prilep – (69.704); Tetovo (52.915); Veles 
(43.716); Ohrid (42.033); Shtip (40.016) Gostivar 
(35.847); Strumica (35.311); etc.

1.5. political system

Macedonia is a republic with a multiparty 
parliamentary democracy, and a political system 
with powers divided into legislative, executive, and 
judicial. After 1945, Macedonia became a sovereign 
republic in the frame of the Yugoslav Federation, 
and on 08 September 1991, after a referendum, 
the Republic of Macedonia became a sovereign and 
independent country.  

The Constitution of the Republic of Macedonia 
was adopted on 17 November 1991, from the first 
multiparty parliament, having as a main goal 
to create a sovereign, independent, civic, and 
democratic country, and to create an institutional 
framework for the development of parliamentary 
democracy, which will guarantee the human rights, 
civil freedoms and national equality. 

According to the Constitution, the Parliament 
of the Republic of Macedonia is a representative 
body of the citizens and represents the legislative 
power. The Parliament consists of 123 MPs who are 
elected at parliamentary elections held every four 
years. 

The executive power of the Republic of 
Macedonia is divided between the Government 
and the President of the republic. The President of 
the Republic of Macedonia represents the republic 
and performs the function of Supreme Commander 
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е поделена помеѓу Владата и Претседателот на 
Републиката.

Претседателот на Република Македонија ја 
претставува Републиката и ја извршува функцијата 
Врховен командант на вооружените сили. 
Претседателот се бира на општи и непосредни 
избори, со мандат од пет години и можност за уште 
еден реизбор.

Главната извршна власт ѝ е доверена на Владата, 
предводена од Претседател на Владата на Република 
Македонија. Владата (Претседателот на Владата 
и министрите) ја избира Собранието на Република 
Македонија со мнозинство гласови од вкупниот број 
на пратеници и за својата работа одговара пред 
Собранието. Владата е највисоката институција 
на државната администрација и меѓу другото, ги 
има следните одговорности: да предлага закони, 
буџетот на Републиката и друга законска регулатива 
којашто се усвојува во Собранието; да ги определува 
политиките за извршување на законите и другите 
регулативи на Собранието и е одговорна за нивното 
спроведување; да носи одлуки за признавање држави 
и влади; да воспоставува дипломатски и конзуларни 
односи со други држави; го предлага Јавниот 
обвинител; да предлага назначување на амбасадори и 
претставници на Република Македонија во странство 
и да назначува шефови на конзуларни канцеларии; и 
извршува други должности предвидени со Уставот и 
законите.

Според Уставот и законите, судската власт е 
независна и се спроведува преку судовите. На врвот 
на судскиот систем се Врховниот суд и Судскиот совет 
на Република Македонија. Врховниот суд е највисок 
суд во Република Македонија и го обезбедува 
единството во примената на законите од страна на 
судовите. Судскиот совет е самостоен и независен 
орган на судството кој ја обезбедува и гарантира 
самостојноста и независноста на судската власт. 
Уставниот суд на Република Македонија е орган на 
Републиката кој ја штити уставноста и законитоста. 
Со последните реформи во судскиот систем од 2007 
година, воведени се Административни судови кои 
делуваат по однос на жалбите на одлуките донесени 
од државната администрација.

1.6. ЕКОНОмИЈА

Според извештајот на Светска банка “Doing 
Business 2013 Report” Македонија е рангирана на 23 

of the armed forces. The president is elected at 
general and direct elections, with a mandate of five 
years, with a possibility for one more re-election. 

The main executive power is attributed to 
the Government, led from the President of the 
Government of the Republic of Macedonia. The 
Government (the President of the Government 
and ministers) is elected by the Parliament of the 
Republic of Macedonia by a majority of the total 
number of MPs, and for its work it responds to 
the Parliament. The Government is the highest 
institution of the state administration, and among 
others has the following authorities: proposing 
laws, overseeing the national budget, and the law 
regulations adopted at the Parliament, and defining 
the policies for implementation of the laws and 
other regulations of Parliament and is responsible 
for their implementation; it adopts decisions for 
the recognition of countries and governments; it 
establishes diplomatic and consular relations with 
other countries; it proposes the Public Prosecutor; 
it proposes the appointments of ambassadors 
and representatives of the Republic of Macedonia 
abroad and the chiefs of consular offices. It also 
performs other obligations envisaged within the 
Constitution and the law.

According to the Constitution and the law, the 
judicial power is independent and is implemented 
through courts. At the top of the judicial system 
are the Supreme Court and the Judicial Council 
of the Republic of Macedonia. The Supreme Court 
is the highest court in the Republic of Macedonia 
and it ensures the unity of the application of the 
laws by different courts. The Judicial Council is an 
independent body of the judiciary which guarantees 
the independence of the judicial power. The 
Constitutional Court of the Republic of Macedonia 
is a body that protects the constituency and the 
law of the country. The latest reforms of the judicial 
system in 2007 introduced Administrative Courts 
which act on complaints against decisions adopted 
by the public administration. 

1.6. economy

In the World Bank “Doing Business 2013” 
report, Macedonia ranked 23rd position in the world, 
which implies a jump of 37 positions compared to 
2012. According to the “Global Competitiveness 
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место на светската ранг-листа, со пораст од 37 места 
во однос на 2012 година. Според Глобалниот Индекс 
на конкурентност на Светскиот Економски Форум 
“Global Competitiveness Index of the World Economic 
Forum” 2013-2014 година, Македонија е на 73 место, 
со подобрување на  рангот од 7 места, во споредба 
со извештајот 2012 - 2013. Според Агенцијата за 
кредитен рејтинг “Standard and Poor’s“ кредитниот 
рејтинг на Македонија на крајот на 2013 изнесува 
ББ-/стабилен/Б.

Подолу е даден преглед на основните економски 
показатели за Република Македонија (2013): 

•	 БДП: 8,031 милијарди eвра.
•	 БДП по глава на жител:3.891 eвра. 
•	 Реалната стапка на раст на БДП: 3,3 %.
•	 Инфлација: 2,8 %. 
•	 Извоз на стоки ф.о.б.: 3,177 милјарди евра.
•	 Увоз на стоки ф.о.б.: 4,866 милјарди евра.
•	 Трговско салдо ф.о.б.: - 1,689 милјарди евра.
•	 Странски Директни Инвестиции (СДИ): 240 
милиони евра.
•	 Активно население (2Q, 2013): 952.327.
•	 Вработени (2Q, 2013): 678.467.
•	 Невработени (2Q, 2013): 273.860.
•	 Стапка на вработеност (2Q, 2013): 40,7%.
•	 Просечна нето плата (2Q, 2013): 21.108 денари 
(343 евра).
•	 Стапка на невработеност (2Q, 2013): 28,8 %. 
•	 БДП по глава на жител според ПКМ (2010): 36% 
од просекот на ЕУ-27.
•	 Земјоделска површина (2012): 1.268.000 ха.
•	 Обработлива површина (2012): 510.000 ха.

 » Ораници и бавчи (2012): 414.000 ха.
 » Овошни градини (2012): 15.000 ха.
 » Лозја (2012): 21.000 ха.
 » Ливади (2012): 60.000 ха.
 » Пасишта (2012): 757.000 ха.
 » Бар, трстици и рибници (2012): 1.000 ха.

Главни земјоделски производи: пченица, 
пченка, шеќерна репка, ориз, сончоглед, тутун, грозје, 
раноградинарски зеленчук (домати, краставици, 
пиперки, зелки). 

Главни извозни производи од Република 
Македонија (2012): автомобилски делови, фероникел, 
нафтени масла и преработки, машини и апарати, 
производи од железо и челик, тутун, текстилни 
производи, вино, лекови, овошје, зеленчук, 
конзервирана храна.

Index of the World Economic Forum” 2013-2014, 
Macedonia is on the 73rd position, which means 
there is improvement by 7 positions, compared to 
the report for 2012-2013. 

According to the Agency for Credit Rating, 
“Standard and Poor’s”, the credit rating of 
Macedonia in the end of 2013 was BB- / stable/B.

Below you can find a review of the World 
Bank’s basic economic indicators for the Republic 
of Macedonia (2013): 

•	 GDP: 8.031 billion EUR.
•	 GDP per capita: 3,891 EUR. 
•	 Realistic growth rate of GDP: 3.3% .
•	 Inflation: 2.8%. 
•	 Export of goods f.o.b.: 3.177 billion EUR.
•	 Import of goods f.o.b.: 4.866 billion EUR.
•	 Trade balance f.o.b.: - 1.689 billion EUR.
•	 Foreign Direct Investments (FDI): 240 million 
EUR.
•	 Active Population (2Q, 2013): 952,327.
•	 Employed (2Q, 2013): 678.467.
•	 Unemployed (2Q, 2013): 273.860.
•	 Rate of employment (2Q, 2013): 40.7%.
•	 Average net monthly salary (2Q, 2013): 21,108 
Denars (343 EUR).
•	 Rate of unemployment (2Q, 2013): 28.8 %. 
•	 GDP per capita according to PPP (2010): 36% 
of the average at EU-27.
•	 Agricultural area (2012): 1.268.000 ha.
•	 Ploughed fields (2012): 510.000 ha.

 » Ploughed fields and gardens (2012): 414.000 
ha.

 » Fruit gardens (2012): 15.000 ha.
 » Vineyards (2012): 2.000 ha.
 » Valleys (2012): 60.000 ha.
 » Pastures (2012): 757.000 ha.
 » Eire, reed, and fish ponds (2012): 1.000 ha.

Main agricultural products: wheat, corn, 
sugar-beet, rice, sunflower, tobacco, grapes, early-
garden vegetables (tomatoes, cucumbers, peppers, 
cabbage). 

Main export products of the Republic of 
Macedonia (2012): parts for cars, ferronickel, 
fuel oil and processed products, machines and 
appliances, products made of iron, steel, tobacco, 
textile products, wine, drugs, fruits, vegetables, 
and tinned food. 
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Главни извозни партнери (2012): Германија, 
Косово, Србија, Бугарија, Италија, Грција, Хрватска, 
Кина.

Главни увозни производи: нафта, платина, 
електрична енергија, производи од железо и челик, 
возила, лекови, природен гас, опрема.

Главни увозни партнери: Грција, Германија, 
Бугарија, Италија, Велика Британија, Србија, Кина, 
Руската Федерација, Украина, Хрватска, Словенија.

Индустрии: преработка на храна, пијалоци, 
текстил, електрична енергија, преработка на сурова 
на нафта, челик, производство и преработка на 
метали, цигари, обувки, машини, мебел.

Рударство: јаглен (лигнит), цинк, олово, 
силициум, бакар, никел, хром, мермер, гипс.

1.7. ТУРИЗАм

Вкупниот број на туристи во Република 
Македонија во 2012 година изнесувал 663.633, од кои 
312.274 домашни (47%) и 351.359 странски туристи 
(53%). Во споредба со претходната 2011 година, се 
забележува зголемување на странските туристи за 
7,3%  во вкупниот број на туристи. 

Вкупниот број на ноќевања во Република 
Македонија во 2012 година изнесувал 2.151.692, 
од кои 1.339.946 отпаѓаат на домашни (62,3%) и 
811.746 на странски туристи (37,7%). Во споредба со 
претходната 2011 година, бројот на ноќевањата на 
странските туристи во вкупниот број на ноќевања е 
зголемен за 7,5%.

1.7.1. ЕзЕрски туризам

Охридското Езеро со нарекува македонско 
слатководно море, и тоа не само поради топлата 
сина боја, туку и поради големината, бидејќи зафаќа 
површина од 349 км2. Така, се добива впечаток 
дека пред нас се наоѓа голем морски залив или пак 
истргнато парче морска широчина, фрлено меѓу 
високите планини на надморска височина од 693 
метри.

Најголемата должина на Охридското Езеро 
изнесува околу 30 км. Неговата широчина е различна 
- од максимална 15 км до средна широчина од 11 
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е 151м. Провидноста на водата изнесува и до 22 
метри, што претставува вистинска реткост, и за тоа 
помагаат бројните подводни врутоци и изворите кои 
се наоѓаат по должината на источниот и јужниот 
брег. Најголемиот број извори се подземни притоци 
од соседното Преспанско Езеро, кое се наоѓа 
на поголема надморска височина, а исто така е 
создадено со тектонско поместување на почвата. 
Најпознати извори се охридските Студенчишта или 
пак уште попознати како Билјанини извори, кои се 
наоѓаат во непосредна близина на градот. Силни 
извори има околу манастирот Свети Наум (29 км јужно 
од Охрид). Кај Струга (14 км од Охрид) од водите на 
Охридското Езеро истекува реката Црн Дрим, и во 
Албанија се влева во Јадранското Море.

Преспанското Езеро е второто по големина 
природно езеро во Република Македонија. Езерото 
се наоѓа на надморска височина од 853м и со тоа е 
највисокото тектонско езеро на Балканот. Зафаќа 
површина од 274 км2 и има најголема длабочина 
од 54м. Лоцирано е на само 10 км оддалеченост од 
Охридското Езеро со надморска височина повисока 
за 150м, водите на овие две езера се мешаат во 
карстниот терен под планинскиот масив Галичица. 
Се смета дека дел од водите на Преспанското езеро 
постојано се одливаат во Охридското. Извонредно 
богато со езерска флора и фауна, Преспанското 
езеро има одлични услови за развивање не само 
на езерски туризам, но и на многу други форми на 
алтернативен туризам.

Дојранското Езеро е најмалото од трите 
тектонски езера во Македонија, се наоѓа на надморска 
висина од 148м, со вкупна површина од 43 км2 и 
максимална длабочина од 10м. Дојранското Езеро, 
сместено во близина на градот Дојран, е познато по 
неговите води екстремно богати со лековити алги и 
разновидна флора и фауна. Дојранското Езеро е 
познато по традиционалните методи на риболов со 
помош на рибарски мрежи и корморани. Туризмот во 
овој регион, има огромни потенцијали за развој.

1.7.2. Еко и планински туризам

Во Република Македонија постојат 3 национални 
парка, 4 строги природни резервати, 3 предели со 
посебни природни особини, 14 различни растителни и 
животински видови надвор од природните резервати 
и 33 природни предели заштитени во категоријата 
споменици на природата.

from the neighbouring Prespansko Lake, which is 
located at a higher altitude and was created by 
tectonic movement of the soil. The most famous 
springs are located in the immediate vicinity of 
the town of Ohrid itself, called Studenchishta, but 
widely known as Biljanini izvori (BIljanini springs). 
There are also strong springs around Saint Naum 
monastery (29 kilometres south of Ohrid). In Struga 
(14 km from the town of Ohrid), Lake Ohrid’s waters 
flow out to create the River Crni Drim, which joins 
the Adriatic Sea in Albania. 

Prespansko Lake is the second largest natural 
lake in the Republic of Macedonia. The lake is 
located 853 m above sea level and represents the 
highest tectonic lake in the Balkans. Measuring 
274 km2 and 54 m deep at its deepest point, Lake 
Prepansko is located 10 km from Lake Ohrid. At 150 
m above sea level, the waters of the two lakes mix 
in a rocky region, under the Galichica mountain 
range.  It is considered that part of the waters 
of Lake Prespansko constantly mix with and flow 
out into Lake Ohrid. Lake Prespansko is rich with 
flora and fauna, and has excellent conditions for 
development of lake tourism and other forms of 
alternative tourism. 

Lake Dojran is the smallest of Macedonia’s 
three tectonic lakes. It is located 148 above sea 
level and has an area of 43 km2    and a maximum 
depth of 10 m. Lake Dojran is situated near the city 
of Dojran, and it is known for its waters which are 
extremely rich with healing algae and diverse flora 
and fauna. Lake Dojran is known for its traditional 
methods of net fishing and for cormorants. The 
tourism in this region has great potential for 
development.   

1.7.2. eco and mountain tourism

In the Republic of Macedonia there are 3 
national parks, 4 natural reservoirs, 3 regions with 
special natural characteristics, 14 diverse types 
of flora and fauna outside natural reservoirs, and 
33 natural regions protected in the category of 
natural monuments.

National parks of the Republic of Macedonia 
are: Galichica, Mavrovo, and Pelister.

Galichica is situated in the South-West part of 
the country Lakes, between Ohrid and Pespansko, 
and it covers a surface of 22.750 ha. It was declared 
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Национални паркови во Република Македонија 
се: Галичица, Маврово и Пелистер.

Националниот парк Галичица се наоѓа во 
југозападниот дел на Република Македонија, 
помеѓу Охридското и Преспанското Езеро, и зафаќа 
површина од 22.750 ха. Прогласен е за национален 
парк во 1958 година. Галичица се одликува со богат 
растителен свет. Од 20-те видови виши растенија, за 12 
се знае дека се локални ендемични видови кои живеат 
само на планината Галичица и на крајбрежјето на 
Охридското и Преспанското Езеро. Од животинскиот 
свет, паркот е дом на 25 ендемични видови. Во него 
живеат исклучително голем број пеперутки (1.664 
видови), што е голема концентрација на релативно 
мал простор. Националниот парк „Галичица“ е 
природно живеалиште на 30 видови водоземци и 
влекачи, речиси колку севкупната херпетофауна 
на Германија, Швајцарија и Австрија. Застапени се 
вкупно 266 видови птици, што претставува 84% од 
вкупната орнитофауна во Република Македонија. Се 
среќаваат и 51 видови на цицачи, 62% од вкупната 
фауна на цицачи во Македонија.

Националниот парк Маврово е прогласен 
за заштитена природна област во  1949  година и 
зафаќа површина од 73.088 ха. Средишниот дел на 
паркот ги зафаќа долината и коритото на реката 
Радика. Во паркот се среќаваат голем број занимливи 
морфолошки облици: речни долини, кањони, 
клисури, водопади, карстни полиња, ували, вртачи, 
пештери, глацијални езера и разни денудациони 
облици. Националниот парк „Маврово“ се одликува 
со голема разновидност на растителен свет: над 
1.000 видови виши растенија, меѓу кои 38 видови 
дрва, 35 видови грмушки, како и околу 60 ендемични, 
реликтни или ретки растителни видови. Животинскиот 
свет во паркот вклучува 140 видови птици, од кои 
најраспростанет е сивиот сокол, орелот-крстач, 
златниот орел, шумскиот був и ливадската еја. Се 
среќаваат и 11 видови водоземци, 12 видови влекачи 
и 38 видови цицачи, меѓу кои најкарактеристични се 
мечката, рисот, дивокозата и дивата мачка.

Националниот парк Пелистер се наоѓа во 
југозападниот дел на Република Македонија и зафаќа 
површина од  10.400 ха. Во 1948 година, Пелистер 
беше прогласен за прва заштитена природна област 
во Република Македонија. Највисокиот планински 
врв е Пелистер (2.601 м). Од релјефните облици во 
овој национален парк највпечатливи се т.н. камени 

a national park in 1958. Galichica has very rich 
flora, playing host to 20 different types of plants, 
out of which 12 are endemic to the local are, 
existing only on Galichica Mountain and the coast 
of Lakes Ohrid and Prespansko. In regard to the 
fauna, the park is home to 25 endemic types. There 
is exceptionally great number of butterflies (1.664 
types), which represents a high concentration in a 
relatively small area.  The national park Galichica 
is also home to 30 types of amphibians and reptiles 
– almost as much as the total herpetofauna of 
Germany, Switzerland and Austria. There are 266 
types of birds in Galichica, representing 84% of the 
total ornitofauna in the Republic of Macedonia. 
There are 51 types of mammals, - 62% of the 
mammals in the entire country. 

Mavrovo, a national park of 73.088 ha, was 
declared a protected natural area in 1948. The 
middle part of the park spreads along the valley and 
the river-bed of the River Radika. The park is rich 
with morphological forms – river valleys, canyons, 
gorges, waterfalls, rocky fields, coves, sinkholes, 
caves, glacier lakes, and diverse denudated forms. 
Mavrovo is characterized by its great diversity of 
flora: over 1.000 types of plants, among which are 
38 types of trees, 35 types of bush, as well as around 
60 endemic, relict and rare plant types. The fauna 
of the park includes 140 different types of birds, 
out of which most spread is the grey eagle, the 
eagle called krstach, the golden eagle, the forest 
owl, and the meadow Western Marsh Harrier. There 
are 11 types of amphibians, 12 types of reptiles, 
and 38 types of mammals, among which the most 
characteristic are the bear, the lynx, the wild goat, 
and the wild cat.

Pelister is situated in the South-West part of 
the Republic of Macedonia, covering a territory of 
12.500 ha. In 1948, Pelister was declared as the 
first protected natural region in the Republic of 
Macedonia. The highest mountain peak is Pelister 
(2.601 m). From the relief forms in this national 
park, the most spectacular one are the so-called 
stone rivers – slopes filled with stone blocks of 
different make-up.  The two natural glacier lakes, 
the Big (Golemo) and the Small (Malo) Lakes, known 
as Gorski Ochi (Mountain’s Eyes), are very beautiful. 
There are 88 different tree types, - 29% of the 
dendroflora in Macedonia. The most valuable is 
the Macedonian pine tree – autochthon type of 
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existing only on Galichica Mountain and the coast 
of Lakes Ohrid and Prespansko. In regard to the 
fauna, the park is home to 25 endemic types. There 
is exceptionally great number of butterflies (1.664 
types), which represents a high concentration in a 
relatively small area.  The national park Galichica 
is also home to 30 types of amphibians and reptiles 
– almost as much as the total herpetofauna of 
Germany, Switzerland and Austria. There are 266 
types of birds in Galichica, representing 84% of the 
total ornitofauna in the Republic of Macedonia. 
There are 51 types of mammals, - 62% of the 
mammals in the entire country. 

Mavrovo, a national park of 73.088 ha, was 
declared a protected natural area in 1948. The 
middle part of the park spreads along the valley and 
the river-bed of the River Radika. The park is rich 
with morphological forms – river valleys, canyons, 
gorges, waterfalls, rocky fields, coves, sinkholes, 
caves, glacier lakes, and diverse denudated forms. 
Mavrovo is characterized by its great diversity of 
flora: over 1.000 types of plants, among which are 
38 types of trees, 35 types of bush, as well as around 
60 endemic, relict and rare plant types. The fauna 
of the park includes 140 different types of birds, 
out of which most spread is the grey eagle, the 
eagle called krstach, the golden eagle, the forest 
owl, and the meadow Western Marsh Harrier. There 
are 11 types of amphibians, 12 types of reptiles, 
and 38 types of mammals, among which the most 
characteristic are the bear, the lynx, the wild goat, 
and the wild cat.

Pelister is situated in the South-West part of 
the Republic of Macedonia, covering a territory of 
12.500 ha. In 1948, Pelister was declared as the 
first protected natural region in the Republic of 
Macedonia. The highest mountain peak is Pelister 
(2.601 m). From the relief forms in this national 
park, the most spectacular one are the so-called 
stone rivers – slopes filled with stone blocks of 
different make-up.  The two natural glacier lakes, 
the Big (Golemo) and the Small (Malo) Lakes, known 
as Gorski Ochi (Mountain’s Eyes), are very beautiful. 
There are 88 different tree types, - 29% of the 
dendroflora in Macedonia. The most valuable is 
the Macedonian pine tree – autochthon type of 
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реки. Тоа се падини исполнети со камени блокови со 
различен состав. Со посебна природна привлечност 
се двете глацијални езера, Големото и Малото 
Езеро, познати како „Горски Очи“. Во паркот растат 
вкупно 88 видови дрва, или 29% од дендрофлората 
во Македонија. Најголема вредност меѓу нив има 
моликата – автохтон вид на петоигличест бор од 
терциерниот период. Од ’рбетниците, се среќаваат 
10 видови водоземци, 15 видови влекачи, 91 вид 
птици и 35 видови цицачи. Од рибите, својствено е 
присуството на пелистерската ендемична поточна 
пастрмка (Salmo trutta peristericus) и пелагониската 
поточна пастрмка (Salmo trutta pelagonicus).

Покрај нив, во Република Македонија има и 
неколку прекрасни зимски центри, одлични за развој 
на помасовен планински туризам: Маврово, Попова 
Шапка на Шар Планина и Кожуф.

1.7.3. културЕн туризам

Културниот туризам во земјата има најголем 
развоен потенцијал во однос на диверзитетот и 
квалитетот на културни и историски богатства и 
археолошки места во земјата и зголемениот интерес 
во културниот туризам на пазарот.

Постојат 10.974 објекти регистрирани како 
неподвижно културно наследство (4.361 археолошки 
места; 1.726 цркви и манастири со преку  150.000 
м2 на ѕидно фреско сликарство и  500.000 музејски 
реликти).

1.8. ФИНАНСИСКИ СИСТЕм

Финансискиот систем во Република Македонија 
се состои од: Народната банка на Македонија (НБРМ), 
комерцијалните банки, штедилници, менувачници, 
Фондот за осигурување на депозити, осигурителни 
компании, инвестициски фондови, пензиски 
фондови, компании за управување со фондови, 
компании за лизинг, брокерски куќи и берзата. 

Банкарскиот систем се состои од 17 банки (15 
приватни банки, 1 претставништво на странска банка 
и државната Македонска банка за поддршка на 
развојот) и 4 штедилници. Според Законот за банките, 
банка мора да се основа како акционерско друштво 
со седиште во Република Македонија. Банките се 
должни да ги следат пропишаните супервизорски 
стандарди во поглед на солвентноста и адекватноста 
на капиталот, менаџментот на ризик, лимитите на 
изложеност, инвестиции, ликвидност. Штедилниците 

the five-needle pine of the tertiary period. As for 
vertebrates, there are 10 types of  amphibians, 15 
types of reptiles, 91 types of birds, and 35 types 
of mammals; and for fish, the Pelister endemic 
brook trout (Salmo trutta peristericus) and the 
Pelagonija brook trout (Salmo trutta pelagonicus) 
are especially relevant to this area

Besides the three national parks, the Republic 
of Macedonia has several beautiful winter resorts 
excellent for development of large-scale mountain 
tourism: Mavrovo, Popova Shapka on Shar Planina, 
and Kozuf. 

1.7.3. cuLturaL tourism

The cultural tourism in the country has the 
biggest potential with regard to the diversity and 
quality of cultural and historical treasures, as well 
as the archaeological sites in the country and a 
general background of increased interest in cultural 
tourism. 

There are 10.974 structures registered as 
immovable cultural heritage (3.261 archeological 
sites; 1.726 churches and monasteries with over 
150.000 m2 of wall frescoes and 500.000 museum 
relics). 

 

1.8. financial system

The financial system in the Republic of 
Macedonia consists of: the National Bank of 
the Republic of Macedonia (NBRM), commercial 
banks, savings banks, exchange offices, the Fund 
for Insurance and deposits, insurance companies, 
investment funds, pension funds, fund management 
companies, leasing companies, broker houses, and 
the stock market. 

The banking system consists of 17 banks (15 
private banks, 1 branch office of a foreign bank, 
and the public Macedonian Bank Development 
Promotion); and 4 savings banks. According to the 
Law on Banks, the bank must be registered as a 
shareholding company with headquarters in the 
Republic of Macedonia. The banks are obliged to 
follow the prescribed auditing standards in regard 
to the solvency and the adequacy of their capital, 
risk management, exposure limits, investments 
and liquidity. The savings banks are limited in the 
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се ограничени во нивните банкарски активности и 
услуги (заштеди и заеми) за физички лица, некои од 
нив нудат и микро-кредитен тип на финансирање. 

Според Законот за банките, странска банка 
може да влезе во македонскиот банкарски пазар 
преку претставништво (со одобрение на гувернерот) и 
подружница или филијала (со дозвола од гувернерот).

Трите најголеми банки се: Комерцијална 
банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје (каде 
Националната банка на Грција е главен акционер) и 
НЛБ Тутунска банка АД Скопје (каде НЛБ Љубљана, 
Словенија е главниот акционер) и заедно поседуваат 
повеќе од 60% од нето средствата во банкарскиот 
систем.

Банкарскиот систем се уште е мал и има 
релативно ниско ниво на финансиско посредување. 
Каматните стапки на благајничките записи на НБРМ 
изнесуваа 3,25% во 2013 година. Просечните стапки 
на комерцијални кредити во денари изнесуваа 8,2% 
во 2013 година.

1.9. ТРАНСПОРТ

Во Република Македонија досега има изградено 
околу 3.800 км регионални патишта, околу 910 км 
магистрални патишта, од кои 215 км се автопатишта, 
а магистрални патишта се 695 км. На локални 
патишта припаѓаат 8.566 км, или вкупно во Република 
Македонија има 13.497 км патишта.  

Должината на железничките пруги во Република 
Македонија изнесува 868 км, од кои отворени пруги 
заедно со главните колосеци во железничките 
станици се со должина од 669 км. Магистралните 
пруги се со должина од 391 км, а локалните 278 км. 

Македонскиот аеродромски систем го 
сочинуваат 2 аеродроми за меѓународен воздушен 
сообраќај („Александар Велики“ во Скопје и „Св. 
Апостол Павле“ во Охрид), 5 спортски аеродроми со 
тревнати полетно-слетни патеки (Скопје-Стенковец, 
Куманово, Штип, Битола и Прилеп) адекватни за 
сите типови на спортска авијација и 6 леталишта 
за авиони на стопанска авијација од кои се вршат 
услуги претежно за земјоделството и шумарството (во 
употреба е само едно). 

Превоз на патници по воден пат постои само на 
Охридското Езеро со помали бродови од 25 до 150 
седишта.

banking activities and services they can provide 
(savings and loans) for physical persons; some of 
them also offer micro—credit financing. 

According to the Law on Banks, a foreign bank 
can enter the Macedonian banking market through 
a branch office (with approval of the Governor), and 
a subsidiary (with approval of the Governor). 

The three biggest banks are: Komercijalna 
Banka AD Skopje, Stopanska Banka AD Skopje 
(where the National Bank of Greece is the main 
shareholder), and NLB Tutunska Banka AD Skopje 
(where NLB Ljubljana, Slovenia is the main 
shareholder) and together they make over 60% of 
the net assets in the banking system. 

The banking system is still small and has a 
relatively small level of financial intervention. The 
interest rates of commercial credits in denars were 
8.2% in 2013. 

1.9. transport

So far, there have been around 3. 800 km of 
regional roads built in the Republic of Macedonia. 
Around 910 km of arterial roads, out of which 215 
km are highway, whereas the arterial roads make 
695 km. 8.556 km belong to the local roads, thus 
in total the Republic of Macedonia has 13.497 km 
of roads.

The length of railway running through the 
country is 868 km, out of which 669 km are open 
railway tracks with the main track ways inside train 
stations. Intercity railway tracks make up 391 km of 
thid figure, and the local tracks 278 km.

The Macedonian airport system consists of 
two airports for international airline traffic (the 
airport Aleksandar Veliki – Alexander the Great in 
Skopje, and Sv. Apostol Pol - Saint Apostol Paul, 
in Ohrid); five sport airports with grass runways 
(Skopje-Stenkovec, Kumanovo, Shtip, Bitola, And 
Prilep) which are appropriate for any type of sports 
aviation, and there are also six airports for airplanes 
of trade aviation, through which are mainly 
conducted services with regard to agriculture and 
forestry (there is only one in use). 

Transport of passengers through waters exists 
only on Lake Ohrid, with smaller boats from 25 to 
150 seats. The level of motorization is 138 to 1.000 
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railway tracks with the main track ways inside train 
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aviation, and there are also six airports for airplanes 
of trade aviation, through which are mainly 
conducted services with regard to agriculture and 
forestry (there is only one in use). 
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only on Lake Ohrid, with smaller boats from 25 to 
150 seats. The level of motorization is 138 to 1.000 
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Стапка на моторизација изнесува 138 на 1.000 
жители (2011), во споредба со просекот на ЕУ 27 од 
473 на 1.000 жители.

Постојат три гранични премини кога се патува 
во/од Бугарија: Деве Баир, на правецот Софија - 
Скопје, помеѓу Ќустендил и Крива Паланка (13 км 
од Крива Паланка); Делчево на патниот правец 
Благоевград - Штип, 10 километри од Делчево, и Ново 
Село, на патот Петрич - Струмица - Штип (во долината 
на реката Струмица), на 32 км оддалеченост од 
Струмица.

Три гранични премини им се достапни на 
патниците кога патуваат во/од Грција: Меџитлија 
(во Пелагонискиот регион), на 14 км од Битола; 
Богородица, на 4 км од Гевгелија, во долината на 
реката Вардар и Дојран, во непосредна близина на 
Дојранското Езеро. Првите два се користат за патен и 
железнички сообраќај .

Официјални гранични премини помеѓу 
Албанија и Македонија се: Ќафасан, на патниот 
правец Тирана -Струга- Охрид, на 13 км од Струга и 
Св. Наум на патниот правец Поградец - Охрид, на 29 
км оддалеченост од Охрид.

Граничниот премин Табановце, во близина на 
Куманово, на патниот правец Скопје - Ниш -Белград 
се користи при патување во/од Србија. За патување 
во Косово се користат 2 гранични премини: Блаце 
во близина на Скопје, на патниот правец Скопје - 
Приштина и Јажинце во близина на Тетово.

1.10. ТЕЛЕКОмУНИКАЦИИ

Покрај јавниот сервис на Македонската 
Телевизија, во Република Македонија постојат 5 
телевизии на државно ниво преку оператор на 
дигитален терестријален мултиплекс и 5 преку 
сателит.  Дополнително на регионално ниво има 
2 телевизии преку оператор на јавна електронска 
комуникациска мрежа и 26 телевизии преку оператор 
на дигитален терестријален мултиплекс. Исто така 
постојат 27 телевизии на локално ниво преку оператор 
на јавна електронска комуникациска мрежа. 

Покрај јавниот сервис на Македонската Радио, 
во Република Македонија постојат 3 радија на 
државно ниво преку терестријален предавател и 1 
преку терестријален предавател со фрекфенциска 
модулација.  Дополнително на регионално ниво има 

citizens (2011), compared to the EU 27 average of 
473 to 1.000 citizens. 

There are three border crossings when one 
travels to/from Bulgaria: Deve Bair, in the direction 
of Sofija –Skopje, between Kjustendil and Kriva 
Palanka (13 km from Kriva Palanka); Delchevo, in 
the direction of Blagoevgrad – Shtip, 10 km from 
Delchevo, and Novo Selo, in the direction of Petrich- 
Strumica- Shtip (along the valley of Strumica River), 
which is 32 km from Strumica. 

There are three border crossing available for 
the passengers traveling to/ from Greece: Medjitlija 
(in Pelagonija region), which is 14 km from Bitola; 
Bogorodica border crossing, which is 4 km from 
Gevgelija, along the va’ley of Vardar River, and 
Dojran border crossing in immediate vicinity of 
Lake Dojran. The first two are used for both road 
and train traffic. 

The official border crossings between Albania 
and Macedonia are: Kjafasan, in the direction of 
Tirana – Skopje – Struga – Ohrid, which is 13 km 
from Struga, and border crossing Saint Naum in the 
direction of Pogradec – Ohrid, which is 29 km from 
Ohrid. 

The border crossing Tabanovce, near 
Kumanovo, in the direction Skopje – Nish- Belgrade 
is used while travelling to/from Serbia. For 
travelling to/from Kosovo, two border crossings 
can be used: Blace, near Skopje, in the direction of 
Skopje – Pristina, and Jazince border crossing near 
Tetovo.

1.10. telecommunications 

In the Republic of Macedonia, besides the 
public service Macedonian Television, there are 
an additional 5 television stations on a state level 
transmitting via digital terrestrial multiplex, and 
another 5 transmitting via satellite. Additionally, 
on the regional level, there are 2 television stations 
operated via the public electronic communications 
network, and 26 television stations operating via 
digital terrestrial multiplex. Moreover, there are 27 
television stations on the local level operating via 
the public electronic communications network. 

In the Republic of Macedonia, besides the 
public service of Macedonian radio, there are 
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17 радија преку регионално ниво преку терестријален 
предавател. Исто така постојат 57 радија на локално 
ниво преку терестријален предавател. 

Бројот на оператори на јавни електронски 
комуникациски мрежи - кабелски оператори изнесува 
59. Дополнително има 2 оператори - IPTV платформи, 
1 оператор - DVB-T платформи и 1 оператор за DVB-S 
платформи. 

Во првото тримесечје од 2013 година, 65.1% 
од домаќинствата имале пристап на интернет од 
дома, што е за 6.8% повеќе во споредба со истиот 
период од 2012 година. Учеството на домаќинствата 
со широкопојасен интернет во вкупниот број 
на домаќинства изнесува 65.0% во 2013 година, 
споредено со 58.1% во 2012 година. Речиси сите 
(99.8%) од домаќинствата со интернет-пристап, имале 
широкопојасно (фиксно или мобилно) поврзување на 
интернет. 

Во првото тримесечје од 2013 година, од 
вкупното население на возраст од 15 до 74 години, 
компјутер користеле 66.3%, а интернет користеле 
65.4%. Интернет најмногу користеле учениците и 
студентите, односно 99.2%. 

Вкупно 34.3% од корисниците на интернет 
во првото тримесечје од 2013 година употребиле 
мобилен телефон или паметен телефон за пристап 
на интернет надвор од дома или работа.

Процентот на деловни субјекти со 10 или повеќе 
вработени со пристап на интернет изнесува 92% во 
2013 година.

Бројот на фиксни телефонски линии изнесува 
19,8 на 100 лица во 2012 година. Бројот на корисници 
на мобилни телефони изнесува 112 на 100 жители во 
2012 година. 

1.11. дУЗИНА (12) ПРИЧИНИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ ВО РЕПУбЛИКА мАКЕдОНИЈА

И покрај нејзината мала големина и 
ограничениот домашен пазар, Република Македонија 
нуди низа на извонредни предности за потенцијалните 
инвеститори:

Слободен пристап до пазари

Македонија ја има во голема мера 
либерализирано надворешно-трговската политика 
и има потпишано разни билатерални договори 

four radio stations broadcasting nationwide via 
terrestrial transmitter (three AM and four FM). 
Additionally, there are 57 local radio stations 
broadcasting via terrestrial transmitter. 

There are 59 cable-operated public 
communications networks, as well as two more 
operators – IPTV platforms, one operating via DVD-T 
and another via DVB-S. 

In the first quarter of 2013, 65.1% of households 
had access to the internet, which represents an 
increase of 6.8% compared to the same period 
of 2012. The participation of households in the 
broadband internet was 65.0% in 2013, compared 
to the 58.1% in 2012. Almost all (99.8%) households 
with internet access use broadband.  

In the first quarter of 2013, out of the total 
population of the ages 15 to 74, 66.3% used a 
computer, whereas 65.4% used the internet. The 
internet mainly used by pupils and students, who 
make up 99.2% of the total number of users. A 
total number of 34% of internet users, in the first 
quarter of 2013, used mobile phone or smart phone 
for internet access outside the home and work.

The percentage of businesses with ten and 
more employees with internet access was 92% in 
2013. 

The number of fixed telephone lines was 19.8 
for every 100 people in 2012. The number of users 
of mobile phone was 112 for every 100 citizens in 
2012. 

1.11. Dozens of reasons to invest in 
the repuBlic of maceDonia 

The Republic of Macedonia, although small in 
size with a limited domestic market, has dozens of 
extraordinary advantages for potential investors: 

Free access to markets

Macedonia, has greatly liberalized its external 
trade policy and has signed various bilateral 
agreements which provide local producers with 
free access to the market of the European Union 
amongst others, making the Republic of Macedonia 
a highly competitive production and export 
platform. The three multilateral (The Agreement 
for Stabilization and Association, EFTA, and CEFTA) 
and two bilateral agreements (with Turkey and 
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кои им овозможуваат на локалните производители 
слободен пристап до пазарот на Европската Унија 
и други пазари, што ја прави Република Македонија 
високо конкурентна производствена и извозна 
платформа. Преку три мултилатерални (Договорот 
за стабилизација и асоцијација, ЕФТА и ЦЕФТА) и 
два билатерални договори за слободна трговија 
(со Турција и Украина) се обезбедува бесцарински 
пристап до пазар од над 650 милиони корисници. 

Ниски даноци

Инвеститорите во Македонија имаат корист 
од многу поволната даночна политика, со една 
од најниските даночни стапки во Европа (рамен 
корпоративен и персонален данок на доход со 
стапка од 10 %, како и данок од 0% на задржана 
добивка). Освен тоа, Македонија има неколку 
инвестициски и развојни зони со даночни изземања 
на корпоративните профити во период до 10 години, 
за нови вработувања, ДДВ, царински давачки и други 
олеснувања.

Ниски оперативни трошоци

Република Македонија е една од 
најконкурентните локации во Европа во однос на 
оперативните трошоци.

Одлична геостратешка положба

Потенцијалните инвеститори можат да имаат 
придобивки од добрата стратешка географска 
положба на Република Македонија која се наоѓа 
на крстопатот на 2 главни европски транспортни 
коридори (Коридорот X и Коридорот VIII). Имајќи го во 
предвид ова, стоките реално можат да се испорачаат 
во рок од еден ден до земјите во Централна и Источна 
Европа, како и Турција, односно максимално два дена 
во земјите од Западна Европа.

Брза регистрација на деловен субјект

Едношалтерски систем за регистрација на 
компанија во рок од 4 часа

Одлична инфраструктура

Национална инфраструктура за безжичен 
интернет, дигитален телекомуникациски систем, 
разгранета мрежа на автопати, два меѓународни 
аеродроми со редовни авионски врски со главните 
европски центри.

Ukraine) ensure free customs access to a market of 
over 650 million users.

Low taxes

Investors in Macedonia have the advantage of 
a favourable tax policy, with one of the lowest tax 
rates in Europe (with a flat corporate and personal 
tax of 10%, and tax of 0% on profit). Besides this, 
Macedonia has several investment and development 
zones with tax exemptions of corporative profits for 
up to 10 years for new employment, VAT, customs 
tariffs and other conveniences.

Low operational costs

The Republic of Macedonia is one of the most 
competitive locations in Europe with regard to 
operational costs. 

Great geostrategic position 

Potential investors can make use of the 
advantageous, strategic and geographic position 
of the Republic of Macedonia which is situated on 
the crossroads of the two main European transport 
corridors (Corridor X, and Corridor VIII). Having this 
in mind, goods can be delivered in a period of one 
day to the countries in Central and Eastern Europe, 
as well as Turkey, and in a period of maximum two 
days in the countries of Western Europe. 

Fast company registration

Single-counter system for the registration of a 
company – a four-hour procedure. 

Great infrastructure

There is a national infrastructure for wireless 
internet, digital communications systems, a 
developed network of highways, two international 
airports with regular airline connections with the 
main European centers.  

Adjusting educational system 

The Universities are ready to cooperate with 
investors and to help provide the necessary skills. 

Great skills for foreign languages 

A huge number of citizens of the Republic 
of Macedonia speak the English language, along 
with French and German, which are included in the 
educational system, and the regional languages are 
significantly used in the daily business works. 
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Приспособлив образовен систем

Универзитети што се подготвени да 
соработуваат со инвеститорите во обезбедување на 
потребите во однос на потребните вештини

Одлични вештини за странски јазици

Голем број од жителите на Република 
Македонија зборуваат англиски јазик, а францускиот 
и германскиот јазик се вклучени во образовниот 
систем, додека регионалните јазици значително се 
користат во секојдневното деловно работење.

Достапна и квалификувана работна сила

Македонија има млада (42% на возраст под 
30 години), образувана и високо-квалификувана 
работна сила со силна работна етика и искуство во 
индустријата. 

Висок квалитет на живот

Многу атрактивни животни и работни услови

Политичка, монетарна и макроекономска 
стабилност

Македонија нуди стабилно монетарно 
опкружување со една од најниските стапки на 
инфлација во регионот и стабилна валута (денар).

Земја кандидат за членство во ЕУ и НАТО

Република Македонија е земја кандидат за 
членство во ЕУ и НАТО.

Affordable and qualified workforce 

Macedonia has a young (42% below the age of 
30), educated, and highly qualified workforce with 
strong working ethics and experience in industry. 

High quality of life 

Many attractive living and working conditions. 

Political, monetary, and micro economic stability 

Macedonia offers a stable monetary 
environment, with the lowest rate of inflation in 
the region, and a stable currency. 

 Candidate country to EU and NATO

The Republic of Macedonia is a candidate 
country to EU and NATO.  
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2. ДЕлОВНО ОпКРУЖУВАЊЕ ВО 
РЕпУБлИКА МАКЕДОНИјА

2.1. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА бИЗНИС

2.1.1. основањЕ на фирма

Уставот на Македонија го гарантира еднаквиот 
третман на сите учесници на пазарот и правото за 
странските инвеститори слободно да ги пренесат и 
вратат инвестициите капиталот и добивката.

Според за Законот за трговски друштва (Сл. 
Весник број 28/04)[1] во Република Македонија може 
да се регистрираат два вида на правни лица и тоа:

•	 Трговец поединец (физичко лице кое во вид на 
занимање врши некоја од трговските дејности) и 
•	 Трговско друштво (правно лице во кое што едно 
или повеќе лица вложуваат пари, ствари и/ или 
права што ги користат за заедничко работење 
и заеднички ја делат добивката и загубата од 
работењето).

Трговските друштва во зависност од формата се 
делат на следните видови:

•	 Друштво со ограничена одговорност (ДОО);
•	 Акционерско друштво (АД);
•	 Командитно друштво и
•	 Јавно трговско друштво.

2.1.2. форма на трговско друштво (видови на 
трговски друштва)

Најголем број од регистрираните правни 
субјекти во Република Македонија спаѓаат во групата 
на Друштва со ограничена одговорност (ДОО).

ДОО е трговско друштво во кое што едно или 
повеќе физички и/или правни лица учествуваат со 
по еден влог во однапред договорената основна 
главнина на друштвото.

ДОО може да да биде основано од едно или 
повеќе физички и/или правни лица (најмногу 50). Кога 
друштвото со ограничена одговорност се основа од 
едно правно или физичко лице се нарекува друштво 
со ограничена одговорност основано од едно лице 
(ДООЕЛ).

Во правниот промет со трети лица основачите 
на друштвото не одговараат лично за обврските на 

[1] http://www.mse.mk

2. environment for businesses in 
republic of macedonia

2.1. starting a Business 

2.1.1. Founding a company

The Constitution of the Republic of Macedonia 
guarantees the equal treatment of all participants 
on the market, and the right of foreign investors 
to freely bring and export investments, capital and 
profit. 

According to the Company Law (Official 
Gazette No. 28/2004)[1]  of the R. of Macedonia 
there can be two types of legal entities: 

•	 Sole Proprietors (physical entity who executes 
some of the trade activities as part of his/her 
occupation)
•	 General Partnership (legal entity in which one 
or more persons invest money, objects, and/or 
rights which they exercise for joint working, and 
share the profit and the loss of the work).

Depending on the form the companies can 
take, they can be divided into the following types:

•	 Limited liability company (Ltd);
•	 Joint stock company (JSC);
•	 Limited Partnership;
•	 Publicly traded company.

2.1.2. Form oF trade company (types oF trade 
companies) 

The biggest number of registered legal 
entities in the R. Macedonia belongs to the group 
of limited liability companies (DOO). 

A Limited Liability Company (DOO) is a 
company where one or more physical and/or legal 
entities participate with one share, according to 
the previously agreed basic capital of the company. 
A DOO can be established by one or several physical 
entities and/or legal entities (up to a total of 50). 

When a limited liability company is 
established by a single legal and physical entity 
it is called a limited liability company established 
by a sole individual (DOOEL). In the legal exchange 
with third persons the founders of the company 
are not personally responsible for the liabilities 

[1] http://www.mse.mk
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и заеднички ја делат добивката и загубата од 
работењето).

Трговските друштва во зависност од формата се 
делат на следните видови:
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Во правниот промет со трети лица основачите 
на друштвото не одговараат лично за обврските на 

[1] http://www.mse.mk

2. environment for businesses in 
republic of macedonia

2.1. starting a Business 

2.1.1. Founding a company

The Constitution of the Republic of Macedonia 
guarantees the equal treatment of all participants 
on the market, and the right of foreign investors 
to freely bring and export investments, capital and 
profit. 

According to the Company Law (Official 
Gazette No. 28/2004)[1]  of the R. of Macedonia 
there can be two types of legal entities: 

•	 Sole Proprietors (physical entity who executes 
some of the trade activities as part of his/her 
occupation)
•	 General Partnership (legal entity in which one 
or more persons invest money, objects, and/or 
rights which they exercise for joint working, and 
share the profit and the loss of the work).

Depending on the form the companies can 
take, they can be divided into the following types:

•	 Limited liability company (Ltd);
•	 Joint stock company (JSC);
•	 Limited Partnership;
•	 Publicly traded company.

2.1.2. Form oF trade company (types oF trade 
companies) 

The biggest number of registered legal 
entities in the R. Macedonia belongs to the group 
of limited liability companies (DOO). 

A Limited Liability Company (DOO) is a 
company where one or more physical and/or legal 
entities participate with one share, according to 
the previously agreed basic capital of the company. 
A DOO can be established by one or several physical 
entities and/or legal entities (up to a total of 50). 

When a limited liability company is 
established by a single legal and physical entity 
it is called a limited liability company established 
by a sole individual (DOOEL). In the legal exchange 
with third persons the founders of the company 
are not personally responsible for the liabilities 

[1] http://www.mse.mk
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друштвото, но превземаат ризик за работењето на 
друштвото до висината на својот влог што го внеле во 
друштвото.

Во правниот промет со трети лица ДОО за 
своите обврски одговара со целиот свој имот. 

Друга форма на правни субјекти која што е често 
застапена е трговец поединец каде физичкото лице 
одговара за своите обврски лично и неограничено со 
сиот свој имот.

2.1.3. ЧЕкори за рЕгистрирањЕ на фирма

2.1.3.1. Потребни документи за регистрирање 
фирма

За да се регистрира фирма во Република 
Македонија се поднесува пријава на пропишан 
образец за упис на фирмата во Централниот регистар 
на Република Македонија.[2] 

Со воспоставување на едношалтерскиот систем 
за регистрација, се обезбедува обединување на сите 
правно релевантни статусни податоци за почеток на 
работењето и остварување на правата на деловниот 
субјект. Со тоа се врши определување и доделување 
на единствен матичен број на субјектот на упис (ЕМБС), 
определување на шифра и назив на регистрираната 
приоритетна дејност како и определување на главна 
приходна шифра по доставување на годишната сметка 
на друштвото според Националната класификација 
на дејности и шифра на организационен облик 
на субјектот на упис, кои што претходно беа во 
надлежност на Државниот завод за статистика.

Со пријавата се поднесуваат и одредени 
документи предвидени со Законот за трговски 
друштва.

Во случај кога како основач се јавува правно 
лице потребна е заверена копија на документот 
за регистрација на правното лице, а доколку како 
основач се јавува физичко лице потребна е заверена 
копија од документот за идентификација (лична 
карта).

Друштвото со ограничена одговорност (ДОО) 
се основа со Договор за основање на друштвото, а 

[2] http://www.crm.com.mk/DS/   Започнувајќи од 01.01.2006 
година, со Законот за едношалтерски систем и за водење на 
трговски регистар и регистарот на други правни лица (закони 
поврзани со Централен регистар), водењето на трговскиот 
регистар и регистарот на правни лица е во надлежност на 
Централен регистар

of the company, but they take the risk for the 
functioning of the company up to the threshold 
of their share in it. In a legal exchange with third 
persons the limited liability company accounts for 
its liabilities with all its property. Another form 
of legal entity which is most frequently present 
is the individual trader, where a physical entity is 
personally responsible for its liabilities, with all 
his/her property. 

2.1.3. steps For registering a company 

2.1.3.1. Necessary documents for registering a 
company 

In order to register a company in the R. 
Macedonia a person has to submit a request using 
a prescribed existing form in order to register 
the company at the Central Register of the R. 
Macedonia.[2] 

The introduction of the single-window system 
for registration ensures the unity of all legally 
relevant status data for the start of working and 
realization of the rights of the business subjects. 
This helps the defining and granting of a unique 
identification number of the subject (EMBS – 
UINS), the defining of a code and title of the 
registered main activity, and the defining of a 
main income code after submitting the annual 
account of the company, in accordance with the 
National Classification for Business Activities, 
and the defining of a code for the organizational 
classification of the subject, at the day of 
registration.  Previously, all these activities were 
under the authority of the State Statistical Office. 
The registration form is accompanied by several 
other documents as defined in the Company Law. 

In cases, when the founder is a legal entity, 
there is a need of a verified copy of the registration 
document of the legal entity, and in cases when the 
founder is physical entity, a verified copy of a proof 
of identity (ID card) also needs to be submitted.    

The limited liability company (DOO) can 
be established by a founding agreement of the 

[2] http://www.crm.com.mk/DS/   As of as of  01.01.2006, in 
accordance with the Law on single-window system for managing 
trade register, and the register of other legal entities (laws related 
to the Central register), the management of the trade register and 
the and the register of legal entities is under authorization of the 
Central Register.
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доколку основач е едно лице (ДООЕЛ) тогаш тоа се 
основа со изјава. Договорот и изјавата се потпишуваат 
од страна на сите основачи и нивните потписи се 
заверуваат кај нотар.

Договорот, изјавата и другите документи 
(пропишани со Закон за трговски друштва) би требало 
да ги подготви адвокат и истите се поднесуваат до 
Централниот Регистар на Република Македонија.

Пред да се пристапи кон подготовка на 
документите за регистрација потребно е да се 
определат името на друштвото (во Централниот 
регистар да се провери дали постои друштво со 
исто име), седиштето на друштвото, управителот на 
друштвото, да се изврши проценка на основачкиот 
влог и да се одреди банката во која ќе се отвори жиро 
сметка на друштвото.

2.1.3.2. Доставувње на документите

Пријавата за упис на друштвото со сите 
потребни документи се доставува до Централниот 
Регистар на Република Македонија или пак во 
нивните канцеларии во сите поголеми градови низ 
Република Македонија. Субјектите за коишто е 
утврден задолжителен упис во трговскиот регистар 
се должни во рок од петнаесет дена од денот на 
стекнувањето на условите за поднесување пријава за 
упис во трговскиот регистар да поднесат пријава за 
упис, освен ако со Законот за трговските друштва и 
со друг закон поинаку не е определено. По истекот 
на три месеца од денот на стекнување на условите за 
поднесување пријава, Централниот регистар нема да 
ги запише податоците и пријавата ќе ја отфрли, освен 
ако со овој закон поинаку не е определено.

Како нова услуга, Централниот регистар 
овозможува и електронско доставување на 
документите, односно е-Регистрација[3]  преку 
овластени регистрациони агенти. Постапката се 
состои од 3 чекори: Обезбедување на сертификат, 
Подготовка на документацијата и Поднесување на 
пријавата. Регистрацијата се прави без никакви 
трошоци ниту кон Централниот регистар, ниту кон 
регистрациониот агент.

2.1.3.3. Времетраење на постапката за 
регистрација

Согласно информацијата на интернет 

[3] http://e-submit.crm.com.mk/eFiling/redefault.aspx

company. In the case where the founder is a single 
individual, then the company is formed with a 
statement. The agreement, the statement and the 
other accompanying documents (as envisaged by 
the Company Law) should be prepared by a lawyer, 
and the same need to be submitted at the Central 
register of R. Macedonia. 

Before the start of the preparation of the 
documents for registration, it is necessary to 
define the name of the company (and to check 
whether there is a company with the same name at 
the Central Register), the head office, the manager 
of the company to conduct an assessment of the 
founding investment, and to determine in which 
bank the company will open a gyro account. 

2.1.3.2. Submitting the documentation 

The registration form of the company, 
accompanied by all the necessary documents is 
submitted to the Central Register of R. Macedonia, 
or to some of its branch offices present in the 
bigger cities throughout the R. Macedonia. 

The subjects who are expected to submit a 
registration form at the trade register, are obliged, 
in a period of 15 days, from the day of fulfilling 
the conditions for submitting a registration form 
for registration at the trade register, to submit the 
form, unless stated otherwise in accordance with 
the Company Law, or any other law. In case these 
procedures are not followed, after the expiration 
of three months, counting from the day of fulfilling 
the conditions for submitting the registration 
form, the Central register will not accept the data, 
and will reject the registration form, unless stated 
otherwise, in accordance with the Company Law.  

As a new service, the Central Register 
provides electronic submission of documents or 
e-Registration[3] through authorized registration 
agents. The procedure can be completed in three 
steps: obtain a certificate, prepare documentation 
and submit registration. The registration is done 
without any costs to the Central Register, or to the 
registration agent.

2.1.3.3. Duration of the registration procedure 

In accordance with the information found on 

[3] http://e-submit.crm.com.mk/eFiling/redefault.aspx
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[3] http://e-submit.crm.com.mk/eFiling/redefault.aspx
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[3] http://e-submit.crm.com.mk/eFiling/redefault.aspx
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страницата на Централниот регистар времетраењето 
на регистрација на деловен субјект изнесува 3 дена 
преку едношалтерскиот систем.

2.1.3.4. Трошоци за регистрација на правно 
лице

Трошоците за регистрација на ДОО/ДООЕЛ во 
просек изнесуваат околу 12.000 денари.

•	 Административна такса за регистрација на ДОО/
ДООЕЛ во хартиена форма преку регистрационите 
канцеларии на Централниот регистар која изнесува 
2.399 денари.
•	 Надомест за услугата на проценителот за 
извршена проценка на основачкиот капитал 
чијашто цена не е фиксна и зависи од видот на 
основните средства кои се проценуваат. 
•	 Нотарските трошоци зависат од бројот на 
основачите.  
•	 Изработка на печат 500 - 1.000 денари.

Надоместокот за правната услуга извршена 
од страна на овластено лице, адвокат не е фиксна 
и зависи од видот на друштвото што се регистрира, 
бројот на основачите и специфичностите поврзани 
со организационата посветеност на друштвото. 
На шалтерот може да се провери дали веќе постои 
фирма со исто или слично име. Процедурата трае 
еден ден. Откако ќе се завршат сите процедури ќе 
биде потребно само да отворите жиро сметка во 
банката во која ќе одлучите да имате сметка. Основач 
и управител на фирма можат да бидат лица согласно 
Законот за трговски друштва.

Регистрирањето на правниот субјект по 
електронски пат преку системот за е-Регистрација е 
бесплатен за сите видови на правни субјекти.

2.1.3.5. Потребни дозволи за започнување 
сопствен бизнис и надлежни институции за нивно 
издавање

Во Република Македонија постои Национална 
класификација на дејности, во која се наведени сите 
дејности со стандардни називи и шифри на дејности.

За поголемиот дел од дејностите не се потребни 
дозволи,  но постојат исклучоци за кои е потребна 
дозвола од надлежен орган. Најдобар извор на 
информации за потребата од вадење на дозволи може 
да се добие од Централниот Регистар, соодветните 
министерства и адвокатите.

the web site of the Central Register the duration 
for registering a legal entity last 3 days through 
one-stop- shop system. 

2.1.3.4. Costs for registering a legal entity 

The cost for registering a Limited Liability 
Company DOO/DOOEL in average is about 12.000 
MKD. 

•	 Administrative tax for registering a Limited 
Liability Company DOO/DOOEL in paper form 
through the  registration offices of Central 
Register is 2.399 MKD. 
•	 Compensation for the assessor of the 
conducted assessment of the founding capital, 
whose price is not fixed, depends on the type of 
basic means which are being assessed. 
•	 Notary fees depend on the number of 
founders. 
•	 Making a stamp – 500-1000 MKD. 

The compensation for the legal service 
conducted by an authorized person – lawyer - is 
not fixed and depends on the type of company that 
is being registered, the number of founders, and 
the specificities connected to the organizational 
purpose of the company. At the window desk you 
can check whether there is already a company with 
the same or similar name. The procedure lasts 
one day. After you complete all the procedures, 
you will need to open a gyro account at the bank 
which you decide to use. The founder and manager 
of the company can be persons in accordance with 
the Company Law.  The registration of legal entity 
by electronic through the system e-Registration is 
free of charge for all types of legal entities.  

2.1.3.5. Necessary permissions for starting a 
business and authorized institutions to issuing them 

In the Republic of Macedonia there is 
a National classification of activities which 
encompasses all the activities with standardized 
names and codes.

The majority of activities do not require 
permission, but there are exceptions for which you 
need permission from a certain authorized body. 
The best source for information with regards to 
issuing permission can be acquired at the Central 
Register, the relevant ministries, and the lawyers’ 
offices.
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2.1.3.6. Документи што се добиваат по 
регистрацијата[4] 

Со воведувањето на едношалтерскиот систем 
во Република Македонија постапката за регистрација 
на правните субјекти е забрзана и олеснета. Со 
завршувањето на постапката за упис во Централниот 
регистар, правниот субјект со Решението за 
регистрација на друштвото добива:

•	 Матичен број на друштвото (ЕМБС);
•	 Даночен број на друштвото (ДБ);
•	 Документ за царинска евиденција;
•	 Документ за регистрирана претежна (основна) 
дејност согласно националната класификација на 
дејности и 
•	 Број на жиро сметка од претходно избраната 
деловна банка.

Дополнително деловниот субјект треба да се 
регистрира како обврзник за Данок на додадена 
вредност (ДДВ).

2.1.4. потрЕбни срЕдства за основаЧки влог

Основната главнина на друштвото (која се состои 
од збирот на основните влогови) не може да биде 
помала од 5.000,00 ЕУР во денарска противвредност 
според средниот курс на Народна Банка на Р.М.

2.1.4.1. Видови на основачки влогови

Влоговите што се внесуваат при основањето 
на друштвото можат да се состојат од пари (паричен 
влог), подвижни и неподвижни ствари (непаричен 
влог) и права кои што може да се проценат и изразат 
во пари, се во зависност од изборот на основачот.

2.1.4.2. Возило и/или опрема како дел од 
основачкиот влог

Возилото сопственост на основачот може да 
биде дел од почетната инвестиција, а истото се 
однесува и на опремата.

2.1.4.3. Проценка на непаричните влогови

Непаричните влогови што се внесуваат при 
основањето на друштвото мора да бидат проценети 
(да им се определи вредноста во пари) од страна 
на овластен судски проценител. Проценителот 
изработува извештај за проценетата вредност на 
непаричниот влог во согласност со меѓународни 
стандарди за проценка.

[4] Обрасци за упис: http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=83

2.1.3.6. Documents received after registration[4] 

With the introduction of the one-stop-shop 
system in the Republic of Macedonia the procedure 
for the registration of legal entities is speeded up 
and alleviated. After completing the procedure 
for registration at the central register, the legal 
entities with the decision for registration of the 
company receives the following: 

•	 ID number of the company (EMBS)
•	 Tax number of the company (DB)
•	 Document for customs record
•	 Document for registered major (main) activity 
in accordance with the national classification of 
activities 
•	 Gyro account number in the previously 
selected bank. 

Additionally, the business subject should 
register as a payer of Value Added Tax (VAT). 

2.1.4. necessary means For the initiaL investment 

The principal capital of the company (which 
consists of the sum of the primary shares) cannot 
be lower than 5.000 EUR, in denar counter-value 
according to the median rate of exchange of the 
National Bank of the Republic of Macedonia. 

2.1.4.1. Types of initial investment 

The investment contributed during the 
founding of the company can comprise of money 
(monetary investment), movable and immovable 
property (non-monetary investment) and rights 
which can be assessed and expressed in money, 
depending upon the choice of the founder. 

2.1.4.2. Vehicle and/or equipment as part of 
initial investment 

The vehicle, owned by the founder can be 
part of the initial investment, and the same refers 
to the equipment. 

2.1.4.3.Assessment of non-monetary shares 

The non-monetary investment registered 
during the founding of the company must be 
assessed (in order to determine its value in money) 
by an authorized court assessor. The assessor 
prepares a report for the value of the non-monetary 
investment in accordance with the international 

[4] Application forms: http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=83
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2.1.3.6. Документи што се добиваат по 
регистрацијата[4] 

Со воведувањето на едношалтерскиот систем 
во Република Македонија постапката за регистрација 
на правните субјекти е забрзана и олеснета. Со 
завршувањето на постапката за упис во Централниот 
регистар, правниот субјект со Решението за 
регистрација на друштвото добива:

•	 Матичен број на друштвото (ЕМБС);
•	 Даночен број на друштвото (ДБ);
•	 Документ за царинска евиденција;
•	 Документ за регистрирана претежна (основна) 
дејност согласно националната класификација на 
дејности и 
•	 Број на жиро сметка од претходно избраната 
деловна банка.

Дополнително деловниот субјект треба да се 
регистрира како обврзник за Данок на додадена 
вредност (ДДВ).

2.1.4. потрЕбни срЕдства за основаЧки влог

Основната главнина на друштвото (која се состои 
од збирот на основните влогови) не може да биде 
помала од 5.000,00 ЕУР во денарска противвредност 
според средниот курс на Народна Банка на Р.М.

2.1.4.1. Видови на основачки влогови

Влоговите што се внесуваат при основањето 
на друштвото можат да се состојат од пари (паричен 
влог), подвижни и неподвижни ствари (непаричен 
влог) и права кои што може да се проценат и изразат 
во пари, се во зависност од изборот на основачот.

2.1.4.2. Возило и/или опрема како дел од 
основачкиот влог

Возилото сопственост на основачот може да 
биде дел од почетната инвестиција, а истото се 
однесува и на опремата.

2.1.4.3. Проценка на непаричните влогови

Непаричните влогови што се внесуваат при 
основањето на друштвото мора да бидат проценети 
(да им се определи вредноста во пари) од страна 
на овластен судски проценител. Проценителот 
изработува извештај за проценетата вредност на 
непаричниот влог во согласност со меѓународни 
стандарди за проценка.

[4] Обрасци за упис: http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=83

2.1.3.6. Documents received after registration[4] 

With the introduction of the one-stop-shop 
system in the Republic of Macedonia the procedure 
for the registration of legal entities is speeded up 
and alleviated. After completing the procedure 
for registration at the central register, the legal 
entities with the decision for registration of the 
company receives the following: 

•	 ID number of the company (EMBS)
•	 Tax number of the company (DB)
•	 Document for customs record
•	 Document for registered major (main) activity 
in accordance with the national classification of 
activities 
•	 Gyro account number in the previously 
selected bank. 

Additionally, the business subject should 
register as a payer of Value Added Tax (VAT). 

2.1.4. necessary means For the initiaL investment 

The principal capital of the company (which 
consists of the sum of the primary shares) cannot 
be lower than 5.000 EUR, in denar counter-value 
according to the median rate of exchange of the 
National Bank of the Republic of Macedonia. 

2.1.4.1. Types of initial investment 

The investment contributed during the 
founding of the company can comprise of money 
(monetary investment), movable and immovable 
property (non-monetary investment) and rights 
which can be assessed and expressed in money, 
depending upon the choice of the founder. 

2.1.4.2. Vehicle and/or equipment as part of 
initial investment 

The vehicle, owned by the founder can be 
part of the initial investment, and the same refers 
to the equipment. 

2.1.4.3.Assessment of non-monetary shares 

The non-monetary investment registered 
during the founding of the company must be 
assessed (in order to determine its value in money) 
by an authorized court assessor. The assessor 
prepares a report for the value of the non-monetary 
investment in accordance with the international 

[4] Application forms: http://www.crm.com.mk/DS/default.
aspx?MainId=1&CatID=83
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Извештајот претставува составен дел на 
Договорот за основање.

Кон извештајот се приложува и доказ за 
сопственост на недвижностите како и за подвижните 
ствари за кои е предвидена законска обврска за 
евиденција (регистар).

Надоместокот за извршената проценка изнесува 
50 ЕУР во зависност од вредноста на влогот што се 
проценува.

2.1.4.4. Начин и рок за внесување на 
основачкиот влог

Основачките влогови може да се внесат пред 
поднесувањето на пријавата за упис на друштвото во 
Централниот регистар.

Во тој случај паричните влогови се уплатуваат 
на привремена сметка на друштвото, а за 
непаричниот влог се врши проценка од овластен 
судски проценител.

Со последните измени на Законот за трговски 
друштва предвидена е можноста содружникот 
паричниот влог да го уплати односно непаричниот 
влог да го внесе во рок од една година од денот на 
извршениот упис на друштвото.

Значи пред поднесувањето на пријавата за 
упис на основањето на друштвото содружникот нема 
обврска за уплаќање на паричниот влог, ниту пак 
обврска за внесување на непаричниот влог.

2.1.5. структурата на фирмата

2.1.5.1. Управител на фирмата

Управител може да биде секое деловно 
способно физичко лице.

Управител може да биде домашно и странско 
физичко лице.

За управител не може да биде избрано лице 
на кое со правосилна судска одлука делумно или 
во целост му е забрането да извршува должност 
поврзана со функцијата управител на друштвото се 
додека трае таа забрана.

2.1.5.2. Минимална управувачка структура 
согласно закон

Задолжителни органи во Друштвата со 
Ограничена Одговорност (ДОО) се:

standards for assessment. The report is part of the 
Founding Agreement. 

The report is accompanied by documents 
that prove the ownership of both the movable and 
immovable property, for which is envisaged a court 
liability for registration (register). The fee for the 
conducted assessment is the amount of 50 EUR, in 
accordance with the value of the investment that 
is being assessed. 

2.1.4.4. Mode and term for depositing the initial 
investment

The founding investment can be noted before 
submitting the registration form for the company 
at the Central Register. 

In such a case the monetary investments are 
paid to the temporary account of the company, 
and the non-monetary investment is assessed by 
authorized court assessor. 

In accordance with the latest amendments 
to the Company Law, the co-partner can complete 
the investment within a period of one year, starting 
from the day of registration. 

Hence, before submitting the statement for 
registration of the company the co-partner has no 
liability to complete both the monetary and non-
monetary investment. 

2.1.5. structure oF the company 

2.1.5.1. Company manager 

The manager can be any physical entity who 
can engage a in working relationship. 

The manager can be a national or foreign 
person. 

A manager cannot be a person, against who 
there has been an effective court procedure, by 
which he/she is partially or completely forbidden 
to perform duties of the manager position of the 
company, whilst this decision is still valid.

2.1.5.2. Nominal managing structure in 
accordance with the law 

Obligatory bodies at the Limited Liability 
Company are:

•	 The board of co-partners that consists of all co-
partners (founders) to whom all decisions refer to 

Business environment in repuBlic of maceDonia
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•	 Собирот на содружниците кој што го сочинуваат 
сите содружници (основачи) и на кој се однесуваат 
одлуките (секој основач има право на глас 
сразмерно на својот удел) и
•	 Управител кој го застапува друштвото во 
односите со трети лица.

2.1.5.3. Задолжително регистрирана фирма во 
земјата

Во Република Македонија за да може да вршите 
дејност мора да бидете регистрирани согласно 
Законот за трговски друштва.

Странските друштва и странските трговци-
поединци можат да вршат дејност во Р.М. преку свои 
подружници (регистрирани во Централниот регистар), 
кои во прометот настапуваат во име и за сметка на 
странското друштво.

2.1.5.4. Закони што се однесуваат на странските 
фирми

Во своето работење во Република Македонија 
странските друштва (преку регистрираните 
подружници) работат според законите на Република 
Македонија и во работењето се изедначени со 
домашните физички и правни лица, освен ако со 
меѓународни договори не е поинаку уредено.

Во случај кога странско физичко или правно 
лице се јавува како основач на трговско друштво 
во Р.М., тогаш со завршувањето на постапката за 
регистрирање и добивањето на Решението од 
Централен регистар, новоформираното друштво 
стекнува својство на домашно правно лице за кое 
важат македонските законски прописи.

2.1.5.5. Начин на ликвидирање на фирма и 
повраток на инвестираните средства

Потребниот период за бришење на фирма 
по нормална постапка во Централниот регистар 
изнесува 22 дена.

Друштвото може да престане со работа:

•	 со истекот на времето за кое е основано;
•	 со одлука на содружниците и
•	 со одлука на судот.

Во овие случаи се спроведува постапка за 
ликвидација на друштвото. Постапката за ликвидација 
се спроведува кога друштвото е солвентно и трае од 4 
до 5 месеци.

Имотот што останува по намирувањето на 

(every founder has a right to vote, in accordance with 
his/ her investment) and 
•	 The manager who represents the company in the 
relationship with third persons.

2.1.5.3. Compulsory registration of companies in 
the country 

In the R. Macedonia in order to be able to 
conduct any business activity you have to be 
registered in accordance with the Company Law. 

Foreign companies and foreign individual 
traders can conduct business activity in the R. 
Macedonia through their branch offices (registered 
at the Central register) which in the business act 
on behalf of the foreign company.

2.1.5.4. Laws referring to foreign companies 

The foreign companies in the R. Macedonia 
(active through their registered branch offices) 
function according to the laws of the R. Macedonia, 
and in their manner of conducting business are 
equal to domestic physical and legal entities, 
unless stated otherwise according to certain 
international agreements.

In cases where a foreign physical or legal entity 
is a founder of a company in the R. Macedonia, after 
the completion of the procedure for registration 
and receiving the decision of the Central Register, 
the newly formed company acquires the status 
of a domestic legal entity, which functions in 
accordance with the Macedonian legal regulations.

2.1.5.5. Modes of winding up a company, and 
restoring invested means 

The required period for winding up a company 
in normal procedure in the Central Register lasts 
for 22 days.

The company can stop working:

•	 after the expiry date for which it was founded;
•	 by a decision of the co-partners; and 
•	 by a decision of the court.  

In such cases, a procedure for liquidation 
of the company is conducted. The liquidation 
procedure is conducted when the company is 
solvent and lasts between 4 and 5 months.

The property that remains after amortizing 
all the liabilities is distributed among the co-
partners (founders) in accordance with the share 
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•	 Собирот на содружниците кој што го сочинуваат 
сите содружници (основачи) и на кој се однесуваат 
одлуките (секој основач има право на глас 
сразмерно на својот удел) и
•	 Управител кој го застапува друштвото во 
односите со трети лица.

2.1.5.3. Задолжително регистрирана фирма во 
земјата

Во Република Македонија за да може да вршите 
дејност мора да бидете регистрирани согласно 
Законот за трговски друштва.

Странските друштва и странските трговци-
поединци можат да вршат дејност во Р.М. преку свои 
подружници (регистрирани во Централниот регистар), 
кои во прометот настапуваат во име и за сметка на 
странското друштво.

2.1.5.4. Закони што се однесуваат на странските 
фирми

Во своето работење во Република Македонија 
странските друштва (преку регистрираните 
подружници) работат според законите на Република 
Македонија и во работењето се изедначени со 
домашните физички и правни лица, освен ако со 
меѓународни договори не е поинаку уредено.

Во случај кога странско физичко или правно 
лице се јавува како основач на трговско друштво 
во Р.М., тогаш со завршувањето на постапката за 
регистрирање и добивањето на Решението од 
Централен регистар, новоформираното друштво 
стекнува својство на домашно правно лице за кое 
важат македонските законски прописи.

2.1.5.5. Начин на ликвидирање на фирма и 
повраток на инвестираните средства

Потребниот период за бришење на фирма 
по нормална постапка во Централниот регистар 
изнесува 22 дена.

Друштвото може да престане со работа:

•	 со истекот на времето за кое е основано;
•	 со одлука на содружниците и
•	 со одлука на судот.

Во овие случаи се спроведува постапка за 
ликвидација на друштвото. Постапката за ликвидација 
се спроведува кога друштвото е солвентно и трае од 4 
до 5 месеци.

Имотот што останува по намирувањето на 

(every founder has a right to vote, in accordance with 
his/ her investment) and 
•	 The manager who represents the company in the 
relationship with third persons.

2.1.5.3. Compulsory registration of companies in 
the country 

In the R. Macedonia in order to be able to 
conduct any business activity you have to be 
registered in accordance with the Company Law. 

Foreign companies and foreign individual 
traders can conduct business activity in the R. 
Macedonia through their branch offices (registered 
at the Central register) which in the business act 
on behalf of the foreign company.

2.1.5.4. Laws referring to foreign companies 

The foreign companies in the R. Macedonia 
(active through their registered branch offices) 
function according to the laws of the R. Macedonia, 
and in their manner of conducting business are 
equal to domestic physical and legal entities, 
unless stated otherwise according to certain 
international agreements.

In cases where a foreign physical or legal entity 
is a founder of a company in the R. Macedonia, after 
the completion of the procedure for registration 
and receiving the decision of the Central Register, 
the newly formed company acquires the status 
of a domestic legal entity, which functions in 
accordance with the Macedonian legal regulations.

2.1.5.5. Modes of winding up a company, and 
restoring invested means 

The required period for winding up a company 
in normal procedure in the Central Register lasts 
for 22 days.

The company can stop working:

•	 after the expiry date for which it was founded;
•	 by a decision of the co-partners; and 
•	 by a decision of the court.  

In such cases, a procedure for liquidation 
of the company is conducted. The liquidation 
procedure is conducted when the company is 
solvent and lasts between 4 and 5 months.

The property that remains after amortizing 
all the liabilities is distributed among the co-
partners (founders) in accordance with the share 
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сите обврски се распоредува меѓу содружниците  
(основачите) сразмерно на влогот што го имале во 
друштвото.

Кога друштвото не е солвентно тогаш се 
спроведува постапка на стечај. Стечајната постапка 
трае од 2 месеци до 1 година во зависност од видот 
на друштвото, имотот на друштвото, побарувањата и 
долговите.

2.2. ПРАВНА РАмКА ЗА ВОдЕЊЕ бИЗНИС

2.2.1. законска рамка за активноститЕ и 
структурата на правнитЕ субјЕкти

Законот за трговски друштва (Сл. Весник 
на РМ бр. 28/2004) е основен закон со кој се 
регулирани активностите и структурата на правните 
субјекти. Со овој закон се уредуваат разните видови 
на трговски друштва, процедурите на нивното 
основање и регистрација, висината на основната 
главнина, времетраењето на друштвото, начинот 
на управување и застапување, правата, обврските 
и одговорностите на основачите, како и нивните 
меѓусебни односи, начинот на распоредување на 
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престанок на друштвата и други прашања значајни за 
организацијата и работењето на трговските друштва.

2.2.2. имот на трговскитЕ друштва

Регистрираното трговско друштво, како правно 
лице, може да стекнува права и да превзема обврски, 
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компјутери) и недвижни ствари (деловни простори, 
земјиште), како и да стекнува други права што имаат 
имотна вредност.

2.2.3. трЕтман на странското правно лицЕ со 
рЕгистрацијата

Трговското друштво (основано од странски 
физички и правни лица) со уписот во Централниот 
регистар стекнува својство на домашно правно лице. 
Новоформираното друштво има својство на домашно 
правно лице и за него важат и се применуваат 
македонските законски прописи.

they held in the company.

When the company is insolvent, then 
bankruptcy proceedings are conducted. The 
bankruptcy proceedings last between 2 months 
and 1 year, depending on the type, the property, 
and the debts of a company.

2.2. legal framework for Doing 
Business 

2.2.1. LegaL Framework For activities and 
structure oF LegaL entities 

The Company Law (Official Gazette No. 
28/2004) is the primary law for the regulation 
of the activities and the structure of the legal 
subjects. This law regulates the different types of 
companies, procedures of their establishment and 
registration, the height of their primary capital, the 
period of existence, the manner of management 
and representation, the rights, the obligations 
and the liabilities of the founders, as well as their 
mutual relations, the manner of allocation of the 
gain and the covering of an eventual loss, the 
obligation to have accountancy, the obligation to 
have company books, the obligation to prepare 
annual accounting and financial reports, the 
keeping of company books, accounting documents, 
the manner in which the company can be de-
registered, and other important issues for the 
organization and the work of the companies. 

2.2.2. assets oF trade companies 

The registered company as a legal entity, can 
acquire rights and take liabilities, can also acquire 
ownership of movable (vehicles, computers) and 
immovable things (business premises, land), as well 
as to acquire other rights that have property value. 

2.2.3. treatment oF a Foreign LegaL entity upon 
registration 

A company (established by foreign physical or 
legal entities) with the registration at the Central 
Registry acquires a status of domestic legal entity. 
The newly formed company, has the status of 
domestic legal entity, to which are applied all 
Macedonian legal provisions. 

2.2.4. reguLation oF the ownership, and the 
ownership rights For Foreign citizens in repubLic oF 
macedonia
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2.2.4. рЕгулирањЕ на сопствЕноста и 
сопствЕниЧкитЕ права на странскитЕ државјани во 
рЕпублика макЕдонија

Право на сопственост можат да стекнуваат 
сите домашни и странски физички и правни лица, 
под услови и начини предвидени со Законот за 
сопственост и други стварни права (Сл. Весник на РМ 
бр. 18/2001).

•	 Странски физички и правни лица можат да 
стекнат право на сопственост врз подвижни ствари 
под исти услови како и домашните физички и 
правни лица;
•	 Странски физички лица можат со наследување 
да стекнат право на сопственост врз недвижни 
ствари во РМ под услови на реципроцитет. Исто 
така странски правни лица можат под услови на 
реципроцитет да стекнат право на сопственост врз 
недвижни добра во РМ со наследување врз основа 
на тестамент;
•	 Странско физичко и правно лице можат под 
услови на реципроцитет да стекнат право на 
сопственост на станбен и деловен простор во РМ;
•	 Странски физички и правни лица под услови 
на реципроцитет и претходна согласност на 
Mинистерот за правда, по обезбедено мислење 
од надлежното министерство (Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и 
Министерство за транспорт и врски) и Министерот 
за финансии, можат да стекнат само право 
на долготраен закуп (но не и сопственост) на 
градежно и земјоделско земјиште;

Како што е погоре наведено со извршената 
регистрација на трговско друштво во РМ, друштвото 
добива својство на домашно правно лице и нема 
статус на странско правно лице.

2.2.5. цЕновно контролирани производи и 
услуги

Постои многу мал број на ценовно контролирани 
производи и услуги. Во групата на такви производи 
спаѓаат енергенсите чие регулирање е од страна на 
независно регулаторно тело, односно Регулаторна 
комисија за енергетика на Република Македонија[5]  
која е основана 2002 година со Законот за изменување 
и дополнување на Законот за енергетика (Сл. Весник 
бр. 94/02). Комисијата одлучува за цената врз основа 
на свои сопствени пресметки и методологии. 

[5] http://www.erc.org.mk/

The right to ownership can be acquired by all 
domestic and foreign physical and legal entities, 
in accordance with the conditions of the Law on 
Property and other ownership rights (Official 
Gazette of R. Macedonia No. 18/2001). 

•	 Foreign physical and legal entities can 
acquire the right to ownership of immovable 
things under the conditions applicable for the 
domestic physical and legal entities;
•	 Foreign physical entities can acquire the 
right to ownership by inheriting immovable 
things in R. Macedonia, under reciprocity 
conditions. Foreign legal entities can acquire 
right to ownership of immovable goods in R. 
Macedonia, by inheriting on the basis of will, 
under reciprocity conditions. 
•	 Foreign physical and legal entity can acquire 
the right to ownership of living and business 
premises in R. Macedonia under reciprocity 
conditions. 
•	 Foreign physical and legal entity can acquire 
the right to a long-term lease (but not ownership) 
of construction and agricultural land, under 
reciprocity conditions, and previously obtained 
permission by the Ministry of Justice, and 
opinion of the authorized ministry (the Ministry 
for Agriculture, Forestry and Water and the 
Ministry for Transport and Communications) and 
the Ministry of Finance. 

As previously stated, the company acquires 
a status of domestic legal entity, and loses the 
status of foreign legal entity upon completing the 
registration. 

2.2.5. price reguLated goods and services 

There is a small number of price regulated 
products and services. In this group belong 
products, such as energy products, whose price is 
regulated by an independent regulatory body, i.e. 
the Regulatory Commission for Energy of Republic 
of Macedonia[5] established in 2002, by the Law on 
Amending the Energy Law (Official Gazette No. 
94/02). The Commission decides on the price on the 
basis of its own calculations and methodologies.  

2.2.6. protection oF competition 

The legal entities which work in contradiction 

[5] http://www.erc.org.mk/

дЕЛОВНО ОПКРУжУВАЊЕ ВО РЕПУбЛИКА мАКЕдОНИЈА



36

2.2.4. рЕгулирањЕ на сопствЕноста и 
сопствЕниЧкитЕ права на странскитЕ државјани во 
рЕпублика макЕдонија

Право на сопственост можат да стекнуваат 
сите домашни и странски физички и правни лица, 
под услови и начини предвидени со Законот за 
сопственост и други стварни права (Сл. Весник на РМ 
бр. 18/2001).

•	 Странски физички и правни лица можат да 
стекнат право на сопственост врз подвижни ствари 
под исти услови како и домашните физички и 
правни лица;
•	 Странски физички лица можат со наследување 
да стекнат право на сопственост врз недвижни 
ствари во РМ под услови на реципроцитет. Исто 
така странски правни лица можат под услови на 
реципроцитет да стекнат право на сопственост врз 
недвижни добра во РМ со наследување врз основа 
на тестамент;
•	 Странско физичко и правно лице можат под 
услови на реципроцитет да стекнат право на 
сопственост на станбен и деловен простор во РМ;
•	 Странски физички и правни лица под услови 
на реципроцитет и претходна согласност на 
Mинистерот за правда, по обезбедено мислење 
од надлежното министерство (Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и 
Министерство за транспорт и врски) и Министерот 
за финансии, можат да стекнат само право 
на долготраен закуп (но не и сопственост) на 
градежно и земјоделско земјиште;

Како што е погоре наведено со извршената 
регистрација на трговско друштво во РМ, друштвото 
добива својство на домашно правно лице и нема 
статус на странско правно лице.

2.2.5. цЕновно контролирани производи и 
услуги

Постои многу мал број на ценовно контролирани 
производи и услуги. Во групата на такви производи 
спаѓаат енергенсите чие регулирање е од страна на 
независно регулаторно тело, односно Регулаторна 
комисија за енергетика на Република Македонија[5]  
која е основана 2002 година со Законот за изменување 
и дополнување на Законот за енергетика (Сл. Весник 
бр. 94/02). Комисијата одлучува за цената врз основа 
на свои сопствени пресметки и методологии. 

[5] http://www.erc.org.mk/

The right to ownership can be acquired by all 
domestic and foreign physical and legal entities, 
in accordance with the conditions of the Law on 
Property and other ownership rights (Official 
Gazette of R. Macedonia No. 18/2001). 

•	 Foreign physical and legal entities can 
acquire the right to ownership of immovable 
things under the conditions applicable for the 
domestic physical and legal entities;
•	 Foreign physical entities can acquire the 
right to ownership by inheriting immovable 
things in R. Macedonia, under reciprocity 
conditions. Foreign legal entities can acquire 
right to ownership of immovable goods in R. 
Macedonia, by inheriting on the basis of will, 
under reciprocity conditions. 
•	 Foreign physical and legal entity can acquire 
the right to ownership of living and business 
premises in R. Macedonia under reciprocity 
conditions. 
•	 Foreign physical and legal entity can acquire 
the right to a long-term lease (but not ownership) 
of construction and agricultural land, under 
reciprocity conditions, and previously obtained 
permission by the Ministry of Justice, and 
opinion of the authorized ministry (the Ministry 
for Agriculture, Forestry and Water and the 
Ministry for Transport and Communications) and 
the Ministry of Finance. 

As previously stated, the company acquires 
a status of domestic legal entity, and loses the 
status of foreign legal entity upon completing the 
registration. 

2.2.5. price reguLated goods and services 

There is a small number of price regulated 
products and services. In this group belong 
products, such as energy products, whose price is 
regulated by an independent regulatory body, i.e. 
the Regulatory Commission for Energy of Republic 
of Macedonia[5] established in 2002, by the Law on 
Amending the Energy Law (Official Gazette No. 
94/02). The Commission decides on the price on the 
basis of its own calculations and methodologies.  

2.2.6. protection oF competition 

The legal entities which work in contradiction 

[5] http://www.erc.org.mk/
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2.2.6. заштита на конкурЕнцијата

На правните субјекти кои работат во спротивност 
со законските прописи и ги нарушуваат принципите 
на свесност и доверливост (поднесување на нереални 
изјави за потеклото на производите, процесот на 
производството итн.) може да им биде изречена 
забрана за вршење на нивните активности и да 
биде побарано да извршат компензација на штетата 
со цел да ја спречат нелојалната конкуренција. 
Овие одредби се во согласност со Законот против 
нелојалната конкуренција (Сл. Весник бр. 80/99).

Законот за заштита на конкуренцијата (Сл. 
Весник бр. 4/05) обезбедува слободна конкуренција 
на домашниот пазар и ги утврдува формите на 
ограничување и нарушување на конкуренцијата.

2.2.7. рЕгистрирањЕ на сопствЕн производ и 
нЕгова заштита од нЕзаконско производство или увоз

Заштитата на производите од нелегален увоз 
(стекнување и заштита на правата на индустриска 
сопственост) се врши врз основа на процедурата 
пропишана со Законот за индустриска сопственост 
(Сл. Весник бр. 40/04).

Државната агенција за индустриска сопственост 
во Скопје е овластена за заштита на правата на 
индустриска сопственост. Правата од индустриска 
сопственост се: патент, модел и мостра, стоковен и 
услужен жиг и ознака на потеклото на производот.

•	 Патентот е право на индустриска сопственост 
кој обезбедува заштита на иновацијата (решение 
за одреден технички проблем);
•	 Индустриски дизајн (нова форма на изгледот, 
слика, цртеж) е право на заштита на дизајнот на 
производот по легален пат;
•	 Стоковен жиг е право на индустриска 
сопственост кој го заштитува трговскиот знак 
(графичкиот дел);
•	 Ознака на потеклото на производот е право 
на индустриска сопственост кој го заштитува 
географското име и потекло (земјата, регионот од 
каде потекнува производот) и 
•	 Со овој закон правата на индустриска 
сопственост се загарантирани и никој друг не смее 
неовластено да ги користи.

2.2.8.  смЕтководствЕни процЕдури

Република Македонија ги применува 
Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) 

to the legal provisions and do not abide by the 
principles of consciousness and trustworthiness 
(by submitting unrealistic statements for the origin 
of products, the process of production, etc.) can be 
prohibited to conduct their activities, and might 
be required to pay a compensation for the damage, 
in order to prevent unfair competition. These 
provisions are in accordance with the Law against 
Unfair Competition (Official Gazette 80/99).    

The law for the protection of competition 
(Official Gazette 4/2005) ensures free competition 
on the domestic market and defines the forms of 
limitations and infringement of competition.

2.2.7. registering oF own product and its 
protection oF iLLegaL production and import 

The protection of the products of illegal 
import (acquiring of the rights to industrial 
property) is conducted on the basis of the 
procedure prescribed in the Law on Industrial 
Property (Official Gazette 40/04). 

The State Agency for Industrial Property 
in Skopje is authorized to protect the rights 
for industrial property. The rights of industrial 
property include: patent, model and sample, trade 
and service trademark, and label of origin of the 
product. 

•	 The patent is legal and industrial property 
which ensures the protection of the innovation 
(solution for a particular technical problem);
•	 Industrial design (change of look, picture, 
drawing) is the right to the protection of the 
design of the product by legal means;
•	 Trademark is a right to industrial property 
which protects the trademark (the graphic part);
•	 The label of origin of the product is the 
right to industrial property which protects the 
geographical name and origin (the country, 
region from where the product originates) 
•	 This law guarantees the rights to industrial 
property and no person is allowed to use them 
without authorization. 

2.2.8.  accounting procedures 

The Republic of Macedonia applies the 
International Accounting Standards (IAS) published 
in Official gazette of R. Macedonia No. 159/2009, 
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кои се објавени во Сл. Весник бр. 159/2009, 164/2009, 
107/2011[6] 

2.2.9. поднЕсувањЕ на финансиски извЕштаи

Годишните финансиски извештаи се 
поднесуваат до крајот на месец февруари од 
тековната година за претходната година и опфаќаат: 
биланс на состојба, биланс на успех, даночна пријава 
и други посебни податоци.

2.2.10. смЕтководствЕни, рЕвизорски и/или 
адвокатски услуги

Сметководителите и ревизорите во Република 
Македонија се здружуваат во разни здруженија. 
Сојузот на стопански комори на Македонија како 
седма стопанска комора ја основа Комората 
на сметководители со цел унапредување на 
работењето и решавањето на тековните проблеми на 
сметководствените бироа, обезбедување на стручна 
помош и други деловни услуги на фирмите членки. 

Регистри на овластените ревизори, како 
и регистри на друштва за ревизија и овластени 
ревизори - трговци поединци може да се најдат на 
Институт на овластени ревизори[7]. 

Адвокатите се групирани во Адвокатска комора 
на Македонија[8] која има регистар на сите адвокати 
во земјата. Освен во овие здруженија информации 
можат да се добијат во трговските, локалните регистри 
како и во канцелариите за локален економски развој 
на општините.

2.2.11. надворЕшна рЕвизија

Надворешната ревизија е задолжителна 
за средни и големи фирми. За малите фирми со 
помалку од 50 вработени надворешната ревизија не 
е задолжителна.

2.3. дАНОЦИ

2.3.1. видови на даноци

Фирмите кои работат во Република Македонија 
се даночни обврзници по основ на:

•	 Данок на додадена вредност;
•	 Данок на добивка;

[6] http://www.giveko.mk/megjunarodni-smetkovodstveni-
standardi.nspx

[7] http://www.iorrm.org.mk/reg_2.html

[8] http://www.mba.org.mk/index.php

164/2009, 107/2011[6] 

2.2.9. submitting FinanciaL reports 

Annual financial reports are submitted up 
to the end of February of the current year for the 
previous year, and they include: balance of the 
account, balance of success, tax statement and 
other special information. 

2.2.10. accountant, auditor and/or Lawyer 
services 

The accountants and auditors in Republic 
of Macedonia join different associations. 
The Association of Chamber of Commerce of 
Macedonia, as a seventh chamber commerce, 
established the Chamber of Accountants in order 
to improve the work, and to alleviate the problem 
solving of the accountant bureaus, providing 
professional help and other business services to 
the member companies. 

Contacts of registries of authorized auditors, 
as well as registries of associations for auditing and 
authorized auditors – individual tradesmen, can be 
found at the Institute for Authorized Auditors[7]. 

The lawyers are grouped under the 
Macedonian Lawyers Association[8]  which has a 
registry of all lawyers in the country. Besides these 
associations, information can be obtained at other 
trade, local registries, as well as at the offices for 
local economic development of municipalities. 

2.2.11. externaL auditing  

External auditing is obligatory for medium 
and small companies. Small companies with less 
than 50 employees are not obliged to external 
auditing. 

2.3. taxes 

2.3.1. types oF taxes 

The companies that work in Republic of 
Macedonia are obliged to pay tax rate on the basis 
of: 

•	 Value Added Tax

[6] http://www.giveko.mk/megjunarodni-smetkovodstveni-
standardi.nspx

[7] http://www.iorrm.org.mk/reg_2.html

[8] http://www.mba.org.mk/index.php
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Регистри на овластените ревизори, како 
и регистри на друштва за ревизија и овластени 
ревизори - трговци поединци може да се најдат на 
Институт на овластени ревизори[7]. 

Адвокатите се групирани во Адвокатска комора 
на Македонија[8] која има регистар на сите адвокати 
во земјата. Освен во овие здруженија информации 
можат да се добијат во трговските, локалните регистри 
како и во канцелариите за локален економски развој 
на општините.

2.2.11. надворЕшна рЕвизија

Надворешната ревизија е задолжителна 
за средни и големи фирми. За малите фирми со 
помалку од 50 вработени надворешната ревизија не 
е задолжителна.

2.3. дАНОЦИ

2.3.1. видови на даноци

Фирмите кои работат во Република Македонија 
се даночни обврзници по основ на:

•	 Данок на додадена вредност;
•	 Данок на добивка;

[6] http://www.giveko.mk/megjunarodni-smetkovodstveni-
standardi.nspx

[7] http://www.iorrm.org.mk/reg_2.html

[8] http://www.mba.org.mk/index.php

164/2009, 107/2011[6] 

2.2.9. submitting FinanciaL reports 

Annual financial reports are submitted up 
to the end of February of the current year for the 
previous year, and they include: balance of the 
account, balance of success, tax statement and 
other special information. 

2.2.10. accountant, auditor and/or Lawyer 
services 

The accountants and auditors in Republic 
of Macedonia join different associations. 
The Association of Chamber of Commerce of 
Macedonia, as a seventh chamber commerce, 
established the Chamber of Accountants in order 
to improve the work, and to alleviate the problem 
solving of the accountant bureaus, providing 
professional help and other business services to 
the member companies. 

Contacts of registries of authorized auditors, 
as well as registries of associations for auditing and 
authorized auditors – individual tradesmen, can be 
found at the Institute for Authorized Auditors[7]. 

The lawyers are grouped under the 
Macedonian Lawyers Association[8]  which has a 
registry of all lawyers in the country. Besides these 
associations, information can be obtained at other 
trade, local registries, as well as at the offices for 
local economic development of municipalities. 

2.2.11. externaL auditing  

External auditing is obligatory for medium 
and small companies. Small companies with less 
than 50 employees are not obliged to external 
auditing. 

2.3. taxes 

2.3.1. types oF taxes 

The companies that work in Republic of 
Macedonia are obliged to pay tax rate on the basis 
of: 

•	 Value Added Tax

[6] http://www.giveko.mk/megjunarodni-smetkovodstveni-
standardi.nspx

[7] http://www.iorrm.org.mk/reg_2.html

[8] http://www.mba.org.mk/index.php
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•	 Персонален данок на доход и
•	 Акцизи.

2.3.2. данок на додадЕна врЕдност

2.3.2.1. Дефиниција на Данок на додадена 
вредност (ДДВ)

Данокот на додадена вредност (ДДВ) е општ 
данок на потрошувачка кој се пресметува и плаќа 
во сите фази на производство и трговија како и при 
вршење на услугите и извоз.

2.3.2.2. ДДВ Обврзници

ДДВ даночен обврзник е правно и физичко 
лице кое врши дејност на територијата на Република 
Македонија. Обврска за задолжителна регистрација 
на ДДВ имаат само оние даночни обврзници кои во 
изминатата календарска година оствариле вкупен 
оданочив промет над 2.000.000 денари (30.000 
ЕУР), (вклучувајќи го данокот кој отпаѓа на него, 
освен прометот ослободен без право на одбивка 
на претходен данок); или чиј вкупен промет се 
предвидува на почетокот на вршењето на стопанската 
дејност дека ќе го надмине износот над 2.000.000 
денари; или во текот на годината го надмине износот 
над 2.000.000 денари.

На малите стопански субјекти им се дава 
можност да бираат дали ќе бидат регистрирани како 
ДДВ обврзници. Ако изберат да останат надвор од 
системот на ДДВ, тие се оданочуваат како финални 
потрошувачи и немаат право на одбивка на претходен 
данок.

2.3.2.3. Време на настанување на даночната 
обврска

Даночниот долг настанува во моментот кога е 
извршен прометот на доброто, односно во моментот 
кога услугата е целосно извршена. Доколку плаќањето 
е извршено пред извршувањето на прометот, време 
на настанување на даночниот долг е моментот кога 
е добиено плаќањето. При увозот на добра, време 
на настанување на даночниот долг е денот на 
настанување на обврската за плаќање на царината 
и другите увозни давачки или денот на внесување на 
доброто во земјата, кога се работи за добро кое не 
подлежи на плаќање царина.

2.3.2.4. Висина на даночните стапки за ДДВ

Данокот на додадена вредност се пресметува 
со примена на пропорционални даночни стапки врз 

•	 Profit Tax
•	 Personal Taxation
•	 Excise Duty 

2.3.2.vaLue added tax

2.3.2.1.Definition of Value Added Tax (VAT) 

The Value Added Tax (VAT) is general tax on 
expenditure calculated and paid during the phases 
of production and trade, as well as for services and 
export. 

2.3.2.2. VAT tax payers

VAT tax payer is a legal and physical entity 
which performs an activity on the territory of 
Republic of Macedonia. All tax payers, which in 
the previous calendar year came to the amount 
of tax turnover of 2.000.000 MKD (30.000 EUR), 
are obliged to register the VAT (including the tax 
exemption, except the turnover exempted without 
the right to profit of previous tax); or entities 
whose turnover is projected, before even the start 
of the activity, to exceed the amount of 2.000.000 
MKD; or entities who during the year exceed the 
amount of 2.000.000 MKD.   

Small trade subjects are given the opportunity 
to decide whether they want to be registered as 
VAT payers. In case they decide to stay outside the 
VAT system, they are taxed as final consumers and 
they have no right to the exemption of personal 
tax. 

2.3.2.3. Time of taxation occurrence

The tax debt is paid at the moment when the 
turnover of goods is completed, i.e. the moment 
when the service is fully completed. In case 
the payment is conducted before the turnover, 
the taxation takes place at the moment when 
the payment is received.  During the import of 
goods, taxation takes place on the day, when this 
obligation is accompanied with an obligation to 
pay the customs and other import expenses, i.e. 
the day when the goods enter the country, when 
we have goods which are not subject to customs 
payment.  

2.3.2.4. Tax rates for the VAT 

The Value Added tax is calculated by applying 
proportional tax rates on the tax basis for the tax 
turnover of goods and services and import:
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вршење на услугите и извоз.

2.3.2.2. ДДВ Обврзници
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лице кое врши дејност на територијата на Република 
Македонија. Обврска за задолжителна регистрација 
на ДДВ имаат само оние даночни обврзници кои во 
изминатата календарска година оствариле вкупен 
оданочив промет над 2.000.000 денари (30.000 
ЕУР), (вклучувајќи го данокот кој отпаѓа на него, 
освен прометот ослободен без право на одбивка 
на претходен данок); или чиј вкупен промет се 
предвидува на почетокот на вршењето на стопанската 
дејност дека ќе го надмине износот над 2.000.000 
денари; или во текот на годината го надмине износот 
над 2.000.000 денари.

На малите стопански субјекти им се дава 
можност да бираат дали ќе бидат регистрирани како 
ДДВ обврзници. Ако изберат да останат надвор од 
системот на ДДВ, тие се оданочуваат како финални 
потрошувачи и немаат право на одбивка на претходен 
данок.

2.3.2.3. Време на настанување на даночната 
обврска

Даночниот долг настанува во моментот кога е 
извршен прометот на доброто, односно во моментот 
кога услугата е целосно извршена. Доколку плаќањето 
е извршено пред извршувањето на прометот, време 
на настанување на даночниот долг е моментот кога 
е добиено плаќањето. При увозот на добра, време 
на настанување на даночниот долг е денот на 
настанување на обврската за плаќање на царината 
и другите увозни давачки или денот на внесување на 
доброто во земјата, кога се работи за добро кое не 
подлежи на плаќање царина.

2.3.2.4. Висина на даночните стапки за ДДВ

Данокот на додадена вредност се пресметува 
со примена на пропорционални даночни стапки врз 

•	 Profit Tax
•	 Personal Taxation
•	 Excise Duty 

2.3.2.vaLue added tax

2.3.2.1.Definition of Value Added Tax (VAT) 

The Value Added Tax (VAT) is general tax on 
expenditure calculated and paid during the phases 
of production and trade, as well as for services and 
export. 

2.3.2.2. VAT tax payers

VAT tax payer is a legal and physical entity 
which performs an activity on the territory of 
Republic of Macedonia. All tax payers, which in 
the previous calendar year came to the amount 
of tax turnover of 2.000.000 MKD (30.000 EUR), 
are obliged to register the VAT (including the tax 
exemption, except the turnover exempted without 
the right to profit of previous tax); or entities 
whose turnover is projected, before even the start 
of the activity, to exceed the amount of 2.000.000 
MKD; or entities who during the year exceed the 
amount of 2.000.000 MKD.   

Small trade subjects are given the opportunity 
to decide whether they want to be registered as 
VAT payers. In case they decide to stay outside the 
VAT system, they are taxed as final consumers and 
they have no right to the exemption of personal 
tax. 

2.3.2.3. Time of taxation occurrence

The tax debt is paid at the moment when the 
turnover of goods is completed, i.e. the moment 
when the service is fully completed. In case 
the payment is conducted before the turnover, 
the taxation takes place at the moment when 
the payment is received.  During the import of 
goods, taxation takes place on the day, when this 
obligation is accompanied with an obligation to 
pay the customs and other import expenses, i.e. 
the day when the goods enter the country, when 
we have goods which are not subject to customs 
payment.  

2.3.2.4. Tax rates for the VAT 

The Value Added tax is calculated by applying 
proportional tax rates on the tax basis for the tax 
turnover of goods and services and import:
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даночната основа за оданочивиот промет на стоки и 
услуги и увоз и тоа:

1. Според општата даночна стапка од 18%

2. Според повластената даночна стапка од 5%.

Повластената даночна стапка се применува 
за трговија и увоз на производи за човечка исхрана, 
вода за пиење од јавните системи за снабдување 
и одведување на урбаните отпадни води и води за 
наводнување на земјоделско земјиште, публикации 
(освен публикации кои служат претежно за рекламни 
цели, како и публикации со порнографска содржина), 
семенски и посадочен материјал за производство на 
земјоделски растенија, ѓубрива, средства за заштита 
на растенија, фолии од пластична маса за употреба во 
земјоделството, земјоделска механизација (напомена: 
ќе се применува до пристапување на РМ во членство 
на ЕУ), лекови, медицинска опрема, помагала и други 
уреди чијашто намена е за олеснување или третирање 
на инвалидност исклучително за лична употреба 
од страна на лица со инвалидитет, сурово масло за 
производство на храна за човечка исхрана, првиот 
промет на станбени згради и станови во оној дел во кој 
истите се користат за станбени цели и кој ќе се врши 
во рок од пет години по изградбата (напомена: ќе се 
применува од 1 јануари 2012 година до 31 декември 
2015 година), превоз на лица и нивниот придружен 
багаж, софтвер за машини за автоматска обработка 
на податоци и нивни единици (компјутери), услуги за 
одржување на јавна чистота и отпремување на отпад 
и услуги на сместување (ноќевање) или сместување 
со појадок, полупансион или полн пансион во сите 
видови на комерцијални угостителски објекти.

2.3.2.5. Даночни ослободувања

Постојат одредени ДДВ ослободувања. 
Законите за ДДВ во Република Македонија 
предвидуваат одредени даночни ослободувања, меѓу 
кои и при увоз. Со оглед на тоа што малите бизниси 
не се даночни обврзници на нив им е дадена можност 
да избираат дали ќе се обврзат да плаќаат ДДВ. 
Во случај да ја изберат оваа алтернатива го губат 
правото на даночни ослободувања.

Даночни ослободувања при увоз се однесуваат 
на следните:

•	 добра чиј промет е ослободен од данок на 
додадена вредност во земјата;
•	 добра кои во рамките на транзитна царинска 

1. According to the general VAT rate of 18%;

2. According to preferential VAT rate of 5%. 

The preferential VAT rate is applied to the 
import of food for human consumption, portable 
water from public systems for water-supply, 
drainage of urban wastewater and melioration of 
agricultural land, publications (mainly used for 
advertisement purposes, as well as publications 
with pornographic content), seeds and planting 
materials for production of agricultural crops, 
fertilizers, materials for plant protection, foils 
made of plastic for agricultural use, agricultural 
machines (Note: It shall be applied until the 
accession of R. Macedonia to EU), pharmaceuticals 
and medical devices, intended to alleviate or treat 
certain disability, exclusively for personal use 
by the person having that disability, raw oil for 
production of food for human consumption, first 
sale of apartments used for living, within the first 
five years from the construction (Note: this shall 
be applied from 01 January 2012, to 31 December 
2015), transportation of persons and their 
accompanying luggage, computer software for 
machines for automatic processing of information 
and their accompanying parts (computers), public 
cleaning services and waste management services, 
and accommodation services with breakfast, half-
board or full-board with all types of commercial 
catering objects. 

2.3.2.5. Tax exemptions 

There are certain VAT exemptions. The 
VAT laws in R. Macedonia envisage certain tax 
exemptions, which include the import. Taking 
into account that the small businesses are not tax 
payers, they are given the opportunity to choose 
whether they will oblige themselves to pay VAT. In 
case they chose this alternative, they lose the right 
to tax exemptions.

Tax exemptions in import, include the 
following: 

•	 Goods whose turnover is exempted from VAT 
in the country;
•	 Goods that are in the transit customs 
procedure that move from one place to another 
within the customs zone on the territory of 
Republic of Macedonia; 
•	 Good imported in free zone or free warehouse;
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постапка се движат од едно до друго место во 
царинското подрачје на Република Македонија;
•	 добра кои се внесуваат во  слободна зона или 
слободен склад;
•	 добра кои се стават во постапка на царинско 
складирање или царинска постапка на увоз за 
облагородување според системот на одложено 
плаќање, согласно  царинските прописи;
•	 добра кои повторно се увезуваат во иста 
состојба како при нивниот привремен извоз;
•	 добра кои се увезуваат од странско дипломатско 
или конзуларно претставништво за службени 
потреби, како и од страна на дипломатскиот 
персонал, за лични потреби;
•	 добра кои се увезуваат од меѓународни 
организации;
•	 добра наменети за употреба на саеми, трговски 
изложби и слични манифестации;
•	 предмети кои патниците кои доаѓаат од 
странство при влегувањето во земјата ги внесуваат 
како личен багаж, како и предмети со мала 
вредност кои домашни патници, покрај предметите 
од личниот багаж ги внесуваат од странство, а кои 
не се од комерцијална природа;
•	 државјани на Република Македонија и странски 
државјани, за лекови за лична употреба што 
ги носат со себе или ги добиваат во пратки од 
странство;
•	 државјани на Република Македонија и странски 
државјани, кои имаат одобрен постојан престој во 
Република Македонија, за лични предмети кои ги 
наследиле во странство;
•	 државни органи или регистрирани хуманитарни 
или добротворни организации, за добра кои  
бесплатно ги увезуваат, а кои се наменети за 
бесплатна поделба на жртвите од природни или 
други неприлики или за добра кои остануваат во 
сопственост на тие организации, а кои се наменети 
за бесплатно ставање на располагање на жртвите 
на тие неприлики. Ослободувањето не се однесува 
на материјал и опрема наменета за обнова на 
подрачјата кои ги зафатила природна или друга 
катастрофа;
•	 регистрирани хуманитарни или добротворни 
организации, за добра кои бесплатно ги 
увезуваат од странство за извршување на нивните 
хуманитарни активности;
•	 добра кои се увезуваат заради испитување, 
истражување, анализирање или тестирање;
•	 добрата кои привремено се увезуваат со 

•	 Goods to be placed in a procedure of customs 
clearance or customs import procedure for 
improvement according to the system of deferred 
payment under the customs regulations;
•	 Goods re-imported in an unchanged condition 
compared to their first import;
•	 Goods imported by foreign diplomatic or 
consular representative offices for official 
needs, as well as by diplomatic personnel, for 
personal needs;
•	 Goods imported by international 
organizations;
•	 Goods to be exhibited at fairs, trade 
exhibitions or similar events;
•	 Objects which passengers, who come from 
abroad, and during the entrance to the country 
report them as their personal luggage, as 
well as objects of small value which domestic 
passengers, who besides their personal luggage, 
import them from abroad, and are not of 
commercial use;
•	 Citizens of R. Macedonia and foreign citizens, 
for medications for personal use which they 
bring with themselves or they receive them as 
packages from abroad;
•	 Citizens of R. Macedonia or foreign citizens 
who have approved residence in R. Macedonia, 
and have brought personal objects which they 
have inherited abroad; 
•	 State bodies or registered humanitarian 
organization, for good imported for free, aimed 
to the distributed among victims of natural 
of other disasters, or for good which remain 
in the property of those organizations, which 
are aimed to be on disposal of the victims 
of those disasters. The exemption does not 
refer to material and equipment aimed at the 
reconstruction of regions that suffered from 
natural or other disaster;
•	 Registered humanitarian organizations, for 
goods which they import for free from abroad, 
for their humanitarian activities;
•	 Goods imported for examination, research, 
analysis or testing;
•	 Goods which are imported for a certain 
period of time, with full exemption of customs, 
in accordance with the conditions and the 
deadlines defined with the customs provisions, 
including: transport vehicles, materials for 
help during disasters, commercial material, 
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складирање или царинска постапка на увоз за 
облагородување според системот на одложено 
плаќање, согласно  царинските прописи;
•	 добра кои повторно се увезуваат во иста 
состојба како при нивниот привремен извоз;
•	 добра кои се увезуваат од странско дипломатско 
или конзуларно претставништво за службени 
потреби, како и од страна на дипломатскиот 
персонал, за лични потреби;
•	 добра кои се увезуваат од меѓународни 
организации;
•	 добра наменети за употреба на саеми, трговски 
изложби и слични манифестации;
•	 предмети кои патниците кои доаѓаат од 
странство при влегувањето во земјата ги внесуваат 
како личен багаж, како и предмети со мала 
вредност кои домашни патници, покрај предметите 
од личниот багаж ги внесуваат од странство, а кои 
не се од комерцијална природа;
•	 државјани на Република Македонија и странски 
државјани, за лекови за лична употреба што 
ги носат со себе или ги добиваат во пратки од 
странство;
•	 државјани на Република Македонија и странски 
државјани, кои имаат одобрен постојан престој во 
Република Македонија, за лични предмети кои ги 
наследиле во странство;
•	 државни органи или регистрирани хуманитарни 
или добротворни организации, за добра кои  
бесплатно ги увезуваат, а кои се наменети за 
бесплатна поделба на жртвите од природни или 
други неприлики или за добра кои остануваат во 
сопственост на тие организации, а кои се наменети 
за бесплатно ставање на располагање на жртвите 
на тие неприлики. Ослободувањето не се однесува 
на материјал и опрема наменета за обнова на 
подрачјата кои ги зафатила природна или друга 
катастрофа;
•	 регистрирани хуманитарни или добротворни 
организации, за добра кои бесплатно ги 
увезуваат од странство за извршување на нивните 
хуманитарни активности;
•	 добра кои се увезуваат заради испитување, 
истражување, анализирање или тестирање;
•	 добрата кои привремено се увезуваат со 

•	 Goods to be placed in a procedure of customs 
clearance or customs import procedure for 
improvement according to the system of deferred 
payment under the customs regulations;
•	 Goods re-imported in an unchanged condition 
compared to their first import;
•	 Goods imported by foreign diplomatic or 
consular representative offices for official 
needs, as well as by diplomatic personnel, for 
personal needs;
•	 Goods imported by international 
organizations;
•	 Goods to be exhibited at fairs, trade 
exhibitions or similar events;
•	 Objects which passengers, who come from 
abroad, and during the entrance to the country 
report them as their personal luggage, as 
well as objects of small value which domestic 
passengers, who besides their personal luggage, 
import them from abroad, and are not of 
commercial use;
•	 Citizens of R. Macedonia and foreign citizens, 
for medications for personal use which they 
bring with themselves or they receive them as 
packages from abroad;
•	 Citizens of R. Macedonia or foreign citizens 
who have approved residence in R. Macedonia, 
and have brought personal objects which they 
have inherited abroad; 
•	 State bodies or registered humanitarian 
organization, for good imported for free, aimed 
to the distributed among victims of natural 
of other disasters, or for good which remain 
in the property of those organizations, which 
are aimed to be on disposal of the victims 
of those disasters. The exemption does not 
refer to material and equipment aimed at the 
reconstruction of regions that suffered from 
natural or other disaster;
•	 Registered humanitarian organizations, for 
goods which they import for free from abroad, 
for their humanitarian activities;
•	 Goods imported for examination, research, 
analysis or testing;
•	 Goods which are imported for a certain 
period of time, with full exemption of customs, 
in accordance with the conditions and the 
deadlines defined with the customs provisions, 
including: transport vehicles, materials for 
help during disasters, commercial material, 
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целосно ослободување од плаќање царина 
согласно со условите и роковите определени со 
царинските прописи и тоа: транспортни средства, 
материјали за помош при неприлики, рекламен 
материјал, професионална опрема, педагошки 
материјал и научна опрема, амбалажа, мостри на 
стока, заменувачки производи, стока за изложби, 
саеми, средби и слични настани или за продажба, 
резервни делови, прибор и опрема и друга стока 
која повремено се увезува или се увезува во случаи 
во кои нема економски ефект;
•	 добра кои ги подаруваат без надомест странски 
донатори на домашни јавни установи или на 
регистрирани домашни хуманитарни  непрофитни 
и невладини организации;
•	 подарени добра и публикации на јавни и научни 
установи;
•	 одликувања стекнати во странство;
•	 добра кои како подарок се добиени од 
странски донатори, како и увезени добра купени 
со паричните средства добиени како подарок на 
државните органи, општините и градот Скопје и на 
јавни правни субјекти;
•	 добра потребни за реализација на проекти 
финансирани со парични средства на странски 
донатори, врз основа на договори меѓу Владата 
на РМ и странскиот донатор, во кои стои клаузула 
дека донираните средства не можат да се користат 
за плаќање на даноци;

2.3.2.6. Период на плаќање на ДДВ

Даночните обврзници пресметуваат и плаќаат 
ДДВ месечно, доколку остваруваат вкупен оданочив 
промет над 25 милиони денари, или квартално 
доколку остваруваат вкупен оданочив промет под 
овој износ.

2.3.2.7. Должности на даночните обврзници

ДДВ обврзниците имаат должност да искажуваат 
ДДВ во сметките за извршен промет, да водат даночна 
евиденција која овозможува утврдување и контрола 
на даночната обврска во секој даночен период, 
да пресметуваат и плаќаат ДДВ и да поднесуваат 
даночни пријави.

2.3.2.8. Начин на пресметување и плаќање на 
ДДВ

Во системот на пресметување и плаќање на 
ДДВ, фискалната сметка е основен документ во кој 
даночниот обврзник го пресметува ДДВ на вредноста 
на извршениот промет и врз основа на кој тој може да 

professional equipment, pedagogical material ad 
science equipment, samples of good, replacing 
products, good for exhibitions, fairs, meetings 
and similar events, or for sale, reserve parts, 
equipment and other goods which is imported 
for a given period of time, or is imported in 
cases which do not effect economy; 
•	 Goods which are given as a gift without 
compensation from foreign donors to domestic 
public institutions, or registered  domestic 
humanitarian non-profit organizations;
•	 Goods and publications given as a gift to 
public and science institutions;
•	 Rewards acquired abroad;
•	 Goods received as a gift from foreign donors, 
as well as imported goods bought with monetary 
means received as a gift to the state bodies, 
municipalities, the city of Skopje and other 
public subjects;
•	 Goods necessary for the implementation 
of projects financed with funds from foreign 
donors on the basis of agreements between the 
Government of Macedonia and a foreign party, 
which contain a clause that states that donated 
goods cannot be used for paying taxes. 

2.3.2.6. VAT payment period 

The tax payers calculate and pay the VAT 
monthly, if the realized total tax turnover exceeded 
an amount of 25 million MKD, or quarterly if they 
have realized a total tax turnover of the same 
amount. 

2.3.2.7. Obligations of the tax payers 

The VAT payers are obliged to report the VAT 
in the bills for the completed turnover, they are 
obliged to conduct tax evidence which provides 
confirmation and control of the tax obligation 
in each taxation period, and they are obliged 
to calculate and pay the VAT, and to submit tax 
statements. 

2.3.2.8. Modes of calculating and paying the VAT 

In the system of calculating and paying the 
VAT, the fiscal bill is the basic document in which 
the tax payer calculates the VAT of the value of the 
conducted turnover, on the basis of which he/she 
can get refund of the same tax. 

There is an obligation to issue a fiscal bill, even 
when the tax payer has charged the goods or the 
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оствари поврат на претходниот данок.

Обврската за издавање фискални сметки постои 
и кога обврзникот ги наплатил добрата и услугите 
пред да се изврши нивниот промет (т.н. авансно 
плаќање), со тоа што во конечната сметка се одбиваат 
сите авансни плаќања во кои е содржан ДДВ.

2.3.2.9. Поднесување на даночните пријави

Даночните обврзници ги поднесуваат даночните 
пријави и го плаќаат пријавениот данок најкасно 
во рок од 25 дена по истек на секој месец, квартал 
односно година.

Оваа обврска е задолжителна за сите даночни 
обврзници.

2.3.2.10. Повраток на ДДВ

Доколку претходниот данок е поголем од 
данокот пресметан за прометот во даден даночен 
период, даночниот обврзник може разликата да ја 
пренесе како даночна аконтација за следниот период 
или да побара враќање на разликата. 

Управата за јавни приходи врз основа на негово 
барање, ја враќа разликата во рок од 30 дена по денот 
на поднесувањето на даночната пријава.

2.3.2.11. Повраток на ДДВ на посебни субјекти

По барање на даночни обврзници кои немаат 
седиште или подружница во Република Македонија и 
кои не извршуваат никаков промет во неа, им се враќа 
претходниот данок платен за набавките во земјата.

На непрофитните организации им се одобрува 
враќање на ДДВ, за прометот и увозот на добра 
кои се пренесени во странство каде се користат за 
хуманитарни, добротворни или образовни цели.

2.3.3. данок на добивка

2.3.3.1. Даночни обврзници кои плаќаат данок 
на добивка

Данокот на добивка го плаќаат правните лица-
резиденти или нерезиденти, за добивката што ја 
остваруваат од вршење на дејност на територијата на 
Република Македонија.

Правното лице се смета дека е резидент 
доколку е регистриран согласно Законот за трговски 
друштва, или доколку има седиште на територијата 
на Република Македонија.

services before completing their official turnover 
(so called payment in advance), by deducing all 
advanced payment in the final bill, for which the 
VAT has already been paid. 

2.3.2.9. Submitting tax statements 

The tax payers submit the tax statement and 
they pay the reported tax in period of 25 days, 
after each month, quarterly or annually.

This obligation is obligatory for all tax payers. 

2.3.2.10. VAT refund 

If the previously paid tax is higher than the 
tax calculated for the turnover in a given taxation 
period, the tax payer can transfer the difference 
as a tax down payment for the following period, or 
can request payment of the difference. 

On the basis of his/her request, the Public 
Revenue Office does the payment in period of 30 
days upon submitting the tax statement. 

2.3.2.11. Return of VAT to special subjects 

On the request of tax payers, who do not own 
a place or filiation in the Republic of Macedonia 
and who do not conduct a turnover in it, the 
previous tax paid for deliveries in the country is 
being refunded.   

Non-profit organizations are approved with 
a VAT refund for the profit and export of goods 
abroad, which are used for humanitarian, charity 
and educational purposes. 

2.3.3.proFit tax 

2.3.3.1. Tax payers who pay profit tax 

Legal entities- residents or non-residents, pay 
profit tax on realized profit for the performance of 
activities on the territory of R. Macedonia.

Legal entity is a resident who is registered in 
accordance to the Company Law, or if one owns a 
place on the territory of the Republic of Macedonia.  

Residents submit taxation for the realized 
gain in the country and abroad, while non-residents 
submit taxation only for the gain received by 
business activities on the territory of the Republic 
of Macedonia. 
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advanced payment in the final bill, for which the 
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and who do not conduct a turnover in it, the 
previous tax paid for deliveries in the country is 
being refunded.   
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a VAT refund for the profit and export of goods 
abroad, which are used for humanitarian, charity 
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2.3.3.proFit tax 

2.3.3.1. Tax payers who pay profit tax 

Legal entities- residents or non-residents, pay 
profit tax on realized profit for the performance of 
activities on the territory of R. Macedonia.

Legal entity is a resident who is registered in 
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Резидентите се оданочуваат за добивката 
што ја остваруваат во земјата и странство, додека 
нерезидентите се оданочуваат само за добивката 
што ја остваруваат од деловната активност на 
територијата на Република Македонија.

2.3.3.2. Даночна основа за пресметување на 
данок на добивка

Даночната основа на данокот на добивка за 
соодветниот даночен период (една календарска 
година) претставува износот на непризнаените 
расходи и помалку искажани приходи.

Сметководствената бруто добивка се 
утврдува според прописите за сметководство и 
воспоставените деловни политики и практики. Основа 
за пресметување на данокот на добивка претставува 
износ кој се распределува односно исплатува во вид 
на дивиденди и друга распределба од добивката.

2.3.3.3. Период на пресметување на данокот на 
добивка

Данокот на добивка се пресметува за период 
од една деловна година која во најголем број од 
случаите се совпаѓа со календарската година.

2.3.3.4. Даночната стапка

Стапката на данокот на добивка е 10%.

2.3.3.5. Даночни олеснувања и ослободувања 
во однос на данокот за добивка

Обврзникот кој е корисник на технолошка 
индустриска зона, се ослободува од плаќање на 
данокот на добивка како и од персонален данок на 
доход (што значи ефективната стапка изнесува 0%) 
за период од десет години, од започнувањето на 
вршењето на дејност во зоната, под услови и постапка 
утврдени со Законот за технолошки индустриски 
развојни зони[9];

На обврзникот кој е должен согласно Законот 
за регистрирање на готовинските плаќања да 
воведе и да користи одобрен систем на опрема 
за регистрирање на готовинските плаќања, му се 
намалува пресметаниот данок за набавени до десет 
фискални апарати во висина на нивната набавна 
вредност.

[9] http://www.fez.gov.mk/zakon-za-tir-zoni.html

2.3.3.2. Tax basis for calculation of profit tax 

The tax basis of a gain for the adequate tax 
period (one calendar year) represents the amount of 
unrecognized expenses and understated incomes. 

The accounting gross profit is determined 
according to the accounting regulations and the 
established business policies and practices. The 
basis for calculation of profit tax is the amount 
distributed i.e. settled in the form of dividends and 
other distribution of profit.

2.3.3.3. Period for calculating the profit tax 

The profit tax is calculated for the period of 
one fiscal year which in most cases corresponds to 
the calendar year. 

2.3.3.4. Tax rate 

The rate for profit tax is 10%.

2.3.3.5. Tax deductions and exemptions regarding 
the profit tax 

Under the regulations and acts determined by 
the Law on Technological Industrial Development 
Zones , the tax payer, who uses a technological 
industrial zone, is released from paying profit tax, 
as well as personal taxation (meaning the effective 
rate is 0%) for the period of 10 years, from the 
beginning of their activity performance in the 
zone[9].  

The tax payer who is obliged, according to the 
Law on Cash Payment Registration, to introduce 
and use an approved system of equipment for the 
registration of cash payments, pays a deduced tax  
for the supply of ten fiscal machines to the amount 
of their purchase value.

2.3.3.6. Taxable expenses and understated 
incomes 

The expenses which are not related to the 
activity of the subject; settled expense allowances 
and other personal incomes of the employment, 
which exceed the determined amounts by the 
Law and the General Collective Agreement for 
the Private Sector in the business field of R. 
Macedonia; expenses for organized transport and 
food that exceed the amounts determined by law; 
monthly compensation expenses for the members 

[9] http://www.fez.gov.mk/zakon-za-tir-zoni.html
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of management bodies exceeding 50% of the 
average monthly gross salary; expenses on the 
basis of voluntary contributions paid in voluntary 
pension funds that exceed the amount of four 
average monthly gross salaries; contributions for 
volunteers and persons executing public services 
above the amounts determined by law; hidden 
payments and profit; representation expenses to 
the amount of 90%; donation expenses above 5% 
of the total profit per year; sponsorship expenses 
above 3% of the total profit per year; expenses 
on the basis of credit interests not used for the 
business activity of the tax payer; insurance rates 
paid by the employer in favor of the members 
of management bodies, as well as those in favor 
of the employees, whether the same are not 
deducted from the salary; witholding taxes paid 
on behalf of third parties which are a burden to 
the expenses of the tax payer; monetary and tax 
penalties, penalty and penalty interests for delayed 
payment of public expenses and expenses for 
enforcement of a claim; payment of scholarships, 
not including the expenses submitted for the 
training and specialization of the employees due 
to the performance of the activity of the tax payer 
with the requirement that they continue their 
work performance with the same employer within 
the period of three years; the expenses for waste, 
damage and breaking of the norms defined for a 
particular branch, and the final deduction of the 
unsettled claims. 

2.3.3.7. Simplified tax regime for trade companies 

Trade companies classified as small or micro 
businesses are relieved from the obligation to pay 
profit taxation for a total income reaching 3.000.000 
MKD.

Trade companies, which during the year reach 
a total profit of 3.000.001 to 6.000.000 MKD, are 
enabled to choose the regime/model of taxation, 
having the opportunity to pay tax for the total income 
to the amount of 1%, rather than pay a profit tax of 
10% as predicted in the permanent legal decision.

Trade companies will not be able to change 
the chosen taxation model in the next three years 
including the year when the total income tax is 
submitted, if in the following three years they reach a 
total income of 3.000.001 to 6.000.000 MKD per year.

2.3.3.6. Оданочиви расходи и помалку 
искажани приходи

Расходите кои не се поврзани со вршење на 
дејност на субјектот; исплатени надоместоци на 
трошоци и други лични примања од работен однос 
кои ги надминуваат износите утврдени со закон и 
Општиот колективен договор за приватниот сектор од 
областа на стопанството на Република Македонија; 
трошоци за организирана исхрана и превоз над 
износите утврдени со закон; трошоците по основ на 
месечни надоместоци на членовите на органите на 
управување над 50% од просечната месечна бруто 
плата; трошоците по основ на уплатени доброволни 
придонеси во доброволни пензиски фонд над 
износот од четири просечни месечни бруто плати; 
надоместоци за лицата волонтери и лица за вршење 
на јавни работи над износите утврдени со закон; 
скриени исплати на добивки; трошоците направени 
за репрезентација во висина од 90%; трошоците 
за донации над 5% од вкупниот приход остварен 
во годината; трошоците за спонзорства над 3% од 
вкупниот приход остварен во годината; трошоци по 
основ на камата по кредити кои не се користат за 
вршење на дејноста на обврзникот; осигурителните 
премии кои ги плаќа работодавачот во корист на 
членовите на органите на управување како и на 
вработените доколку истите не се одбиваат од 
плата; даноци по задршка (одбивка) исплатени во 
име на трети лица кои се на товар на трошоците на 
даночниот обврзник; паричните и даночните казни, 
пеналите и казнени камати за ненавремена уплата на 
јавните давачки и на трошоците за присилна наплата; 
исплатите на стипендии, освен трошоците за обука и 
специјализација на вработените заради остварување 
на дејноста на даночниот обврзник под услов да 
продолжат со работа кај истиот работодавач во 
период од три години; трошоците на кало, растур, 
крш и расипување над нормираните утврдени за 
соодветната гранка и трајниот отпис на ненаплатени 
побарувања.

2.3.3.7. Поедноставен даночен режим за 
трговски друштва

Трговските друштва класифицирани како мали 
и микро трговци се ослободени од обврската за 
плаќање на данокот на добивка за остварен вкупен 
приход до 3.000.000 денари.

Трговските друштва кои во текот на годината 
остваруваат вкупен приход од 3.000.001 до 6.000.000 
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2.3.3.8. Expenses and understated incomes from 
related parties 

Calculation of: the difference between the 
transfer and market price reached between the 
related parties; the amount of loan interests 
received by the related party which is not a bank 
or other authorized credit institution and which 
exceeds the amount that would have been reached 
in case of unrelated parties; the amount of simple 
interests between the related parties and the 
amount of loan interests received by the partners 
or the non-resident shareholders with at least 25% 
capital share of the association, which for more 
than three times exceeds the share amount of the 
partner or shareholder. 

2.3.3.9. Avoiding double taxation 

Unless differently regulated by the 
International Double Taxation Avoidance 
Agreements domestic legal entities, domestic 
physical entity – registered for the activity; and 
foreign legal entity and non-resident physical 
entity with permanent business unit in the 
Republic of Macedonia, when settling the income 
for the foreign legal entity are obliged to retain and 
submit the tax on an adequate suspense account 
simultaneously with the income settlement. 

The law predicts unilateral measurements for 
the resident tax payer of RM, who has submitted 
a tax for the achieved income abroad, that 
reduces the calculated tax in the country for the 
tax amount of the value added tax paid abroad, 
up to the amount following the application of 
the interest rate in accordance with the Law on 
VAT. The Republic of Macedonia has concluded 
an International Double Taxation Avoidance 
Agreement with around thirty countries. 

2.3.4.personaL income tax 

2.3.4.1. Tax payers of personal income tax 

The personal tax is paid by tax payers- 
physical entities, on the total income reached by 
miscellaneous sources, i.e. all the incomes realized 
in the country and abroad during one calendar 
year. The resident tax payer is a physical entity 
who on the territory of the Republic of Macedonia 
has a permanent residence - continuously or with 
interruption resides for 183 days or more within a 
period of 12 months. 

денари, им се овозможува  избор на режимот/моделот 
на оданочување, така што истите ќе имаат можност 
да плаќаат данок на вкупен приход во висина од 1%, 
наместо данок на добивка по стапка од 10% како што 
предвидува постојното законско решение.

Трговските друштва одбраниот модел на 
оданочување  нема да можат да го менуваат во 
наредните три години вклучувајќи ја и годината за 
која се плаќа данок на вкупен приход, доколку во 
наредните три години остваруваат вкупен приход од 
3.000.001 денари до 6.000.000 денари на годишно 
ниво.

2.3.3.8. Расходи и помалку искажани приходи 
од поврзани лица

Се сметаат: разликата меѓу трансферната 
и пазарната цена остварена меѓу поврзани лица; 
износот на делот од камати по заемите кои се добиени 
од поврзано лице кое не е банка или друга овластена 
кредитна институција кој го надминува износот кој 
би се остварил доколку се работи за неповрзани 
лица; износот на затезни камати меѓу поврзани 
лица и износот на каматите на заемите добиени од 
содружниците или акционерите - нерезиденти со 
најмалку од 25% учество во капиталот на друштвото, 
кои за повеќе од три пати го надминуваат износот на 
уделот на содружникот или акционерот.

2.3.3.9. Одбегнување на двојното оданочување

Освен ако поинаку не е регулирано со 
Меѓународните договори за одбегнување на двојно 
оданочување, домашно правно лице, домашно 
физичко лице - регистрирано за вршење на дејност; и 
странско правно лице или физичко лице - нерезидент 
со постојана деловна единица во Република 
Македонија должни се при исплатата на приходот на 
странско правно лице да го задржат и да го уплатат 
данокот на соодветната уплатна сметка истовремено 
со исплатата на приходот.

Во законот предвидени се унилатерални мерки 
со кои на обврзникот - резидент на РМ кој на добивката 
остварена во странство платил данок во друга држава, 
му се намалува пресметаниот данок во земјата за 
износот на данокот на добивка платен во странство, но 
најмногу до износот што би се добил со примена на 
стапката од Законот за данок на добивка. Република 
Македонија има склучено Договори за одбегнување на 
двојното оданочување со триесетина земји.
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2.3.4.2. Tax basis for the calculation of 
personal income tax 

The tax basis is the positive difference of the 
gross income received as a sum of separate types of 
incomes realized by the tax payer in the year that 
the tax is determined and the deductions allowed 
by the Law on Personal Taxation, as follows: 

•	 Contributions for pension and disability 
insurance, health insurance and employment;
•	 Contributions for voluntary pension and 
disability insurance covered by the tax payer;
•	 Personal relief, which for 2013 is 7.269 MKD 
per month or 87.228 MKD per year, and 
•	 Other recognized expenses that the tax payer 
has made while gaining the income.  

The basis for calculation of the personal tax 
for incomes with interest is the amount of the 
calculated interest, by the rate of 10%. Interests 
for public loans, interests for the bonds issued by 
the Republic of Macedonia and the units of local 
self-government and interests on saving deposits, 
current accounts and demand deposits, are not 
subjects of taxation.

Capital gains are the incomes realized by the 
tax payer as a positive difference between the 
selling and buying price of the securities, capital 
sharing and real estate. The tax basis is 70% of 
the realized capital gain, which is a down payment 
taxed by a rate of 10%. Capital losses in the sale 
of securities can be deduced with realized capital 
gains, and if after the offset there is a difference, 
it can be transmitted to the gains achieved in 
the following three years. A capital gain is not 
submitted for funds realized by selling real estate 
that the tax payer has sold three years after the 
day he has gained it in possession.  

Dividends, down payments are taxed by 
witholding tax with a rate of 10% of gross dividends, 
i.e. the incomes from the shared profit of the tax 
payer. 

Gains from games of chance represent an 
income realized by gains of games of chance and 
other prize games. No taxation is submitted for 
a realized profit, if the same does not exceed the 
amount of 10.000 MKD, otherwise a tax is calculated 
for the total profit amount, with a 10% rate and the 
tax credits represent a final settled tax obligation.  

2.3.4.пЕрсоналЕн данок на доход

2.3.4.1. Даночни обврзници за персонален 
данок на доход

Персоналниот данок на доход е данок што 
го плаќаат даночните обврзници – физички лица, 
на севкупниот приход што го остваруваат од разни 
извори, односно на сите приходи што ги остваруваат 
од разни извори, односно на сите приходи што ги 
остваруваат во земјата и странство во текот на една 
календарска година. Даночен обврзник резидент 
се смета физичко лице кое на територијата на 
Република Македонија има постојано место на 
живеење и престојувалиште, или доколку престојува 
непрекинато или со прекини 183 дена или повеќе во 
рамките на 12 месечен период.

2.3.4.2. Даночна основа за пресметување нa 
персонален данок на доход

Даночна основа претставува позитивната 
разлика од бруто приходот што се добива како збир 
на износите на одделените видови приходи што ги 
остварил обврзникот во годината за која се утврдува 
данокот и одбитоците што ги дозволува Законот за 
персонален данок на доход како што се следните: 

•	 придонеси за пензиско и инвалидско 
осигурување, здравствено осигурување и 
вработување;
•	 придонеси за доброволно пензиско и 
инвалидско осигурување платени од обврзникот;
•	 личното ослободување кое за 2013 година 
изнесува 7.269 денари денари месечно или 87.228 
денари годишно и 
•	 други трошоци кои му се признаваат на 
обврзникот што ги има направено при остварување 
на доходот.

Основа за пресметување на персоналниот данок 
на доход на приходите од камата претставува износот 
на пресметаната камата, по стапка од 10%. Каматите 
по јавни заеми, каматите на обврзници издадени од 
Република Македонија и единиците на локалната 
самоуправа и каматите на штедни влогови, тековни 
сметки и депозити по видување, не се предмет на 
оданочување. 

Капитални добивки се приходите што ги 
остварува даночниот обврзник како позитивна 
разлика помеѓу продажната и куповната цена на 
хартиите од вредност, учеството во капиталот и 
недвижниот имот. Основа за оданочување е 70% од 
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2.3.4.2. Tax basis for the calculation of 
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taxed by a rate of 10%. Capital losses in the sale 
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For all the incomes realized by physical 
entities, not covered by the Law on Personal 
Taxation, the tax basis is determined by a 35% 
deduction of fixed expenses of the gross income, 
and the calculated and paid tax, after deduction, 
is considered to be the final settled tax liability.

Except for incomes with down payment paid 
tax considered to be final settled tax liabilities, 
all the remaining types of profits are a part of the 
annual income of the tax payer, who by the end 
of the year is cumulatively taxed according to the 
annual tax rate, whereupon the amounts of paid 
advances and used relieves are deductible rates.

2.3.4.3. Tax rate of personal income tax 

Personal income tax is paid by a 10% rate. 

2.3.5. excise 

Excises are paid for the following products: 
mineral oils; alcohol and alcoholic beverages; 
tobacco goods and automobiles. To import/export 
goods with excise liabilities, an excise permit 
needs to be issued on behalf of the Public Revenue 
Office in accordance with the Ministry of Finance. 
The excises are regulated by the Law on Excises [10]. 
There are certain cases when there alleviations to 
the excise liability.

2.4 traDe anD tolls/ expenses

2.4.1. generaL conditions For cross-border 
trade 

The regional trade of the Republic of 
Macedonia with regional countries is regulated 
through bilateral or multilateral trade agreements. 
The trade with EU member-states (and for the 
needs of this guidebook-Bulgaria) is regulated with 
the Agreement for Stabilization and Association 
between THE EU and the Republic of Macedonia 
(Official Gazette of the Republic of Macedonia 
28/2001). 

Bilateral agreements for investments 
protection have been signed with about 30 
countries, out of which 13 are with the members of 
the Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD). 

[10] http://www.customs.gov.mk/images/Image/ZAKON_ZA_
AKCIZITE.pdf

остварената капитална добивка, која аконтативно 
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Individual Free Trade Agreements have been 
signed with Turkey and Ukraine and with the 
EFTA states, and this provides Macedonia with a 
free customs access to the markets of 650 million 
customers. In 2006 Macedonia became a member 
of the Central European Free Trade Agreement, 
CEFTA, (Official Gazette of the Republic of 
Macedonia No. 59/2006) that regulates trade 
among the members. 

2.4.2. amount oF generaL customs tariFFs 

The general customs tariffs in the Republic 
of Macedonia are given in the customs tariff 
pricelist by the principle of most privileged nation 
treatment i.e. normal trade (Official Gazette of 
RM No. 86/2004). Customs tariffs are published 
annually and in line with the World Customs 
Organization (WCO). Bilateral and multilateral 
agreements bring better trade conditions, just as 
the CEFTA and DSA free trade agreements do. 

2.4.3. procedure to receive import permit and 
categories oF products 

There is a procedure of receiving special 
permits for import and export of certain products. 
The general categories of products that require 
import/export permits are products that aim at: 

•	 health protection of people, animals and 
plants 
•	 environment protection
•	 goods required to fullfil certain meteorological 
and other conditions 
•	 goods (ready-made products and unused 
products) for which import the requirement are 
documents confirming prior checks and other 
technical documentation 
•	 import of goods that require a permit by 
NBRM
•	 import of certain metals, currencies and 
other
•	 import of army/military equipment 

For all of the above mentioned categories 
there is: a specified responsible body, required 
documents as well as special regulations. 

2.4.4. prohibitions For import and categories oF 
products 

There are no prohibitions for import as long 
as the importer has a permit for the products 

регулирани со закон за акцизи[10]. Постојат посебни 
случаи кога има олеснувања кон обврската за акцизи.

2.4 ТРГОВИЈА И ТАКСИ/дАВАЧКИ

2.4.1. општи услови за прЕкуграниЧна трговија

Регионалната трговија на Република Македонија 
со земјите во регионот се регулира преку билатерални 
или мултилатерални договори за трговија. Трговијата 
со членките на ЕУ  е регулирана преку Договорот 
за Стабилизација и Асоцијација (ДСА) помеѓу ЕУ и 
Република Македонија (Сл. Весник бр. 28/2001).

Потпишани се билатерални договори за заштита 
на инвестициите со околу 30 држави, од кои 13 се со 
членките на Организацијата за економска соработка 
и развој (ОЕЦД).

Поединечни Договори за слободна трговија 
се потпишани со Турција и Украина, со земјите од 
ЕФТА, со што се овозможува беcцарински пристап на 
Македонија до пазарите од 650 милиони потрошувачи. 
Во 2006 година Македонија стана членка на 
Централно европскиот Договор за слободна трговија, 
ЦЕФТА (Сл. Весник бр. 59/2006) со кој се регулира 
трговијата со членките.

2.4.2. висина на општитЕ царински тарифи

Општите царински тарифи во Република 
Македонија се дадени во царинскиот тарифник 
според принципот третман на најповластена нација 
т.е. нормална трговија (Службен весник на РМ 
бр. 86/2004). Царинските тарифи се објавуваат 
на годишно ниво и во согласност со Светската 
Царинска Организација (СЦО). Билатералните и 
мултилатералните договори овозможуваат подобри 
трговски услови, како што овозможуваат ЦЕФТА и 
ДСА договорите за слободна трговија.

2.4.3. процЕдура за добивањЕ на дозвола за 
увоз и катЕгории на производи

Постои процедура за добивање на посебни 
дозволи за увоз и извоз на одредени производи. 
Општите категории на производи за кои е потребна 
дозвола за увоз/извоз се производи кои имаат за 
цел:

•	 заштита на здравјето на луѓето, животните и 
растенијата

[10] http://www.customs.gov.mk/images/Image/ZAKON_ZA_
AKCIZITE.pdf
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[10] http://www.customs.gov.mk/images/Image/ZAKON_ZA_
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whose import is regulated with import permits. 

2.4.5. payment oF customs taxes and expenses 

When importing goods, the obligation to pay 
customs taxes and other expenses comes on the 
day of importing those goods in the country. 

Customs taxes are paid on the terminal and/
or in the customs offices. For more details, please 
contact a shipping company. 

2.4.6. procedure For tax reFund For customs

When goods are imported for grafting, 
intended for export to third countries, the 
company that imports the goods is required to 
provide a temporary financial guarantee with a 
minimal customs value. The same holds true if 
the goods are intended to be sold in the country. 
This guarantee may be paid at each import; the 
alternative option is an annual guarantee that is 
not below EUR 10,000. 

2.4.7. duration oF the customs procedure 

The length of the procedure depends on the 
kind of imported goods and is different for different 
goods depending on the tariff numbers. It depends 
on whether the importer has all the documents 
and if they are adequately filled-in along with a 
submitted bank guarantee for the taxes (customs 
and VAT). 

2.4.8. organization oF the customs procedure  

It is useful for the importer/exporter to hire a 
shipping company in order to get a faster procedure. 
The shipping companies have the best knowledge 
of the laws, regulations and necessary documents 
for the goods. All information for the necessary 
goods and required documents and forms may be 
found in the Customs Administration. For more 
details, please visit the website of the Customs 
Administration , Ministry of Economy , Ministry 
of Finance , Agency for Foreign Investments and 
Export Promotion of the Republic of Macedonia 
(Invest Macedonia)   and Macedonian Chambers of 
Commerce . 

2.4.9. sources For additionaL inFormation 

More details for the customs procedure, 
required documents, forms, and the length of 
the customs procedure at the customs terminals 

•	 заштита на околината
•	 добра за кои е потребно да исполнуваат 
одредени метеоролошки и други услови
•	 добра (готови производи и производи кои не 
се користени) за чиј увоз потребни се документи 
за потврдување на проверка и друга техничка 
документација
•	 увоз на стоки кои бараат дозвола од НБРМ
•	 увоз на одредени метали, валути и друго
•	 увоз на армиска/воена опрема 

За сите од горенаведените категории постои: 
одреден орган кој е одговорен, документи кои се 
потребни како и конкретна регулатива.

2.4.4. забрани за увоз и катЕгории на 
производи

Не постојат забрани за увоз се додека увозникот 
поседува дозвола за увоз за производите чиј увоз се 
регулира со дозволи за увоз.

2.4.5. плаќањЕна царинскитЕ даноци и 
даваЧки

Кога увезуваме стоки, обврската за плаќање на 
царински даноци и други царински давачки настанува 
на денот на увоз на стоките во земјата.

Царинските даноци се плаќаат на терминал и/
или во канцелариите на царина. За повеќе детали 
треба да се контактираат шпедитерските фирми.

2.4.6. процЕдура за повраток на данокот за 
царина

Кога стоките се увезуваат за облагородување, а 
се наменети за извоз во трети земји, фирмата која ја 
увезува стоката потребно е да обезбеди привремена 
финансиска гаранција во вредност на минимум 
вредност на царината ист како во случај стока да е 
наменета за продажба во земјата. Оваа гаранција 
може да биде платена при секој увоз или годишна  
гаранција која не е под 10.000 евра.

2.4.7. врЕмЕтраЕњЕ на царинската процЕдура

Должината на процедурата зависи од видот 
на стоката која се увезува и е различна за различни 
стоки во зависност на тарифните броеви. Должината 
на процедурата зависи од тоа дали увозникот ги има 
сите документи и дали истите се адекватно пополнети 
или да приложи банкарска гаранција во висина на 
давачките (царина и ДДВ).
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даваЧки

Кога увезуваме стоки, обврската за плаќање на 
царински даноци и други царински давачки настанува 
на денот на увоз на стоките во земјата.

Царинските даноци се плаќаат на терминал и/
или во канцелариите на царина. За повеќе детали 
треба да се контактираат шпедитерските фирми.

2.4.6. процЕдура за повраток на данокот за 
царина

Кога стоките се увезуваат за облагородување, а 
се наменети за извоз во трети земји, фирмата која ја 
увезува стоката потребно е да обезбеди привремена 
финансиска гаранција во вредност на минимум 
вредност на царината ист како во случај стока да е 
наменета за продажба во земјата. Оваа гаранција 
може да биде платена при секој увоз или годишна  
гаранција која не е под 10.000 евра.

2.4.7. врЕмЕтраЕњЕ на царинската процЕдура

Должината на процедурата зависи од видот 
на стоката која се увезува и е различна за различни 
стоки во зависност на тарифните броеви. Должината 
на процедурата зависи од тоа дали увозникот ги има 
сите документи и дали истите се адекватно пополнети 
или да приложи банкарска гаранција во висина на 
давачките (царина и ДДВ).
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may be found on the website of the Customs 
Administration of the Republic of Macedonia and 
the website for the One-stop-shop system for 
permits for import, export, and transit of goods 
and tariff quotes - EXIM .

2.5. workforce

2.5.1. empLoying peopLe in the company 

2.5.1.1. Legal Basis

The work relationship and employment in R. 
Macedonia is regulated in accordance with the Law 
on Labor Relations (cleared text, Official Gazette, 
No. 158.2010); Law on Employment and Work 
of Foreigners (Official Gazette No. 92/07); Law 
on Protection of Personal Information (Official 
Gazette No. 7/05 and 103/08); by collective 
agreement and other legal acts. The legal provisions 
regulate the observation of the rights, obligations 
and responsibilities of the employee and the 
employer, which refer to concluding an agreement, 
modification or termination of employment 
contract; working hours; leave and holidays; work 
discipline; compensation for damage, special 
protection for certain categories of employees, 
etc. One of the main goals of the Macedonian 
legislation for employment is to create a minimum 
level of protection for the employees. 

2.5.1.2. Types of working arrangements 

The employment contracts must be in writing. 
The employer is obliged to inform the Employment 
Agency in writing, within a period of one day after 
signing the contract as well as within a period 
of eight days for the stopping of the contract, 
starting from the stopping of the mandate. 

The employment contracts can be temporary 
(for responsibilities which envisage a specific time 
frame, and have a fixed deadline) or permanent (for 
responsibilities which do not envisage a definite 
time for their execution). The most common and 
most generally accepted employment contract 
in Republic of Macedonia is the contract for an 
indefinite time which ensures a better protection 
of the employee’s rights and their interests. The 
employment contract for an indefinite period 
cannot be transformed into temporary contract 
without the written permission of the employee. 
In accordance with the legal provisions it covers 

2.4.8. организирањЕ на царинската процЕдура

Во корист на увозникот/извозникот е да се 
ангажира шпедиција за побрзо извршување на 
постапката. Шпедитерите имаат најадекватно знаење 
за законите и регулативите како и документацијата 
за стоките. Сите информации за потребните стоки 
и за потребните документи и формулари можат 
да се најдат во Царинската управа. За повеќе 
детали посетете ја страницата на Царинска управа, 
Министерството за економија, Министерството за 
финансии и Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република Македонија 
(Invest Macedonia),  Стопанска комора на Македонија 
и Сојузот на стопански комори. 

2.4.9. извори на дополнитЕлни информации

Повеќе детали за царинската процедура, 
потребните документи, формулари како и 
времетраењето на царинската процедура на 
царинските терминали може да се најде на веб 
страната на Царинска управа на Република 
Македонија како и на страницата на Едношалтерскиот 
систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и 
тарифни квоти - EXIM.

2.5. РАбОТНА СИЛА

2.5.1. вработувањЕ на работници во фирмата

2.5.1.1. Законска основа

Работните односи и вработувањето во 
Република Македонија се регулирани согласно 
Законот за работни односи (пречистен текст, Сл. 
Весник бр. 158/2010); Закон за вработување и работа 
на странци (Сл. Весник бр. 70/07); Закон за безбедност 
и здравје при работа (Сл. Весник бр. 92/07); Закон за 
заштита на лични податоци (Сл. Весник бр. 7/05 и 
103/08); колективните договори и други правни акти. 
Со законската регулатива се регулира спроведување 
на правата, обврските и одговорностите на 
работникот и работодавачот, а кои се однесуваат 
на заклучок; измена и престанок на договорите за 
вработување; работни часови; отсуства и празници; 
работна дисциплина; надомест на штета; посебна 
заштита за некои категории на вработени, итн. Една 
од главните цели на македонското законодавство 
за вработување е да се создаде минимум ниво на 
заштита за вработените.

2.5.1.2. Видови на работни ангажмани
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seasonal employment, trial work period, etc.  

2.5.1.3. Registering of individual farmer 
(agriculturist) 

Agriculture is an activity which can be 
performed by a physical entity whose scope of 
work does not exceed a small scope of agricultural 
activity (small scope agricultural activity includes 
activity performed by the farmer personally, with 
the limit of 10 employees, including members of 
his family, and 5 seasonal workers). 

The individual farmer needs to register at 
the Registry of Individual Farmers in the regional 
office of the Ministry for Agriculture, Forestry and 
Water. 

If the individual farmer exceeds the small 
scope agricultural activity he/she is obliged to 
register as individual tradesmen or as a trade 
company. The registration of individual tradesmen 
and trade companies is conducted by the Central 
Registry of R. Macedonia – at the regional offices. 

2.5.1.4. Registration of employees 

After completing the registration of the 
company, preceding the start of the activities, 
all the employees must be registered at the 
Employment Agency of Republic of Macedonia. 

2.5.1.5. Necessary time for registration of 
employees 

The registration procedure can be completed 
in one day. 

2.5.1.6. Minimum number of registered 
employees 

The manager must be registered as an 
employee (that is the minimal legal obligation) 
and depending on the needs of the company all 
engaged persons must be registered as employees.   

2.5.1.7. Minimal obligations of the employer 
towards his employees  

  The employer must provide a gross salary for 
the employee which consists of: 

•	 Post-tax salary (minimum amount of which is 
calculated on monthly basis, by the Statistics 
Office in accordance with the registered 
activity);
•	 Personal income tax, up to 30% of the salary;

Договорите за вработување мора да бидат 
склучени во писмена форма. Работодавачот е должен 
писмено да ја извести Агенцијата за вработување 
за потпишување на секој договор за вработување, 
истиот ден од денот на потпишување и за престанок 
на договорот за вработување, во рок од осум дена од 
денот на престанокот на мандатот. 

Договорите за ангажирање на работници можат 
да се склучени за определен период на време (за 
задачи кои се однесуваат на одреден временски 
период и имаат фиксен рок) или пак на неопределено 
време (за задачи без однапред дефинирано време 
за извршување). Најчест и општо прифатен тип на 
договор за вработување во Република Македонија е 
договорот со неопределен рок со што се овозможува 
подобра заштита на правата на вработените и 
нивните интереси. Договорот за вработување на 
неопределено време не може да се трансформира во 
договор на определено време без претходна писмена 
согласност на работникот. Согласно законската 
регулатива се овозможува вработување за сезонска 
работа, пробна работа, итн.

2.5.1.3. Регистрирање на индивидуалните 
земјоделци

Земјоделска дејност може да врши физичко лице 
чиј обем на работа не ја надминува земјоделската 
дејност од помал обем (дејност од помал обем 
претставува вршење на земјоделска дејност лично 
од страна нa земјоделецот и најмногу 10 вработени, 
вклучувајќи ги и членовите на неговото семејство 
како и најмногу 5 сезонски работници).

Индивидуалниот земјоделец треба да е 
запишан во регистарот на индивидуални земјоделци 
во подрачната единица на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.

Доколку индивидуалниот земјоделец ја 
надминува земјоделската дејност од помал обем 
должен е да се регистрира како трговец поединец 
или трговско друштво. Регистрацијата на трговец-
поединец и трговско друштво се врши во трговскиот 
регистар при Централниот регистар на РМ – 
подрачните канцеларии.

2.5.1.4. Пријавување на вработените

По завршувањето на регистрацијата на фирмата 
и пред започнување на активностите сите работници 
ангажирани од страна на истата мора да бидат 
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seasonal employment, trial work period, etc.  

2.5.1.3. Registering of individual farmer 
(agriculturist) 

Agriculture is an activity which can be 
performed by a physical entity whose scope of 
work does not exceed a small scope of agricultural 
activity (small scope agricultural activity includes 
activity performed by the farmer personally, with 
the limit of 10 employees, including members of 
his family, and 5 seasonal workers). 

The individual farmer needs to register at 
the Registry of Individual Farmers in the regional 
office of the Ministry for Agriculture, Forestry and 
Water. 

If the individual farmer exceeds the small 
scope agricultural activity he/she is obliged to 
register as individual tradesmen or as a trade 
company. The registration of individual tradesmen 
and trade companies is conducted by the Central 
Registry of R. Macedonia – at the regional offices. 

2.5.1.4. Registration of employees 

After completing the registration of the 
company, preceding the start of the activities, 
all the employees must be registered at the 
Employment Agency of Republic of Macedonia. 

2.5.1.5. Necessary time for registration of 
employees 

The registration procedure can be completed 
in one day. 

2.5.1.6. Minimum number of registered 
employees 

The manager must be registered as an 
employee (that is the minimal legal obligation) 
and depending on the needs of the company all 
engaged persons must be registered as employees.   

2.5.1.7. Minimal obligations of the employer 
towards his employees  

  The employer must provide a gross salary for 
the employee which consists of: 

•	 Post-tax salary (minimum amount of which is 
calculated on monthly basis, by the Statistics 
Office in accordance with the registered 
activity);
•	 Personal income tax, up to 30% of the salary;

Договорите за вработување мора да бидат 
склучени во писмена форма. Работодавачот е должен 
писмено да ја извести Агенцијата за вработување 
за потпишување на секој договор за вработување, 
истиот ден од денот на потпишување и за престанок 
на договорот за вработување, во рок од осум дена од 
денот на престанокот на мандатот. 

Договорите за ангажирање на работници можат 
да се склучени за определен период на време (за 
задачи кои се однесуваат на одреден временски 
период и имаат фиксен рок) или пак на неопределено 
време (за задачи без однапред дефинирано време 
за извршување). Најчест и општо прифатен тип на 
договор за вработување во Република Македонија е 
договорот со неопределен рок со што се овозможува 
подобра заштита на правата на вработените и 
нивните интереси. Договорот за вработување на 
неопределено време не може да се трансформира во 
договор на определено време без претходна писмена 
согласност на работникот. Согласно законската 
регулатива се овозможува вработување за сезонска 
работа, пробна работа, итн.

2.5.1.3. Регистрирање на индивидуалните 
земјоделци

Земјоделска дејност може да врши физичко лице 
чиј обем на работа не ја надминува земјоделската 
дејност од помал обем (дејност од помал обем 
претставува вршење на земјоделска дејност лично 
од страна нa земјоделецот и најмногу 10 вработени, 
вклучувајќи ги и членовите на неговото семејство 
како и најмногу 5 сезонски работници).

Индивидуалниот земјоделец треба да е 
запишан во регистарот на индивидуални земјоделци 
во подрачната единица на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.

Доколку индивидуалниот земјоделец ја 
надминува земјоделската дејност од помал обем 
должен е да се регистрира како трговец поединец 
или трговско друштво. Регистрацијата на трговец-
поединец и трговско друштво се врши во трговскиот 
регистар при Централниот регистар на РМ – 
подрачните канцеларии.

2.5.1.4. Пријавување на вработените

По завршувањето на регистрацијата на фирмата 
и пред започнување на активностите сите работници 
ангажирани од страна на истата мора да бидат 
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•	 Contributions for health insurance, up to 
7.32%, and pension insurance up to 18% of the 
salary; 
•	 Other small compensations (employment 
contribution up to 1.2%, additional health 
insurance to the amount of 0.5%).

All contributions make up to 30% of the total 
post-tax salary. 

2.5.1.8. Amount of average salary on national 
level 

The average monthly, post-tax salary per 
employee in October 2013 was to the amount of 
21.247 MKD. 

According to the data of the State Statistical 
Office, the index of the average monthly, post-tax 
salary per employee, in October 2013 compared 
to October 2012 is 101.0 In October 2013, 1.3% of 
the employees in Republic of Macedonia did not 
receive their salary. 

2.5.1.9. Employment of foreigners

The employment of foreign residents 
is regulated in accordance with the Law on 
Employment, and Employment of Foreigners. 
A foreigner can be employed in a Macedonian 
company on the basis of previously received 
residence permission, accompanied by a work 
permit from the Employment Agency of R. 
Macedonia, with a previously submitted request 
from the employer or the foreigner.  

2.5.1.10. Types of visas and permits 

A foreigner can be employed or self-employed 
in R. Macedonia if he/she possesses: 

•	 Work permit and 
•	 Has regulated residence in the country. 

The types of work permits, and the procedure 
for receiving one is regulated in accordance with 
the Law on Employment and Employment of 
Foreigners (Official gazette of R. Macedonia No. 
70/07). 

There are three types of work permits: 

1. Personal work permit which allows the 
foreigner to have free access to the labor market 
(through employment or self-employment) 
independently of the employer;

регистрирани во Агенцијата за вработување на 
Република Македонија.

2.5.1.5. Времетраење на пријавувањето на 
вработените

Процедурата на пријавување може да се заврши 
за еден ден.

2.5.1.6. Минимален број на пријавени лица

Управителот мора да биде пријавен како 
вработен (минимум законска обврска) и во зависност 
од потребите сите ангажирани лица мораат да бидат 
регистрирани како вработени.

2.5.1.7. Минимални обврски на работодавецот 
спрема вработените

Работодавецот мора да обезбеди бруто плата 
на вработениот која се состои од:

•	 Нето-плата (минимален износ утврден на 
месечна основа од страна на Заводот за статистика 
во согласност со регистрираната дејност);
•	 Персонален данок од плата 3,16%;
•	 Придонес за здравствено осигурување 7,3% 
и за пензиско осигурување во висина од 18% од 
платата;
•	 Некои други мали надоместоци (придонес за 
вработување 1,2%, дополнително професионален 
придонес од 0,5%, ).

Сите придонеси заедно изнесуваат околу 30% 
од бруто платата.

2.5.1.8. Висина на просечна плата на 
национално ниво

Просечна исплатена месечна нето-плата по 
вработен во октомври 2013 година, изнесувала 21.247 
денари.

Според податоците од Државен завод за 
статистика, индексот на просечната исплатена 
месечна нето-плата по вработен, во октомври 2013 
година, во однос на октомври 2012 година изнесува 
101,0. Во октомври 2013 година, 1,3% од вработените 
во Република Македонија не примиле плата.

2.5.1.9. Вработување на странски државјани

Вработување на странски државјани е 
регулирано согласно Закон за вработување и 
работа на странци. Странец може да биде вработен 
во македонска фирма врз основа на претходно 
добиена дозвола за престој и издадена работна 
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2. Work permit (with this type of permit the 
foreigner can be employed by the employer’s 
company who submitted the request for the work 
permit) and 

3. Work permit issued for a specific goal. 

The entrance, residence, and leaving of the 
country for foreigners is regulated by the Law 
on Foreigners (Official Gazette of R. Macedonia 
No. 35/06) according to which the foreigner can 
receive: 

•	 Up to 3 months of stay;
•	 Temporary residence and 
•	 Permanent residence. 

A foreigner who establishes a company in R. 
Macedonia can receive temporary stay, and after a 
period of 5 years, and the fulfillment of additional 
legal conditions the foreigner can receive a 
permanent residence permit. 

2.6. managing state construction 
lanD in the south-east region 

2.6.1. managing state construction Land

In accordance with the Law on Construction 
Land, the municipalities that will fulfill the 
conditions envisaged n Article 89, and will establish 
the system for electronic public bidding, after 01 
July 2011, can receive relevant authorization to 
manage the public electronic bidding procedures 
for estrangement of undeveloped construction 
land, owned by the Republic of Macedonia. These 
conditions envisage that the municipalities 
develop and adopt Annual Program for Managing 
the state land; have minimum number of licensed 
municipal employees; have established system 
for electronic bidding and Commission for Public 
Electronic Bidding.  

In the South-East Region, up to December 
2013, the following 5 municipalities have acquired 
the right to manage the state construction land:

•	 Municipality of Radovish
•	 Municipality of Gevgelija
•	 Municipality of Novo Selo
•	 Municipality of Bogdanci, and
•	 Municipality of Strumica. 

The remaining 5 municipalities still do not have 
the right to manage the state construction land.

дозвола од страна на Агенцијата за вработување на 
РМ на претходно доставено барање поднесено од 
работодавачот или странецот.

2.5.1.10. Видови на визи и дозволи

Странец може да се вработи или самовработи 
во РМ ако поседува:

•	 дозвола за работа и
•	 има регулиран престој во државата.

Видовите на дозволи за работа и постапката 
за добивање на истите се регулираат со Законот за 
вработување и работа на странци (Сл. Весник бр. 
70/07).

Постојат 3 вида работни дозволи:

1. Лична работна дозвола со која странецот има 
слободен пристап на пазарот на трудот (вработување, 
самовработување) независно од работодавачот;

2. Дозвола за вработување (со овој вид на 
дозвола странецот може да биде вработен само кај 
работодавачот кој го поднел барањето за неговата 
работна дозвола) и

3. Дозвола за работа која се издава за конкретно 
утврдена цел.

Влезот, напуштањето и престојот на странците 
се регулира со Законот за странци (Сл. Весник бр. 
35/06) според кој странецот може да добие:

•	 престој до 3 месеци;
•	 привремен престој и
•	 постојан престој;

Странец кој основа фирма во РМ може да 
добие привремен престој, а по истекот на 5 години и 
исполнување на други правни услови може да добие 
дозвола за постојан престој.

2.6. УПРАВУВАЊЕ СО дРжАВНО 
ГРАдЕжНО ЗЕмЈИшТЕ ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ 
ПЛАНСКИ РЕГИОН

2.6.1. управувањЕ со државно градЕжно 
зЕмјиштЕ

Согласно Законот за градежно земјиште, 
општините кои ќе ги исполнат условите предвидени 
во членот 89 и ќе го воспостават системот за 
реализирање на електронски јавни наддавања по 
1. јули 2011 година можат да добијат соодветно 
овластување со кое ќе можат да ги водат постапките 
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2. Work permit (with this type of permit the 
foreigner can be employed by the employer’s 
company who submitted the request for the work 
permit) and 

3. Work permit issued for a specific goal. 

The entrance, residence, and leaving of the 
country for foreigners is regulated by the Law 
on Foreigners (Official Gazette of R. Macedonia 
No. 35/06) according to which the foreigner can 
receive: 

•	 Up to 3 months of stay;
•	 Temporary residence and 
•	 Permanent residence. 

A foreigner who establishes a company in R. 
Macedonia can receive temporary stay, and after a 
period of 5 years, and the fulfillment of additional 
legal conditions the foreigner can receive a 
permanent residence permit. 

2.6. managing state construction 
lanD in the south-east region 

2.6.1. managing state construction Land

In accordance with the Law on Construction 
Land, the municipalities that will fulfill the 
conditions envisaged n Article 89, and will establish 
the system for electronic public bidding, after 01 
July 2011, can receive relevant authorization to 
manage the public electronic bidding procedures 
for estrangement of undeveloped construction 
land, owned by the Republic of Macedonia. These 
conditions envisage that the municipalities 
develop and adopt Annual Program for Managing 
the state land; have minimum number of licensed 
municipal employees; have established system 
for electronic bidding and Commission for Public 
Electronic Bidding.  

In the South-East Region, up to December 
2013, the following 5 municipalities have acquired 
the right to manage the state construction land:

•	 Municipality of Radovish
•	 Municipality of Gevgelija
•	 Municipality of Novo Selo
•	 Municipality of Bogdanci, and
•	 Municipality of Strumica. 

The remaining 5 municipalities still do not have 
the right to manage the state construction land.

дозвола од страна на Агенцијата за вработување на 
РМ на претходно доставено барање поднесено од 
работодавачот или странецот.

2.5.1.10. Видови на визи и дозволи

Странец може да се вработи или самовработи 
во РМ ако поседува:

•	 дозвола за работа и
•	 има регулиран престој во државата.

Видовите на дозволи за работа и постапката 
за добивање на истите се регулираат со Законот за 
вработување и работа на странци (Сл. Весник бр. 
70/07).

Постојат 3 вида работни дозволи:

1. Лична работна дозвола со која странецот има 
слободен пристап на пазарот на трудот (вработување, 
самовработување) независно од работодавачот;

2. Дозвола за вработување (со овој вид на 
дозвола странецот може да биде вработен само кај 
работодавачот кој го поднел барањето за неговата 
работна дозвола) и

3. Дозвола за работа која се издава за конкретно 
утврдена цел.

Влезот, напуштањето и престојот на странците 
се регулира со Законот за странци (Сл. Весник бр. 
35/06) според кој странецот може да добие:

•	 престој до 3 месеци;
•	 привремен престој и
•	 постојан престој;

Странец кој основа фирма во РМ може да 
добие привремен престој, а по истекот на 5 години и 
исполнување на други правни услови може да добие 
дозвола за постојан престој.

2.6. УПРАВУВАЊЕ СО дРжАВНО 
ГРАдЕжНО ЗЕмЈИшТЕ ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ 
ПЛАНСКИ РЕГИОН

2.6.1. управувањЕ со државно градЕжно 
зЕмјиштЕ

Согласно Законот за градежно земјиште, 
општините кои ќе ги исполнат условите предвидени 
во членот 89 и ќе го воспостават системот за 
реализирање на електронски јавни наддавања по 
1. јули 2011 година можат да добијат соодветно 
овластување со кое ќе можат да ги водат постапките 
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2.6.2. inFormation system, e-permit For 
construction[11] 

The information system, e-Permit for 
construction is a joint project of the Ministry of 
Transport and Communications and the Community 
of Units for Local Self-Government (ZELS) and 
ensures the managing of procedures in all phases 
electronically, starting with electronic submission 
and signing of the necessary documentation 
from the investor, electronic preparation and 
submission of the acts in the procedure, electronic 
notification, and providing all necessary data and 
documentation from other involved parties, as well 
as electronic issuing of acts during the procedure. 

Through this system you can submit:

1. Request for issuing an approval for 
construction, outbuilding, and upgrading;
2. Requests for modifications during 
construction;
3. Request for change of investor;
4. Request for issuing an approval for use of 
construction;
5. Request for issuing an approval for 
reconstruction;
6. Request for issuing an approval for 
makeover;
7. Request for issuing an approval for 
adaptation;
8. Request for approval for preparatory work;
9. Request for approval of preliminary design;
10.  Request for issuing plan for 
construction of building, for which no permit 
is required for construction.

The investors receives notification for 
each phase of his/her case, via automatic and 
independent delivery of e-mail system, and a 
notification sent via an automatic service for short 
messages (SMS). 

2.6.3. necessary documents For receiving 
construction permit 

In order to receive a construction permit you 
need to submit: 

•	 Request for construction permit; 
•	 Excerpt from a plan (local urban planning 

[11] https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/
Login?ReturnUrl=%2f

за отуѓување на неизградено градежно земјиште, 
сопственост на Република Македонија по пат 
на електронско јавно наддавање. Овие услови 
предвидуваа општините да имаат развиено и усвоено 
Годишна програма за управување со државно 
градежно земјиште;  да имаат минимален број на 
лиценцирани општински службеници; да имаат 
воспоставен систем за електронско наддавање и 
комисија за Јавно електронски наддавање.

Во Југоисточниот плански регион до декември, 
2013, со право на Управување со државното градежно 
земјиште се стекнаа 5 општини:

•	 Општина Радовиш
•	 Општина Гевгелија
•	 Општина Ново Село
•	 Општина Богданци и 
•	 Општина Струмица.

Другите 5 општини се уште немаат право да 
управуваат со државното градежно земјиште.

2.6.2. информациски систЕм Е-одобрЕниЕ за 
градЕњЕ [11] 

Информациски систем е-Одобрение за градење 
кој е заеднички проект на Министерството за транспорт 
и врски и Заедницата на единиците на локалната 
самоуправа (ЗЕЛС) овозможува водење на постапките 
во сите нејзини фази единствено по електронски 
пат, започнувајќи од електронско поднесување 
и потпишување на потребната документација од 
страна на инвеститорот, електронска подготовка и 
донесување на актите во постапката, електронско 
известување и обезбедување на потребни податоци 
и документација од останати вклучени субјекти и 
електронско издавање на актите во постапката.

Преку овој систем можат да се поднесе: 

1. Барање за издавање на одобрение за 
градење, доградба и надградба; 
2. Барање за измени во текот на изградбата; 
3. Барање за промена на инвеститор; 
4. Барање за издавање на одобрение за 
употреба на градба; 
5. Барање за издавање на одобрение за 
реконструкција; 
6. Барање за издавање на одобрение за 
пренамена; 

[11] https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/
Login?ReturnUrl=%2f
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documentation (LUPD) or verified project for 
infrastructure) issued by the municipality;
•	 Verified architectural- urban project, if the 
excerpt from the plan, or the LUPD envisages 
such a project; 
•	 Complete basic project in three sample 
prepared by licensed designer’s company, 
with audit report (except for constructions for 
individual housing, with gross developed area of 
up to 300 m²) or written report for validation if 
the project is prepared abroad; 
•	 Proof for having the right to construct 
(property papers, or other proof for the acquired 
right to construct);
•	 Triangulate analysis for numerical data for 
the construction land prepared by a private 
triangulate company, and 
•	 Money order for paid administrative taxes on 
a gyro account, in amount of 300 denars (the 
municipality will additionally inform you for the 
height of the administrative taxes for the issued 
permit).

During the procedure, the investor and the 
Urbanism Department at the Municipality (ex 
officio) provide the approvals for infrastructural 
annexes (electricity approvals, approval for 
connection to water and utility infrastructure), 
all the necessary approvals are provided by the 
municipality, calling the relevant parties to give 
statement in a report, which is later delivered 
to the investor, and EVN is expected to give an 
opinion whether there is possibility to connect 
the building to electricity supply. If the relevant 
parties do not react, after receiving the request, 
in period of 5 days, it will be considered that there 
are no remarks, so the procedure will continue, and 
the potential future damages, which might occur 
due to lack of reaction of these parties, will be 
remedied by them.

Approvals from other institutions, depending 
on the use of the building, such as: 

•	 Approved study for assessment of project’s 
influence on the environment (depending on the 
type of the building);
•	 Approval of the analysis for protection 
against fire;
•	 Approval from the authorized institution for 
protection of the construction heritage (from 
the Department for Protection of Construction 

7. Барање за издавање на одобрение за 
адаптација 
8. Барање за одобрение за подготвителни 
работи; 
9. Барање за одобрување на идеен проект; 
10.  Барање за издавање на решение за 
изведување на градби за кои не е потребно 
одобрение за градење. 

За секоја фаза во која се наоѓа предметот 
на инвеститорот, тој добива известување преку 
автоматски и независен систем на достава на 
електронска пошта и известување испратено преку 
автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

2.6.3. потрЕбни докумЕнти за добивањЕ на 
градЕжна дозвола

За добивање на одобрение за градење потребно 
е да се достави:

•	 Барање за oдобрение за градење 
•	 Извод од план (локално урбанистичка планска 
документација (ЛУПД) или заверен проект за 
инфрастуктура) издаден од Општината;
•	 Заверен архитектонско-урбанистички 
проект доколку со изводот од план или ЛУПД се 
предвидува ваков проект;
•	 Комплетен основен проект во 3 примероци 
изработен од лиценцирана проектантска фирма, 
со извештај за ревизија (освен за градби за 
индивидуално домување со бруто развиена 
површина до 300 м²) или писмен извештај со 
согласност за нострификација ако проектот е 
изработен во странство;
•	 Доказ за право на градење (Имотен лист или 
друг доказ за стекнато право на градење);
•	 Геодетски елаборат за нумерички податоци 
за градежното земјиште изработен од приватна 
геодетска фирма и
•	 Уплатница за уплатени административни такси 
на жиро сметка од 300,00 денари (Општината 
дополнително Ве информира за висината 
на административните такси за издаденото 
одобрение).

Во текот на постапката инвеститорот и 
одделението за урбанизам во општината (по 
службена должност) обезбедуваат согласности за 
инфраструктурни приклучоци (електроенергетска 
согласност, согласност за приклучок на водоводна и 
комунална инфраструктура), односно сите потребни 
согласности ги прибавува Општината, повикувајќи 
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documentation (LUPD) or verified project for 
infrastructure) issued by the municipality;
•	 Verified architectural- urban project, if the 
excerpt from the plan, or the LUPD envisages 
such a project; 
•	 Complete basic project in three sample 
prepared by licensed designer’s company, 
with audit report (except for constructions for 
individual housing, with gross developed area of 
up to 300 m²) or written report for validation if 
the project is prepared abroad; 
•	 Proof for having the right to construct 
(property papers, or other proof for the acquired 
right to construct);
•	 Triangulate analysis for numerical data for 
the construction land prepared by a private 
triangulate company, and 
•	 Money order for paid administrative taxes on 
a gyro account, in amount of 300 denars (the 
municipality will additionally inform you for the 
height of the administrative taxes for the issued 
permit).

During the procedure, the investor and the 
Urbanism Department at the Municipality (ex 
officio) provide the approvals for infrastructural 
annexes (electricity approvals, approval for 
connection to water and utility infrastructure), 
all the necessary approvals are provided by the 
municipality, calling the relevant parties to give 
statement in a report, which is later delivered 
to the investor, and EVN is expected to give an 
opinion whether there is possibility to connect 
the building to electricity supply. If the relevant 
parties do not react, after receiving the request, 
in period of 5 days, it will be considered that there 
are no remarks, so the procedure will continue, and 
the potential future damages, which might occur 
due to lack of reaction of these parties, will be 
remedied by them.

Approvals from other institutions, depending 
on the use of the building, such as: 

•	 Approved study for assessment of project’s 
influence on the environment (depending on the 
type of the building);
•	 Approval of the analysis for protection 
against fire;
•	 Approval from the authorized institution for 
protection of the construction heritage (from 
the Department for Protection of Construction 

7. Барање за издавање на одобрение за 
адаптација 
8. Барање за одобрение за подготвителни 
работи; 
9. Барање за одобрување на идеен проект; 
10.  Барање за издавање на решение за 
изведување на градби за кои не е потребно 
одобрение за градење. 

За секоја фаза во која се наоѓа предметот 
на инвеститорот, тој добива известување преку 
автоматски и независен систем на достава на 
електронска пошта и известување испратено преку 
автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

2.6.3. потрЕбни докумЕнти за добивањЕ на 
градЕжна дозвола

За добивање на одобрение за градење потребно 
е да се достави:

•	 Барање за oдобрение за градење 
•	 Извод од план (локално урбанистичка планска 
документација (ЛУПД) или заверен проект за 
инфрастуктура) издаден од Општината;
•	 Заверен архитектонско-урбанистички 
проект доколку со изводот од план или ЛУПД се 
предвидува ваков проект;
•	 Комплетен основен проект во 3 примероци 
изработен од лиценцирана проектантска фирма, 
со извештај за ревизија (освен за градби за 
индивидуално домување со бруто развиена 
површина до 300 м²) или писмен извештај со 
согласност за нострификација ако проектот е 
изработен во странство;
•	 Доказ за право на градење (Имотен лист или 
друг доказ за стекнато право на градење);
•	 Геодетски елаборат за нумерички податоци 
за градежното земјиште изработен од приватна 
геодетска фирма и
•	 Уплатница за уплатени административни такси 
на жиро сметка од 300,00 денари (Општината 
дополнително Ве информира за висината 
на административните такси за издаденото 
одобрение).

Во текот на постапката инвеститорот и 
одделението за урбанизам во општината (по 
службена должност) обезбедуваат согласности за 
инфраструктурни приклучоци (електроенергетска 
согласност, согласност за приклучок на водоводна и 
комунална инфраструктура), односно сите потребни 
согласности ги прибавува Општината, повикувајќи 
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Heritage);
•	 Approval of the traffic analysis, etc.

Before issuing the approval for construction, 
the requesting party is obliged to pay compensation 
for the preparation of the construction land, by 
square meter of the new usable area that will be 
constructed in accordance with the basic design for 
the new construction, and outbuilding/ upgrading 
of the current building. 

The construction approval is issued in 3 
samples, together with 2 sample of the verified 
basic project. 

The construction approval stops being valid, 
if the construction is not initiated within two 
years, from the day it was granted. 

The investor can start with the construction 
only after the approval has come into force, 
or he/she can take own risk to start with the 
construction, while waiting for the construction 
approval to come into force, but he is obliged to 
report the start of the construction in written 
form, enclosing a photocopy of the construction 
approval. The investor, or his/her successor, should 
keep the project documentation and the issued 
construction approval at all times. 

2.7. financial support of companies 

2.7.1. banks 

In the Republic of Macedonia there are 16 
commercial banks[12]. Most of the banks have 
filiations and branch offices on the territory of the 
Municipality of Strumica.  

2.7.2. deveLopment Funds

There are a great number of development 
funds and programs which support the development 
of business on national level, having the small 
and medium-sized companies in focus. Most of 
these funds are offered by development financial 
institutions, donors and great number of projects. 
The Government supports the strategic sub-sectors 
with subsidies and export stimulations. The best 
way to inform oneself on the different opportunities 
is by contacting the Agency for Entrepreneurship 

[12] http://www.nbrm.mk/default.
asp?ItemID=399A27D11EC83242A0FD970E35D44CA3

ги овие субјекти да се изјаснат на записник, кој 
потоа се доставува до инвеститорот, а ЕВН треба да 
даде мислење дали постои можност објектот да се 
приклучи на електроенергетскиот систем. Ако овие 
субјекти не се изјаснат во рок од 5 дена од приемот 
на барањето, ќе се смета дека немаат забелешки, 
постапката ќе продолжи, а евентуалните идни штети, 
настанати поради непостапување на овие субјекти ќе 
ги надоместат субјектите што не постапиле.

Согласности од други институции во зависност 
од намената на објектот, како:

•	 Одобрена студија за оценка на влијанието на 
проектот врз животната средина (во зависност од 
видот на објектот);
•	 Согласност на елаборат за заштита од пожари;
•	 Согласност од надлежна институција за заштита 
на градителско наследство (од Управа за заштита 
на градителско наследство);
•	 Согласност на елаборат за сообраќај и др.

Пред да се издаде одобрението за градење, 
барателот е должен да го подмири надоместокот 
за уредување на градежно земјиште, по метар 
квадратен на новата корисна површина што ќе 
се гради согласно основниот проект за нова 
градба и доградба/надградба на постојна градба. 
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2.7.1. банки

Во Република Македонија постојат 17 банки 
(15 приватни банки, 1 претставништво на странска 
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Support[13],  the Macedonian Bank for Support and 
Development [14], the Chamber of Commerce and 
the international donor organizations.

2.7.3. Funds For regionaL deveLopment

In accordance with the EU regulations, 
Macedonia as a candidate country is qualified to 
use financial means of all five components of the 
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) fund 
in the period of 2007-2013, as well as in certain 
centralized EU programs. 

The EU funds, part of the IPA framework, 
Component 2 for – Cross-Border Cooperation 
supports good quality projects for cross-border 
cooperation identified through the call for project 
proposals. All municipalities, different Centers for 
Development of regions, educational institutions, 
non-governmental organization and other local 
and regional interested subjects are eligible 
to apply for these funds. The business sector 
participates through the business associations, or 
can participate as co-partner in the realization of 
the projects, i.e. by offering different services and 
equipment. 

The financial support in the IPA framework, 
Component 3 – for Regional Development is 
directed towards protection of environment 
and transport sector, aiming to contribute to 
sustainable development. 

More detailed information for the available 
EU funds, the criteria which need to be fulfilled 
in order to become user, the period of usage 
and information on more detailed conditions for 
eligibility can be obtained at the EU offices in 
Macedonia and at the Secretariat for European 
Affairs of the Government of republic of Macedonia. 

2.7.4. support For smaLL and medium-size 
companies

Support for small and medium-sized 
companies in the Republic of Macedonia can 
be obtained through different government and 
municipal activities, projects and donors. There 
are a number of programs offering support 
in terms of training, investment, equipment, 

[13] http://www.apprm.gov.mk/

[14] http://www.mbdp.com.mk/index.php/mk

на развојот)[12]. Најголемиот дел од банките имаат 
филијали и подружници на територијата на 
Југоисточниот плански регион.

2.7.2. развојни фондови

Постојат бројни развојни фондови и програми 
кои го поддржуваат развојот на бизнисот на 
национално ниво, а пред се на малите и средните 
претпријатија. Најголем дел од нив се нудат од 
развојни финансиски институции, донаторите 
и голем број на проекти. Владата ги поддржува 
стратешките подсектори со субвенции и извозни 
стимулации. Најдобар начин да се информирате е 
директно да се обратите до Агенција за поддршка 
на претприемништвото[13], Македонска банка за 
поддршка на развојот[14], Стопанските комори и 
меѓународните донаторски организации.

2.7.3. фондови за рЕгионалЕн развој

Во согласност со регулативите на ЕУ, Македонија 
како земја-кандидат за членство е квалификувана 
да користи средства од сите пет компоненти на 
Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во 
програмскиот период 2007 - 2013, како и од одредени 
централизираните програми на ЕУ. 

ЕУ фондовите во рамките на ИПА Компонентата 
2 - Прекугранична соработка се насочени кон 
поддршка на квалитетни проекти за прекугранична 
соработка кои се идентификуваат преку повик за 
проектни предлози. На повиците се пријавуваат 
општините, Центрите за развој на планските региони, 
образовните институции, невладини организации 
и други локални и регионални заинтересирани 
страни. Бизнис секторот учествува преку деловните 
здруженија или се јавува како под-изведувач во 
проектите односно понудувач на услуги и опрема.

Поддршката во рамките на ИПА компонента 3 - 
Регионален развој е насочена во областа на заштита 
на животната средина и транспортниот сектор со цел 
да се придонесе кон одржлив развој.

Подетални информации за достапните 
фондови на ЕУ, критериумите кои треба да се 
исполнат за да бидете корисници на истите, периодот 

[12] http://www.nbrm.mk/default.
asp?ItemID=399A27D11EC83242A0FD970E35D44CA3

[13] http://www.apprm.gov.mk/

[14] http://www.mbdp.com.mk/index.php/mk/
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[13] http://www.apprm.gov.mk/

[14] http://www.mbdp.com.mk/index.php/mk/
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marketing, and promotional activities which can 
be obtained as grants or long-term credits. The 
Secretariat for European Affairs (SEP) that is part 
of the Government is authorized to record all types 
of available support. You can get more information 
on the website of the Central Data Base for 
foreign support of the Government of Republic of 
Macedonia[15]. 

2.7.5. short-term crediting oF economy

All commercial banks in Republic of Macedonia 
offer short-term credits in form of loans, or debit 
balance (on the basis of the annual turnover).

The interest rate of the short-term credits is 
in the amount of the discount rate of the National 
Bank of Republic of Macedonia. 

2.7.6. support For traditionaL craFts

The craftsmen in Republic of Macedonia 
also receive support through the credit lines of 
the commercial banks, or through donors. More 
information for the available means for this branch 
can be obtained at the Central Data Base for 
foreign support of the Government of Republic of 
Macedonia [16], the Chamber of Crafts of Republic 
of Macedonia[17],  as well as it regional organization 
in Strumica. 

2.8. real estate 

The main legal acts governing the real estate 
and transactions with real estate in Republic 
of Macedonia are: The Constitution of Republic 
of Macedonia, Law on ownership and other 
real property rights, Construction Law, Law on 
Construction Land, Law on Privatization and Lease 
of State-Owned Construction Land, Law on real 
estate cadastre and Law on Obligations. 

In accordance with the Constitution of 
Republic of Macedonia, the property right of the 
investor is guaranteed. Foreign natural and legal 
persons, residents of members states of EU and 
countries belonging to the OECD can acquire the 
right of ownership of facilities and premises in 
the facilities, as well as the property right and 

[15] http://www.sep.gov.mk/content/?id=97#.Udw9rfkwdz4

[16] http://www.sep.gov.mk/content/?id=97#.Udw9rfkwdz4

[17] http://www.zkomora.mk/

на користење и деталните услови можат да се 
добијат во канцеларијата на ЕУ во Македонија и во 
Секретаријатот за европски прашања на Владата на 
Република Македонија.

2.7.4. поддршка на мали и срЕдни 
прЕтпријатија

Поддршка за мали и средни претпријатија во 
Република Македонија се добива преку различни 
владини активности, општински активности, проекти 
и донатори. Постојат бројни програми за поддршка 
во форма на обуки, инвестиции, опрема, маркетинг 
и промотивни активности кои можат да се добијат 
како грант или долгорочен кредит. Секретаријатот 
за европски прашања (СЕП) како дел од влада е 
надлежен за водење евиденција на сите видови на 
расположлива помош. Повеќе информации можете 
да добиете на веб страницата на Централната база на 
податоци за странска помош на владата на Република 
Македонија[15].

2.7.5. краткороЧно крЕдитирањЕ на 
стопанството

Краткорочни кредити се нудат од сите 
комерцијални банки во Република Македонија во 
форма на заеми или должничко салдо (според 
годишниот обрт).

Каматната стапка на краткорочните кредити е 
во висина на есконтната стапка на Народна Банка на 
Република Македонија.

2.7.6. поддршка на традиционалнитЕ занаЕти

И занаетчиите во Република Македонија 
добиваат поддршка преку кредитните линии 
на комерцијалните банки или преку донатори. 
Информации за расположливите средства за 
оваа намена можат да се најдат во Централната 
база на податоци за странска помош на Влада на 
Република Македонија[16] и во Занаетчиската комора 
на Република Македонија[17], како и во нејзината 
регионална организација во Струмица.

2.8. НЕдВИжНОСТИ

Главни законски акти со кои се регулира 
недвижниот имот и трансакциите со недвижен имот 

[15] http://www.sep.gov.mk/content/?id=97#.Udw9rfkwdz4

[16] http://www.sep.gov.mk/content/?id=97#.Udw9rfkwdz4

[17] http://www.zkomora.mk/

Business environment in repuBlic of maceDonia



62

right of long-term lease of constructional land 
(in duration of 10 to 99 years) within the Republic 
of Macedonia, under the same conditions as the 
residents of Republic of Macedonia.  

Foreign natural and legal persons who are not 
residents of Member States of EU and countries 
belonging to the OECD can acquire the property 
right on facilities and premises in facilities , and 
the right of ownership and long-term lease of 
construction land ( in duration of 10 to 99 years) 
within Republic of Macedonia , under conditions 
of reciprocity . In Republic of Macedonia, foreign 
natural or legal persons can not directly acquire 
the right of ownership of agricultural land.

However, they can enter into long-term 
lease agreement on terms of reciprocity, if prior 
consent is received by the Minister for Justice and 
opinion by the Minister of Agriculture and Minister 
of Finance. Property right requires certain rights 
to be retained that serve the individual and the 
community. For instance, no one can be deprived 
of his / her property rights or rights arising from it, 
unless the use of that property affects the general 
welfare of the community. If an expropriation of 
property is done or in case of limitation, a right 
of compensation based on its market value is 
guaranteed.

во Република Македонија се: Уставот на Република 
Македонија, Законот за сопствености други права 
на сопственост, Законот за градење, Законот за 
градежно земјиште, Законот за приватизација и 
закуп на градежно земјиште во државна сопственост, 
Законот за катастар на недвижности и Законот за 
облигационите односи.

Во согласност со Уставот на Република 
Македонија, на инвеститорот му се гарантира правото 
на сопственост. Странски физички и правни лица, 
резиденти на земји-членки на ЕУ и на земјите што 
припаѓаат на ОЕЦД можат да се здобијат со право на 
сопственост на објекти и простории во објектите,како 
и со правото на сопственост и правото на долготраен 
закупна градежно земјиште (во времетраење од 10 до 
99 години) на територијата на Република Македонија, 
под истите услови како и граѓаните на Република 
Македонија.

Странски физички и правни лица, кои не се 
жители на земјите-членки на ЕУ и на земјите што 
припаѓаат на ОЕЦД можат да се здобијат со право на 
сопственост на објекти и простории во објектите,и 
правото на сопственост и долготраен закупна 
градежно земјиште(во времетраење од 10 до 99 
години) на територијата на Република Македонија,под 
услови на реципроцитет. Во Република Македонија, 
странски физички или правни лица не можат 
директно да се здобијат со право на сопственост на 
земјоделско земјиште.

Сепак, тие можат да склучат договор за 
долготраен закуп под услови на реципроцитет, ако 
претходно се добие согласност од Министерот 
за правда и претходно мислење од Министерот 
за земјоделство и Министерот за финансии. 
Сопственоста на имотот бара зачувување на 
одредени права, кои им служат и на поединецот и 
на заедницата. На пример, никој не може да биде 
лишен од неговиот/нејзиниот имот или правата кои 
произлегуваат од него, освен ако употребата на тој 
имот влијае на општата благосостојба на заедницата. 
Ако се направи експропријација на имотот или во 
случај на негово ограничување, загарантирано е 
правото на праведен надомест врз основа на неговата 
пазарна вредност.
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дЕЛОВНО ОПКРУжУВАЊЕ ВО РЕПУбЛИКА мАКЕдОНИЈА
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3. south-east region

3.1. aDvantages of investing in the 
south-eastern region 

•	 Favourable geographic location – near the border 
crossing of 2 EU member states (Republic of Bulgaria, 
and Republic of Greece)
•	 Municipal industrial zones
•	 Trained workforce
•	 Good quality living conditions
•	 Geothermal waters
•	 Sectors with potential: 

 » Agriculture and farming 
 » Food industry
 » Tourism
 » Wood – processing industry and furniture 

construction 
 » Engineering 

3.2. general information aBout the 
south-eastern region 

3.2.1. introduction 

The South-Eastern region includes the territory 
of Strumica- Radovish, and Gevgelija- Valandovo Valley, 
located along the valley of Strumica, and Vardar River. 
The region includes the above-mentioned valleys 
and the massifs of Belasica mountain to the South, 
Ograzden to the East, Plachkovica to the North, and 
Srta in the central part, as well as the Eastern part of 
Kozuf mountain. The valleys of Strumica and Vardar 
River ensure apt communication from the region to 
neighbouring countries: Republic of Greece to the 
South, Republic of Bulgaria to the East, and to the 
North and the West with the Eastern and Vardar region 
respectively.

The South-Eastern region consists of 10 
municipalities: Bogdanci, Bosilovo, Valandovo, Vasilevo, 
Gevgelija, Dojran, Konche, Novo Selo, Radovish and 
Strumica. According to a 2012 report, 8.4% of the 
Macedonian population resides in this region. The 
region has area of 2.835km2, which represents 10.9% of 
the total area of the country, with population density of 
63.2 citizens per km2. 

3. јУгОИСТОЧЕН РЕгИОН

3.1. ПРЕдНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

•	 Поволна географска локација - близина на 
границата со 2 земји членки на ЕУ (Република 
Бугарија и Република Грција)
•	 Општински индустриски зони
•	 Обучена работна сила
•	 Квалитетни услови за живеење
•	 Геотермални води
•	  Сектори со потенцијал:

 » Земјоделство и сточарство
 » Прехранбена индустрија
 » Туризам
 » Дрво - преработувачка индустрија и 

изработка на мебел
 » Градежништво

3.2. ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ ЗА 
ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

3.2.1. вовЕд

Југоисточниот регион се протега на крајниот 
југоисточен дел на Република Македонија и го опфаќа 
подрачјето на Струмичко-Радовишката и Гевгелиско-
Валандовската котлина, односно долината на реката 
Струмица и долниот тек на реката Вардар. Регионот 
во целост ги опфаќа спомнатите котлини и масивите 
на планините Беласица на југ, Огражден на исток, 
Плачковица на север, Срта во централниот дел и 
источната страна на Кожуф планина. Долините 
на реките Вардар и Струмица овозможуваат 
комуникациско поврзување на регионот со соседните 
земји Република Грција на југ и Република Бугарија на 
исток, а на север и запад со Источниот и Вардарскиот 
регион.

Вкупно 10 општини го сочинуваат Југоисточниот 
плански регион: Општина Богданци, Општина 
Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, 
Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, 
Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и Општина 
Струмица. Според податоците за 2012 година, 
во регионот живеат 8,4% од вкупното население 
во Република Македонија. Регионот има вкупна 
површина од 2.835 км2, односно 10,9% од вкупната 
површина на државата, со густина на населеност од 
63,2 жители на км2.
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Струмица. Според податоците за 2012 година, 
во регионот живеат 8,4% од вкупното население 
во Република Македонија. Регионот има вкупна 
површина од 2.835 км2, односно 10,9% од вкупната 
површина на државата, со густина на населеност од 
63,2 жители на км2.
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The rich hydrographical network, the great 
number of sunny days, the climate and the favourable 
pedological conditions characterize the region as 
predominantly agricultural. The high-quality and 
abundant production of early gardening plants, such 
as fresh vegetables and fruits, as well as industrial 
agricultural plants, provide development of the canned-
food industry for  which the region is famous. 

In recent years there has been increased tourism, 
which has led to an increased capacity and variety of 
overnight accommodation. This is mainly due to the 
revitalization of Lake Dojran, as a tourist potential. 

In 2012, the South-Eastern region’s activity, 
and employment rate were the highest compared to 
other regions at 70.7% and 60.9% respectively. The 
unemployment rate was the lowest compared to the 
other regions, with a number of 13.8%. 

Богатата хидрографска мрежа, големиот број 
сончеви денови, климатското поднебје и поволните 
педолошки услови го карактеризираат регионот 
како претежно земјоделски. Квалитетното и обемно 
производство на раноградинарски култури, свеж 
зеленчук и овошје, како и индустриски земјоделски 
култури, овозможува развој на конзервно-
преработувачката индустрија на земјоделски 
производи, по што овој регион е препознатлив.

Во последните години е забележлив тренд на 
пораст на туризмот како стопанска гранка, преку 
зголемувањето на бројот на сместувачки капацитети, 
туристи и ноќевања во регионот. Ова најмногу се 
должи на ревитализацијата и искористувањето на 
Дојранското Езеро како туристички потенцијал.

Карактеристично за регионот е тоа што во 
2012 година стапката на активност и стапката на 
вработеност беа највисоки во однос на останатите 
региони и изнесуваа 70,7, односно 60,9, додека 
стапката на невработеност, во споредба со останатите 
региони, беше наjниска и изнесуваше 13,8.

Табела 1. Основни податоци за општините во Југоисточниот регион
Table 1. Basic information for the municipalities in the South-Eastern Region

Општина
Municipality

Население  (Попис 2002)
Population  (Census 2002)

Површина (ха)
Area (ha)

Населени места
Populated places

Општина Богданци
Municipality of Bogdanci

8.707 11.438 4

Општина Босилово
Municipality of Bosilovo

14.260 15.000 16

Општина Валандово
Municipality of Valandovo

11.890 33.140 29

Општина Василево
Municipality of Vasilevo

12.122 22.100 18

Општина Гевгелија
Municipality of Gevgelija

22.988 48.343 17

Општина Дојран
Municipality of Dojran

3.426 13.200 13

Општина Конче
Municipality of Konche

3.536 22.370 14

Општина Ново Село
Municipality of Novo Selo

11.567 25.000 16

Oпштина Радовиш
Municipality of Radovish

28.244 68.000 36

Општина Струмица
Municipality of Strumica

54.676 32.149 25

ВКУПНО
TOTAL 171.416 28.350 188
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Табела 2. Основни податоци за Југоисточниот регион
Table 2. Basic information for the South-Eastern Region

Број на општини
Number of municipalities

10

Број на населени места
Number of populated places

188

Вкупно население, Попис 2002
Total population, Census 2002

171.416

Процена на населението, 2012
Estimate of population, 2012

173.187

Густина на населеност, 2012
Population Density, 2012

63,2

Вкупен број на живеалишта, Попис 2002
Total number of households, Census 2002

59.499

Просечен број на членови на домакинството, Попис 2002
Average number of household members, Census 2002

3,4

Живородени, 2012
Born alive, 2012

1.992

Умрени, 2012
Deceased, 2012

1.747

Природен прираст, 2012
Natural growth, 2012

245

Доселени од други држави, 2012
Immigrants, 2012

117

Отселени во други држави, 2012
Emigrants, 2012

9

Стапка на писменост на населението на возраст над 10 години, Попис 2002
Literacy growth of the population at the age above 10, Census 2002

96,0

Стапка на активност, 2012
Activity rate, 2012

70,7

Стапка на вработеност, 2012
Employment rate, 2012

60,9

Стапка на невработеност, 2012
Unemployment rate, 2012

13,8

Просечно исплатена бруто-плата по вработен, 2012
Average paid gross salary per employee, 2012

24.270

Просечно исплатена нето-плата по вработен, 2012
Average paid net salary per employee, 2012

16.600

Број на основни училишта, 2012/2013
Number of primary schools, 2012/2013

119

Број на средни училишта, 2012/2013
Number of secondary schools, 2012/2013

8

Запишани ученици во основното образование, 2012/2013
Enrolled students in primary schools, 2012/2013

7,8

Запишани ученици во средното образование, 2012/2013
Enrolled students in secondary schools, 2012/2013

7,4

Број на дипломирани студенти, 2012
Number of graduated students, 2012

795

Број на активни деловни субјекти, 2012
Number of active business companies, 2012

6.373
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3.2.2. demography3.2.2. дЕмографија

БДП по жител, 2011
GDP per capita, 2012

258.230

Број на легла, 2012
Number of beds, 2012

6.088

Број на туристи, 2012
Number of tourists, 2012

106.978

Број на ноќевања, 2012
Number of overnights, 2012

305.163

Број на изградени станови, 2012
Number of built apartments, 2012

387

 Вредност на извршени градежни работи, 2012, во илјади денари
Value of conducted construction work, 2012, in thousands of Denars

1.832.210

Број на издадени одобренија за градење, 2012
Number of issued permissions for construction, 2012

298

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

Состојба 30.06.2010
Information from 30.06.2010

Состојба 30.06.2011
Information from 30.06.2011

Состојба 30.06.2010
Information from 30.06.2010

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

Југоисточен 
регион

South-Eastern 
Region

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

Југоисточен 
регион

South-Eastern 
Region

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

Југоисточен 
регион

South-Eastern 
Region

Вкупно 
население

Total 
population

2.055.004 172.858 2.058.539 173.056 2.061.044 173.187

Мажи
Men

1.029.848 87.447 1.031.403 87.523 1.032.532 87.572

Жени
Women

1.025.156 85.411 1.027.136 85.533 1.028.512 85.615

Густина на 
населеност
Population 

density

82,5 63,1 82,6 63,2 82,7 63,2

Население на 
возраст 0-14 (%)

Population at 
the age of 0-14 

(%)

17,6 16,9 17,3 16,7 17,1 16,6

Население на 
возраст 65+ (%)
Population at 
the age of +65 

(%)

11,7 12,1 11,8 12,2 11,9 12,4

Коефициент 
на старосна 
зависност
Coefficient 

of age 
dependency

41,3 40,9 41,0 40,7 40,9 40,8
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Состојба 30.06.2010
Information from 30.06.2010

Состојба 30.06.2011
Information from 30.06.2011

Состојба 30.06.2010
Information from 30.06.2010

Коефициент 
на старосна 
зависност
Coefficient 

of Age 
dependency

Живородени
Born alive

11,8 11,9 11,1 10,4 11,4 11,5

Умрени
Deceased

9,3 10,0 9,5 10,0 9,8 10,1

Бракови 
Marriages

6,9 6,0 7,2 6,7 6,8 6,1

Разводи 
Divorces

0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0

Стапка на 
смртност на 
доенчиња 

Infant mortality 
rate

7,6 6,8 7,6 1,7 9,8 11,0

Вкупна стапка 
на фертилитет 
Total fertility 

rate

1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6

Просечна 
возраст на: 

Average age of:

Населението 
Population

37 38 38 38 38 38

Мајката при 
раѓање на прво 

дете
Age of mother 

while giving 
birth to first 

child

26 25 26 24 26 24

Невестата при 
прв брак

Age of bride 
when entering 

in first marriage

25 24 25 24 26 25

Умрените 
Deceased

72 71 72 72 72 72

Извор: Држаsвен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

The population density in the South-Eastern 
Region is 63.2 per km2 which makes it the fifth densest 
region after Skopje, Polog, the North-Eastern and 
the South-Western regions. The average age of the 
population is identical to the national average of 38.

Југоисточниот регион со густина на населеност 
од 63,2 жители на км2 е петти од планските региони 
после Скопскиот, Полошкиот, Североисточниот 
и Југозападниот регион. Просечната возраст на 
населението во Југоисточниот регион е идентична со 
националниот просек од 38 години.
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Состојба 30.06.2010
Information from 30.06.2010
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Живородени
Born alive

11,8 11,9 11,1 10,4 11,4 11,5

Умрени
Deceased

9,3 10,0 9,5 10,0 9,8 10,1

Бракови 
Marriages

6,9 6,0 7,2 6,7 6,8 6,1

Разводи 
Divorces

0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0

Стапка на 
смртност на 
доенчиња 

Infant mortality 
rate

7,6 6,8 7,6 1,7 9,8 11,0

Вкупна стапка 
на фертилитет 
Total fertility 

rate

1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6

Просечна 
возраст на: 

Average age of:

Населението 
Population

37 38 38 38 38 38

Мајката при 
раѓање на прво 

дете
Age of mother 

while giving 
birth to first 

child

26 25 26 24 26 24

Невестата при 
прв брак

Age of bride 
when entering 

in first marriage

25 24 25 24 26 25

Умрените 
Deceased

72 71 72 72 72 72

Извор: Држаsвен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

The population density in the South-Eastern 
Region is 63.2 per km2 which makes it the fifth densest 
region after Skopje, Polog, the North-Eastern and 
the South-Western regions. The average age of the 
population is identical to the national average of 38.

Југоисточниот регион со густина на населеност 
од 63,2 жители на км2 е петти од планските региони 
после Скопскиот, Полошкиот, Североисточниот 
и Југозападниот регион. Просечната возраст на 
населението во Југоисточниот регион е идентична со 
националниот просек од 38 години.
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3.2.3. topoLogy

Major part, i.e. 46%, of the plough areas in 
the South-Eastern Region are found on flat lands, 
situated at from 250 to 300 meters above sea level. 
These are of primary importance for agriculture in 
the region, and are mainly spread along the Rivers 
Vardar, Strumica, Trkanja and Kriva Palanka. A 
further 52% of the total surface is sloped, and 2% is 
hilly. The land ranges between 64 and 2157 meters 
above sea level, and the highest peak is Zelen Breg 
on Mt. Kozuf.

3.2.4. cLimate

The particular geographic and topographical 
position of the South-Eastern region is characterized 
by two climactic zones: a sub-Mediterranean 
and a smaller or greater overlapping of Eastern 
continental, leading the region to have long and hot 
summers with high temperatures during the day, and 
less rain, and lower winter temperatures, with winds 
blowing from all directions. Strumica’s micro-climate 
is characterized by long period of bright sunny days, 
promoting fructification. There are around 230 days 
of sun annually, whereas the sun reflection lasts on 
average 2,377 hours in a year. There is a fog in a 
maximum of 20 days. The micro climates of Radovish 
and Konche are relatively continental climate. Due 
to their difference in height (400-707 meters above 
sea level) particular climate elements vary between 
Mediterranean climate in the fields and mountainous 
climate in the mountains. Gevgelija’s micro-climate 
is Mediterranean to continental, ensuring warm days 
throughout the year. This area is sunniest part of the 
country, with over 240 sunny days per year.  

3.2.5. hydroLogicaL characteristics 

The River Strumica flows through Strumica, 
Cironska, and Lebnica River for 1,649 kilometres, 
which is 6.4% of the territory of Macedonia to the 
Bulgarian border. Its main tributaries are the Rivers 
Vodocha, Turija, Radovishka, and Podareshka. The 
total amount of water in this river is around 132 
million m3. Dojran Lake is the smallest natural lake 
in the Republic of Macedonia, and belongs to the 
river system of Vardar, which flows into the Republic 
of Greece. In the past two decades, its water has 
decreased due to a natural hydrological condition, 
and the cycles of dry climate and overuse of waters. 
The hydrological condition improved with the 

3.2.3. рЕлјЕф

Поголем дел односно 46% од обработливите 
површини во Југоисточниот регион припаѓаат на 
рамничарскиот релјефен дел кои се наоѓаат од 
250 до 300 м.н.в. и се од првостепено значење за 
земјоделството во регионот. Тоа се површините 
покрај речното корито на реките Вардар, Струмица, 
Тркања и Крива Река. Останатите 52% од површините 
припаѓаат на падини, а 2% на ридскиот релјефен дел. 
Надморската височина се движи од 64 до 2157 м.н.в. 
(највисок врв е Зелен Брег на Кожуф планина).

3.2.4. клима 

Специфичната географска и топографска 
положба на Југоисточниот регион ја карактеризираат 
две климатски зони. Субмедитеранска, со поголемо 
или помало вкрстосување со источно континентална, 
чија испреплетеност на регионот му даваат посебен 
белег – долги топли лета со високо среднодневни 
температури и намалено годишно количество 
врнежи, намалени зимски температури и појава на 
ветрови од сите правци. Струмичкиот микрорегион 
се одликува со долг период на сончеви денови и со 
висок светлосен интензитет што позитивно влијае на 
фруктификацијата. Има околу 230 сончеви денови 
годишно, додека сончевиот сјај трае просечно 
2.377 часа годишно. Магла во просек има најмногу 
20 дена. Микро-регионот Радовиш и Конче се 
карактеризира со умерено-континентална клима. 
Поради изразената височинска разлика (400-707 
м.н.в.), одделни климатски елементи варираат помеѓу 
изменета медитеранска клима во полето и планинска 
клима во планините. Гевгелискиот микро-регион се 
карактеризира со медитеранска и континентална 
клима, која во текот на целата година условува топли 
денови. Овој микро-регион е најсончев крај во земјата 
со преку 240 сончеви денови во годината.

3.2.5. хидрографски карактЕристики 

Сливното подрачје на реката Струмица ги 
опфаќа реките Струмица, Циронска и Лебница до 
бугарската граница. Зафаќа површина од 1,649 км2, 
или 6.4% од територијата на земјата. Главни притоки на 
реката Струмица се Водоча, Турија, Радовишка Река 
и Подарешка Река. Вкупното годишно количество на 
вода во ова сливно подрачје е околу 132 милиони м3.

Дојранското Езеро е најмалото природно езеро 
во Република Македонија, кое припаѓа на сливното 
подрачје на реката Вардар и е заедничко со Република 
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construction of a system to fill up the Dojran Lake, 
which is an isolated eco system with very specific 
flora and fauna. 

From the surface waters, main river flow is Luda 
Mara River, which is not characterized with great and 
constant Along the River is constructed the reservoir 
lake Paljurci, whose primary goal is irrigation of the 
nearby fields. The reservoir lake has area of 2.8 х 
106 m3.   At Luda Mara in the municipality of Dojran, 
a similar reservoir lake called Chinarli has been 
constructed with an area of 0.25х106 m3. 

3.2.6. FLora and Fauna

The richness and the heterogeneity of the 
types of ecosystems are basiccharacteristics 
of the biological diversity in the South-
Eastern region. This is the result of its specific 
geographical position, climate, soil, and geology, 
as well as changes that have occurred over time.

The fauna is complex authohtom, and 
historically endemic. Strumica is home to many 
animal species including, bears, wolves, does, 
deer, wild goats, wild pigs, martens, wild cats 
and stoats. The grassy ecosystem appears in the 
lowest layer, including large number of meadows, 
halophyte, and steppe communities. In these 
areas live Balkan wall lizards, Javelin sand boa, 
horned vipers, Balkan whip snakes, rabbits, grey 
partridges, quails, common pheasants, and a 
great number of insects. Water eco-systems are 
of great importance for the region – the existence 
of many artificial lakes, a developed river 
network including the River Strumica, the smaller 
surrounding rivers, ponds and bogs, (most notably 
Monospitovo Bog) result in diverse eco-systems. 
They are all characterized by developed algae 
and vegetation which were once more prevalent. 
Today, these systems are mainly fragmented 
remnants of what used to be a lake, collectively 
known as Monospitovo bog. The changes that 
Monospitovo bog suffered with the meliorative 
changes, led to increase of plough lands that 
greatly influenced the bog communities and the 
current habitat. The flora and the fauna remains 
rich, containing many types of water plants, canes, 
different bog vegetation, as well as great algae 
diversity, which is significant for the survival of 
the many types of fish, among which is the rare 
pike. There are a large number of visiting birds, 

Грција. Во изминативе две децении неговата 
водна маса опадна поради природна хидролошка 
појава, циклусите на сува клима и  прекумерното 
искористување на водите. Хидролошката состојба се 
подобри со изградба на системот за надополнување 
на Дојранското Езеро. Езерото е изолиран екосистем 
со мошне специфична флора и фауна. 

Од површинските води главен водотек е 
реката Луда Мара која не се одликува со поголеми 
и постојани протеци. На реката е изградена 
акумулацијата Паљурци чија намена е наводнување 
на обработливите површини. Акумулацијата е со 
корисен волумен од 2,8 х 106 м3. На реката Луда Мара 
во општина Дојран изградена е уште една акумулација 
“Чинарли” со корисен волумен од 0,25х106 м3.

3.2.6. флора и фауна

Богатството и хетерогеноста на видовите 
на екосистемите, се основни обележја на 
биолошката разновидност во Југоисточниот регион. 
Ваквата состојба е резултат на специфичната 
географска положба, климатските, педолошките, 
геоморфолошките и другите карактеристики, како 
и на промените што се случувале во изминатите 
геолошки периоди на оваа територија. 

Фауната е комплексна, автохтона до реликтно 
ендемична. Во Струмичкиот микро регион присутни 
се: мечка, волк, лисица, срна, елен, дивокоза, дива 
свиња, куна, дива мачка, невестулка и др. Од птиците 
застапени се орел, сокол, јастреб, тетреб и многу други 
видови. Особено значајно е присуството на повеќе 
видови печурки меѓу кои вргањ, лисичарка, смрчка и 
др. Тревестите екосистеми се јавуваат во низинскиот 
појас, опфаќајќи поголем број ливадски, халофитни 
и степолики заедници. Во нив од фаунистички 
аспект присутни се степски гуштер, песочна боа, 
потскок, балкански смок, зајак, полска еребица, 
потполошка, фазан, како и присуство на разни 
видови инсекти. Водните екосистеми се од клучно 
значење за Струмичкиот регион. Постоењето на 
повеќето вештачки езера, развиената сливна мрежа, 
особено сливот на реката Струмица, помалите околни 
рекички, бари и мочуришта, од кои најзначајно е 
Моноспитовското блато, резултираат со повеќе видови 
екосистеми. Нив ги карактеризираат добро развиена 
биофлора и алгална флора, со развиена блатна 
вегетација на големи површини во минатото. Денес 
претежно се среќаваат во фрагментарна состојба, 
по крајбрежјата како остатоци од некогашното 
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construction of a system to fill up the Dojran Lake, 
which is an isolated eco system with very specific 
flora and fauna. 

From the surface waters, main river flow is Luda 
Mara River, which is not characterized with great and 
constant Along the River is constructed the reservoir 
lake Paljurci, whose primary goal is irrigation of the 
nearby fields. The reservoir lake has area of 2.8 х 
106 m3.   At Luda Mara in the municipality of Dojran, 
a similar reservoir lake called Chinarli has been 
constructed with an area of 0.25х106 m3. 

3.2.6. FLora and Fauna

The richness and the heterogeneity of the 
types of ecosystems are basiccharacteristics 
of the biological diversity in the South-
Eastern region. This is the result of its specific 
geographical position, climate, soil, and geology, 
as well as changes that have occurred over time.

The fauna is complex authohtom, and 
historically endemic. Strumica is home to many 
animal species including, bears, wolves, does, 
deer, wild goats, wild pigs, martens, wild cats 
and stoats. The grassy ecosystem appears in the 
lowest layer, including large number of meadows, 
halophyte, and steppe communities. In these 
areas live Balkan wall lizards, Javelin sand boa, 
horned vipers, Balkan whip snakes, rabbits, grey 
partridges, quails, common pheasants, and a 
great number of insects. Water eco-systems are 
of great importance for the region – the existence 
of many artificial lakes, a developed river 
network including the River Strumica, the smaller 
surrounding rivers, ponds and bogs, (most notably 
Monospitovo Bog) result in diverse eco-systems. 
They are all characterized by developed algae 
and vegetation which were once more prevalent. 
Today, these systems are mainly fragmented 
remnants of what used to be a lake, collectively 
known as Monospitovo bog. The changes that 
Monospitovo bog suffered with the meliorative 
changes, led to increase of plough lands that 
greatly influenced the bog communities and the 
current habitat. The flora and the fauna remains 
rich, containing many types of water plants, canes, 
different bog vegetation, as well as great algae 
diversity, which is significant for the survival of 
the many types of fish, among which is the rare 
pike. There are a large number of visiting birds, 

Грција. Во изминативе две децении неговата 
водна маса опадна поради природна хидролошка 
појава, циклусите на сува клима и  прекумерното 
искористување на водите. Хидролошката состојба се 
подобри со изградба на системот за надополнување 
на Дојранското Езеро. Езерото е изолиран екосистем 
со мошне специфична флора и фауна. 

Од површинските води главен водотек е 
реката Луда Мара која не се одликува со поголеми 
и постојани протеци. На реката е изградена 
акумулацијата Паљурци чија намена е наводнување 
на обработливите површини. Акумулацијата е со 
корисен волумен од 2,8 х 106 м3. На реката Луда Мара 
во општина Дојран изградена е уште една акумулација 
“Чинарли” со корисен волумен од 0,25х106 м3.

3.2.6. флора и фауна

Богатството и хетерогеноста на видовите 
на екосистемите, се основни обележја на 
биолошката разновидност во Југоисточниот регион. 
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географска положба, климатските, педолошките, 
геоморфолошките и другите карактеристики, како 
и на промените што се случувале во изминатите 
геолошки периоди на оваа територија. 

Фауната е комплексна, автохтона до реликтно 
ендемична. Во Струмичкиот микро регион присутни 
се: мечка, волк, лисица, срна, елен, дивокоза, дива 
свиња, куна, дива мачка, невестулка и др. Од птиците 
застапени се орел, сокол, јастреб, тетреб и многу други 
видови. Особено значајно е присуството на повеќе 
видови печурки меѓу кои вргањ, лисичарка, смрчка и 
др. Тревестите екосистеми се јавуваат во низинскиот 
појас, опфаќајќи поголем број ливадски, халофитни 
и степолики заедници. Во нив од фаунистички 
аспект присутни се степски гуштер, песочна боа, 
потскок, балкански смок, зајак, полска еребица, 
потполошка, фазан, како и присуство на разни 
видови инсекти. Водните екосистеми се од клучно 
значење за Струмичкиот регион. Постоењето на 
повеќето вештачки езера, развиената сливна мрежа, 
особено сливот на реката Струмица, помалите околни 
рекички, бари и мочуришта, од кои најзначајно е 
Моноспитовското блато, резултираат со повеќе видови 
екосистеми. Нив ги карактеризираат добро развиена 
биофлора и алгална флора, со развиена блатна 
вегетација на големи површини во минатото. Денес 
претежно се среќаваат во фрагментарна состојба, 
по крајбрежјата како остатоци од некогашното 
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which stay for a certain period of the year, among 
which the most known is the Eurasian spoonbill, 
as well as ducks, swans and foxes. The river water 
systems in Strumica are home to several types 
off fish including carp, roach, crucian carp, and 
the reservoir Lake Turija is regularly restocked 
with trout. The trout can also be found in River 
Lebnica, deep into Ograzden mountain.

The river eco-systems contain barbell, ruff, 
European chub, as well as many other types of fish, 
and a great number of amphibians. The forests in 
Radovish micro region offer many possibilities for 
hunting tourism, with 50 diverse animal types, 
among which are the European pine marten, doe, 
wild cat, otter, golden eagle, Eastern Imperial 
Eagle, common kestrel, white vulture, wolf, wild 
duck and wild pig.

3.2.7. Forests

The forest eco-systems in Strumica cover 
Belasica and Ograzden mountain, and are dominated 
by deciduous forests mostly composed of oak, black 
and white hornbeam, chestnut and beech trees. 
Evergreen forests are rarer, but pine, fir and juniper 
trees are mostly in the upper parts of the mountain. 
Mixed forests are found in certain areas. 

In the micro-region of Radovish and Konche, 
most dominant is the oak trees in addition to beech 
and the ash forests. In the municipality of Konche, 
the forest complexes cover 9,929 ha, and additional 
2,313 ha of pastures. In the municipality of Radovish, 
the forest complexes cover 21,000 ha. The bigger 
forest complexes are present around Stara and 
Oravichka River, where oak, beech, and conifers 
dominate the forestry. The planting of forests is not 
only intended to enrich the diversity of the forest but 
also to protect the forest and agricultural land from 
erosive processes. Besides wood, other (secondary) 
forest products include the oak lichen, the St. John’s 
wort, yarrow and the mushroom boletus.

3.2.8. avaiLabLe raw materiaLs and other 
resources 

The Radovish and Konche regions are 
characteristic in their supply of mineral non-metal 
raw materials, such as decoration stones used for 
construction, quartz and clay. Mineral metal raw 
materials present in Radovish include iron and zinc 
ore, copper, gold, silver, chrome and uranium, whereas 

езеро, поточно сегашното Моноспитовско блато. 
Промените што Моноспитовското блато ги претрпе со 
мелиоративните зафати, со кои големи површини се 
претворени во обработливи површини, секако имаат 
огромно влијаније на блатните заедници и сегашните 
станишта. Сепак флората и фауната се уште е богата. 
Располага со многу видови водени растенија трски, 
разновидна блатна вегетација, како и разновиден 
алгален диверзитет, значаен за опстанокот на 
многубројните видови риби, меѓу кои и ретката 
штука. Огромен е бројот на преселните видови птици 
кои овде времено се задржуваат, како и постојаните 
меѓу кои познатата чапја лажичарка, патки, лебеди и 
лиски. Во езерските водни екосистеми во Струмичкиот 
регион, се среќаваат повеќе видови риби меѓу кои 
крапот, црвеноперката, караш, а водната акумулација 
Турија е порибена и со пастрмка. Неа ја има и во 
реката Лебница, длабоко во планината Огражден. Во 
речните екосистеми, присутни се мрена, бојник, клен, 
како и други видови риби и голем број водоземци. 
Шумите во Радовишкиот микро-регион се богати 
со ловен дивеч, каде се евидентирани преку 50 
животински видови: куна златка, срна, дива мачка, 
видра, сур орел, орел зајачар, ветрушка, бел мршојад, 
волк, дива пајка, дива свиња, и др.

3.2.7. шуми
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Konche in host to limestone, marble and copper. In 
Strumica micro region, the mine for exploitation of 
feldspad “Hamzali”, is of a sodium character, and is 
the only one found on the territory of Macedonia 
and the Balkans. The Calcium Carbonate (CaCO3) 
mine “Memeshli” is a site which represents marbled 
limestone, one of the rare sites in the Macedonia. 
An investigation is being conducted on Ograzden 
Mountain in the immediate vicinity of the populated 
area Ilovica, where there are indications of potential 
copper and gold stores. 

3.2.9. QuaLity oF LiFe

There are a great number of cultural events, 
summer and winter festivals, concerts, art 
exhibitions, plays and poetry readings that take 
place in the South-Eastern region. Among the most 
important events are the Valandovo Folk Festival, 
the Strumica Carnival, Smokvijada (Fig Festival) 
Gevgelija; Day of Leek in the villages of Gradashorci 
and Vasilevo; the festival of the Chestnut in Smolare; 
the First of May races in the village of Stojakovo, 
Bogdanci; the Festival of old folklore, Gajda, in the 
villages of Ignjevo and Radovish; Warm Cultural Wave 
(Topol kulturen bran) in Konche; Dojran handshaking 
(Dojranski rakuvanja); A Holiday of the Municipality 
of Bosilovo;  etc. All municipalities observe religious 
holidays: Christmas Eve, Epiphany, Saint Trifun, 
etc. There is also a great number of sport events 
organised in the South-Eastern region, which offers 
extraordinary possibilities for sport and recreation 
in general.

3.2.10. road network

The public roads, according to their state, 
economic, trade, and traffic importance and their 
construction are divided into state and municipal 
roads. 

According to their state, economic, trade, and 
traffic importance, as well as their construction, 
the roads are divided into the following categories: 
highways, express roads and arterial roads 
(A-roads), and they serve to connect Macedonia 
with the European road network, for maintaining 
the continuity of the international road network 
(international corridors – E roads), and for connecting 
the road network with international road border 
crossings, as well as traffic connection with the 
roads of the neighbouring countries. 

се: дабовиот лишај, кантарионот, ајдучката трева, 
печурката вргањ и слично.

3.2.8. расположливи суровини и други рЕсурси

Микро-регионот Радовиш и Конче се 
карактеризира со наоѓалиштата на минерални 
неметални суровини како што се декоративните 
камења кои се користат за градба, како што се 
кварцот и  глината. Од минералните метални 
суровини, во општина Радовиш се среќаваат: железо 
и цинкова руда, бакар, злато, сребро, хром, ураниум, 
а во општина Конче се среќаваат: варовник, мермер 
и бакар. Во Струмичкиот микрорегион, рудникот за 
експлоатација на фелдспад „Хамзали“, е од натриски 
карактер и е единствен во Република Македонија и 
на Балканот. Рудникот за експлоатација на CaCO3 
„Mемешли“ е наоѓалиште кое во основа претставува 
мермеризиран варовник, и е едно од ретките во 
Република Македонија. Испитувања се вршат на 
планината Огражден во непосредна близина на 
населеното место Иловица, каде постојат индикации 
за потенцијални наоѓалишта на руда (бакар и злато). 

3.2.9. квалитЕт на живот

Во Југоисточниот регион се одржуваат голем 
број на културни настани, летни и зимски фестивали, 
концерти, ликовни изложби, театарски претстави, 
поетски читања, итн. Некои од поважните настани 
се: Фолк Фест Валандово; Струмички Карневал; 
Смоквијада Гевгелија; Ден на празот, с. Градашорци, 
Василево; Фестивал на Смоларскиот костен Ново 
Село; Првомајски трки во с. Стојаково, Богданци; 
Фестивал на изворен фолклор Гајда, с. Ињево, 
Радовиш; Манифестација Топол културен бран 
Конче; Манифестација Дојрански ракувања; Празник 
на Општина Босилово; итн. Во сите општини се 
празнуваат верските празници: Коледе, Бадник, 
Водици, Св. Трифун, итн.

Во Југоисточниот регион се организираат 
бројни спортски настани, а регионот нуди извонредни 
можности за спорт и рекреација.

3.2.10. патна мрЕжа

Јавните патишта според нивното државно, 
економско, стопанско и сообраќајно значење и 
нивната изграденост се поделени на државни и 
општински. 

Според државното, економското, стопанското и 
сообраќајното значење, како и нивото на изграденост 
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State roads are divided into: A – Roads 
(highways, express roads and arterial roads), P1 – first 
category regional roads, and P2 – second category 
regional roads. 

The review below names all the roads in the 
South-Eastern region. 

дел од државните патишта се категоризираат како 
автопатишта, експресни патишта и магистрални 
патишта (А-патишта) и служат за поврзување на 
Република Македонија со европскиот патен систем 
и одржување на континуитет на меѓународната патна 
мрежа (меѓународните коридори - Е патишта),  и 
поврзување на патната мрежа со меѓународни патни 
гранични премини и сообраќајно поврзување со 
патиштата на соседните држави.  Вкупните државни 
патишта се поделени на: A - Патишта (автопатишта, 
експресни патишта, магистрални патишта), Р1 
- Регионални патишта од прва категорија и  Р2 - 
Регионални патишта од втора категорија. 

Во прегледот подолу се наведени сите патишта 
кои се наоѓаат во Југоисточниот региoн.

Табела 4. A - Патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта)

Table 4. A – Roads (highways, express roads, arterial roads)

Ред. бр.
No.

Ознака
Name

Релација
Route

1 A1

Граница со Р. Србија (ГП Табановци) - Куманово - Велес - Неготино, Демир Капија - Гевгелија 
- граница со Р. Грција (ГП Богородица) и делница Градско – Прилеп (врска со А2)

Border crossing with R. Serbia (Tabanovci) – Kumanovo – Veles – Negotino – Demir Kapija 
– Gevgelija – border crossing with R. Greece (Bogorodica) and section Gradsko – Prilep 

(connection with A2)

2 А4

Граница со Р.Косово (ГП Блаце) – Крстосница Стенковец - обиколница Скопје - Петровец - 
Миладиновци - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица - граница со Р.Бугарија (ГП Ново 

Село)
Border crossing with R. Kosovo (Blace) – crossroad Stenkovec – ring road Skopje – Petrovec 
– Miladinovci – Sveti Nikole – Shtip – Radovish – Strumica – border crossing with R. Bulgaria 

(Novo Selo)

Табела 5. Р1 - Регионални патишта 
Table 5. P1. Regional roads

Ред. бр.
No.

Ознака
Name

Релација
Route

1 P1103

Граница со Р.Србија(ГП Табановци) -Куманово-Велес-Неготино,Демир Капија-Гевгелија-
граница со Р.Грција(ГП Богородица) и делница Градско – Прилеп (врска со А2)

Border crossing with R. Serbia (Tabanovci) – Kumanovo – Veles – Negotino – Demir Kapija 
– Gevgelija – border crossing with R. Greece (Bogorodica) and section Gradsko – Prilep 

(connection with A2)

2 P1102

Граница со Р.Косово (ГП Блаце) –Крстосница Стенковец-обиколница Скопје-Петровец-
Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица- граница со Р.Бугарија (ГП Ново 

Село)
Border crossing with R. Kosovo (Blace) – crossroad Stenkovec – ring road Skopje – Petrovec 
– Miladinovci – Sveti Nikole – Shtip – Radovish – Strumica – border crossing with R. Bulgaria 

(Novo Selo)
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Ред. бр.
No.

Ознака
Name

Релација
Route

3 P1105

Давидово (врска со P1102)-Удово (врска со А1)-Валандово-Раброво-Дојран-граница со 
Р.Грција (Сретеново) и делница Стар Дојран-граница со Р.Грција(Николиќ)

Davidovo (connection with P1102) – Udovo (connection with A1) – Valandovo – Rabrovo – 
Dojran – border crossing with R. Greece (Sretenovo) and section Star Dojran – border crossing 

with R. Greece (Nikolikj) 

4 P1108
Гевгелија (врска со P1102)-Моин-Конско-Смрдлива Вода-СЦ Кожув

Gevgelija (connection with P1102) – Moin - Konsko – Smrdliva Voda – SC Kozuf 

5 P1109
Гевгелија (врска со А1)-Богданци-Фурка (врска со P1105)

Gevgelija (connection with A1) – Bogdanci – Furka (conenction with P1105)

6 P1302
Делчево (врска со А3)-Пехчево-Берово-Дабиле (врска со А4)

Delchevo (connection with A3) – Pehchevo – Berovo – Dabile (connection with A4) 

7 P1310

Радовиш (врска со А4)-Подареш-Владимирово (врска со P1302)-Берово-граница со 
Р.Бугарија (ГП Клепало)

Radovish (connection with A4) – Podaresh – Vladimirovo (connection with P1302) – Berovo – 
border with R. Bulgaria (GP Klepalo)

8 P1401
Струмица (врска со А4)-Раброво-Валандово-Балинци-Марвинци(врска со А1)

Strumica (connection with A4)- Rabrovo – Valandovo – Balinci – Marvinci (connection with A1)

9 P1402
Куклиш (врска со P1401)-Банско-Ново Коњарево (врска со А4)

Kuklish (connection with P1401) – Bansko – Novo Konjarevo (connection with A4)

10 P1403
Врска со А4-Радовиш-Владевци-Василево-Струмица (врска со А4)

Connection with A4 – Radovish – Vladevci – Vasilevo – Strumica (connection with A4)

Табела 6. Р2 - Регионални патишта 
Table 6. P2 – Regional roads

Ред. бр.
No.

Ознака
Name

Релација
Route

1 P2431
Радовиш (врска со P1310)-Плачковица-Аргулица(врска со P2334)

Radovish (connection with P1310) – Plachkovica – Argulica (connection with P2334)

2 P2432
Струмица (врска со А4)-Вељуса-Василево (врска со P1403)

Strumica (connection with A4) – Veljusa – Vasilevo (connection with P1403)

3 P2433
Радовиш (врска со А4)-Конче-Загорци-Лесковица (врска со P1103)-Селце-Софилари (врска со А4)
Radovish (connection with A4) – Konche – Zagorci – Leskovica (conenction with P1103) – Selce – 

Sofilari (connection with A4) 

4 P2434
Врска со P1401-Рич-врска со P2433

Connection with P1401 – Rich – connection with P2433

Табела 7. Р29 - Регионални патишта 
Table 7. P29 – Regional roads

Ред. бр.
No.

Ознака
Name

Релација
Route

1 P29177
Врска со А1-Миравци

Connection with A1 - Miravci

2 P29471
Подареш (врска со P1310)-Јаргулица-Покрајчево-Злеово-Радичево (врска со А4)

Podaresh (connection with P1310) – Jargulica – Pokrajchevo – Zleovo – Radichevo – (connection 
with A4)
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Ред. бр.
No.

Ознака
Name

Релација
Route

1 P2431
Радовиш (врска со P1310)-Плачковица-Аргулица(врска со P2334)

Radovish (connection with P1310) – Plachkovica – Argulica (connection with P2334)

2 P2432
Струмица (врска со А4)-Вељуса-Василево (врска со P1403)

Strumica (connection with A4) – Veljusa – Vasilevo (connection with P1403)

3 P2433
Радовиш (врска со А4)-Конче-Загорци-Лесковица (врска со P1103)-Селце-Софилари (врска со А4)
Radovish (connection with A4) – Konche – Zagorci – Leskovica (conenction with P1103) – Selce – 

Sofilari (connection with A4) 

4 P2434
Врска со P1401-Рич-врска со P2433

Connection with P1401 – Rich – connection with P2433

Табела 7. Р29 - Регионални патишта 
Table 7. P29 – Regional roads

Ред. бр.
No.

Ознака
Name

Релација
Route

1 P29177
Врска со А1-Миравци

Connection with A1 - Miravci

2 P29471
Подареш (врска со P1310)-Јаргулица-Покрајчево-Злеово-Радичево (врска со А4)

Podaresh (connection with P1310) – Jargulica – Pokrajchevo – Zleovo – Radichevo – (connection 
with A4)
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3.2.11 tourism

3.2.11.1. Lake tourism

The South-Eastern region is rich in water 
resources. There are natural and artificial lakes, 
waterfalls and many natural springs, which provide 
excellent conditions for development of sports and 
fishing tourism.

Dojran Lake is one of the most beautiful natural 
resources of Macedonia. Its eco-system is  home to 
over 80 different types of birds, most of which are 
endemic.  The artificial lake Mantovo, situated in the 
municipality of Konche, makes the region attractve 
for fishing. The reservoir lakes Turij and Vodocha, in 
the municipality of Strumica, and the lake Paljurci in 
the municipality of Bogdanci attract the attention 
of a great number of visitors, fishing enthusiasts and 
recreational tourism. 

3.2.11.2. Spa and rural tourism 

The South-Eastern region is rich with 
thermo-mineral potential, especially with regard 
to geothermal energy, which provides excellent 
conditions for relaxation and health. In Strumica, 
12 km South-East of the city of Strumica, is the 
village of Bansko, that is connected by an asphalt 
road just below Belasica mountain. In its immediate 
vicinity are the thermo-mineral springs of Bansko 
spa, and remnants from the Roman thermae. This 
Roman spa is thermo-mineral health recovery source 
place dating to ancient times, and is one of such 
rarely preserved Roman monuments in Europe. On a 
territory of 1,000 m2 are discovered ten rooms, whose 
walls with height of 2 to 6.7 meters are preserved. 
The thermae had rooms for changing of clothes, a 
sauna, and swimming pools with hot and cold water. 

3.2.11туризам

3.2.11.1. Езерски туризам

Југоисточниот регион е богат со водни ресурси. 
Има природни и вештачки езера, водопади како и 
природни извори кои овозможуваат одлични услови 
за развој на спортско-рекреативниот и риболовниот 
туризам.

Дојранското Езеро е едно од најубавите 
природни ресурси во Република Македонија. Еко-
системот на Дојранското Езеро е дом на повеќе од 
80 видови на птици и повеќето од нив имаат статус 
на загрозени видови. Вештачкото езеро „Мантово“ 
кое се наоѓа во Општина Конче го прави регионот 
атрактивен за риболовен туризам. Вештачките езера 
„Турија“ и „Водоча“ во Општина Струмица, и езерото 
„Паљурци“ во Општина Богданци го привлекуваат 
вниманието на голем број посетители и ентузијасти 
за риболовен и рекреативен туризам.

3.2.11.2. Бањски и рурален туризам

Југоисточниот регион е богат со 
термоминерален хидропотенцијал, особено во 
однос на геотермална енергија, која овозможува 
одлични можности за релаксација и здравствено 
закрепнување. Во Струмичкиот микро-регион, на 
околу 12 км југоисточно од градот Струмица, поврзано 
со асфалтен пат, под планината Беласица се наоѓа 
селото Банско, а во негова непосредна близина и 
термоминералните извори на бања Банско и остатоци 
од Римска терма. Римската терма претставува 
термоминерално лекувалиште од античко време 
и еден од ретките сочувани римски споменици од 
ваков вид во Европа. На површина од 1.000 м2 се 
откриени десет простории, чии ѕидови се зачувани во 
височина од 2 до 6,7 метри. Термата имала простории 

Табела 8. Локална патна мрежа 2010-2012 (км)
Table 8. Local Road Network 2010-2012 (km)

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010 9.252 969

2011 9.300 977

2012 9.355 957

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013
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Thermo-mineral waters from Parilo spring 50 meter 
away were used to fill the spa. It mostly likely dates 
from the third century, from the time of the Roman 
emperor Karakala, famous for constructing and 
reconstructing thermaes throughout the empire. 

The spa at Bansko is located 250 meters above 
sea level; it has changing continental climate, and 
represents the most significant location in the 
region for spa tourism. Out of the total five thermo-
mineral springs, only the biggest one is professionally 
piped, also flowing into the main bath, “Turkish Bath 
(Tursko kupatilo)”, while the other four flow out 
freely without any plumbing. The temperature of the 
water in the main spring which supplies the “Turkish 
bath” is around 71°C and does not vary throughout 
the year, proving that the water originates from 
deep under the ground that is not affected by the 
changes in the atmosphere. The waters in the spa are 
considered healing for different types of diseases, 
mainly rheumatic.  

In Gevgelija micro region, 5 km South-West 
of Gevgelija is Negorski spa (Negorski banji). At 59 
meters above sea level, it is the lowest spa in the 
region. The spa has two springs – Vrela Banja (Hot 
spa) at 40°С and Studena Bana (Cold Spa) at 38°С. 
The water contains calcium, magnesium, rubidium, 
caesium, radon and other minerals.  Information 
about the therapeutic power of the mineral waters 
from Negorski Banji date from 1864. Compared to 
most spas in Macedonia (which originate from the 
Roman period), this spa is considered to have been 
exploited for the first time by Shukri Pasha, who 
was the first to build two swimming pools. Proofs 
of the therapeutic power date from 1950, when the 
spa recovery department was constructed. As part 
of Negotinski Banji, in fashionably equipped rooms, 
there is a center for various rehabilitative and 
physical therapies. The capacity of the complex is 
336 beds, and as part of the complex there are also 
two covered swimming pools and two open ones. 
Situated in the valley of Kozuf mountain, Negorski 
Banji is also surrounded by 36 hectares of ashen 
forest that creates a natural park. 

The Smolare and Koleshino waterfalls, situated 
in the municipality of Novo selo, attract the attention 
of visitors with their clean environment, and rich 
waters. Smolare waterfall is located in the lower 
basin of the Smolarska River, which is a tributary of 

за соблекување, сауна, базени со топла и студена 
вода. Ги користела термоминералните води од 
изворот Парило, 50 м јужно од бањата. Најверојатно 
потекнува од III век, од времето на римскиот 
император Каракала, кој бил познат по подигањето и 
обновувањето терми низ империјата.

Бања Банско се наоѓа на 250 м.н.в., има изменета 
континентална клима и претставува најзначаен 
локалитет во регионот во однос на бањскиот туризам. 
Од вкупно петте термоминерални извори, само еден 
и тоа најголемиот е стручно каптиран. Тој се слива 
во главната бања наречена „турско купатило“, а 
другите четири слободно се излеваат без посебна 
каптажа. Температурата на водата во главниот извор 
кој го снабдува „турското купатило“ е на околу 71°C 
и не се менува во текот на годината, што докажува 
дека водата потекнува од голема длабочина, без 
атмосферски влијанија. Бањските води се сметаат 
за лековити за најразлични заболувања, пред се 
ревматични.

Во Гевгелискиот микрорегион, на 5 км 
северозападно од Гевгелија, на надморска височина 
од само 59 метри се наоѓаат Негорски Бањи. Таа 
е најниската бања во нашата земја. Бањата има 
два извора - Врела Бања со температура од 40°С и 
Студена бања со температура на водата од 38°С. 
Водата во својот состав содржи калциум, магнезиум, 
рубидиум, цезиум, радон и други минерали. Податоци 
за благотворното дејство на минералните води од 
Негорските Бањи постојат уште од далечната 1864 
година. За разлика од повеќето бањи во Македонија 
кои потекнуваат од римскиот период, се смета дека 
оваа бања прв почнал да ја експлоатира Шукри-Паша, 
кој овде прв изградил два базена за капење. Научните 
докази за лековитоста на водата датираат од 1950 
година, кога е формирано бањското лекувалиште.

Во состав на Негорски Бањи во модерно 
опремени простории работи центар за сите видови 
терапија од областа на физикалната медицина 
и рехабилитација. Сместувачките капацитети во 
бањскиот комплекс располагаат со вкупно 336 легла, 
во кои се наоѓаат и два покриени и неколку базени 
под отворено небо.

Сместени во подножјето на планината Кожуф, 
во својата околина Негорските Бањи располагаат и 
со 36 ха густа јасенова шума која формира природен 
парк.
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ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН

77

the River Struma, at 600 meters above sea level in 
the region of the village of Smolari. The total height 
of the Smolare waterfall is 39.5 meters. At the 
bottom, a long plunge pool is formed, five meters 
long and 11 meters wide with a depth of between 
0.5 and 0.7 meters. Koleshino waterfall is located 
in the lower basin of the River Baba, at 500 meters 
above sea level. Its height is 15 meters, and it is one 
of the highest waterfalls in Macedonia, with width of 
around 6 meters. It is a tectonic waterfall that was 
created with granite stones. Opposite the Kolesino 
waterfall, at a distance of around 100 meters, are 
several smaller waterfalls spread in a line at heights 
of about 2-4 meters.

3.2.11.3. Mountain and hunting tourism 

The South-Eastern region has an abundance 
of original natural beauties with a basic potential 
to develop tourism. The mountain regions of 
Plachkovica, Ograzden, and Kozuf mountain offer 
extraordinary conditions for the development of 
winter, hunting, sport and recreational tourism. 
Plachkovica mountain is full of endemic plants 
as well as medicinal plants and spices. The great 
surfaces covered with forest, the diversity of the 
flora and the fauna, the diverse types of wild animals 
and birds attract many fans of hunting, and safari 
tourism. In Strumica and Radovish are three hunting 
centres: “Smiljanci”, “Prnalija” and “Podaresh”.

At the territory of the municipality of Bogdanci 
there are hunting centres with wild animals, such as 
wild goats and rabbits, and birds of the following 
types: partridge, pheasant, doves, and quails which 
attract many fans of hunting from everywhere in 
Europe. Every year in the municipality of Bogdanci, 
there is an International grand prix clay-pigeon 
shooting tournament.

Kozuf mountain is located at the border 
between Macedonia and Greece, and its peak, 
Zelenbreg, is 2,200 meters high. With the newest 
ski centre in Macedonia, and it is located only 210 
km from Skopje, and 130 km from Thessaloniki, 
on a territory of 2,000 ha. The centre is equipped 
according to highest standards, and has excellent 
skiing conditions. At the moment, it has two ski lifts 
with the capacity for 3000 skiers/per hour, one six-
seater, a restaurant, a sheepfold, 16 apartments, and 
16km-long ski tracks. This is the only ski centre in 
Macedonia that has equipment for artificial snow. 

Со чистата животна средина и водните богатства, 
регионот го привлекува вниманието на посетителите, 
а ова особено се однесува на прекрасните Смоларски 
и Колешински водоподи во Општина Ново Село. 
Смоларскиот водопад се наоѓа во долниот тек на 
Смоларска Река, десна притока на реката Струма, 
на надморска висина од 600 м, во реонот на селото 
Смолари. Вкупната височина на вертикалниот отсек 
на Смоларскиот водопад изнесува 39,5 метри. На 
дното од водопадот е формиран џиновски лонец, 
чија должина во правец на течењето на речната вода 
изнесува 5 м, широчината му е 11 м, а длабочината 
се движи од 0,5 до 0,7 м. Колешинскиот водопад е 
лоциран во долниот тек на реката Баба на надморска 
височина од 500 м. Со височина од 15 м, се вбројува 
во највисоките водопади во Македонија, со широчина 
на падот од околу 6 м. Тој е тектонски водопад, 
создаден во гранитни камења. Спроти Колешинскиот 
водопад, на оддалеченост од околу 100 м, се наоѓаат 
уште неколку помали водопади распоредени во низа, 
високи од два до четири метри, кои припаѓаат на 
неговиот централен слив.

3.2.11.3. Планински и ловен туризам

Југоисточниот регион има изобилство од 
оригинални природни убавини коишто претставуваат 
основен потенцијал за развој на туризмот. 
Планинските региони на планините Плачковица, 
Огражден и Кожуф нудат извонредни можности за 
развој на зимскиот, ловниот, спортскиот и рекреативен 
туризам. На планината Плачковица можат да се 
најдат многу ендемски видови на растенија како и 
медицински и зачински растенија. Големите површини 
покриени со шуми, разновидноста од флора и фауна, 
различните видови на дивеч и птици привлекуваат 
голем број на љубители на ловот и сафари туризмот. 
Во Струмичкото ловостопанско подрачје, поточно 
реонот Радовиш се наоѓаат ловиштата: „Смиљанци“, 
„Прналија“ и „Подареш“.

 На територијата на Општина Богданци има 
ловишта богати со дивеч како дива свиња и зајаци, 
а исто така и птици: еребица, фазан, гулаби и 
препелици кои привлекуваат многу љубители на 
ловот од цела Европа. Секоја година во Општина 
Богданци се одржува Меѓународен гран-при турнир 
во стрелање на глинени гулаби.

Планината Кожуф се наоѓа на границата меѓу 
Македонија и Грција, а врвот Зеленбрег е висок близу 
2.200 метри. Чистиот воздух, сонцето и природните 
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The well-built and broad ski terrains, the location, 
and the natural resources of Kozuf mountain have 
great potential for the mountain’s development 
as a new attractive winter tourist destination in 
Macedonia.

 Kozuf is also attractive for the other seasons of 
the year. The mountain Kozuf offers great conditions 
for hitorical tourism, mountain biking, horse riding, 
paragliding, walking and hunting, and the damp at 
Tochnica River is planned to be used for fishing and 
kayaking. 

3.2.11.4. Cultural tourism 

The geological, geographical, climactic and 
natural characteristics of Macedonia’s South-
Eastern region have provided the existence of 
different civilizations and cultures throughout the 
centuries, starting from the pre-historic period, the 
ancient period of Macedonia, the Roman Kingdom, 
Byzantine, up to the middle-age Christian culture. 

In the South-Eastern region there are 
numerous famous historical sites and objects that 
can be visited. In the municipality of Valandovo 
there are: the archaeological site “Isar” in the village 
of Marvinci, the underground cultural monument 
“Idomena” – originating from the Roman period, 
somewhere from the end of IV century, or the 
beginning of V century bc, also “Stakina cheshma” 
which dates from the Roman period (III or IV century 
ad). 

In the municipality of Vasilevo, there is a pre-
historic settlement dating back to the late neolith 
period that can be found at the archaeological site 
“Stranata” near the village of Angelci, as well as 
the church “Sv. Petka” in the village of Tribichino, 
which originates from 1875 and represents a cultural 
monument with special historical and artistic value. 
The archaeological site “Vardarski Rid (Vardar Hill)” 
at the municipality of Gevgelija is multi-layered and 
dates from the bronze age up to the establishment of 
the Roman domination of the region. The numerous 
findings, material goods, construction and objects 
tell a lot aout the development of the Vardar 
valley, which was most likely named Gortinija. The 
archaeological findings at Vardarski Rid site today, 
are preserved at the museums in Gevgelija and 
Skopje. The monastery Sveti Stefan (Saint Stephen) 
at the municipality of Konche dates from 1366. The 

убавини се она што најмногу ги плени посетителите 
на Кожуф. На планината Кожуф се наоѓа и најновиот 
ски-центар во Македонија, и тоа на само 210 км од 
Скопје и 130 км од Солун, опфаќајќи површина 
од 2.000 ха. Центарот е најсовремено опремен и 
располага со одлични услови за скијање. Моментално 
располага со два ски-лифта со капацитет од 3.000 
скијачи/час, еден шестосед, ресторан, бачило, 16 
апартмани и 16 км скијачки патеки. Овој центар е 
единствен во земјата кој располага со опрема за 
вештачки снег. Добро подготвените и пространи 
скијачки терени, местоположбата и природните 
ресурси со кои располага планината Кожуф 
претставуваат потенцијал за развој на овој ски-центар 
како нова атрактивна зимска туристичка дестинација 
во Македонија.

Освен во зимскиот период, Кожуф е примамлив 
и во останатите периоди од годината. Планината 
Кожуф нуди одлични услови за историски 
туризам, планински велосипедизам, јавање коњи, 
параглајдерство, пешачење и лов, а браната на реката 
Точница е предвидена за риболов и кајак.

3.2.11.4. Културен туризам

Геолошките и географските, климатските и 
природните карактеристики на Југоисточниот регион 
во Република Македонија овозможиле постоење 
на различни цивилизации и култури низ вековите, 
почнувајќи од праисторискиот период, преку 
Античкиот период на Македонија, Римското царство, 
Византија се до средновековната христијанска 
култура.

Во Југоисточниот регион постојат бројни 
познати историски локалитети и објекти што 
треба да се посетат. Во Општина Валандово тоа 
се: археолошкиот локалитет „Исар“ во селото 
Марвинци, потоа „Идомена“ - подземен споменик 
на културата, кој потекнува од пред римскиот 
период, некаде од крајот на 4 век или почетокот 
на 5 век п.н.е., и „Стакина чешма“ од римскиот 
период (3 и 4 век од н.е.). Во Општина Василево се 
наоѓа праисториска населба од доцниот неолит во 
археолошкиот локалитет „Страната“, во близина 
на село Ангелци, како и црквата „Св. Петка“ во 
селото Требичино која потекнува од 1875 година 
и претставува културен споменик со посебни 
историски и уметнички вредности. Археолошкиот 
локалитет Вардарски рид во Општина Гевгелија е 
повеќеслоен и датира почнувајќи од бронзеното 
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icons and the iconostasis at the monastery were 
made by the famous zoographer Dimitar Andonov 
Papradishki. 

In the municipality of Novo Selo is the 
archaeological site “Crveno pole” (Red field) located 
near the village of Barbarevo, and it contains 
settlement from the Roman and late classical 
periods with architectonic and sacral remnants 
which portray life in the I-VI centuries ad. In the 
village of Mokrino is “Kjeramidarka”, a necropolis 
from the XI century, which contains 11 tombs with 
unique jewellery. In Radovish, the church Sveta 
Troica (the Holy Trinity) was sanctified in 2003. The 
church can hold 600 worshipers s, and it represents 
one of the most beautiful, modern, and richest 
orthodox churches in the Balkans and beyond. 

Seven kilometres from Strumica is the village of 
Veljusa, where the monk Manuil built the monastery 
in 1078 and dedicated it to the Virgin Mary. The 
monastery Sveta Bogorodica Milostiva (Holy Mary 
the Merciful) (Eleusa) has preserved its architecture 
until today. The depiction of the church’s life is 
portrayed in three time periods, and the events 
depicted at the altar, the space below the cupola in 
the pillars and the walls, the architecture and the 
chapel date from 1085, the porch dates from 1164, 
and the naos (shrine) from XIX century.

The complex of churches Sv. Leontij (Saint 
Leontij) is located in the village of Vodocha, 4 km 
from Strumica. Three churches are preserved at the 
site (Eastern, Western, and Central one), depicting 
three phases in the interior, the architectural 
remnants, the joint objects, the monastery complex, 
the living room, the trade objects, two bathrooms, 
and the multi-layered Christian necropolis dating 
from between VII – IX centuries. The frescoes from 
Vodocha, dating to 1018 and 1037, are among the 
masterpieces of middle-age and Byzantine art in 
general.

The famous site Carevi kuli, located above 
Strumica, with its thick walls, represents a monument 
for the fall of the middle-age Macedonian country of 
Tsar Samoil in 1018. Lately, an archaeological site 
has been discovered, dating back from pre-historic 
time until the middle ages. According to some 
opinions, this could be remnants from the ancient 
city of Astraion, which is first mentioned in 183 bc 
and represents a predecessor of the early Christian 

време па се до воспоставувањето на римската 
доминација во регионот. Бројните пронајдоци, 
материјални добра, градби и предмети  зборуваат 
за развојот на населбата во Вардарската Долина, 
која најверојатно била именувана како Гортинија. 
Археолошките пронајдоци од локалитетот Вардарски 
Рид денес се чуваат во музеите во Гевгелија и во 
Скопје. Манастирот Свети Стефан во Општина Конче 
потекнува од 1366 година. Иконите и иконостасот 
во манастирот се направени од познатиот зограф 
Димитар Андонов Папрадишки. Во Општина Ново 
Село може да се посети археолошкиот локалитет 
„Црвено Поле“ во близина на селото Барбарево, кој 
содржи населба од римскиот и доцниот класичен 
период со архитектонски и сакрални остатоци кои 
даваат слика за животот кој се одвивал во периодот 
од 1-от до 6-от век од н.е. Во селото Мокрино се 
наоѓа „Ќерамидарка“, некропола од 11 век со околу 
20 гробови со уникатен накит. Во Радовиш може да се 
посети црквата „Светa Троица“ која е осветена во 2003 
година. Црквата собира 600 верници и претставува 
еден од најубавите, најсовремените и најбогатите 
православни храмови на Балканот и пошироко. 
На  7 км од Струмица се наоѓа селото Вељуса, каде 
монахот Мануил подигнал манастир во 1078 година 
и го посветил на Богородица. Манастирската црква 
Света Богородица Милостива (Елеуса) до денешно 
време ја зачувала оригиналната архитектоника. 
Живописувањето на црквата е изведено во три 
временски периоди. Во олтарот, подкуполниот 
простор во наосот и ѕидовите, конхите и капелата тоа 
се одвивало во 1085 година, тремот датира од 1164 
година, а наосот од XIX век.

Комплексот цркви Св. Леонтиј се наоѓа во 
селото Водоча, на 4 км од Струмица. На локалитетот 
се сочувани три цркви (источна, западна и средна), 
со три фази на живописување во ентериерите, 
архитектонски остатоци, придружни објекти и 
манастирски комплекс, трпезарија, стопански објекти, 
две бањи и повеќеслојна христијанска некропола од 
VII век до IX век. Насликани во периодот од 1018 и 
1037 година, фреските од Водоча се вбројуваат 
меѓу ремек-делата на средновековната уметност во 
византиското сликарство воопшто.

Познатиот локалитет Цареви кули кој се наоѓа 
над Струмица, со своите дебели бедеми, претставува 
споменик за падот на средновековната македонска 
држава на Цар Самуил во 1018 година. Во најново 
време е откриена археолошка ризница која потекнува 
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Tiveriopol and today’s city of Strumica. All findings, 
along with the discovered pre-historic settlement, 
points to the site’s was occupation r by different 
civilizations over 7000 years.

од праисториско време па се до средниот век. Според 
некои мислења, тоа би можеле да бидат остатоци од 
античкиот град Астраион, кој во писмените документи 
за прв пат се споменува во 183 година п.н.е. и е 
претходник на ранохристијанскиот Тивериопол 
и на денешна Струмица. Сепак, сите досегашни 
наоди, заедно со откриена предисториска населба, 
недвосмислено укажуваат дека на овој локалитет 
опстојувале разни цивилизации во период од околу 
7.000 години.

Табела 9. Туризам
Table 9. Tourism 

Број на вработени
Number of employees

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Број на соби
Number of rooms

26.189 2.105

Број на легла
Number of beds

69.102 5.724

Вкупно туристи
Total number of tourists

586.241 84.856

Домашни туристи
Domestic tourists

324.545 59.403

Странски туристи
Foreign Tourists

261.696 25.453

Вкупно ноќевања
Total number of overnights

2.020.217 262.787

Домашни
Domestic

1.461.185 220.654

Странски
Foreign

559.032 42.133

2011

Број на соби
Number of rooms

26.448 2.277

Број на легла
Number of beds

69.737 6.069

Вкупно туристи
Total number of tourists

647.568 108.555

Домашни туристи
Domestic tourists

320.097 58.351

Странски туристи
Foreign Tourists

327.471 50.204

Вкупно ноќевања
Total number of overnights

2.173.034 312.377

Домашни
Domestic

1.417.868 217.903

Странски
Foreign

755.166 94.474

2012
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According to the number of beds, 6,088, the 
South-Eastern region comes third (after the South-
Western and the Pelagonija regions). In 2012, in the 
South-Eastern region registered 58,761 domestic 
tourists (18.8% of the country’s total), and 48,217 
foreign tourists (13.7%). The South-Eastern region 
with a number of 305,163 overnights, makes 14.2% 
of the total number of overnights in the Republic of 
Macedonia, and is third, after the South-Western, and 
the Skopje region.

Според бројот на легла, Југоисточниот регион 
со 6.088 легла се наоѓа на трето место после 
Југозападниот и Пелагонискиот регион. Во 2012 
година во Југоисточниот регион се регистрирани 
58.761 домашни туристи (18,8%), односно 48.217 
странски туристи (13,7%). Југоисточниот регион со 
вкупно 305.163 ноќевања учествува со 14,2% во 
вкупниот број на ноќевања во Република Македонија, 
и се наоѓа на трето место после Југозападниот и 
Скопскиот регион.

Број на вработени
Number of employees

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

Број на соби
Number of rooms

26.877 2.298

Број на легла
Number of beds

70.287 6.088

Вкупно туристи
Total number of tourists

663.633 106.978

Домашни туристи
Domestic tourists

312.274 58.761

Странски туристи
Foreign Tourists

351.359 48.217

Вкупно ноќевања
Total number of overnights

2.151.692 305.163

Домашни
Domestic

1.339.946 219.050

Странски
Foreign

811746 86.113

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

Табела 10. Угостителство
Table 10. Catering

Број на вработени
Number of employees

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Деловни единици
Business units

1.914 162

Работници
Workers

12.250 1.796

Седишта
Seats

115.309 10.856

Вкупно во илјада денари
Total in thousand denars

7.352.408 599.780

Пијалаци во илјада денари 
Drinks in thousand denars

1.737.166 184.878

SOUTHEAST REGION
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Број на вработени
Number of employees

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

Храна и напитоци во илјада денари 
Food and drinks in thousand denars

3.782.751 246.705

Ноќевања во илјада денари 
Overnights in thousand denars

1.455.376 142.939

Друг промет во илјада денари
Other profit in thousand denars

377.115 25.258

2011

Деловни единици
Business units

1.950 182

Работници
Workers

12.308 1.851

Седишта
Seats

117.006 11.886

Вкупно во илјада денари
Total - in thousand denars

7816343 688.685

Пијалаци во илјада денари 
Drinks in thousand denars

1.867.995 203.190

Храна и напитоци во илјада денари 
Food and drinks in thousand denars

4.008.040 281.817

Ноќевања во илјада денари 
Overnights in thousand denars

1.552.923 162.760

Друг промет во илјада денари
Other profit in thousand denars

387.385 40.918

2012 [1]

Деловни единици
Business units

1.079 120

Работници
Workers

9.797 1.590

Седишта
Seats

93.338 9.304

Вкупно во илјада денари
Total - in thousand denars

6.662.162 631796

Пијалаци во илјада денари 
Drinks in thousand denars

1.368.721 172.522

Храна и напитоци во илјада денари 
Food and drinks in thousand denars

3.250.067 238.499

Ноќевања во илјада денари 
Overnights in thousand denars

1.663.240 181.438

Друг промет во илјада денари
Other profit in thousand denars

380.134 39.337

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

[1]     Податоците за индивидуалните угостителски дуќани во Југоисточниот регион не се достапни
         Information for the individual catering shops in the South-Eastern region are not available
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Табела 11. Основни податоци според степенот на образование
Table 11. Basic information according to the level of education 

2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

ЈИ Регион
S-E Region

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

ЈИ Регион
S-E Region

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

ЈИ Регион
S-E Region

Основно	образование	•	Primary	education	[2]

Број на 
основни 

училишта 
Number of 

primary schools

990 119 986 119 991 119

Наставници 
во основното 
образование 

(%)
Teachers in 

primary school 
(%) 

100.0 7.2 100.0 9.2 100.0 9.2

Запишани 
ученици во 

основно 
образование 

(%)
Enrolled 
students 

in primary 
education (%)

100.0 7.9 100.0 7.9 100.0 7.8

Број на 
ученици по 
училиште 
Number of 

students per 
school

207 136 202 132 197 129

Ученици 
во основно 

образование 
по наставник 

Number of 
students 

in primary 
education per 

teacher

12 11 12 10 11 10

Средно	образование	•	Secondary	education	[3]

Број на средни 
училишта 
Number of 
secondary 

schools

111 7 114 8 113 8

3.2.12. education 3.2.12. образованиЕ

[2]     Податоците се однесуваат на редовните основни училишта на почетокот на учебната 2010/2011 година
         The data refers to the full-time primary schools in thebeginning of 2010/2011

[3]     Податоците се однесуваат на редовните средни училишта на почетокот на учебната 2010/2011 година
         The data refers to the full-time secondary schools in the beginning of the school year of 2010/2011
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2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

ЈИ Регион
S-E Region

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

ЈИ Регион
S-E Region

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

ЈИ Регион
S-E Region

Наставници 
во средното 
образование 

(%)
Professors 

in secondary 
education (%)

100.0 6.3 100.0 6.4 100.0 6.3

Запишани 
ученици 

во средно 
образование 

(%)
Enrolled 

students in 
secondary 

education (%)

100,0 7,5 100,0 7,4 100,0 7,4

Завршени 
ученици 

образование 
(%)

Graduated 
students in 
secondary 

education (%)

100,0 6,8 100,0 7,5 100,0 7,2

Ученици 
во средно 

образование 
по наставник 

Number of 
students in 
secondary 

education per 
professors

13 16 13 15 12 14

 Високо	образование	•	High	education

Број на 
дипломирани 

студенти  
Number of 
graduated 
students [4]

9.807 638 9.707 653 10.210 795

Дипломирани 
студенти 
на 1000 

население  
Graduations 
per thousand 
population [5]

4,8 3,7 4,7 3,8 5,0 4,6

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

[4]     Податокот се однесува на дипломирани студенти со место на живеење во Република Македонија, 2010
         The data refers to the graduated students with a place of living in the Republic of Macedonia, 2010

[5]     Население на 30.06.2010
         Population on 30.06.2010

southeast region
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In the school year of 2012/2013, the number 
of primary schools in South-Eastern region was 19, 
whereas the number of secondary schools was eight. 
The South-Eastern region ranks fifth out of the country’s 
eight regions in the number of graduated students, i.e. 
4.6 per 1000 citizens.

3.2.13. economic activity oF the popuLation

Во учебната 2012/2013 година бројот на 
основни училишта во Југоисточниот регион изнесува 
119, додека бројот на средни училишта изнесува 8. 
Според бројот на дипломирани студенти на 1.000 
жители кој изнесува 4,6, Југоисточниот регион е 
петти од осумте плански региони.

3.2.13. Економска активност на насЕлЕниЕто

Табела 12. Стапки на активност на населението на возраст од 15 години и повеќе
Table 12. Activity rate of the population at the age of 15, and above

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Работоспособно население (лица) 
Population capable for working (persons)

1.648.522 139.924

Стапка на активност
Activity rate

56,9 69,9

Стапка на вработеност
Employment rate

38,7 61,9

Стапка на невработеност 
Unemployment rate

32,0 11,5

2011

Работоспособно население (лица) 
Population capable for working (persons)

1.656.215 140.279

Стапка на активност
Activity rate

56,8 71,0

Стапка на вработеност
Employment rate

38,9 64,4

Стапка на невработеност 
Unemployment rate

31,4 9,3

2012

Работоспособно население (лица) 
Population capable for working (persons)

1.669.965 140.857

Стапка на активност
Activity rate

56,5 70,7

Стапка на вработеност
Employment rate

39,0 60,9

Стапка на невработеност 
Unemployment rate

31,0 13,8

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

In 2012, the South-Eastern region had the highest 
employment rate (60.9%) compared to the other 
regions. It has the lowest unemployment rate of (13.8%), 
far from the national average of  31%.

Во 2012 година, Југоисточниот регион има 
највисока стапка на вработеност од 60,9% во 
споредба со другите региони. Во однос на стапката на 
невработеност, најниска стапка на невработеност од 
13.8% има исто така Југоисточниот регион и истата е 
далеку под просекот на Република Македонија од 31%.

ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
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In 2012, the South-Eastern region had the highest 
employment rate (60.9%) compared to the other 
regions. It has the lowest unemployment rate of (13.8%), 
far from the national average of  31%.

Во 2012 година, Југоисточниот регион има 
највисока стапка на вработеност од 60,9% во 
споредба со другите региони. Во однос на стапката на 
невработеност, најниска стапка на невработеност од 
13.8% има исто така Југоисточниот регион и истата е 
далеку под просекот на Република Македонија од 31%.
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Табела 13.Стапка на невработеност (%)
Table 13. Unemployment rate (%)

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Вкупно
Total 32,0 11,5

Мажи
Men

31,9 12,4

Жени
Women

32,2 10,4

Урбан дел
Urban part 31,6 22,4

Мажи
Men

31,7 24,0

Жени
Women

31,5 20,3

Рурален дел
Rural part 32,6 3,7

Мажи
Men

32,1 4,1

Жени
Women

33,6 3,3

2011

Вкупно
Total 31,4 9,3

Мажи
Men

31,8 8,8

Жени
Women

30,8 9,9

Урбан дел
Urban part 32,1 19,1

Мажи
Men

32,6 17,9

Жени
Women

31,4 20,6

Рурален дел
Rural part 30,3 3,4

Мажи
Men

30,7 3,3

Жени
Women

29,6 3,6

2012

Вкупно
Total 31,0 13,8

Мажи
Men

31,5 12,6

Жени
Women

30,3 15,2

southeast region
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In 2012, the male unemployment rate among 
men was 12.6%, whereas among women it was 15.2%. 
The South-Eastern region has the lowest, (7.5%) 
unemployment rate in rural areas, out of all the regions. 
The unemployment rate among women in the rural 
areas is 7%.

Во 2012 година, стапката на невработеност 
кај мажите изнесувала 12,6%, додека кај жените 
15,2%. Југоисточниот регион има најмала стапка на 
нeвработеност во руралните делови од сите региони 
во износ од 7,5%. Стапката на невработеност на 
жените во руралните области изнесува 7%.

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

Урбан дел
Urban part 30,8 23,7

Мажи
Men

31,5 20,4

Жени
Women

29,7 27,6

Рурален дел
Rural part 31,4 7,5

Мажи
Men

31,4 7,8

Жени
Women

31,4 7,0

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

Табела 14. Број на невработени лица (Активни баратели на работа) во Југоисточен плански регион според пол и возраст
Table 14. Number of unemployed people (Active job seekers) in South-Eastern Region, according to sex and age

Вкупно
Total

Жени
Women

Мажи
Men

Вкупно
Total

Жени (%) 
Women (%)

Мажи (%)
Men (%)

Вкупен број на евидентирани 
невработени лица

Total number of registered unemployed 
people

5.929 2.702 3.227 100 % 45,58 % 54,43 %

На возраст 15 - 24 год.
At the age of 15-24

1.002 499 503 16,90 % 8,42 % 8,49 %

На возраст 25 - 44 год.
At the age of 25-44

2.333 1.172 1.161 39,35 % 19,77 % 19,59 %

На возраст 45 - 64 год.
At the age of 45-64

2.594 1.031 1.563 43,75 % 17,39 % 26,37 %

The total number of registered unemployed 
people was 5,929. It can be noticed that the number of 
unemployed persons is higher among men (3,227). The 
biggest number of unemployed men and women are at 
the age between 45-64 years old (with total number of 
2,594).

Вкупен број на евидентирани невработени лица 
изнесува 5.929. Може да се забележи дека бројот на 
невработени е поголем кај мажите (3.227) отколку 
кај жените (2.702). Најголем е бројот на невработени 
мажи и жени на возраст од 45 до 64 години (вкупно 
2.594).
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At the age of 25-44

2.333 1.172 1.161 39,35 % 19,77 % 19,59 %

На возраст 45 - 64 год.
At the age of 45-64

2.594 1.031 1.563 43,75 % 17,39 % 26,37 %

The total number of registered unemployed 
people was 5,929. It can be noticed that the number of 
unemployed persons is higher among men (3,227). The 
biggest number of unemployed men and women are at 
the age between 45-64 years old (with total number of 
2,594).

Вкупен број на евидентирани невработени лица 
изнесува 5.929. Може да се забележи дека бројот на 
невработени е поголем кај мажите (3.227) отколку 
кај жените (2.702). Најголем е бројот на невработени 
мажи и жени на возраст од 45 до 64 години (вкупно 
2.594).
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In the South-Eastern region, the biggest number 
of unemployed persons is among those who have 
completed a secondary education (1,985). Next follow 
those persons without any education, and those with 
primary education (1,643). There are also a high number 
of unemployed people with higher education (1,083). 
Among men, the highest number of unemployed men 
is without education, or with primary education (1,020), 
whereas the highest number of unemployed women 
is with completed secondary education (1,037). The 
number of unemployed women with higher education 
qualifications (656) is higher than the number of 
unemployed men with the same (427).

Во Југоисточниот регион најголем е бројот на 
невработени лица со завршено средно образование 
(1.985), а потоа следуваат лицата без образование и 
со основно образование (1.643). Висок е и бројот на 
невработени лица со високо образование (1.083). Кај 
мажите највисок е бројот на невработени лица Без 
образование и со основно образование (1.020), додека 
кај жените со завршено средно образование (1.037). 
Бројот на невработени жени со високо образование 
(656) е поголем од бројот на невработени мажи со 
Високо образование (427).

Табела 15. Број на невработени лица (Активни баратели на работа) во Југоисточен плански регион според степенот на образование
Table 15. Number of unemployed people (Active job seekers) in the South-Eastern region according to the level of education

Вкупно евидентирани 
невработени лица

Total number of 
registered persons

Вкупно
Total

Жени
Women

Мажи
Men

Без образование и со 
основно образование 

With no education and with 
primary education

1.643 623 1.020

Непотполно средно 
образование

Incomplete secondary 
education

934 253 681

Завршено средно 
образование

Completed secondary 
education

1.985 1.037 948

Више образование
High education (with only two 
years, after secondary school)

232 105 127

Високо образование
High Education

1.083 656 427

Магистри на науки
MA / MSc.

50 27 23

Доктори на науки
PhD

2 1 1

ВКУПНО TOTAL 5.929 2.702 3.227

southeast region



90

Табела 16. Просечна исплатена нето-плата по вработен, 2012 (во Денари)
Table 16. Average net salary per employee, 2012 (in Denars)

р. бр.
nu.

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

Просечна исплатена нето-плата, во денари
Average gross salary in denars 20.902 16.600

1 Земјоделство, шумарство и рибарство
Agriculture, forestry, fishery 15.641 13.188

2 Преработувачка индустрија
Processing industry 22.180 -

3 Рударство и вадење на камен
Mine work, and stone digging 15.300 12.440

4
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 

климатизација
Electricity, gas, steam supply, and air-conditioning 

35.818 -

5

Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, 
управување со отпадни дејности за санација на 

околината
Water supply, waste management and environmental 

repair

18.677 15.034

6 Градежништво
Engineering 16.375 11.476

7

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

Wholesale, and retail trade; repair of cars and motor 
cycles 

18.982 17.318

8 Транспорт и складирање
Transport and storage 21.191 14.069

9 Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
Accomodation, and catering services 15.063 15.873

10 Информации и комуникации
Information and Communications 35.481 23.481

11 Финансиски дејност и дејности на осигурување
Financial, and insurance activities 37.397 30.436

12 Дејности во врска со недвижен имот
Activities with immovable property 24.998 -

13 Стручни,научни и технички дејности
Professional, scientific, and technical activties 28.096 -

14 Административни и помошни услужни дејности
Administrative and service activities  14.066 12.373

15

Jавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување

Public administration and defense; obligatory social 
insurance

24.966 23.251

16 Образование
Education 21.235 19.652

17 Дејности на здравствена и социјална заштита 
Activities for health and social protection 22.399 19.525

18 Уметност, забава и рекреација
Art, entertainment, recreation 17.731 21.045

19 Други услужни дејности
Other service services 23.155 18.620

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013
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The average net monthly salary per employee in 
the South-Eastern region in 2012 was 16,600 denars, 
or 79.4% of the national average. The highest average 
net salary per employee in the region is in sector 11. 
Financial and insurance workers are most highly paid in 
amount of 30,436 denars.

3.2.14. economy

Просечната исплатена нето-плата по вработен 
во Југоисточниот регион во 2012 година изнесувала 
16.600 денари, односно 79,4% од националниот 
просек. Највисока просечна нето плата по вработен 
во Југоисточниот регион има секторот 11. Финансиски 
дејност и дејности на осигурување во висина од 
30.436 денари.

3.2.14. Економија

Табела 17. Бруто-домашен производ, по жител (во Денари)
Table 17. Gross-domestic product, per capita (in Denars)

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2009 200.293 189.566

2010 211.246 219.714

2011 223.357 258.230

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

In 2011, the South-Eastern region generated 9.7% 
of the GDP in the Republic of Macedonia. Compared 
to the average GDP per capita in the Republic of 
Macedonia (index=100), the South-Eastern region has 
an index of 115.6, taking the second position after the 
Skopje region, that has an index of 144.0.

Во 2011 година, Југоисточниот регион учествува 
со 9,7% во БДП на Република Македонија. Во 
споредба со просечниот БДП по жител на Република 
Македонија (индекс = 100), Југоисточниот регион има 
индекс 115,6 и е на второ место после Скопскиот 
регион кој има индекс од 144.0.

Табела 18. Инвестиции во основни средства (милиони Денари)
Table 18. Investment in basic assets (million Denars)

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2009 81.872 4.437

2010 82.968 5.775

2011 94.698 4.959

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

If we look at all the regions, according to the 
total number of investments in basic assets, the South-
Eastern region is fifth with participation of 5.2% (2011).

Гледано по региони, според вкупните 
инвестиции во основни средства Југоисточниот 
регион се наоѓа на 5 место со учество од 5,2% (2011).
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There is an obvious trend of reduction of the 
plough fields with the structure of the agricultural fields 
in the South-Eastern region, by 63% in 2010, and 46% 
in 2012.

Очигледен е трендот на намалување на 
вкупната обработлива површина во структурата на 
земјоделското земјиште во Југоисточниот регион, и 
тоа од 63% во 2010 на 46% во 2012 година.

Табела 19. Структура на земјоделското земјиште (%)
Table 19. Structure of agricultural fields (%)

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Земјоделска површина
Agricultural area

100 100

Обработлива површина – вкупно
Plough area - total

45 63

Пасишта
Pastures

55 37

2011

Земјоделска површина
Agricultural area

100 100

Обработлива површина – вкупно
Plough area - total

46 62

Пасишта
Pastures

54 38

2012

Земјоделска површина
Agricultural area

100 100

Обработлива површина – вкупно
Plough area - total

40 46

Пасишта
Pastures

60 54

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

Табела 20. Површина по категории на користење (хектари)
Table 20. Area by categories for use (hectares)

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Земјоделска површина 
Agricultural area [6] 1.120.584 91.064

Обработлива површина – вкупно 
Ploughing area - total

508.697 56.907

[6]     Разликата во земјоделската површина и збирот на обработливата површина и пасиштата, претставува површина под трски, бари и рибници
         Difference in agricultural area and the sum of ploughed areas and pastures, represents the area with cane, ponds, and fish ponds
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The statistical data by region show that in 2012, 
the agricultural area in the South-East was 9.5% of the 
total agricultural area in the Republic of Macedonia. 
According to the vineyard area, the South-East region 

Статистичките податоци по региони покажуваат 
дека во 2012 година, земјоделската површина во 
Југоисточниот регион изнесувала 9.5% од вкупната 
земјоделска површина во Република Македонија. 

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

Ораници и бавчи
Plough field, and gardens

415.008 49.326

Овоштарници
Fruit yards

13.932 1.265

Лозја
Vineyards

20.669 4.416

Ливади
Meadows

59.088 1.900

Пасишта
Pastures 

611.183 34.037

2011

Земјоделска површина 
Agricultural area [6] 1.120.213 90.481

Обработлива површина – вкупно 
Ploughing area - total

511316 56.360

Ораници и бавчи
Plough field, and gardens

414.829 48.653

Овоштарници
Fruit yards

14.469 1.251

Лозја
Vineyards

20.695 4.356

Ливади
Meadows

61.323 2.100

Пасишта
Pastures 

608.176 34.000

2012

Земјоделска површина 
Agricultural area [6] 1.267.869 120.583

Обработлива површина – вкупно 
Ploughing area - total

510.407 55.291

Ораници и бавчи
Plough field, and gardens

414.075 47.397

Овоштарници
Fruit yards

14.622 1.432

Лозја
Vineyards

21.269 4.408

Ливади
Meadows

60.441 2.054

Пасишта
Pastures 

756.558 65.171

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013
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has a territory of 4,408 (ha), which is 20.7% of the total, 
and comes – second after Vardar region. The total area of 
agricultural land in the South-Eastern region increased 
from 91,064 (ha) in 2010 to 120,583 (ha in 2012). The 
total ploughed area reduced from 56,907 (ha) in 2010, to 
55,291 (ha). During the same period, the areas classified 
as ploughed areas and gardens decreased, whereas the 
number of fruit gardens increased.

Според површините под лозја Југоисточниот регион 
со 4.408 (ха), односно 20,7%,се наоѓа на второ 
место после Вардарскиот регион. Евидентно е дека 
вкупната земјоделска површина во Југоисточниот 
регион се зголемила од 91.064 (ха) во 2010 на 120.583 
(ха) во 2012 година. Притоа вкупната обработлива 
површина се намалила од 56.907(ха) во 2010 
година на 55.291(ха). За истиот период површините 
класифицирани како Ораници и бавчи се намалиле, а 
се зголемиле површините за Овоштарници.

Табела 21. Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени
Table 21. Number of active businesses according to the numbers of employed people

Број на вработени
Number of employed people

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Вкупно
Total

75.497 6.488

0 [7] 10.756 653

1-9 59.276 5.304

10-19 2.483 254

20-49 1.568 153

50-249 1.211 112

250 + 203 12

2011

Вкупно
Total

73.118 6.248

0 6.674 355

1-9 60.620 5.361

10-19 2.754 269

20-49 1.698 152

50-249 1.187 103

250 + 185 8

2012

Вкупно
Total

74.424 6.373

0 7.158 414

1-9 61.053 5.410

10-19 2.937 274

20-49 1.795 153

[7]     Вклучувајќи и деловни субјекти со неутврден број на вработени
         Including the businesses with undefined number of employed persons
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According to the data of the State Statistical 
Office, the number of active businesses in the South-
Eastern region in 2012 was 6373, 8.6% of the total 
number of active businesses in the Republic of 
Macedonia with a total number of 74,424. Almost 
85% of the total number of active business in the 
South-Eastern region belonged to the category of 1-9 
employed persons.

Според податоците на Државниот завод за 
статистика, бројот на активни деловни субјекти во 
2012 година во Југоисточниот регион изнесува 6.373 
и претставува 8,6% од вкупниот број на активни 
деловни субјекти во Република Македонија кој 
изнесува изнесува 74.424. Речиси 85% од вкупниот 
број на активни деловни субјекти во Југоисточниот 
регион отпаѓа на деловните субјекти со 1-9 вработени.

Број на вработени
Number of employed people

Република Македонија
Republic of Macedonia

Југоисточен регион
South-Eastern Region

50-249 1.280 113

250 + 201 9

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

Табела 22. Структура на деловните субјекти според НКД 2 класификацијата, по општини во Југоисточниот плански регион 
(состојба 31.12.2012)

Table 22. Structure of the businesses according to NCA (National Classification of Activities) 2 classification, by municipalities in the 
South-Eastern region (situation recorded to 31.12.2012)

Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

ВКУПНО
TOTAL

Земјоделство, 
шумарство и 

рибарство
Agriculture, Forestry, 

and Fishery

Рударство и вадење 
на камен

Mining, and stone 
digging 

Преработувачка 
индустрија

Processing Industry

Снабдување 
со електрична 

енергија, гас, пареа 
и климатизација

Electricity, gas, and 
steam supply and 
air-conditioning

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

74.424 3.072 182 8.251 134

 Југоисточен 
регион

South-Eastern 
Region

6.373 371 12 796 6

Општина 
Богданци

Municipality of 
Bogdanci

327 21 2 35 -

Општина 
Босилово

Municipality of 
Bosilovo

260 27 1 35 1

Општина 
Валандово

Municipality of 
Valandovo

369 60 - 36 2

Општина 
Василево

Municipality of 
Vasilevo

190 15 2 20 -
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Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

ВКУПНО
TOTAL

Земјоделство, 
шумарство и 

рибарство
Agriculture, Forestry, 

and Fishery

Рударство и вадење 
на камен

Mining, and stone 
digging 

Преработувачка 
индустрија

Processing Industry

Снабдување 
со електрична 

енергија, гас, пареа 
и климатизација

Electricity, gas, and 
steam supply and 
air-conditioning

Општина 
Гевгелија

Municipality of 
Gevgelija

1276 85 - 177 1

Општина Дојран
Municipality of 

Dojran
115 17 - 13 -

Општина Конче
Municipality of 

Konche
77 18 1 7 -

Општина Ново 
Село

Municipality of 
Novo Selo

256 20 - 28 -

Oпштина Радовиш
Municipality of 

Radovish
933 39 4 123 -

Општина 
Струмица

Municipality of 
Strumica

2.570 69 2 322 2

Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Снабдување со 
вода; отстранување 

на отпадни води, 
управување со 

отпадни дејности 
за санација на 

околината
Water supply; 

Removal of Waste 
Waters, Management 

of Waste activities 
and environment 

repair

Градежништво
Construction 

Трговија на големо 
и трговија на 

мало; поправка на 
моторни возила и 

мотоцикли
Wholesale and retail 
trade; repair of cars 

and motorcycles 

Транспорт и 
складирање

Transport and 
Storage

Објекти за 
сместување и 

сервисни дејности 
со храна

Accommodation 
capacity and food 

catering

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

321 4.541 27.307 6.445 4.611

 Југоисточен 
регион

South-Eastern 
Region

23 279 2.634 617 365

Општина 
Богданци

Municipality of 
Bogdanci

2 10 149 45 26

Општина 
Босилово

Municipality of 
Bosilovo

1 16 127 22 8
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Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

ВКУПНО
TOTAL

Земјоделство, 
шумарство и 

рибарство
Agriculture, Forestry, 

and Fishery

Рударство и вадење 
на камен

Mining, and stone 
digging 

Преработувачка 
индустрија

Processing Industry

Снабдување 
со електрична 

енергија, гас, пареа 
и климатизација

Electricity, gas, and 
steam supply and 
air-conditioning

Општина 
Гевгелија

Municipality of 
Gevgelija

1276 85 - 177 1

Општина Дојран
Municipality of 

Dojran
115 17 - 13 -

Општина Конче
Municipality of 

Konche
77 18 1 7 -

Општина Ново 
Село

Municipality of 
Novo Selo

256 20 - 28 -

Oпштина Радовиш
Municipality of 

Radovish
933 39 4 123 -

Општина 
Струмица

Municipality of 
Strumica

2.570 69 2 322 2

Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Снабдување со 
вода; отстранување 

на отпадни води, 
управување со 

отпадни дејности 
за санација на 

околината
Water supply; 

Removal of Waste 
Waters, Management 

of Waste activities 
and environment 

repair

Градежништво
Construction 

Трговија на големо 
и трговија на 

мало; поправка на 
моторни возила и 

мотоцикли
Wholesale and retail 
trade; repair of cars 

and motorcycles 

Транспорт и 
складирање

Transport and 
Storage

Објекти за 
сместување и 

сервисни дејности 
со храна

Accommodation 
capacity and food 

catering

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

321 4.541 27.307 6.445 4.611

 Југоисточен 
регион

South-Eastern 
Region

23 279 2.634 617 365

Општина 
Богданци

Municipality of 
Bogdanci

2 10 149 45 26

Општина 
Босилово

Municipality of 
Bosilovo

1 16 127 22 8
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Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Снабдување со 
вода; отстранување 

на отпадни води, 
управување со 

отпадни дејности 
за санација на 

околината
Water supply; 

Removal of Waste 
Waters, Management 

of Waste activities 
and environment 

repair

Градежништво
Construction 

Трговија на големо 
и трговија на 

мало; поправка на 
моторни возила и 

мотоцикли
Wholesale and retail 
trade; repair of cars 

and motorcycles 

Транспорт и 
складирање

Transport and 
Storage

Објекти за 
сместување и 

сервисни дејности 
со храна

Accommodation 
capacity and food 

catering

Општина 
Валандово

Municipality of 
Valandovo

- 9 139 40 21

Општина 
Василево

Municipality of 
Vasilevo

1 7 96 25 5

Општина 
Гевгелија

Municipality of 
Gevgelija

3 47 431 166 100

Општина Дојран
Municipality of 

Dojran
1 2 33 12 25

Општина Конче
Municipality of 

Konche
1 - 26 18 1

Општина Ново 
Село

Municipality of 
Novo Selo

1 25 109 19 16

Oпштина Радовиш
Municipality of 

Radovish
4 48 367 112 45

Општина 
Струмица

Municipality of 
Strumica

9 115 1157 158 118

Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Информации и 
комуникации

Information and 
Communications

Финансиски дејност 
и дејности на 
осигурување
Financial and 

insurance activities  

Дејности во врска со 
недвижен имот

Activities in 
immovable property 

Стручни,научни и 
технички дејности

Professional and 
technical activities 

Административни и 
помошни услужни 

дејности
Administrative and 

service activities 

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

1.515 413 493 5.707 1.438

 Југоисточен 
регион

South-Eastern 
Region

61 30 39 350 47
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Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Информации и 
комуникации

Information and 
Communications

Финансиски дејност 
и дејности на 
осигурување
Financial and 

insurance activities  

Дејности во врска со 
недвижен имот

Activities in 
immovable property 

Стручни,научни и 
технички дејности

Professional and 
technical activities 

Административни и 
помошни услужни 

дејности
Administrative and 

service activities 

Општина 
Богданци

Municipality of 
Bogdanci

1 - - 3 -

Општина 
Босилово

Municipality of 
Bosilovo

1 3 11 2 1

Општина 
Валандово

Municipality of 
Valandovo

2 3 - 11 1

Општина 
Василево

Municipality of 
Vasilevo

- - - 2 1

Општина 
Гевгелија

Municipality of 
Gevgelija

9 4 15 92 8

Општина Дојран
Municipality of 

Dojran
- - - - 2

Општина Конче
Municipality of 

Konche
- - - - 1

Општина Ново 
Село

Municipality of 
Novo Selo

3 3 2 2 2

Oпштина Радовиш
Municipality of 

Radovish
9 1 3 54 6

Општина 
Струмица

Municipality of 
Strumica

36 16 8 184 25

Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Jавна управа 
и одбрана; 

задолжително 
социјално 

осигурување
Public 

Administration and 
Defence; obligatory 

social insurance

Образование
Education

Дејности на 
здравствена и 

социјална заштита
Activities of health 

and social protection

Уметност, забава и 
рекреација

Art, entertainment, 
and recreation 

Други услужни 
дејности

Other services

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

268 1.020 3.298 1.176 4.232
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Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Информации и 
комуникации

Information and 
Communications

Финансиски дејност 
и дејности на 
осигурување
Financial and 

insurance activities  

Дејности во врска со 
недвижен имот

Activities in 
immovable property 

Стручни,научни и 
технички дејности

Professional and 
technical activities 

Административни и 
помошни услужни 

дејности
Administrative and 

service activities 

Општина 
Богданци

Municipality of 
Bogdanci

1 - - 3 -

Општина 
Босилово

Municipality of 
Bosilovo

1 3 11 2 1

Општина 
Валандово

Municipality of 
Valandovo

2 3 - 11 1

Општина 
Василево

Municipality of 
Vasilevo

- - - 2 1

Општина 
Гевгелија

Municipality of 
Gevgelija

9 4 15 92 8

Општина Дојран
Municipality of 

Dojran
- - - - 2

Општина Конче
Municipality of 

Konche
- - - - 1

Општина Ново 
Село

Municipality of 
Novo Selo

3 3 2 2 2

Oпштина Радовиш
Municipality of 

Radovish
9 1 3 54 6

Општина 
Струмица

Municipality of 
Strumica

36 16 8 184 25

Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Jавна управа 
и одбрана; 

задолжително 
социјално 

осигурување
Public 

Administration and 
Defence; obligatory 

social insurance

Образование
Education

Дејности на 
здравствена и 

социјална заштита
Activities of health 

and social protection

Уметност, забава и 
рекреација

Art, entertainment, 
and recreation 

Други услужни 
дејности

Other services

Република 
Македонија
Republic of 
Macedonia

268 1.020 3.298 1.176 4.232
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Активни деловни 
субјекти по сектори
Active Businesses by 

Sectors 

Jавна управа 
и одбрана; 

задолжително 
социјално 

осигурување
Public 

Administration and 
Defence; obligatory 

social insurance

Образование
Education

Дејности на 
здравствена и 

социјална заштита
Activities of health 

and social protection

Уметност, забава и 
рекреација

Art, entertainment, 
and recreation 

Други услужни 
дејности

Other services

 Југоисточен 
регион

South-Eastern 
Region

24 75 272 78 303

Општина 
Богданци

Municipality of 
Bogdanci

1 4 15 4 4

Општина 
Босилово

Municipality of 
Bosilovo

1 3 11 2 1

Општина 
Валандово

Municipality of 
Valandovo

5 3 16 4 17

Општина 
Василево

Municipality of 
Vasilevo

1 2 7 3 3

Општина 
Гевгелија

Municipality of 
Gevgelija

4 18 50 20 46

Општина Дојран
Municipality of 

Dojran
2 1 4 2 1

Општина Конче
Municipality of 

Konche
1 1 - - 2

Општина Ново 
Село

Municipality of 
Novo Selo

1 4 13 1 7

Oпштина Радовиш
Municipality of 

Radovish
3 12 40 11 52

Општина 
Струмица

Municipality of 
Strumica

5 27 116 31 170

Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник на Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013

In the South-Eastern region, out of 6,373 
businesses, the wholesale, retail and mechanical 
sectors have the biggest numbers of active businesses 
(2,634); the food processing industry is second with 
796 businesses, third by number is the transport and 

Во Југоисточниот регион, од вкупно 6.373 
активни деловни субјекти, секторот „Трговија на 
големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли“ има најголем број на активни 
деловни субјекти (2.634); на второ место е секторот 

southeast region
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storage sector with 617.„Преработувачка индустрија“ со 796 деловни 
субјекти, додека на трето место е секторот „Транспорт 
и складирање“ со 617 активни деловни субјекти.

Табела 23. Извоз во периодот 2008-2012
Table 23. Export in the period 2008-2012

Извоз
Export

Југоисточен регион (%) 
South-Eastern Region [8]

Југоисточен регион (милиони САД долари)
South-Eastern Region (million USD)

2008 10,2 408,6

2009 11,5 460,7

2010 10,3 412,6

2011 8,3 332,5

2012 8,6 344,5

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013 и Пресметки на Еуро Виста Консалтинг – Струмица
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013, and Calculations of the Euro Vista Consulting – Strumica

Табела 24. Увоз во периодот 2008-2012
Table 24. Import in the period 2008-2012

Извоз
Export

Југоисточен регион (%) 
South-Eastern Region [9]

Југоисточен регион (милиони САД долари)
South-Eastern Region (million USD)

2008 5,7 371,1

2009 5,4 351,6

2010 5,0 325,5

2011 4,7 306

2012 4,9 319

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013 и Пресметки на Еуро Виста Консалтинг – Струмица
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013, and Calculations of the Euro Vista Consulting – Strumica

[8]     Република Македонија 
         Republic of Macedonia = 100%

[9]     Република Македонија
         Republic of Macedonia = 100%

The businesses in the South-Eastern region 
exported 344.5 million US Dollars’ worth of goods, 8.5% 
of the total export of Republic of Macedonia, with a 
total value of 4,005 million USD in 2012. Imports, on 
the other hand, were valued at 319 million USD, which 
represents 4.9% of the total import in the Republic 
of Macedonia – 6,510 million USD.  According to this, 
the businesses in the South-East have realized surplus 
through external trade exchange in the amount of 25.5 
million USD in 2012.

Деловните субјекти во Југоисточниот регион 
оствариле извоз во вредност од 344,5 милиони САД 
долари, односно 8,6% од вкупниот извоз на Република 
Македонија од 4.005 милиони САД долари во 2012 
година. Истовремено увозот бил во вредност од 319 
милиони САД долари, односно 4,9% од вкупниот увоз во 
Република Македонија во износ од 6.510 САД долари. 
Според ова, деловните субјекти од Југоисточниот регион 
оствариле суфицит во надворешно трговската размена 
во 2012 година во износ од 25,5 милиони САД долари.

ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН



100

storage sector with 617.„Преработувачка индустрија“ со 796 деловни 
субјекти, додека на трето место е секторот „Транспорт 
и складирање“ со 617 активни деловни субјекти.

Табела 23. Извоз во периодот 2008-2012
Table 23. Export in the period 2008-2012

Извоз
Export

Југоисточен регион (%) 
South-Eastern Region [8]

Југоисточен регион (милиони САД долари)
South-Eastern Region (million USD)

2008 10,2 408,6

2009 11,5 460,7

2010 10,3 412,6

2011 8,3 332,5

2012 8,6 344,5

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013 и Пресметки на Еуро Виста Консалтинг – Струмица
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013, and Calculations of the Euro Vista Consulting – Strumica

Табела 24. Увоз во периодот 2008-2012
Table 24. Import in the period 2008-2012

Извоз
Export

Југоисточен регион (%) 
South-Eastern Region [9]

Југоисточен регион (милиони САД долари)
South-Eastern Region (million USD)

2008 5,7 371,1

2009 5,4 351,6

2010 5,0 325,5

2011 4,7 306

2012 4,9 319

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013 и Пресметки на Еуро Виста Консалтинг – Струмица
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013, and Calculations of the Euro Vista Consulting – Strumica

[8]     Република Македонија 
         Republic of Macedonia = 100%

[9]     Република Македонија
         Republic of Macedonia = 100%

The businesses in the South-Eastern region 
exported 344.5 million US Dollars’ worth of goods, 8.5% 
of the total export of Republic of Macedonia, with a 
total value of 4,005 million USD in 2012. Imports, on 
the other hand, were valued at 319 million USD, which 
represents 4.9% of the total import in the Republic 
of Macedonia – 6,510 million USD.  According to this, 
the businesses in the South-East have realized surplus 
through external trade exchange in the amount of 25.5 
million USD in 2012.

Деловните субјекти во Југоисточниот регион 
оствариле извоз во вредност од 344,5 милиони САД 
долари, односно 8,6% од вкупниот извоз на Република 
Македонија од 4.005 милиони САД долари во 2012 
година. Истовремено увозот бил во вредност од 319 
милиони САД долари, односно 4,9% од вкупниот увоз во 
Република Македонија во износ од 6.510 САД долари. 
Според ова, деловните субјекти од Југоисточниот регион 
оствариле суфицит во надворешно трговската размена 
во 2012 година во износ од 25,5 милиони САД долари.
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3.2.15. use oF computer and internet3.2.15. користЕњЕ на компјутЕр и интЕрнЕт

Табела 25. Број на домаќинства кои користеле компјутер и интернет
Table 25. Number of households who used computer and internet 

Република Македонија
Republic of Macedonia 

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Компјутер
Computer

54% 39%

Интернет
Internet

46% 35%

2011

Компјутер
Computer

61% 48%

Интернет
Internet

55% 39%

2012

Компјутер
Computer

64% 73%

Интернет
Internet

58% 71%

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013 

Табела 26. Лица на возраст 15-74 години кои користеле компјутер и интернет
Table 26. Persons at the age of 15-74 who used computer and internet

Република Македонија
Republic of Macedonia 

Југоисточен регион
South-Eastern Region

2010

Компјутер
Computer

56% 47%

Интернет
Internet

52% 43%

2011

Компјутер
Computer

59% 45%

Интернет
Internet

57% 41%

2012

Компјутер
Computer

60% 80%

Интернет
Internet

57% 80%

Извор: Државен завод за статистика, Регионите во Република Македонија, 2013
Source: State Statistical Office, Regions in the Republic of Macedonia, 2013
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With regard to the number of households in the 
region, those who used computers and internet in 2012 
is the highest in the South-Eastern region, (with 73% 
and 71%). Those who use a computer and the internet 
at the age between 15 and 74, is again highest in the 
South-Eastern region (80%).

3.2.16. concessions 

The Law on Concessions and other types of public 
private partnership (Official Gazette of R. Macedonia, 
No. 6/12) regulates the conditions, manner, and the 
procedure for granting concessions. These concessions 
can refer to construction, conducting public services, 
and the use of goods of general interest to the Republic 
of Macedonia. 

The Law on Concessions regulates the general 
conditions for granting concessions. There are special 
rules, envisaged in the Law on Mineral Raw Materials 
(Official Gazette of R. Macedonia, No. 132/13), which 
regulate the conditions for granting concessions for 
exploitation of mineral raw materials and the Law on 
Waters (Official Gazette of R. Macedonia,  No. 87/08), 
which regulates the conditions for granting concessions 
for the water in the lakes and other water flows. 

The Ministry of Economy (www.economy.gov.mk) 
has developed a system for “E-concessions” (http://e-
koncesii.mk), which provides granting concessions 
for detailed geological research and exploitations 
of minerals and other raw material to be conducted 
electronically, in all phases, after the Government 
of the Republic of Macedonia has adopted a decision 
for opening a public call for: electronic submission of 
tender documentation, electronic preparation, and the 
delivery of the necessary documentation, as well as 
participation in the electronic bidding of all involved 
subjects. The subjects who take part in the procedure 
receive notification via an automatic and independent 
system of electronic e-mail delivery.

Во однос на бројот на домаќинства во регионот, 
учеството на домаќинствата кои користеле компјутер 
и интернет во 2012 година е најголемо од сите 
региони во Југоисточниот регион (73% и 71%).
Најголемо учество на лицата на возраст од 15 до 74 
години кои користеле компјутер и интернет во 2012 
година, повторно има во Југоисточниот регион (80%).

3.2.16. концЕсии

Со Законот за концесии и други видови на јавно 
приватно партнерство (Сл. Весник на РМ бр.6/12) 
се уредуваат условите, начинот и постапката за 
доделување на концесии. Концесијата може да биде 
во поглед на изградба, вршење на јавни услуги и 
употреба на добра од општ интерес за Република 
Македонија. 

Законот за концесии ги регулира општите 
услови за доделување на концесии. Постојат посебни 
правила, утврдени во Законот за минерални суровини 
(Сл. Весник на РМ бр. 132/13) , со кои се регулираат 
условите за доделување на концесии за експлоатација 
на минерални суровини и во Законот за води (Сл. 
Весник на РМ бр. 87/08), со кои се регулираат 
условите за доделување на концесии за вода во езера 
и водотеци.

Министерството за економија ( www.economy.
gov.mk ) има развиено систем за „е-Концесии“ ( 
http://e-koncesii.mk ) со кој се овозможува постапките 
за доделување на концесии за детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални 
суровини да се водат електронски во сите нејзини 
фази после донесување на Одлука од страна на 
Владата на Република Македонија за објавување 
на јавен повик: Електронско подигнување на 
тендерска документација, електронска подготовка 
и доставување на потребна документација како 
и учество во електронското наддавање на сите 
вклучени субјекти. Субјектите што учествуваат во 
постапката добиваат известувања преку автоматски 
и независен систем на достава на електронска пошта.
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ОПШТИНА БОГДАНЦИ
MUNICIPALITY OF BOGDANCI

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Богданци 
Bogdanci

Адреса на седиштето
Address

ул. Маршал Тито бр.62, 1484 Богданци
str. Marshal Tito No. 62, 1484 Bogdanci

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 12’  E 22° 34’

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 222-333; 
fax. +389 (0)34 221-077

Eлектронска пошта
Е-mail opstina_bogdanci@t-home.mk

Интернет страна 
Web page www.bogdanci.gov.mk

Надморска височина
Elevation

65 м.н.в.
65 a.s.l.

Територија
Area 114 km2

Население
Population 8.707

Ден на општината
Municipality Celebration day

10 Октомври (Ослободување на Богданци)
October 10 (Liberation of Bogdanci)

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality 

Municipality of Bogdanci spreads at the very 
south part of the Republic, on the left bank of river 
Vardar. Morphologically, the municipality is flat in its 
base with excellent fertile land which makes it one of 
the best agrarian areas, especially for the production of 
horticultural crops.  

Municipality of Bogdanci covers an area of 6.700 
ha, 1.561,4 ha of which are arable land, 2.107,7 ha are 
pastures and 2.719,5 ha are forests.

Municipality of Bogdanci borders the 
municipalities of Dojran, Valandovo and Gevgelija, and 
on wider space the state border line of Republic of 
Greece. In accordance with its territory it belongs to 
the group of small-sized municipalities in the country, 
but has the biggest average population density of all 
municipalities in the southeast region (78 inhabitants/
km2) 

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory 
of the Municipality of Bogdanci was comprised of the 
following 4 populated surrounding areas: Bogdanci, 
Stojakovo, Selemli и Gjavato.

transport network

Motorway, highway trunk and main roads: Indirect 
access to the motorway A1 through the secondary road 
R1109.

Secondary roads that pass through the 
municipality: R1109.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 145 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 258 km; Thessaloniki Airport, Greece – 110 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 278 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 10,6 km. 

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 86,8 km; Port of Durres, Albania - 422 km; Port of 
Burgas, Bulgaria - 572 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece – 6,3 km; Bulgaria 67,4 km; Serbia 177 
km; Kosovo 183 km; Albania 280 km.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 164 km, Thessaloniki – 86,8 km, Sofia -  275 km, 
Belgrade – 565 km, Zagreb - 953 km, Istanbul – 673 km, 
Vienna - 1,173 km, Budapest - 937 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА 

Општина Богданци го зафаќа просторот на 
крајниот јужен дел на Република Македонија, и тоа 
од левата страна на реката Вардар. Морфолошки 
општината во основа е рамничарска, со мошне 
добар бонитет на земјиштето, така што се вбројува 
во најдобрите аграрни простори, особено за 
производство на раноградинарски култури. Атаротна 
Богданци зафаќа површина од 6.700 ха, од кои под 
обработливи површини се 1.561,4 ха, пасиштата 
зафаќаат 2.107,7 ха, a на шумите отпаѓаат 2.719,5 ха. 

Општина Богданци се граничи со општините 
Дојран, Валандово и Гевгелија, а на поширок простор 
и со државната гранична линија со Република Грција. 
Според површината се вбројува во помалите општини 
во земјата, но има најголема просечна густина на 
населеност од сите општини во југоисточниот регион 
(78 жители/км2). 

Според територијалната организација на 
единиците на Локалната самоуправа од 2005 година 
подрачјето на Општина Богданци го сочинуваат 
следниве 4 населени места: Богданци, Стојаково, 
Селемли и Ѓавото.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
Индиректен пристап на Автопат А1 преку регионален 
патен правец Р1109.  

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1109.

Оддалеченост од Аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 145 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид - 258 км; Аеродром Солун, 
Грција - 110 км; Аеродром Софија, Бугарија - 278 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија  - 10,6 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 86,8 км; Пристаниште Драч, Албанија 
422 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 572 км.

Оддалеченост на општината од гранични 
премини:  Грција – 6,3 км; Бугарија 67,4 км; Србија 177 
км; Косово 183 км; Албанија 280 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 164 км , Солун 86,8 км, Софија 275 
км, Белград 565 км, Загреб 953 км, Истанбул 673 км, 
Виена 1.173 км, Будимпешта 937 км.
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ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ 

Население: 8.707 жители (попис на населението 
2002 година).

Полова структура: 4.377 мажи, 4.330 жени.
Етничка структура на населението: 92,95% 

Македонци, 6,03% Срби, 0,4% други.
Број на невработени лица: 446 (состојба на 

31.12.2013 год.). 
Образовни институции: На територијата на 

општината има едно средно училиште и две основни 
училишта.

Образовна и полова структура на невработените 
лица: 

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 327.
Доминантни индустрии: земјоделство, 

транспорт, текстилна индустрија.
Главни компаративни предности на општината: 

eколошки чиста и здрава средина, погранично 
подрачје.

Најзначајни локални претпријатија: Бреботекс, 
Ноелплус, Бовекс (текстилна индустрија); Софија 
Богданци (графички и печатарски услуги), Сточарство, 
Агролозар, Вивипром, Баџо, Туран, Оранжерии 
Милбос, Екосто (земјоделство), Риве транспорт, Шт, 
Рел-марк, Риве шпед, Пан-стоп,  Транзит (транспорт).

Најзначајни странски инвеститори: Таурус 

human resources anD eDucation

Population: 8.707 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure: 4.377 men, 4.330 women.
Ethnic structure of the population: 92,95% 

Macedonians, 6.03% Serbs, 0,4% other.
Number of unemployed people: 446 (as of 

31.12.2013). 
Educational institutions: At the territory of 

the municipality there is one high and two primary 
schools.

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities: 327. 
Dominant industries: agriculture, transport, 

textile industry.
Main comparative advantages of the municipality: 

clean and healthy environment, cross border region. 
Most important local enterprises: Breboteks, 

Noelplus, Boveks (textile industry); Sofija Bogdanci 
(graphic and print services), Stocarstvo, Agrolozar, 
Viviprom, Badjo, Turan, Green houses Milbos, Ekosto 
(agriculture), Rive transport, Sht, Rel-mark, Rive sped, 
Pan-stop,  Tranzit (transport).

Most important foreign investors:  Taurus farms 
(Germany) – cultivation of apple like fruits and fruits 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

2 1 1

Високо образование
High education 

46 17 29

Више образование
Higher School

9 5 4

Завршено средно образование
Completed secondary education

129 69 60

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

97 68 29

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

163 87 76

                                                     Вкупно / Total 446 247 199
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подрачје.

Најзначајни локални претпријатија: Бреботекс, 
Ноелплус, Бовекс (текстилна индустрија); Софија 
Богданци (графички и печатарски услуги), Сточарство, 
Агролозар, Вивипром, Баџо, Туран, Оранжерии 
Милбос, Екосто (земјоделство), Риве транспорт, Шт, 
Рел-марк, Риве шпед, Пан-стоп,  Транзит (транспорт).

Најзначајни странски инвеститори: Таурус 

human resources anD eDucation

Population: 8.707 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure: 4.377 men, 4.330 women.
Ethnic structure of the population: 92,95% 

Macedonians, 6.03% Serbs, 0,4% other.
Number of unemployed people: 446 (as of 

31.12.2013). 
Educational institutions: At the territory of 

the municipality there is one high and two primary 
schools.

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities: 327. 
Dominant industries: agriculture, transport, 

textile industry.
Main comparative advantages of the municipality: 

clean and healthy environment, cross border region. 
Most important local enterprises: Breboteks, 

Noelplus, Boveks (textile industry); Sofija Bogdanci 
(graphic and print services), Stocarstvo, Agrolozar, 
Viviprom, Badjo, Turan, Green houses Milbos, Ekosto 
(agriculture), Rive transport, Sht, Rel-mark, Rive sped, 
Pan-stop,  Tranzit (transport).

Most important foreign investors:  Taurus farms 
(Germany) – cultivation of apple like fruits and fruits 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

2 1 1

Високо образование
High education 

46 17 29

Више образование
Higher School

9 5 4

Завршено средно образование
Completed secondary education

129 69 60

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

97 68 29

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

163 87 76

                                                     Вкупно / Total 446 247 199
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with stone cells in flesh.
Mineral resources: quartz, feldspar, diabase (non 

mineral raw materials). 
Tourism and catering industry: 1 hotel, 6 

restaurants and pizza restaurants, 6 coffee bars and 1 
night clubs.

inDustrial zones anD locations for 
investment

Municipality of Bogdanci has one industrial zone 
“Purchase distributive centers” for fresh fruits and 
vegetables, production and distribution. Municipal 
advantages for investing in the industrial zones: 
Reducing the fee for arranging the constructional 
land depending on the number of jobs created with 
the obligation to maintain the number of employment 
for a period of 5 years (5-20 employees - 25%, 21-50 
employees - 50%, 51-100 employees - 75%, more than 
100 employees - 100%).

inDustrial zone purchase 
DistriButive centers for fresh fruits 
anD vegetaBles, proDuction anD 
DistriBution

Area size: 20.550 m2. 
Percentage of construction: unconstructed.
Ownership: 66% state, 34% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 3,5 km (Locality Gorni cair).
Infrastructure:  accessible roads.
Companies working in the industrial zone: none.
Features of the free construction sites:

Фармс (Германија) - одгледување на јаболчесто и 
коскесто овошје.

Минерални ресурси: кварц, фелтспад, долерит 
(неминерални суровини). 

Туризам и Угостителство: 1 хотел, 6 ресторани и 
пицерии, 6 кафе барови и 1 ноќен клуб.

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Богданци идентификувана е 
една индустриска зона „Откупно дистрибутивни 
центри за свежо овошје и зеленчук, производство 
и дистрибуција“. Општински поволности за 
инвестирање во индустриските зони: Намалување на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште во 
зависност од бројот на новоотворени работни места 
со обврска да се одржува бројот на вработувањата 
во период од 5 години  (5-20 вработувања - 25%, 21-
50 вработувања - 50%, 51-100 вработувања - 75%, над 
100 вработувања - 100%).

ИНдУСТРИСКА ЗОНА ОТКУПНО 
дИСТРИбУТИВНИ ЦЕНТРИ ЗА СВЕжО 
ОВОшЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК, ПРОИЗВОдСТВО И 
дИСТРИбУЦИЈА

Површина: 20.550 м2. 
Процент на изграденост: неизградена.
Сопственост: 66% државна, 34% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 3,5 км (Месност Горни чаир).
Инфраструктура во зоната: пристапни патишта.
Претпријатија кои работат во индустриска зона: нема.
Карактеристики на слободни локации за градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП 1
GP 1

5.828 3.429 15 61 250
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2
GP 2

3.507 2.153 15 61 250
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 3
GP 3

4.188 2.650 15 61 250
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г2, Г3, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G3, G4 indicates easy and non polluting industry, services, and warehouses.
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locations for investment in hotel 
complexes 

Municipality of Bogdanci with the detailed urban 
plan has determined two locations for construction of 
hotels. Municipal advantages are also valid for these 
locations in order to stimulate investments whereupon 
according to the number of new jobs created the 
compensation for constructional land is reduced from 
25% to 100% (5-20 employees - 25%, 21-50 employees 
- 50%, 51-100 employees - 75%, over 100 jobs - 100%). 
The investor is obligated to keep the number of new 
jobs for at least 5 years.

Features of the free construction sites:

ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
хОТЕЛСКИ КОмПЛЕКСИ 

Со деталниот урбанистички план на општина 
Богданци утврдени се две локации за изградба на 
хотели. За овие локации исто така важат општинските 
поволности за стимулирање на инвестициите при што 
во зависност од бројот на новоотворените работни 
места се намалува надоместокот за уредување 
на градежното земјиште од 25% до 100% (5-20 
вработувања - 25%, 21-50 вработувања - 50%, 51-100 
вработувања - 75%, над 100 вработувања - 100%). 
Обврска на инвеститорот е да го одржува бројот на 
новоотворените работни места најмалку 5 години.

Карактеристики на слободните локации за 
градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП 1
GP 1

5.470 3.710 15 150 250
Б 5
B 5

ГП 4
GP 4

23.532 19.815 15 150 250
Б 5
B 5

Забелешка: Намена Б5 означува хотелски комплекси. 
Note: Purpose B5 indicates hotel complexes.
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ОПШТИНА БОСИЛОВО
MUNICIPALITY OF BOSILOVO

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Босилово
Bosilovo

Адреса на седиштето
Address

Босилово бб; 2431 Босилово
Bosilovo NN; 2431 Bosilovo

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 26'  E22° 43'

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 371-600; 
fax +389 (0)34 371-600

Eлектронска пошта
Е-mail opstinabosilovo1@gmail.com

Интернет страна 
Web page www.opstinabosilovo.gov.mk

Надморска височина
Elevation

250 м.н.в.
250 a.s.l.

Територија
Area 149,5  km²

Население
Population 14.260

Ден на општината
Municipality Celebration day

10 Април (Прво формирање на општина Босилово)
10 April (first founding of the municipality of Bosilovo)

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

In the middle part of the fertile Strumica field 
between the mountains Ograzden and Belasica the 
municipality of Bosilovo is located. It borders the 
neighboring municipalities of Strumica, Novo Selo, 
Vasilevo and Berovo.

Municipality of Bosilovo has its own history as 
an old municipality that existed from 1952 until 1963, 
when the rural municipalities were abolished. Since its 
first founding was on 10th of April 1952, today this day 
is the Municipality celebration day.

According to the territorial organization of local 
self government units as of 2005 the territory of the 
Municipality of Bosilovo was comprised of the following 
16 populated surrounding areas: Bosilovo, Turnovo, 
Radovo, Ilovica, Shtuka, Sekirnik Borievo, Monospitovo, 
Robovo, Ednokukjevo, Petralinci, Saraj Gecherlija, 
Drvosh, Hamzali and Staro Baldovci. 

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:  Direct 
access to the main road A4.  

Secondary roads that pass through the 
municipality:  R1302.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 146 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 271 km; Thessaloniki Airport, Greece – 160 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 221 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 61 km; Railway Station, Miravci – 60 km; Railway 
Station, Shtip – 80 km

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 138 km; Port of Durres, Albania - 435 km; Port of 
Burgas, Bulgaria - 555 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece – 59 km; Bulgaria 21,5 km; Serbia 178 
km; Kosovo 196 km; Albania 288 km.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 165 km, Thessaloniki – 138 km, Sofia -  217 km, 
Belgrade – 579 km, Zagreb - 966 km, Istanbul – 723 km, 
Vienna – 1.187 km, Budapest - 950 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Во средишниот дел на плодното Струмичко 
поле, помеѓу планините Огражден и Беласица е 
сместена општина Босилово. Граничи со соседните 
општини Струмица, Ново Село, Василево и Берово. 

Општина Босилово има своја историја како 
стара општина која постоела во периодот од 1952 
па сè до 1963 година, кога биле укинати руралните 
општини. Бидејќи нејзиното прво формирање било 
на 10 април 1952 година денес овој ден се слави како 
празник Ден на Општина Босилово.

Според територијалната организација на 
единиците на локалната самоуправа од 2005 година 
подрачјето на Општина Босилово го сочинуваат 
следниве 16 населени места: Босилово, Турново, 
Радово, Иловица, Штука, Секирник, Бориево, 
Моноспитово, Робово, Еднокуќево, Петралинци, 
Сарај, Гечерлија, Дрвош, Хамзали и Старо Балдовци.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
Директен пристап на магистрален патен правец А4.

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: R1302.

Оддалеченост од Аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 146 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид  271 км; Аеродром Солун, 
Грција - 160 км; Аеродром Софија, Бугарија - 221 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија  - 61 км; Железничка станица 
Миравци – 60 км; Железничка станица Штип – 80 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 138 км; Пристаниште Драч, Албанија 
435 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 555км.

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција 59 км; Бугарија 21,5 км; Србија 178 
км; Косово 196 км; Албанија 288 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 165 км, Солун 138 км, Софија 217 
км, Белград 579 км, Загреб 966 км, Истанбул 723 км, 
Виена 1.187 км, Будимпешта 950 км.
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human resources anD eDucation

Population: 14.260 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  7.341 men, 
6.919 women.

Ethnic structure of the population: 95.72% 
Macedonians, 3.47% Turks, 0.81% other.

Number of unemployed people: 1.917 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there are three primary schools. 

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities:  260.
Dominant industries: agriculture, food industry, 

wood-processing industry. 
Main comparative advantages of the municipality: 

favorable conditions for development of agriculture and 
stockbreeding, traffic infrastructure and connections. 

Most important local enterprises: Dairy Zdravje- 
Radovo (food industry), AD Agrolozar. - Hamzali 
(production of grapes and peaches) Dalvina Winery 
(wine); AD Greenhouses Hamzali (Agriculture); Vistoni - 
ZP, Paralidovi (production of pallets, crates and other 
wood packaging) Majstor - Company, Imperial - Bosilevo 
(construction); Alu dizajn - Turnovo (production of 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ 

Население: 14.260 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура на населението: 7.341 мажи, 
6.919 жени.

Етничка структура на населението: 95.72% 
Македонци, 3.47% Турци, 0.81% други.

Број на невработени лица: 1.917 (состојба на 
31.12.2013 год.).

Образовни институции: На територијата на 
општината има три основни училишта.   

Образовна и полова структура на невработените 
лица:

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 260.
Доминантни индустрии: земјоделство, 

прехранбена индустрија, дрвно-преработувачка индустрија;
Главни компаративни предности на општината: 

погодни услови за развој на земјоделството и сточарството, 
сообраќајна инфраструктура и поврзаност.

Најзначајни локални претпријатија: Млекара 
Здравје  – Радово (прехранбена индустрија);  АД Агролозар 
– Хамзали (производство на грозје и праски);  Винарија 
Далвина (производство на вино);  АД Оранжерии Хамзали 
(земјоделство); Вистони – ЖП, Паралидови  (производство на 
палети, гајби и друга дрвена амбалажа); Мајстор – компани, 
Империал - Босилово (градежништво); Алу дизајн – Турново 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

3 - 3

Високо образование
High education 

65 22 43

Више образование
Higher School

21 12 9

Завршено средно образование
Completed secondary education

394 171 223

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

265 154 111

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

1.169 761 408

                                                     Вкупно / Total 1.917 1.120 797
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human resources anD eDucation

Population: 14.260 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  7.341 men, 
6.919 women.

Ethnic structure of the population: 95.72% 
Macedonians, 3.47% Turks, 0.81% other.

Number of unemployed people: 1.917 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there are three primary schools. 

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities:  260.
Dominant industries: agriculture, food industry, 

wood-processing industry. 
Main comparative advantages of the municipality: 

favorable conditions for development of agriculture and 
stockbreeding, traffic infrastructure and connections. 

Most important local enterprises: Dairy Zdravje- 
Radovo (food industry), AD Agrolozar. - Hamzali 
(production of grapes and peaches) Dalvina Winery 
(wine); AD Greenhouses Hamzali (Agriculture); Vistoni - 
ZP, Paralidovi (production of pallets, crates and other 
wood packaging) Majstor - Company, Imperial - Bosilevo 
(construction); Alu dizajn - Turnovo (production of 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ 

Население: 14.260 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура на населението: 7.341 мажи, 
6.919 жени.

Етничка структура на населението: 95.72% 
Македонци, 3.47% Турци, 0.81% други.

Број на невработени лица: 1.917 (состојба на 
31.12.2013 год.).

Образовни институции: На територијата на 
општината има три основни училишта.   

Образовна и полова структура на невработените 
лица:

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 260.
Доминантни индустрии: земјоделство, 

прехранбена индустрија, дрвно-преработувачка индустрија;
Главни компаративни предности на општината: 

погодни услови за развој на земјоделството и сточарството, 
сообраќајна инфраструктура и поврзаност.

Најзначајни локални претпријатија: Млекара 
Здравје  – Радово (прехранбена индустрија);  АД Агролозар 
– Хамзали (производство на грозје и праски);  Винарија 
Далвина (производство на вино);  АД Оранжерии Хамзали 
(земјоделство); Вистони – ЖП, Паралидови  (производство на 
палети, гајби и друга дрвена амбалажа); Мајстор – компани, 
Империал - Босилово (градежништво); Алу дизајн – Турново 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

3 - 3

Високо образование
High education 

65 22 43

Више образование
Higher School

21 12 9

Завршено средно образование
Completed secondary education

394 171 223

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

265 154 111

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

1.169 761 408

                                                     Вкупно / Total 1.917 1.120 797
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aluminum locks and furniture).
Most important foreign investors:  Euromax 

Resources Ltd (Canada) - concession research and 
potential exploitation of ore (copper and gold) from the 
Ilovica mine on the mountain Ograzden. 

Mineral resources: quartz, feldspar, diabase 
(non mineral raw materials); gold, copper (mineral raw 
materials).

Tourism and catering industry: 4 restaurants and 
pizza restaurants, и 1 coffee bar.

inDustrial zones anD locations for 
investment

The municipality of Bosilovo has the Industrial 
zone “Robovo” which is found on excellent location near 
the main road A4 that leads to Republic of Bulgaria.

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: The Municipal Council, upon investor’s 
requirement, can reach a decision for determining 
special advantages for a certain investment.  

4.1.6.1 inDustrial zone roBovo 

Area size:  278.600 м2.
Percentage of construction: mostly 

unconstructed.
Ownership: 1% state, 99% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center):  2 km.
Infrastructure:  accessible roads.
Companies working in the industrial zone:  

Geotermika, Toma Radovo.
Features of the free construction sites: 

(производство на алуминиумска браварија и мебел).
Најзначајни странски инвеститори: Euromax 

Resources Ltd (Канада) - концесиски истражувања и 
потенцијална експлоатација на руда (бакар и злато) од 
рудник Иловица на планината Огражден.

Минерални ресурси: кварц, фелтспад, долерит 
(неминерални суровини); злато, бакар (минерални суровини).

Туризам и Угостителство: 4 ресторани и пицерии 
и 1 кафе бар.

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Босилово идентификувана е 
Индустриската зона „Робово“, која се наоѓа на 
одлична местоположба во близина на магистралниот 
патен правец А4 кој води до Република Бугарија. 

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Советот на општината, на 
барање на инвеститор, може да донесе одлука за 
утврдување на посебни поволности за одредена 
конкретна инвестиција.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА РОбОВО

Површина: 278.600 м2.
Процент на изграденост: во најголем дел 

неизградена.
Сопственост: 1% државна, 99% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 2 км.
Инфраструктура во зоната: пристапни патишта.
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: Геотермика, Тома Радово.
Карактеристики на слободни локации за 

градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

9.7 381 381 5,2 / 316
Г2, Г4
G2, G4

9.8 1.151 1.151 5,2 / 316
Г2, Г4
G2, G4

Забелешка: Намена Г2, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G4 indicates easy and non polluting industry and warehouses.
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ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
MUNICIPALITY OF VALANDOVO

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Валандово
Valandovo

Адреса на седиштето
Address

ул. Иво Лола Рибар бб, 2460 Валандово
str. Ivo Lola Ribar nn, 2460 Valandovo

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 19'  022° 33'

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 382-007;
Fax. +389 (0)34 382-044

Eлектронска пошта
Е-mail valandovo@valandovo@gov.mk

Интернет страна 
Web page www.valandovo.gov.mk

Надморска височина
Elevation 226 м.н.в. 226 a.s.l.

Територија
Area 331  km²

Население
Population 11.890

Ден на општината
Municipality Celebration day

6 Ноември (Ослободување на Валандово)
6 November (Liberation of Valandovo )

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

In the south-eastern part of the Republic of 
Macedonia, on the left river bank of Vardar, between 
Demir Kapija gorge, mountain Plavush and the floodplain 
of the river Vardar to the south the Municipality of 
Valandovo extends. Municipality of Valandovo borders the 
municipalities of Bogdanci, Gevgelija, Dojran, Strumica, 
Demir Kapija and Konche. Through the mountains it 
borders Republic of Greece. According to the elevation 
this municipality is one of the smallest in the country, 
with an average elevation of 226meters. During Byzantine 
time the town was famous as Micro Constantinople ( Small 
Constantinople). The name Valandovo comes from the old 
Slavic language and means “Beautiful Valley”. Nowadays, 
Valandovo is known as a town of the pomegranate and the 
lovely newly composed Macedonian music. According to 
the territorial organization of local self government units 
as of 2005 the territory of the Municipality of Valandovo 
was comprised of the city of Valandovo and the following 
28 populated surrounding areas: Ajranli, Arazli, Bajrambos, 
Balinci, Barakli, Bashali, Bashibos, Brajkovci, Buluntuli, 
Vejseli, Gradec, Grchishte, Dedeli, Gjuleli, Josifovo, Kazandol, 
Kochuli, Marvinci, Pirava, Plavush, Prsten, Rabrovo, Sobri, 
Tatarli, Terzeli, Udovo, Chalaki and Chestevo.

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:  Direct 
access to the motorway A1.  

Secondary roads that pass through the 
municipality:  R1102, R1401, R1105.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 122 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 235 km; Thessaloniki Airport, Greece – 124 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 259 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 25 km; Railway Station, Miravci – 15 km; Railway 
Station, Shtip – 89 km

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 101 km; Port of Durres, Albania - 399 km; Port of 
Burgas, Bulgaria - 593 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece – 27 km; Bulgaria 48 km; Serbia 154 km; 
Kosovo 160 km; Albania 253 km.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 141 km, Thessaloniki – 101 km, Sofia -  256 km, 
Belgrade – 542 km, Zagreb - 930 km, Istanbul – 687 km, 
Vienna – 1.150 km, Budapest - 914 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Во југоисточниот дел на Република 
Македонија, од левата страна на реката Вардар, меѓу 
Демиркаписката клисура, планината Плавуш и на југ 
алувијалната рамнина на реката Вардар, се протега 
Општина Валандово. Општина Валандово се граничи 
со општините Богданци, Гевгелија, Дојран, Струмица, 
Демир Капија и Конче. Преку планинскиот дел се 
граничи со Република Грција. Според надморската 
височина оваа Општина е една од најниските во 
државата, со просечна надморска височина од 226 
метри. Градот во времето на Византија бил познат 
како Микро Константинопол (Мал Цариград). Името 
Валандово доаѓа од старословенскиот јазик и значи 
„убава долина“. Во поново време Валандово е познат 
како град на калинката и град на убавата новосоздадена 
македонска песна. Според територијалната 
организација на единиците на локалната самоуправа 
од 2005 година подрачјето на Општина Валандово го 
сочинуваат градот Валандово и следниве 28 населени 
места:  Ајранли, Аразли, Бајрамбос, Балинци, Баракли, 
Башали, Башибос, Брајковци, Булунтули, Вејсели, 
Градец, Грчиште, Дедели, Ѓулели, Јосифово, Казандол, 
Кочули, Марвинци, Пирава, Плавуш, Прстен, Раброво, 
Собри, Татарли, Терзели, Удово, Чалакли и Честево.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
директен пристап на Автопат А1.  

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1102; Р1401, Р1105.

Оддалеченост од аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 122 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид 235 км; Аеродром Солун, 
Грција - 124 км; Аеродром Софија, Бугарија - 259 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија - 25 км; Железничка станица 
Миравци – 15 км; Железничка станица Штип – 89 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 101 км; Пристаниште Драч, Албанија 
399 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 593 км. 

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција – 27 км; Бугарија 48 км; Србија 154 
км; Косово 160 км; Албанија 253 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 141 км , Солун 101 км, Софија 256 
км, Белград 542 км, Загреб 930 км, Истанбул 687 км, 
Виена 1.150 км, Будимпешта 914 км.

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
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Brief information aBout the 
municipality

In the south-eastern part of the Republic of 
Macedonia, on the left river bank of Vardar, between 
Demir Kapija gorge, mountain Plavush and the floodplain 
of the river Vardar to the south the Municipality of 
Valandovo extends. Municipality of Valandovo borders the 
municipalities of Bogdanci, Gevgelija, Dojran, Strumica, 
Demir Kapija and Konche. Through the mountains it 
borders Republic of Greece. According to the elevation 
this municipality is one of the smallest in the country, 
with an average elevation of 226meters. During Byzantine 
time the town was famous as Micro Constantinople ( Small 
Constantinople). The name Valandovo comes from the old 
Slavic language and means “Beautiful Valley”. Nowadays, 
Valandovo is known as a town of the pomegranate and the 
lovely newly composed Macedonian music. According to 
the territorial organization of local self government units 
as of 2005 the territory of the Municipality of Valandovo 
was comprised of the city of Valandovo and the following 
28 populated surrounding areas: Ajranli, Arazli, Bajrambos, 
Balinci, Barakli, Bashali, Bashibos, Brajkovci, Buluntuli, 
Vejseli, Gradec, Grchishte, Dedeli, Gjuleli, Josifovo, Kazandol, 
Kochuli, Marvinci, Pirava, Plavush, Prsten, Rabrovo, Sobri, 
Tatarli, Terzeli, Udovo, Chalaki and Chestevo.

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:  Direct 
access to the motorway A1.  

Secondary roads that pass through the 
municipality:  R1102, R1401, R1105.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 122 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 235 km; Thessaloniki Airport, Greece – 124 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 259 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 25 km; Railway Station, Miravci – 15 km; Railway 
Station, Shtip – 89 km

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 101 km; Port of Durres, Albania - 399 km; Port of 
Burgas, Bulgaria - 593 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece – 27 km; Bulgaria 48 km; Serbia 154 km; 
Kosovo 160 km; Albania 253 km.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 141 km, Thessaloniki – 101 km, Sofia -  256 km, 
Belgrade – 542 km, Zagreb - 930 km, Istanbul – 687 km, 
Vienna – 1.150 km, Budapest - 914 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Во југоисточниот дел на Република 
Македонија, од левата страна на реката Вардар, меѓу 
Демиркаписката клисура, планината Плавуш и на југ 
алувијалната рамнина на реката Вардар, се протега 
Општина Валандово. Општина Валандово се граничи 
со општините Богданци, Гевгелија, Дојран, Струмица, 
Демир Капија и Конче. Преку планинскиот дел се 
граничи со Република Грција. Според надморската 
височина оваа Општина е една од најниските во 
државата, со просечна надморска височина од 226 
метри. Градот во времето на Византија бил познат 
како Микро Константинопол (Мал Цариград). Името 
Валандово доаѓа од старословенскиот јазик и значи 
„убава долина“. Во поново време Валандово е познат 
како град на калинката и град на убавата новосоздадена 
македонска песна. Според територијалната 
организација на единиците на локалната самоуправа 
од 2005 година подрачјето на Општина Валандово го 
сочинуваат градот Валандово и следниве 28 населени 
места:  Ајранли, Аразли, Бајрамбос, Балинци, Баракли, 
Башали, Башибос, Брајковци, Булунтули, Вејсели, 
Градец, Грчиште, Дедели, Ѓулели, Јосифово, Казандол, 
Кочули, Марвинци, Пирава, Плавуш, Прстен, Раброво, 
Собри, Татарли, Терзели, Удово, Чалакли и Честево.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
директен пристап на Автопат А1.  

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1102; Р1401, Р1105.

Оддалеченост од аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 122 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид 235 км; Аеродром Солун, 
Грција - 124 км; Аеродром Софија, Бугарија - 259 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија - 25 км; Железничка станица 
Миравци – 15 км; Железничка станица Штип – 89 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 101 км; Пристаниште Драч, Албанија 
399 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 593 км. 

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција – 27 км; Бугарија 48 км; Србија 154 
км; Косово 160 км; Албанија 253 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 141 км , Солун 101 км, Софија 256 
км, Белград 542 км, Загреб 930 км, Истанбул 687 км, 
Виена 1.150 км, Будимпешта 914 км.
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human resources anD eDucation

Population: 11.890 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  6.139 men, 
5.751 women.

Ethnic structure of the population:  82.67% 
Macedonians, 11.21% Turks, 5,27% Serbs, 0.81% other.

Number of unemployed people: 1.389 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there is one high school and two primary schools. 

Educational and gender structure of unemployed 
people: 

local economy

Number of active business entities:  369.
Dominant industries: production of tobacco, food 

industry, textile industry, wood-processing industry, 
construction industry. 

Main comparative advantages of the municipality: 
closeness to the borders with Greece and Bulgaria, 
favorable climatic conditions and favorable investment 
conditions. 

Most important local enterprises: Winery 
Valandovo (processing of semi-finished and finished 
products made from grapes), Eco Greenhouses Anska 
Reka (production of vegetables products) Agripro 
(poultry), Dairy “Vardarec” s. Udovo (production of milk 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ

Население: 11.890 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура: 6.139 мажи, 5.751 жени.
Етничка структура на населението: 82,67% 

Македонци, 11,21% Турци, 5,27% Срби, 0,74% други.
Број на невработени лица: 1.389 (состојба на 

31.12.2013 год.).
Образовни институции: На територијата на 

општината има едно средно училиште и две основни 
училишта.   

Образовна и полова структура на невработените 
лица: Локална економија

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 369.
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Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

5 - -

Високо образование
High education 

117 - -

Више образование
Higher School

14 - -

Завршено средно образование
Completed secondary education

359 - -

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

180 - -

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

714 - -

                                                     Вкупно / Total 1.389 - -
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and dairy products).
Most important foreign investors:  Agrokor, 

Croatia (purchase-distribution center). 
Mineral resources: lime, stone pits (non-mineral 

raw materials) 
Tourism and catering industry: 1 hotel, 8 

restaurants, 5 coffee bar and 3 night clubs.

inDustrial zones anD locations for 
investment

Municipality of Valandovo has the industrial zone 
“Robovo” which is on excellent location and is in full 
private ownership. This industrial zone has 48 parcels 
determined.

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: Reducing the fee for arranging the 
constructional land depending on the number of jobs 
created with the obligation to maintain the number of 
employment for a period of 5 years (5-20 employees - 
25%, 21-50 employees - 50%, 51-100 employees - 75%, 
more than 100 employees - 100%).

inDustrial zone rАBrovo 

Area size:  17.000 m2.
Percentage of construction:  30% constructed 

and 20% under construction.
Ownership: 100% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center):  2 km.
Infrastructure:  accessible roads, substation, 

lighting, water and sewer lines.
Companies working in the industrial zone:  Anel, 

Konington, Doka textile (textile industry); Agrokor 
(purchase center).

Features of the free construction sites: detailed 
information can be obtained at the Department of 
Urban Planning within the Municipality of Valandovo.

Purpose of the free construction sites: G2, G3, G4 
indicates easy and non polluting industry, services, and 
warehouses.

Агрипро (живинарство), Млекара Вардарец с. Удово 
(производство на млеко и млечни производи).

Најзначајни странски инвеститори: Агрокор, 
Хрватска (откупен центар). 

Минерални ресурси: вар, каменоломи 
(неминерални суровини). 

Туризам и Угостителство: 1 хотел, 8 ресторани, 
5 кафетерии и 3 ноќни клубови.

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Валандово  идентификувана е 
Индустриската зона „Робово“, која се наоѓа на одлична 
местоположба и целосно е во приватна сопственост. 
Во оваа индустриска зона се определени 48 парцели.    

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Намалување на надоместокот 
за уредување на градежно земјиште во зависност од 
бројот на новоотворени работни места со обврска да 
се одржува бројот на вработувањата во период од 5 
години  (5-20 вработувања - 25%, 21-50 вработувања - 
50%, 51-100 вработувања - 75%, над 100 вработувања 
- 100%).

ИНдУСТРИСКАЗОНa РaбРОВО

Површина: 17.000 м2. 
Процент на изграденост: 30% изградено и 20% 

во градба.
Сопственост: 100% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 2 км.
Инфраструктура во зоната: пристапни 

патишта, трафостаница, осветлување, водовод и 
канализациска мрежа.

Претпријатија кои работат во зоната: Анел, 
Конингтон, Дока текстил (текстилна индустрија); 
Агрокор (откупен центар).

Карактеристики на слободни локации за 
градба: подетални информации можат да се 
добијат во одделението за урбанизам при општина 
Валандово.

Намена на слободни локации за градба: Г2, Г3, 
Г4 -  лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и 
стоваришта.
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ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
MUNICIPALITY OF VASILEVO

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Василево
Vasilevo 

Адреса на седиштето
Address

с. Василево бб 2411 Василево
v. Vasilevo nn, 2411 Vasilevo 

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 31'  E22° 38'

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 354-444;
fax +389 (0)34 353-007

Eлектронска пошта
Е-mail gradonacalnik@opstinavasilevo.gov.mk

Интернет страна 
Web page www.opstinavasilevo.gov.mk

Надморска височина
Elevation

234 м.н.в.
234 a.s.l.

Територија
Area 331 km²

Население
Population 12.122

Ден на општината
Municipality Celebration day

16 Декември  (ден кога е конституиран првиот совет)
December 16 (the day when the first Council was constituted)

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

The territory of Municipality of Vasilevo occupies 
the northwestern part of the Strumica valley and the 
middle catchment area of the river Strumica . The 
young and working - able population is dominant in 
the Municipality of Vasilevo which is an important 
precondition for any kind of development of the 
municipality. The water reservoir Turija is located 
toward the northwest ridge of Ograzden as well as the 
regional landfill for municipal solid waste. The agrarian 
area of Municipality of Vasilevo is 16 091 ha ,6773 ha ( 
42.1 % ) of which are arable land , 1,082 ha ( 11.2 % ) are 
pastures , while 7516 ha ( 46.7 % ) are forests .

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory 
of the Municipality of Vasilevo was comprised of the 
following 18 populated surrounding areas: Vasilevo, 
Angelci, Varvarica, Visoka Maala, Vladevci, Gradashorci, 
Dobrashinci, Dukatino, Edrenikovo, Nova Maala, 
Piperevo, Radichevo, Sedlarci, Sushevo, Trebichino, 
Chanaklija, Kushkulija and Nivichino.

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:  Direct 
access to the main road A4.  

Secondary roads that pass through the 
municipality:  R1403.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 129 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 267 km; Thessaloniki Airport, Greece – 156 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 247 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 57 km; Railway Station, Miravci – 63 km; Railway 
Station, Shtip – 63 km

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 133 km; Port of Durres, Albania - 431 km; Port of 
Burgas, Bulgaria - 581 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece – 55 km; Bulgaria 36 km; Serbia 160 km; 
Kosovo 166 km; Albania 285 km.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 147 km, Thessaloniki – 133 km, Sofia -  243 km, 
Belgrade – 548 km, Zagreb - 936 km, Istanbul – 719 km, 
Vienna – 1.156 km, Budapest - 920 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Територијата на Општина Василево го 
зафаќа северозападниот дел од Струмичкото Поле 
опфаќајќи го средишното сливно подрачје на Реката 
Струмица.  Во општина Василево преовладува 
младата популација и работо - способното население 
што е многу важен предуслов за секаков вид на развој 
на општината. Во правец на северозападниот срт на 
Огражден се наога водената акумулација Турија и 
регионалната депонија за цврст комунален отпад. 
Аграрната површина на општина Василево изнесува 
16.091 ха, од кои 6.773 ха (42,1%) се обработливо 
земјиште, 1.082 ха (11,2%) се пасишта, додека 7.516 
ха (46,7%) се шуми.

Според територијалната организација на 
единиците на локалната самоуправа од 2005 година 
подрачјето на Општина Василево го сочинуваат 
следниве 18 населени места: Василево, Ангелци, 
Варварица, Висока Маала, Владевци, Градашорци, 
Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Нова Маала, 
Пиперево, Радичево, Седларци, Сушево, Требичино, 
Чанаклија, Кушкулија и Нивичино.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
Директен пристап на магистрален патен правец А4.

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1403. 

Оддалеченост од Аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 129 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид 267 км; Аеродром Солун, 
Грција  - 156 км; Аеродром Софија, Бугарија - 247км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија  - 57 км, Железничка станица 
Миравци – 63 км, Железничка станица Штип – 63 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 133 км; Пристаниште Драч, Албанија 
431 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 581 км. 

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција – 55 км; Бугарија 36 км; Србија 160 
км; Косово 166 км; Албанија 285 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 147 км , Солун 133 км, Софија 243 
км, Белград 548 км, Загреб 936 км, Истанбул 719 км, 
Виена 1.156 км, Будимпешта 920 км.
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human resources anD eDucation

Population: 12.122 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  6.339 men, 
5,783 women.

Ethnic structure of the population:  82.15% 
Macedonians, 17.28% Turks, 0.57% other.

Number of unemployed people: 1.762 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there are two primary schools. 

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities:  190.
Dominant industries: agriculture, transport, 

textile industry.  
Main comparative advantages of the municipality: 

ideal locations for development of industries along the 
highway A4, natural resource of water (water reservoir 
Turija), production of agricultural and fruit products, 
the regional landfill of Southeastern region.

Most important local enterprises: Miss Stone 
(catering service) Dijagonala (selling sanitary) Cobi 
End (selling laminates) Niprom, 11ti Septemvri (Wood 
Industry); Evromak (purchase of agricultural products).

Most important foreign investors:  Asa 
International - Austria, waste management - the 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ 

Население: 12.122 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура: 6.339 мажи, 5.783 жени.
Етничка структура на населението: 82,15% 

Македонци, 17,28% Турци, 0,57% други.
Број на невработени лица: 1.762 (состојба на 

31.12.2013 год.)
Образовни институции: На територијата на 

општината има две основни училишта.   
Образовна и полова структура на невработените 

лица:

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 190.
Доминантни индустрии: земјоделство, 

транспорт, текстилна индустрија;.
Главни компаративни предности на општината: 

идеални локации за развој на индустрии покрај 
магистралниот пат А4, природно богатство со вода 
(брана Турија), производство на земјоделски и овошни 
производи, регионална депонија на Југоистоичниот 
регион.

Најзначајни локални претпријатија: Мис стон 
(угостителска дејност);  Дијагонала (продажба на 
санитарија); Цоби енд (продажба на ламинати); 
Нипром, 11 Септември (дрвна индустрија); Евромак 
(откуп на земјоделски производи).

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

1 - 1

Високо образование
High education 

30 8 22

Више образование
Higher School

8 5 3

Завршено средно образование
Completed secondary education

278 129 149

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

190 124 66

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

1.255 804 451

                                                     Вкупно / Total 1.762 1.070 692

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН



122

human resources anD eDucation

Population: 12.122 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  6.339 men, 
5,783 women.

Ethnic structure of the population:  82.15% 
Macedonians, 17.28% Turks, 0.57% other.

Number of unemployed people: 1.762 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there are two primary schools. 

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities:  190.
Dominant industries: agriculture, transport, 

textile industry.  
Main comparative advantages of the municipality: 

ideal locations for development of industries along the 
highway A4, natural resource of water (water reservoir 
Turija), production of agricultural and fruit products, 
the regional landfill of Southeastern region.

Most important local enterprises: Miss Stone 
(catering service) Dijagonala (selling sanitary) Cobi 
End (selling laminates) Niprom, 11ti Septemvri (Wood 
Industry); Evromak (purchase of agricultural products).

Most important foreign investors:  Asa 
International - Austria, waste management - the 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ 

Население: 12.122 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура: 6.339 мажи, 5.783 жени.
Етничка структура на населението: 82,15% 

Македонци, 17,28% Турци, 0,57% други.
Број на невработени лица: 1.762 (состојба на 

31.12.2013 год.)
Образовни институции: На територијата на 

општината има две основни училишта.   
Образовна и полова структура на невработените 

лица:

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 190.
Доминантни индустрии: земјоделство, 

транспорт, текстилна индустрија;.
Главни компаративни предности на општината: 

идеални локации за развој на индустрии покрај 
магистралниот пат А4, природно богатство со вода 
(брана Турија), производство на земјоделски и овошни 
производи, регионална депонија на Југоистоичниот 
регион.

Најзначајни локални претпријатија: Мис стон 
(угостителска дејност);  Дијагонала (продажба на 
санитарија); Цоби енд (продажба на ламинати); 
Нипром, 11 Септември (дрвна индустрија); Евромак 
(откуп на земјоделски производи).

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

1 - 1

Високо образование
High education 

30 8 22

Више образование
Higher School

8 5 3

Завршено средно образование
Completed secondary education

278 129 149

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

190 124 66

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

1.255 804 451

                                                     Вкупно / Total 1.762 1.070 692
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concessionaire of the first regional landfill in the 
country.

Mineral resources: lime, stone pits (non-mineral 
raw materials) 

Tourism and catering industry: 1 hotel, 1 
restaurant and 1 night club.

inDustrial zones anD locations for 
investment

Municipality of Vasilevo has the industrial zone 
“Gradashorci” which is on excellent location, close to 
the main road A4.

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: The Municipal Council, upon investor 
requirement, can reach a decision for determining 
special advantages for a certain investment.  

inDustrial zone graDashorci

Area size:  654.600 m2.
Percentage of construction:  20%.
Ownership: 20% state, 80% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center):  500 m.
Infrastructure:  accessible roads, substation, 

lighting, water and sewer lines.
Companies working in the industrial zone: Triterol 

(gas station with a restaurant), Evromak (purchase 
of agricultural products, food coolers), MT promet 
(warehouse for storage of agricultural products).

Features of the free construction sites:

Најзначајни странски инвеститори: Аса 
Интернационал – Австрија, управување со отпад 
- концесионер на првата регионална депонија во 
Република Македонија.

Минерални ресурси: вар, каменоломи 
(неминерални суровини). 

Туризам и Угостителство: 1 хотел, 1 ресторан, и 
1 ноќен клуб.

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Василево  идентификувана е 
Индустриската зона „Градашорци“, која се наоѓа на 
одлична местоположба, во близина на магистралниот 
патен правец А4. 

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Советот на општината, на 
барање на инвеститор, може да донесе одлука за 
утврдување на посебни поволности за одредена 
конкретна инвестиција.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА: ГРАдАшОРЦИ

Површина: 654.600 м2. 
Процент на изграденост: 20% 
Сопственост: 20% државна, 80% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 500 м.
Инфраструктура во зоната: пристапни 

патишта, трафостаница, осветлување, водовод и 
канализациска мрежа.

Претпријатија кои работат во зоната: Тритерол 
(бензинска пумпа со ресторант), Евромак  (откуп на 
земјоделски производи, ладилник за прехранбени 
производи),  МТ промет (магацински простор за 
складирање на земјоделски производи).

Карактеристики на слободни локации за 
градба:
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locations for investment in hotel 
complexes  

Municipality of Vasilevo is in its final stage of 
development of local urban planning documentation 
for the cadastre parcels 1160 and 1162 in the 
settlement Vladevci earmarked for the construction of 
hotel complexes. The total area of the site is 30,000 m2 
located near the settlement Vladevci .

The infrastructure of this site is intended to be 
addressed in combination, that is the supply of water 
through the village water supply network of Vladevci 
, as well as through its own artesian well within the 
construction lot . The construction of the wells will be 
made on the basis of hydrogeological investigations that 
will determine the capacity and quality of groundwater. 
Fecal waste water will drain into absorbing wells within 
the construction lot.

Potential investors can obtain more detailed 
information in the Municipality of Vasilevo after 
completion of the process of preparing the urban 
planning documentation.

ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
хОТЕЛСКИ КОмПЛЕКСИ 

Општина Василево е во финална фаза од 
изработката на локално урбанистичко планска 
домументација за катастарските парцели 1160 и 1162 
во населеното место Владевци наменети за изградба 
на хотелски комлекси. Вкупната површина на оваа 
локација е 30.000 м2 и истата се наоѓа во непосредна 
близина на населеното место Владевци. 

Инфраструктурата на оваа локација е планирано 
да се решава комбинирано, и  тоа снабдувањето 
со вода преку довод од селската водоводна мрежа 
на Владевци, како и од сопствен артерски бунар 
во рамките на градежната парцела. Изградбата на 
бунарите ќе се изврши врз основа на хидрогеолошки 
истражни работи со кои ќе се утврди капацитетот и 
квалитетот на подземните води. Фекалните отпадни 
води ќе се одведуваат во попивателни бунари во 
рамките на градежната парцела. 

Потенцијалните инвеститори ќе можат да 
добијат подетални информации во општина Василево 
после завршување на процесот на изработка на 
урбанистичката документација.

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

КП 386 ГП 1.1 
CP 386 CL 1.1

10.955 5.433 Со АУП 61 240  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

КП 386 ГП 1.2 
CP 386 CL 1.2

16.649 8.324 Со АУП 61 240  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

КП 386 ГП 1.3 
CP 386 CL 1.3

15.839 м 7.919 Со АУП 61 240  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г2, Г3, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G3, G4 indicates easy and non polluting industry, services, and warehouses.
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ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Гевгелија
Gevgelija

Адреса на седиштето
Address

ул.  “Димитар Влахов” бр.4 1480 Гевгелија
str. “Dimitar Vlahov” No.4 1480 Gevgelija

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 9'   E22° 30'

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 213-899;
fax.  +389 (0)34 213-899

Eлектронска пошта
Е-mail kabinet@gevgelija.gov.mk

Интернет страна 
Web page www.gevgelija.gov.mk

Надморска височина
Elevation

64 м.н.в.
64 a.s.l.

Територија
Area 485  km²

Население
Population 22.988

Ден на општината
Municipality Celebration day

7 Ноември (Ослободување на Гевгелија)
7 November (Liberation of Gevgelija)

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

Municipality of Gevgelija is located in the most 
southern part of Republic of Macedonia, on the exact 
border with Republic of Greece. The natural wholeness 
of Gevgelija valley extends from the north and south 
side of Macedonian - Greek border. Gevgelija lies in the 
flat part of the valley, located on the right coast of Kozuv 
and Pajak Mountain. With its geographical location, 
Gevgelija has always been a crossroads of major roads 
in this part of the Balkan Peninsula, through which all 
economic and cultural connections between South and 
Central Europe were made. Today many luxury hotels 
and casinos are located at the territory of Municipality 
of Gevgelija. 

According to the territorial organization of local 
self government units as of 2005 the territory of the 
Municipality of Gevgelija was comprised of the city of 
Gevgelija and the following 16 populated surrounding 
areas: Bogorodica, Gabrovo, Davidovo, Kovanec, 
Konsko, Miravci, Miletkovo, Moin, Mrzenci, Negorci, 
Novo Konsko, Petrovo, Prdejci, Sermenin, Smokvica and 
Huma. 

transport network

Motorway, highway trunk and main roads: Direct 
access to the Motorway A1. 

Secondary roads that pass through the 
municipality: R1102, R1108, R1105.

Distance from airports:  Alexander the Great 
Airport - Skopje – 138 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 249 km; Thessaloniki Airport, Greece – 101 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 284 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 1 km; Railway Station, Miravci – 22 km; Railway Station, 
Shtip – 117 km

Distance from ports:  Port of Thessaloniki, Greece 
– 78 km; Port of Durres, Albania - 413 km; Port of Burgas, 
Bulgaria - 618 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece - 3 km; Bulgaria - 73 km; Serbia 168 km; 
Kosovo 174 km; Albania 270 км.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 156 km, Thessaloniki – 78 km, Sofia -  280 km, 
Belgrade – 557 km, Zagreb - 944 km, Istanbul – 664 km, 
Vienna – 1.165 km, Budapest - 928 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Општина Гевгелија се наоѓа во најјужниот дел 
од Република Македонија, на самата граница со 
Република Грција. Природната целина на Гевгелиската 
котлина се протега од северната и јужната страна 
на македонско – грчката граница. Гевгелија лежи 
во рамниот дел на котлината, лоцирана на десното 
крајбрежје на Кожув и на Пајак планина. Со својата 
географска местоположба, Гевгелија отсекогаш 
претставувала крстосница на поважните патни 
правци во овој дел од Балканскиот полуостров, преку 
кои се остварувале сите економски и културни врски 
помеѓу јужна и средна Европа. Денес на територијата 
на Општина Гевгелија се лоцирани повеќе луксузни 
хотели и казина.

Според територијалната организација на 
единиците на локалната самоуправа од 2005 година 
подрачјето на Општина Гевгелија го сочинуваат градот 
Гевгелија и следниве 16 населени места: Богородица, 
Габрово, Давидово, Кованец, Конско, Миравци, 
Милетково, Моин, Мрзенци, Негорци, Ново Конско, 
Петрово, Прдејци, Серменин, Смоквица и Хума.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
Директен пристап на автопатот А1.  

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1102, Р1108, Р1105.

Оддалеченост од Аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 138 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле - Охрид 249 км; Аеродром Солун, 
Грција - 101 км; Аеродром Софија, Бугарија - 284 км.

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија 1 км; Железничка станица Миравци 
– 22 км, Железничка станица Штип – 117 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 78 км; Пристаниште Драч, Албанија – 
413 км, Пристаниште Бургас, Бугарија – 618 км.

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција – 3 км; Бугарија 73 км; Србија 168 км; 
Косово 174 км; Албанија 270 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 156 км, Солун 78 км, Софија 280 
км, Белград 557 км, Загреб 944 км, Истанбул 664 км, 
Виена 1.165 км, Будимпешта 928 км.
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human resources anD eDucation

Population: 22.988 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  11.420 men, 
11.568 women.

Ethnic structure of the population:  96,82% 
Macedonians, 1,60% Serbs, 0,93% Vlachs, 1,15% other.

Number of unemployed people: 1.837 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: The municipality has 
four primary and one high school. Higher education 
is represented by the State University “Goce Delchev” 
- Stip with dispersed studies in law, economics, 
agriculture, pedagogy, social affairs and tourism.

Educational and gender structure of unemployed 
people: 

local economy

Number of active business entities:   1276.
Dominant industries: food industry, textile 

industry, tourism and catering, construction industry. 
Main comparative advantages of the municipality:   

favorable geographic location and climate conditions, 
tradition and well known production of eco-food, 
skilled work force in the domain of tourism and clothes 
production.  .

Most important local enterprises: Vipro Victor 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ  

Население: 22.988 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура на населението: 11.420 мажи, 
11.568 жени.

Етничка структура на населението: 96.82% 
Македонци, 1.60% Срби, 0.93% Власи, 1.15% други.

Број на невработени лица: 1.837 (состојба на 
31.12.2013 год.). 

Образовни институции: На територијата на 
општината има четири основни  и едно средно 
училиште. Високото образование е застапено 
преку Државниот универзитет „Гоце Делчев” 
- Штип со дисперзирани студии од областа на 
правото, економијата, земјоделството, педагогијата, 
социјалните работи и туризмот. 

Образовна и полова структура на невработените 
лица:

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 1276.
Доминантни индустрии: преханбена 

индустрија,текстилна индустрија, туризам и 
угостителство, градежна индустрија. 

Главни компаративни предности на општината: 
поволна географска положба и климатски услови 
традиција и препознатливо производство на 
екохрана, обучена работна сила во областа на 
туризмот, конфекционерство. 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

13 3 10

Високо образование
High education 

210 87 123

Више образование
Higher School

44 25 19

Завршено средно образование
Completed secondary education

542 256 286

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

374 275 99

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

654 356 298

                                                     Вкупно / Total 1.837 1.002 835
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human resources anD eDucation

Population: 22.988 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  11.420 men, 
11.568 women.

Ethnic structure of the population:  96,82% 
Macedonians, 1,60% Serbs, 0,93% Vlachs, 1,15% other.

Number of unemployed people: 1.837 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: The municipality has 
four primary and one high school. Higher education 
is represented by the State University “Goce Delchev” 
- Stip with dispersed studies in law, economics, 
agriculture, pedagogy, social affairs and tourism.

Educational and gender structure of unemployed 
people: 

local economy

Number of active business entities:   1276.
Dominant industries: food industry, textile 

industry, tourism and catering, construction industry. 
Main comparative advantages of the municipality:   

favorable geographic location and climate conditions, 
tradition and well known production of eco-food, 
skilled work force in the domain of tourism and clothes 
production.  .

Most important local enterprises: Vipro Victor 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ  

Население: 22.988 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура на населението: 11.420 мажи, 
11.568 жени.

Етничка структура на населението: 96.82% 
Македонци, 1.60% Срби, 0.93% Власи, 1.15% други.

Број на невработени лица: 1.837 (состојба на 
31.12.2013 год.). 

Образовни институции: На територијата на 
општината има четири основни  и едно средно 
училиште. Високото образование е застапено 
преку Државниот универзитет „Гоце Делчев” 
- Штип со дисперзирани студии од областа на 
правото, економијата, земјоделството, педагогијата, 
социјалните работи и туризмот. 

Образовна и полова структура на невработените 
лица:

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 1276.
Доминантни индустрии: преханбена 

индустрија,текстилна индустрија, туризам и 
угостителство, градежна индустрија. 

Главни компаративни предности на општината: 
поволна географска положба и климатски услови 
традиција и препознатливо производство на 
екохрана, обучена работна сила во областа на 
туризмот, конфекционерство. 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

13 3 10

Високо образование
High education 

210 87 123

Више образование
Higher School

44 25 19

Завршено средно образование
Completed secondary education

542 256 286

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

374 275 99

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

654 356 298

                                                     Вкупно / Total 1.837 1.002 835
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DOOEL ( Fruit and vegetables production ) ; Pajdakov 
, Vori ( Canning Industry ) ; Conti - Hidroplast , 7mi  
Noemvri ( Production of rubber and plastic masses) 
; Euroing , Mlaz Inzinering , Mansard Koce DOOEL 
(construction companies ) , RigoImpeks , Jostela ( Winery 
) AgroImpeks ( wholesale ) Lemeks (transport company ) 
; Pascalin ( production and export of coffee surrogates 
) Kichukov company ( retail ) , Hina ( processing and 
canning of fruits and vegetables and production of 
bread and bakery products ) ; Noel DPT Export import 
(textile industry) .

Most important foreign investors: Hotel Flamingo, 
Hotel Ramada Plaza (Hotels and restaurants); Casino 
Flamingo, Casino Princess (games of chance) Hotel-
Casino Apolina, Casino Senator (hotels, restaurants and 
games of chance).

Mineral resources:  Stone pits
Tourism and catering industry: 11 Hotels and 

motels, 16 restaurants, 6 coffee bars and 3 night clubs.

inDustrial zones anD locations for 
investment

Municipality of Gevgelija has many developed 
industrial zones which have good infrastructure and 
signalization, such as: Industrial zone “Rakita“, Industrial 
zone “Delinica”, Industrial zone “Blohotehna” Industrial 
zone „Commercial complex Purchase and distribution 
center“ and „Technological -Industrial Development 
Zone”     

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: The Municipal Council, upon investor 
requirement, can reach a decision for determining 
special advantages for a certain investment.  

inDustrial zone rakita

Area size: 166.000 m².
Percentage of construction: 60%.
Ownership: 22,30% state, 77,7% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 2 km.
Infrastructure: water supply, accessible roads, 

substation.
Companies working in the industrial zone: Vipro 

Gevgelija,  Bliznak Kom (food industry). 
Features of the free construction sites: 

Најзначајни локални претпријатија: Випро 
Виктор ДООЕЛ (Преработка на овошје и зеленчук); 
Пајдаков, Вори (Конзервна индустрија); Конти-
Хидропласт, 7-ми Ноември (Производство на 
производи од гума и пластични маси); Еуроинг, 
Млаз Инжинеринг, Мансард Коце ДООЕЛ (Градежни 
фирми); РигоИмпекс, Јостела (Винарија); АгроИмпекс 
(Трговија на големо); Лемекс (Транспортно 
претпријатие); Паскалин (Производство и извоз на 
сурогати од кафе); Кичуков Компани (Трговија на 
мало); Хина (Преработка и конзервирање на овошје и 
зеленчук и производство на леб и бели пецива); Ноел 
ДПТ Експорт импорт (Текстилна индустрија).

Најзначајни странски инвеститори: Хотел 
Фламинго, Хотел Рамада Плаза (Хотели и ресторани); 
Kазино Фламинго, Казино Принцес (Игри на среќа); 
Хотел-казино Аполина, Казино Сенатор (Хотели, 
ресторани и игри на среќа).

Минерални ресурси: Каменоломи.
Туризам и Угостителство: 11 хотели и мотели, 16 

ресторани, 6 кафитерии, 3 ноќни клубови.

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Гевгелија развиени се повеќе 
индустриски зони кои имаат добрa инфраструктура 
и сигнализација и тоа: Индустриска зона „Ракита“, 
Индустриска зона „Делиница“, Индустриска зона 
„Блокотехна“, Индустриска зона „Стопански комплекс 
откупно – дистрибутивен центар“ и „Технолошка – 
Индустриска Развојна Зона“.  

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Советот на општината, на 
барање на инвеститор, може да донесе одлука за 
утврдување на посебни поволности за одредена 
конкретна инвестиција.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА РАКИТА

Површина: 166.000 м².
Процент на изграденост: 60%.
Сопственост: 22,30% државна, 77,7% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 2 км.
Инфраструктура во зоната: водовод, пристапни 

патишта, трафостаница. 
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: Випро Гевгелија, Близнак Ком (прехранбена 
индустрија). 

Карактеристики на слободни локации за 
градба:
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inDustrial zone Delnica

Area size: 462.000 m².
Percentage of construction: 80%.
Ownership: 24,60% state, 75,4% private
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 2.50 km. 
Infrastructure:  substation, accessible roads, 

lighting (partly).
Companies working in the industrial zone: Vori 

Gevgelija (food industry).
Features of the free construction sites:

ИНдУСТРИСКА ЗОНА дЕЛНИЦА

Површина: 462.000 м².
Процент на изграденост: 80%.
Сопственост: 24,60% државна, 75,4% приватна
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 2.50 км. 
Инфраструктура во зоната: трафостаница, 

пристапни патишта, осветлување (делумно).
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: Вори Гевгелија (прехранбена индустрија).
Карактеристики на слободни локации за градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

14.2.41 5.217 3.370 12 / /
Г3
G3

14.2.40 5.474 3.567 12 / /
Г3
G3

14.2.39 5.603 3.698 12 / /
Г3
G3

14.2.38 2.685 1.593 12 / /
Г3
G3

14.2.32 4.044 2.613 12 / /
Г4
G4

14.2.31 3.961 2.588 12 / /
Г3
G3

Забелешка: Намена Г3, Г4 означува сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G3, G4 indicates services, and warehouses.

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

12.3.62 5.199 3.575 15 / /
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

12.3.63 39.202 32.645 15 / /
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г3, Г4 означува сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G3, G4 indicates services, and warehouses.
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inDustrial zone Delnica

Area size: 462.000 m².
Percentage of construction: 80%.
Ownership: 24,60% state, 75,4% private
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 2.50 km. 
Infrastructure:  substation, accessible roads, 

lighting (partly).
Companies working in the industrial zone: Vori 

Gevgelija (food industry).
Features of the free construction sites:

ИНдУСТРИСКА ЗОНА дЕЛНИЦА

Површина: 462.000 м².
Процент на изграденост: 80%.
Сопственост: 24,60% државна, 75,4% приватна
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 2.50 км. 
Инфраструктура во зоната: трафостаница, 

пристапни патишта, осветлување (делумно).
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: Вори Гевгелија (прехранбена индустрија).
Карактеристики на слободни локации за градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

14.2.41 5.217 3.370 12 / /
Г3
G3

14.2.40 5.474 3.567 12 / /
Г3
G3

14.2.39 5.603 3.698 12 / /
Г3
G3

14.2.38 2.685 1.593 12 / /
Г3
G3

14.2.32 4.044 2.613 12 / /
Г4
G4

14.2.31 3.961 2.588 12 / /
Г3
G3

Забелешка: Намена Г3, Г4 означува сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G3, G4 indicates services, and warehouses.

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

12.3.62 5.199 3.575 15 / /
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

12.3.63 39.202 32.645 15 / /
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г3, Г4 означува сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G3, G4 indicates services, and warehouses.
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inDustrial zone Blohotehna 

Area size: 234.500 m².
Percentage of construction: 60%. 
Ownership: 85% state, 15% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 4,5 km. 
Infrastructure:  water supply, sewerage, 

substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: DGPT 

Euro ing – Gevgelija, Josko Junior Gevgelija. 
Features of the free construction sites:

inDustrial zone commercial 
complex purchase anD DistriBution 
center

Area size: 89.000 m².
Percentage of construction: 50%. 
Ownership: 100% state.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 15 km. 
Infrastructure: accessible roads.
Companies working in the industrial zone: none.
Features of the free construction sites:

ИНдУСТРИСКА ЗОНА бЛОхОТЕхНА

Површина: 234.500 м².
Процент на изграденост: 60%. 
Сопственост: 85% државна, 15% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 4,5 км. 
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациска мрежа, трафостаница, пристапни 
патишта,  осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: ДГПТ ЕУРО ИНГ – Гевгелија, Јоско Јуниор 
Гевгелија. 

Карактеристики на слободни локации за градба:

ИНдУСТРИСКА ЗОНА СТОПАНСКИ 
kОмПЛЕКС ОТКУПНО дИСТРИбУТИВЕН-
ЦЕНТАР

Површина: 89.000 м².
Процент на изграденост: 50%. 
Сопственост: 100% државна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 15 км. 
Инфраструктура во зоната: пристапни патишта.
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: нема.
Карактеристики на слободни локации за градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП 39
GP 39

1.853 926,5 10 / /
Г2, Г4
G2, G4

ГП 38
GP 38

2.437 1.218 10 / /
Г2, Г4
G2, G4

Забелешка: Намена Г2, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G4 indicates easy and non polluting industry and warehouses.
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technological inDustrial 
Development zone

Area size: unspecified– the zone is under 
construction.

Percentage of construction: unconstructed 
Ownership: 100 % state. 
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 10 km. 
Infrastructure: accessible roads.
Companies working in the industrial zone: none
Features of the free construction sites:  detailed 

information on the planned locations and appropriate 
uses can be obtained at the Department of Urban 
Planning within the Municipality of Gevgelija and the 
Directorate for Technological Industrial Development 
Zone in Skopje.

 locations for investment in hotel 
complexes

Municipality of Gevgelija has adopted a detailed 
urban plan for the construction of a hotel complex in the 
locality Dolna korija near Negorski Banji. Negorski Banji 
is a modern health and tourist center for prolonged 
treatment and rehabilitation of patients in the field 
of physical medicine and rehabilitation. This detailed 
urban plan determines locations for construction of 
new hotel complexes and health centers.

Free locations for construction of hotel complexes.

ТЕхННОЛОшКО ИНдУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА

Површина: неутврдена – зоната е во фаза на 
изработка.

Процент на изграденост: неизградена. 
Сопственост: 100 % државна. 
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 10 км. 
Инфраструктура во зоната: пристапни патишта.
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: нема
Карактеристики на слободни локации за 

градба: подетални информации за планираните 
локации и соодветни намени можат да се добијат во 
Одделението за урбанизам при општина Гевгелија 
и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони во Скопје.

ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
хОТЕЛСКИ КОмПЛЕКСИ 

Општина Гевгелија има донесено детален 
урбанистички план за изградба на хотелски комплекс 
во месноста Долна корија, во близина на Негорски 
Бањи. Негорски Бањи е модерен здравствен и 
туристички центар наменет за продолжен третман 
и рехабилитација на пациенти  од полето на 
физикална медицина и рехабилитација. Овој детален 
урбанистички план утврдува локации за изградба на 
нови хотелски комплекси и здравствени центри. 

Слободни локации за изградба на хотелски 
комплекси.

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП 1
GP 1

20.599 11.208 15 / /
Г4
G4

ГП 2
GP 2

11.049 7.734 15 / /
Г4
G4

Забелешка: Намена Г4 означува стоваришта 
Note: Purpose G4 indicates warehouses.
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technological inDustrial 
Development zone

Area size: unspecified– the zone is under 
construction.

Percentage of construction: unconstructed 
Ownership: 100 % state. 
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 10 km. 
Infrastructure: accessible roads.
Companies working in the industrial zone: none
Features of the free construction sites:  detailed 

information on the planned locations and appropriate 
uses can be obtained at the Department of Urban 
Planning within the Municipality of Gevgelija and the 
Directorate for Technological Industrial Development 
Zone in Skopje.

 locations for investment in hotel 
complexes

Municipality of Gevgelija has adopted a detailed 
urban plan for the construction of a hotel complex in the 
locality Dolna korija near Negorski Banji. Negorski Banji 
is a modern health and tourist center for prolonged 
treatment and rehabilitation of patients in the field 
of physical medicine and rehabilitation. This detailed 
urban plan determines locations for construction of 
new hotel complexes and health centers.

Free locations for construction of hotel complexes.

ТЕхННОЛОшКО ИНдУСТРИСКА 
РАЗВОЈНА ЗОНА

Површина: неутврдена – зоната е во фаза на 
изработка.

Процент на изграденост: неизградена. 
Сопственост: 100 % државна. 
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 10 км. 
Инфраструктура во зоната: пристапни патишта.
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: нема
Карактеристики на слободни локации за 

градба: подетални информации за планираните 
локации и соодветни намени можат да се добијат во 
Одделението за урбанизам при општина Гевгелија 
и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони во Скопје.

ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
хОТЕЛСКИ КОмПЛЕКСИ 

Општина Гевгелија има донесено детален 
урбанистички план за изградба на хотелски комплекс 
во месноста Долна корија, во близина на Негорски 
Бањи. Негорски Бањи е модерен здравствен и 
туристички центар наменет за продолжен третман 
и рехабилитација на пациенти  од полето на 
физикална медицина и рехабилитација. Овој детален 
урбанистички план утврдува локации за изградба на 
нови хотелски комплекси и здравствени центри. 

Слободни локации за изградба на хотелски 
комплекси.

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП 1
GP 1

20.599 11.208 15 / /
Г4
G4

ГП 2
GP 2

11.049 7.734 15 / /
Г4
G4

Забелешка: Намена Г4 означува стоваришта 
Note: Purpose G4 indicates warehouses.
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Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП1
GP1

60.285 42.199 13,7 / /
Б5
B5

Забелешка: Намена Б5 означува хотелски комплекси.
Note: Purpose B5 indicates hotel complexes.
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ОПШТИНА ДОЈРАН
MUNICIPALITY OF DOJRAN

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Дојран 
Dojran

Адреса на седиштето
Address

ул. Кеј 5-ти ноември бб, 1478 Стар Дојран
str. Kej 5-ti Noemvri nn, 1478 Star Dojran 

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 10'  E22° 43'

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 225-278;
fax +389 (0)34 225-278

Eлектронска пошта
Е-mail dojran@t-home.mk

Интернет страна 
Web page www.dojran-info.com

Надморска височина
Elevation

146 м.н.в.
146 a.s.l.

Територија
Area 132 km2

Население
Population 3.426

Ден на општината
Municipality Celebration day

5 Ноември  (Ослободувањето на Дојран)
5 November (Liberation of Dojran) 

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

Municipality of Dojran is located in the 
south part of the Republic of Macedonia, along 
the Macedonan-Greek border. The municipality is 
located on the shores of Dojransko Lake through 
which it borders Republic of Greece to the east. 
It is situated between the mountains Belasica 
(1.883m) to the north, Krusha (860m,Greece) to 
the east and Karabalija (697m) to the west. The 
lake is 9km long and 7km wide. 

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory 
of the Municipality of Dojran was comprised of 
the following 13 populated surrounding areas:  
Nov Dojran, Star Dojran, Sretenovo, Furka, 
Crnichani, Nikolikj, Gjopcheli, Kurtamzali, Durutli, 
Organdjali, Sevendekli, Dzumabos and Chaushli.  

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:   none.
Secondary roads that pass through the 

municipality: R1105; R1109.
Distance from airports: Alexander the Great 

Airport - Skopje – 147 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 259 km; Thessaloniki Airport, Greece – 93 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 278 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 32 km; Railway Station, Miravci – 39 km; Railway 
Station, Shtip – 109 km

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 74 km; Port of Durres, Albania - 423 km; Port of Burgas, 
Bulgaria - 573 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece - 3 km; Bulgaria - 68 km; Serbia 178 km; 
Kosovo 184 km; Albania 276 км.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 165 km, Thessaloniki – 74 km, Sofia -  275 km, 
Belgrade – 566 km, Zagreb - 954 km, Istanbul – 647 km, 
Vienna – 1.174 km, Budapest - 938 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Општината Дојран се наоѓа во јужниот дел 
од Република Македонија, покрај македонско 
- грчката граница. Општината се наоѓа на 
бреговите на Дојранското Езеро, преку кое 
од источната страна се граничи со Република 
Грција.  Сместена e меѓу планините Беласица 
(1.883 м) од север, планината Круша (860 м, 
Грција) од исток и Карабалија (697 м) од запад. 
Димензиите на езерото изнесуваат 9 км во 
должина и 7 км во ширина. 

Според територијалната организација 
на единиците на локалната самоуправа од 
2005 година подрачјето на Општина Дојран 
го сочинуваат следниве 13 населени места: 
Нов Дојран, Стар Дојран, Сретеново, Фурка, 
Црничани, Николиќ, Ѓопчели, Куртамзали, 
Дурутли, Органџали, Севендекли, Џумабос и 
Чаушли.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
нема.

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1105; Р1109.

Оддалеченост од Аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 147 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид  259 км; Аеродром Солун, 
Грција  - 93 км; Аеродром Софија, Бугарија - 278 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија – 32 км, Железничка станица 
Миравци – 39 км, Железничка станица Штип – 109 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун,Грција – 74 км; Пристаниште Драч, Албанија 
423 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 573 км.

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција - 3 км; Бугарија - 68 км; Србија - 178 
км; Косово - 184 км; Албанија - 276 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 165 км , Солун 74 км, Софија 275 
км, Белград 566 км, Загреб 954 км, Истанбул 647 км, 
Виена 1.174 км, Будимпешта 938 км.

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
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Brief information aBout the 
municipality

Municipality of Dojran is located in the 
south part of the Republic of Macedonia, along 
the Macedonan-Greek border. The municipality is 
located on the shores of Dojransko Lake through 
which it borders Republic of Greece to the east. 
It is situated between the mountains Belasica 
(1.883m) to the north, Krusha (860m,Greece) to 
the east and Karabalija (697m) to the west. The 
lake is 9km long and 7km wide. 

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory 
of the Municipality of Dojran was comprised of 
the following 13 populated surrounding areas:  
Nov Dojran, Star Dojran, Sretenovo, Furka, 
Crnichani, Nikolikj, Gjopcheli, Kurtamzali, Durutli, 
Organdjali, Sevendekli, Dzumabos and Chaushli.  

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:   none.
Secondary roads that pass through the 

municipality: R1105; R1109.
Distance from airports: Alexander the Great 

Airport - Skopje – 147 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 259 km; Thessaloniki Airport, Greece – 93 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 278 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 32 km; Railway Station, Miravci – 39 km; Railway 
Station, Shtip – 109 km

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 74 km; Port of Durres, Albania - 423 km; Port of Burgas, 
Bulgaria - 573 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece - 3 km; Bulgaria - 68 km; Serbia 178 km; 
Kosovo 184 km; Albania 276 км.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 165 km, Thessaloniki – 74 km, Sofia -  275 km, 
Belgrade – 566 km, Zagreb - 954 km, Istanbul – 647 km, 
Vienna – 1.174 km, Budapest - 938 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Општината Дојран се наоѓа во јужниот дел 
од Република Македонија, покрај македонско 
- грчката граница. Општината се наоѓа на 
бреговите на Дојранското Езеро, преку кое 
од источната страна се граничи со Република 
Грција.  Сместена e меѓу планините Беласица 
(1.883 м) од север, планината Круша (860 м, 
Грција) од исток и Карабалија (697 м) од запад. 
Димензиите на езерото изнесуваат 9 км во 
должина и 7 км во ширина. 

Според територијалната организација 
на единиците на локалната самоуправа од 
2005 година подрачјето на Општина Дојран 
го сочинуваат следниве 13 населени места: 
Нов Дојран, Стар Дојран, Сретеново, Фурка, 
Црничани, Николиќ, Ѓопчели, Куртамзали, 
Дурутли, Органџали, Севендекли, Џумабос и 
Чаушли.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
нема.

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1105; Р1109.

Оддалеченост од Аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 147 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид  259 км; Аеродром Солун, 
Грција  - 93 км; Аеродром Софија, Бугарија - 278 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија – 32 км, Железничка станица 
Миравци – 39 км, Железничка станица Штип – 109 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун,Грција – 74 км; Пристаниште Драч, Албанија 
423 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 573 км.

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција - 3 км; Бугарија - 68 км; Србија - 178 
км; Косово - 184 км; Албанија - 276 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 165 км , Солун 74 км, Софија 275 
км, Белград 566 км, Загреб 954 км, Истанбул 647 км, 
Виена 1.174 км, Будимпешта 938 км.
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human resources anD eDucation 

Population: 3.426 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  1.728 men, 
1.698 women.

Ethnic structure of the population:  77,09% 
Macedonians, 11,73% Turks, 8,09% Serbs, 1,72% Roma, 
1,32% other.

Number of unemployed people: 151 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there is one primary school

Educational and gender structure of unemployed 
people: 

local economy

Number of active business entities:   115.
Dominant industries: tourism, catering and textile 

industry.
Main comparative advantages of the municipality: 

Dojransko Lake, the unique way of fishing with the help 
of birds, opportunities to develop alternative forms of 
tourism, built tourist infrastructure. 

Most important local enterprises: KM Company 
(food industry, processing of olives); Factory for shock 
absorbers and spare parts STD (Shock absorbers) Formi 
Davas, LM Company (transportation of passengers), 
Hotel Istatov, Hotel Romantik, Hotel Makedonija, Hotel 
Casino HIT and Hotel Polin (tourism catering industry).

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ 

Население: 3.426 жители (попис на населението 
2002 година).

Полова структура на населението: 1.728 мажи, 
1.698 жени.

Етничка структура на населението: 77,09% 
Македонци, 11,73% Турци, 8,09% Срби, 1,72% Роми, 
1,32% други.

Број на невработени лица: 151 (состојба на 
31.12.2013 год.).   

Образовни институции: Во општината има едно 
основно училиште.

Образовна и полова структура на невработените 
лица:

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 115.
Доминантни индустрии: туризам и 

угостителство, текстилна индустрија. 
Главни компаративни предности на општината: 

Дојранско Езеро, eдинствен начин на риболов на 
ова езеро со помош на птици, можност за развој 
на алтернативни форми на туризмот, изградена 
туристичка инфраструктура.

Најзначајни локални претпријатија: КМ 
Компани (прехранбена индустрија, преработка на 
маслинки); Фабрика за амортизери и резервни делови 
СТД (Изработка на амортизери);  Форми Давас, ЛМ 
Компани (превоз на патници);  Хотел Истатов, Хотел 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

1 1 -

Високо образование
High education 

18 7 11

Више образование
Higher School

3 2 1

Завршено средно образование
Completed secondary education

34 14 20

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

21 14 7

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

74 51 23

                                                     Вкупно / Total 151 89 62

municipalities in southeast region
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Most important foreign investors:   Dojran Stil 
(Greece) - metallurgy.

Mineral resources: none. 
Tourism and catering industry: 7 Hotels and 

motels, 11 restaurants, 3 coffee bars and 3 night clubs 
(summer beach nightclubs).

inDustrial zones anD locations for 
investment

The municipality of Dojran has the Industrial Zone 
“Dushanovac” which is on excellent location near the 
regional road R1105 (Strumica - border with Republic of 
Greece), 2.5 km from the settlement of Nov Dojran and 
3.5 km from the lake shore. 

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: The Municipal Council, upon investor’s 
requirement, can reach a decision for determining 
special advantages for a certain investment.  

inDustrial zone- inDustrial 
commercial complex Dushanovac 

Area size:   200.000 m².
Percentage of construction: unconstructed.
Ownership: 100% state.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 3 km.
Infrastructure: unconstructed.
Companies working in the industrial zone:  none.
Features of the free construction sites:

Романтик, Хотел Македонија, Хотел и казино ХИТ, 
Хотел Полин (туристичко угостителска дејност).

Најзначајни странски инвеститори: Дојран Стил 
(Грција) - металургија.

Минерални ресурси: нема.
Туризам и Угостителство: 7 Хотели и мотели, 

11 ресторани, 3 кафетерии и 3 ноќни клубови (летни 
дискотеки на плажа).

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Дојран идентификувана е 
Индустриската зона „Душановац“, која се наоѓа на 
одлична местоположба во близина на регионалниот 
пат Р1105 (Струмица - граница со Република Грција), 
на 2.5 км од населбата Нов Дојран и 3,5 км од 
езерскиот брег. 

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Советот на општината, на 
барање на инвеститор, може да донесе одлука за 
утврдување на посебни поволности за одредена 
конкретна инвестиција.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА ИНдУСТРИСКО 
СТОПАНСКИ КОмПЛЕКС дУшАНОВАЦ

Површина: 200.000 м².
Процент на изграденост:  неизградена.
Сопственост: 100% државна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 3 км.
Инфраструктура во зоната: неизградена. 
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: нема.
Карактеристики на слободни локации за градба: 

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

1 6.714 3.859 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

2 6.258 3.516 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

3 2.895 1.068 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4
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Most important foreign investors:   Dojran Stil 
(Greece) - metallurgy.

Mineral resources: none. 
Tourism and catering industry: 7 Hotels and 

motels, 11 restaurants, 3 coffee bars and 3 night clubs 
(summer beach nightclubs).

inDustrial zones anD locations for 
investment

The municipality of Dojran has the Industrial Zone 
“Dushanovac” which is on excellent location near the 
regional road R1105 (Strumica - border with Republic of 
Greece), 2.5 km from the settlement of Nov Dojran and 
3.5 km from the lake shore. 

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: The Municipal Council, upon investor’s 
requirement, can reach a decision for determining 
special advantages for a certain investment.  

inDustrial zone- inDustrial 
commercial complex Dushanovac 

Area size:   200.000 m².
Percentage of construction: unconstructed.
Ownership: 100% state.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 3 km.
Infrastructure: unconstructed.
Companies working in the industrial zone:  none.
Features of the free construction sites:

Романтик, Хотел Македонија, Хотел и казино ХИТ, 
Хотел Полин (туристичко угостителска дејност).

Најзначајни странски инвеститори: Дојран Стил 
(Грција) - металургија.

Минерални ресурси: нема.
Туризам и Угостителство: 7 Хотели и мотели, 

11 ресторани, 3 кафетерии и 3 ноќни клубови (летни 
дискотеки на плажа).

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Дојран идентификувана е 
Индустриската зона „Душановац“, која се наоѓа на 
одлична местоположба во близина на регионалниот 
пат Р1105 (Струмица - граница со Република Грција), 
на 2.5 км од населбата Нов Дојран и 3,5 км од 
езерскиот брег. 

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Советот на општината, на 
барање на инвеститор, може да донесе одлука за 
утврдување на посебни поволности за одредена 
конкретна инвестиција.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА ИНдУСТРИСКО 
СТОПАНСКИ КОмПЛЕКС дУшАНОВАЦ

Површина: 200.000 м².
Процент на изграденост:  неизградена.
Сопственост: 100% државна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 3 км.
Инфраструктура во зоната: неизградена. 
Претпријатија кои работаат во индустриската 

зона: нема.
Карактеристики на слободни локации за градба: 

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

1 6.714 3.859 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

2 6.258 3.516 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

3 2.895 1.068 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4
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locations for investment in hotel 
complexes

Municipality of Dojran has determined two 
tourist development zones in Star and Nov Dojran. The 
characteristics of the free locations in these tourist 
development zones are shown in the table below: 

ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
хОТЕЛСКИ КОмПЛЕКСИ 

Општина Дојран  има утврдено две туристичко 
развојни зони во Стар и Нов Дојран. Карактеристики 
на слободните локации во овие туристичко развојни 
зони се прикажани во долунаведената табела:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

4 2.691 1.026 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

5 2.701 1.033 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

6 2.680 1.020 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

7 2.109 669 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

8 2.434 858 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

9 2.478 877 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

10 2.362 790 10,20 61 600
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г2, Г3, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G3, G4 indicates easy and non polluting industry, services, and warehouses.

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ТРЗ Нов Дојран
TDZ Nov Dojran

100.271 61.819 25 61 600
Б5
B5

ТРЗ Стар Дојран
TDZ Star Dojran

171.346 154.816 25 61 600
Б5
B5

Забелешка: Намена Б5 означува хотелски комплекси.
Note: Purpose B5 indicates hotel complexes.
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ОПШТИНА КОНЧЕ
MUNICIPALITY OF KONCHE

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Конче
Konche

Адреса на седиштето
Address 2424 Конче

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 29'  E022° 22'

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 630-325
fax: +389 (0)34 630-327 

Eлектронска пошта
Е-mail opstina.konce@t-home.mk

Интернет страна 
Web page www.konce.gov.mk

Надморска височина
Elevation

580 м.н.в.
580  a.s.l.

Територија
Area 233,05 km²

Население
Population 3.536

Ден на општината
Municipality Celebration day

12 Јули (Петровден – празник на општината)
July 12 (St. Peter’s Day-Municipality Celebratoin Day)

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

The former medieval episcopal center Konche 
is a typical rural municipality located in the central - 
eastern part of Republic of Macedonia, surrounded by 
the mountains Konecka and Smrdesnik or Municipalities 
of Stip, Negotino, Demir Kapija, Valandovo, Strumica, 
Vasilevo and Radovish. The main economic activities 
in the municipality are agriculture, stock breeding, 
water management and forestry. Special emphasis has 
the production of high quality tobacco  of the type 
“Jaka“ with about 1,000,000 kilograms annually, which 
represents 5 % of the total tobacco production in the 
country.

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory 
of the Municipality of Konche was comprised of the 
following 14 populated surrounding areas: Gabrevci 
, Garvan , Gorna Vrashtica , Gorni Lipovikj , Dedino , 
Dolna Vrashtica , Dolni Lipovikj , Dolni Radesh, Zagorci , 
Konche , Lubnica , Negrenovci , Rakitec and Skorusha . 

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:   
Indirect access to the main road A4 through the 
secondary road R2433.

Secondary roads that pass through the 
municipality:  R2433.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje - 143 km Airport St .Apostle Paul - 
Ohrid 268 km, Thessaloniki Airport , Greece - 215 km, 
Sofia Airport , Bulgaria -292 km .

Distance from railways: Railway station Gevgelija 
- 113 km, Railway Station Miravci - 104 km, Railway 
Station Stip - 75 km .

Distance from ports:  Port of Thessaloniki , Greece 
- 192 km, Port of Durres , Albania 432 km , Port Burgas 
, Bulgaria - 626 km .

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece - 119 km , Bulgaria, 95 km , Serbia 174 
km , Kosovo 180 km , Albania 264 km .

Distance of the Municipality from major cities:  
Skopje 162 km, Thessaloniki 192 km, Sofia 289 km, 
Belgrade 563 km, Zagreb 950 km, Istanbul 778 km, 
Vienna 1.171 km , Budapest 934 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Некогашниот средновековен епископски 
центар Конче е типично рурална општина сместена 
во централно-источниот дел од Република 
Македонија опкружена со Конечка Планина и 
Смрдешник, односно општините Штип, Неготино, 
Демир Капија, Валандово, Струмица, Василево и 
Радовиш. Главни економски активности во општината 
се земјоделството, сточарството, водостопанството 
и шумарството. Посебен акцент има производството 
на високо квалитетен тутун од типот „Јака“ со околу 
1.000.000 килограми годишно  кое претставува 5% 
од вкупното производство на тутун во Република 
Македонија.

Според територијалната организација на 
единиците на локалната самоуправа од 2005 
година подрачјето на Општина Конче го сочинуваат 
следниве 14 населени места: Габревци, Гарван, Горна 
Враштица, Горни Липовиќ, Дедино, Долна Враштица, 
Долни Липовиќ,  Долни Радеш, Загорци, Конче, 
Лубница, Негреновци, Ракитеци и Скоруша.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
индиректен пристап на магистрален патен правец А4 
преку регионален патен правец P2433.

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: P2433.

Оддалеченост од аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје  - 143 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид 268 км; Аеродром Солун, 
Грција  - 215 км; Аеродром Софија, Бугарија –292 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија - 113 км; Железничка станица 
Миравци – 104 км; Железничка станица Штип – 75 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 192 км; Пристаниште Драч, Албанија 
432 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 626 км. 

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција – 119 км; Бугарија 95 км; Србија 174 
км; Косово 180 км; Албанија 264 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 162 км , Солун 192 км, Софија 289 
км, Белград 563 км, Загреб 950 км, Истанбул 778 км, 
Виена 1.171 км, Будимпешта 934 км.

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
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Brief information aBout the 
municipality

The former medieval episcopal center Konche 
is a typical rural municipality located in the central - 
eastern part of Republic of Macedonia, surrounded by 
the mountains Konecka and Smrdesnik or Municipalities 
of Stip, Negotino, Demir Kapija, Valandovo, Strumica, 
Vasilevo and Radovish. The main economic activities 
in the municipality are agriculture, stock breeding, 
water management and forestry. Special emphasis has 
the production of high quality tobacco  of the type 
“Jaka“ with about 1,000,000 kilograms annually, which 
represents 5 % of the total tobacco production in the 
country.

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory 
of the Municipality of Konche was comprised of the 
following 14 populated surrounding areas: Gabrevci 
, Garvan , Gorna Vrashtica , Gorni Lipovikj , Dedino , 
Dolna Vrashtica , Dolni Lipovikj , Dolni Radesh, Zagorci , 
Konche , Lubnica , Negrenovci , Rakitec and Skorusha . 

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:   
Indirect access to the main road A4 through the 
secondary road R2433.

Secondary roads that pass through the 
municipality:  R2433.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje - 143 km Airport St .Apostle Paul - 
Ohrid 268 km, Thessaloniki Airport , Greece - 215 km, 
Sofia Airport , Bulgaria -292 km .

Distance from railways: Railway station Gevgelija 
- 113 km, Railway Station Miravci - 104 km, Railway 
Station Stip - 75 km .

Distance from ports:  Port of Thessaloniki , Greece 
- 192 km, Port of Durres , Albania 432 km , Port Burgas 
, Bulgaria - 626 km .

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece - 119 km , Bulgaria, 95 km , Serbia 174 
km , Kosovo 180 km , Albania 264 km .

Distance of the Municipality from major cities:  
Skopje 162 km, Thessaloniki 192 km, Sofia 289 km, 
Belgrade 563 km, Zagreb 950 km, Istanbul 778 km, 
Vienna 1.171 km , Budapest 934 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Некогашниот средновековен епископски 
центар Конче е типично рурална општина сместена 
во централно-источниот дел од Република 
Македонија опкружена со Конечка Планина и 
Смрдешник, односно општините Штип, Неготино, 
Демир Капија, Валандово, Струмица, Василево и 
Радовиш. Главни економски активности во општината 
се земјоделството, сточарството, водостопанството 
и шумарството. Посебен акцент има производството 
на високо квалитетен тутун од типот „Јака“ со околу 
1.000.000 килограми годишно  кое претставува 5% 
од вкупното производство на тутун во Република 
Македонија.

Според територијалната организација на 
единиците на локалната самоуправа од 2005 
година подрачјето на Општина Конче го сочинуваат 
следниве 14 населени места: Габревци, Гарван, Горна 
Враштица, Горни Липовиќ, Дедино, Долна Враштица, 
Долни Липовиќ,  Долни Радеш, Загорци, Конче, 
Лубница, Негреновци, Ракитеци и Скоруша.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
индиректен пристап на магистрален патен правец А4 
преку регионален патен правец P2433.

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: P2433.

Оддалеченост од аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје  - 143 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид 268 км; Аеродром Солун, 
Грција  - 215 км; Аеродром Софија, Бугарија –292 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија - 113 км; Железничка станица 
Миравци – 104 км; Железничка станица Штип – 75 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 192 км; Пристаниште Драч, Албанија 
432 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 626 км. 

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција – 119 км; Бугарија 95 км; Србија 174 
км; Косово 180 км; Албанија 264 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 162 км , Солун 192 км, Софија 289 
км, Белград 563 км, Загреб 950 км, Истанбул 778 км, 
Виена 1.171 км, Будимпешта 934 км.
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human resources anD eDucation

Population: 3.536 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population: 1.886 men, 
1.650 women.

Ethnic structure of the population: 85,10% 
Macedonians, 14,73% Turks, 0,16% other.

Number of unemployed people: 393 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there is one primary school.

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities:  77.
Dominant industries: agriculture (production 

of tobacco), stock breeding, water management and 
forestry.  

Main comparative advantages of the municipality: 
ecologically clean environment, low cost of land, natural 
resources. 

Most important local enterprises: Dairy Eko mleko 
(production of dairy products).

Most important foreign investors:  none
Mineral resources: clay kaolin, quartz, lime and 

copper (non-mineral raw materials) 
Tourism and catering industry: none

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ

Население: 3.536 жители (попис на населението 
2002 година).

Полова структура: 1.886 мажи, 1.650 жени.
Етничка структура на населението: 85,10% 

Македонци, 14,73% Турци, 0,16% други.
Број на невработени лица: 393 (состојба на 

31.12.2013 год.).
Образовни институции: на територијата на 

општината има едно основно училиште.
Образовна и полова структура на невработените 

лица: 

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 77.
Доминантни индустрии: земјоделство 

(производство на тутун), сточарство, водостопанство 
и шумарство.

Главни компаративни предности на општината: 
чиста еколошка средина, ниска цена на земјиштето, 
природни ресурси.

Најзначајни локални претпријатија: Млекара 
Еко млеко (производство на млечни производи).

Најзначајни странски инвеститори: нема.
Минерални ресурси: глина каолин, кварц, вар и 

бакар (неминерални суровини).
Туризам и Угостителство: нема.

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

1 - -

Високо образование
High education 

6 - -

Више образование
Higher School

1 - -

Завршено средно образование
Completed secondary education

92 - -

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

42 - -

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

180 - -

                                                     Вкупно / Total 393 - -
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inDustrial zones anD locations for 
investment

Municipality of Konche has not determined 
any industrial zone and the potential investors can 
prepare local urban planning documentation with 
the purpose of the facilities G3, G4-light and non-
polluting industry.

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: The Municipal Council, upon 
investor requirement, can reach a decision for 
determining special advantages for a certain 
investment.  

Features of the free construction sites: detailed 
information can be obtained within the Municipality of 
Konche 

locations for investment in hotel 
complexes 

With the detailed urban plan the Municipality 
of Konche has determined construction of a tourist 
settlement on the banks of the artificial lake Mantovo. 
The project envisages construction of individual 
vacation houses, a hotel, trim trails and sport pitches.

Features of the free construction sites:

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ 

На територијата на општина Конче нема утврдено 
индустриска зона, а потенцијалните инвеститори 
можат да изработат локална урбанистичка планска 
документација со намена на објекти Г3, Г4-лесна и 
незагадувачка индустрија.

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Советот на општината, на 
барање на инвеститор, може да донесе одлука за 
утврдување на посебни поволности за одредена 
конкретна инвестиција.

Карактеристики на слободни локации за 
градба: подетални информации можат да се добијат 
во општина Конче.

ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
хОТЕЛСКИ КОмПЛЕКСИ 

Со детален урбанистички план општина Конче 
утврди изградба на Туристичка населба на брегот 
на вештачкото езеро Мантово. Проектот предвидува 
изградба на индивидуални куќи за одмор, хотел, 
трим-патеки и спорски терени.

Карактеристики на слободни локации за градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП 1
CL 1

13.000 4.200 17 61 1.000
Б5
B5

Забелешка: Намена Б5 означува хотелски комплекси.
Note: Purpose B5 indicates hotel complexes.
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ОПШТИНА НОВО СЕЛО
MUNICIPALITY OF NOVO SELO

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Ново село
Novo selo

Адреса на седиштето
Address

ул. Мануш Турновски бб, 2434 Ново Село
str. Manus Turnovski nn, 2434 Novo Selo

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 24'  E22° 52'

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 355-202;
Fax. +389 (0)34 355-702

Eлектронска пошта
Е-mail administracija@novoselo.gov.mk

Интернет страна 
Web page www.novoselo.gov.mk

Надморска височина
Elevation

260 м.н.в.
260 a.s.l.

Територија
Area 237,45 km2

Население
Population 11.567

Ден на општината
Municipality Celebration day

12 Декември (конституирање на првиот совет)
December 12 (constitution of the first council)

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

Municipality of Novo Selo is located at the 
southeast end of the Republic of Macedonia and it 
borders the municipalities of Strumica, Berovo and 
Bosilovo on the Macedonian side and the municipalities 
of Petrich and Muries on the Bulgarian and Greek 
side. Novo Selo is the second largest settlement in 
the Strumica valley with a physiognomy of a city. The 
municipality differs from the others by a few unique 
things: it is the only municipality in the country that 
borders two European Union countries, and it has the 
highest waterfall in the Republic of Macedonia (Smolare 
Waterfall 39.5m).

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory of 
the Municipality of Novo Selo was comprised of the 
following 16 populated surrounding areas: Novo Selo, 
Sushica, Mokrievo, Novo Konjarevo, Koleshino, Mokrino, 
Smolari, Zubovo, Staro Konjarevo, Drazevo, Borisovo, 
Samoilovo, Barbarevo, Stinik, Badilen and Bajkovo.

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:  Direct 
access to the main road A4.  

Secondary roads that pass through the 
municipality:  R1402.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 153 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 278 km; Thessaloniki Airport, Greece – 167 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 217 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 68 km; Railway Station, Miravci – 59 km; Railway 
Station, Shtip – 88 km

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 144 km; Port of Durres, Albania - 442 km; Port of 
Burgas, Bulgaria - 551 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece – 66 km; Bulgaria 5 km; Serbia 185 km; 
Kosovo 191 km; Albania 296 km.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 172 km, Thessaloniki – 144 km, Sofia -  214 km, 
Belgrade – 586 km, Zagreb - 973 km, Istanbul – 730 km, 
Vienna – 1.194 km, Budapest - 957 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Општина Ново Село се наоѓа на крајниот 
југоисточен дел од Република Македонија и граничи 
со општините Струмица, Берово и Босилово од 
македонска страна и општините Петрич и Муриес 
од бугарска и грчка страна. Ново Село е втора по 
големина населба во Струмичката котлина со градска 
физиономија. Општината се разликува од другите 
по неколку уникатни работи: единствена општина во 
Република Македонија која граничи со две држави 
од Европската Унија; и на нејзина територија се 
наоѓа највисок водопад во Република Македонија 
(Смоларски водопад 39,5м.). 

Според територијалната организација на 
единиците на Локалната самоуправа од 2005 година 
подрачјето на Општина го сочинуваат следниве 16 
населени места: Ново Село, Сушица, Мокриево, Ново 
Коњарево, Колешино, Мокрино, Смолари, Зубово, 
Старо Коњарево, Дражево, Борисово, Самоилово, 
Барбарево, Стиник, Бадилен и Бајково.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
директен пристап на магистрален патен правец А4.  

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1402.

Оддалеченост од аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје  - 153 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид 278 км; Аеродром Солун, 
Грција  - 167 км; Аеродром Софија, Бугарија - 217 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија  - 68 км; Железничка станица 
Миравци - 59 км; Железничка станица Штип – 88 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 144 км; Пристаниште Драч, Албанија 
442 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 551 км. 

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција – 66 км; Бугарија 5 км; Србија 185 км; 
Косово 191 км; Албанија 296 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 172 км , Солун 144 км, Софија 214 
км, Белград 586 км, Загреб 973 км, Истанбул 730 км, 
Виена 1.194 км, Будимпешта 957 км.

municipalities in southeast region
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human resources anD eDucation

Population:  11.567 inhabitants(according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  5.979 men, 
5.588 women.

Ethnic structure of the population:  91,92% 
Macedonians, 0,21% Serbs, 0,29% others.

Number of unemployed people: 1.043 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there are two primary schools.

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities:  256.
Dominant industries: Agriculture, tobacco 

production, food industry, textile industry, wood-
processing industry, construction industry.

Main comparative advantages of the municipality: 
the only municipality in the country that borders two 
European Union countries, has a border crossing.

Most important local enterprises: Kolid Foods 
DOOEL (food industry); Dzovi Company DOOEL 
(construction industry); Jastreb DOOEL (wood 
processing industry); Riko-Gradba DOOEL, Piramida 
DOOEL (construction industry); Alumin - BD DOO (metal 
processing industry).

Most important foreign investors:   none

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ 

Население: 11.567 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура: 5.979 мажи, 5.588 жени.
Етничка структура на населението: 91,92% 

Македонци, 0,21% Срби, 0,29% други.
Број на невработени лица: 1.043 (состојба на 

31.12.2013 год.).   
Образовни институции: На територијата на 

општината има две основни училишта.
Образовна и полова структура на невработените 

лица:

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 256.
Доминантни индустрии: земјоделство, 

производство на тутун, прехранбена индустрија, 
текстилна индустрија, дрво-преработувачка 
индустрија, градежна индустрија.

Главни компаративни предности на општината: 
единствена општина во Република Македонија која 
граничи со две држави од ЕУ, присуство на граничен 
премин.

Најзначајни локални претпријатија: Колид фудс 
ДООЕЛ (прехранбена индустрија); Џови Компани 
ДООЕЛ (градежна индустрија); Јастреб ДООЕЛ 
(дрвно-преработувачка индустрија); Рико-Градба 
ДООЕЛ, Пирамида ДООЕЛ (градежна индустрија); 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

4 4 0

Високо образование
High education 

48 22 26

Више образование
Higher School

11 8 3

Завршено средно образование
Completed secondary education

227 113 114

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

174 111 63

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

579 354 225

                                                     Вкупно / Total 1.043 612 431

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
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Mineral resources: none
Tourism and catering industry: 1 hotel, 10 

restaurants, 1 coffee bar, 1 night club 

inDustrial zones anD locations for 
investment

Municipality of Novo Selo has three industrial 
zones. Industrial zone “Borisovo”, Industrial Zone 
“Mokrino-Mokrievo”, Industrial zone and “Brod-Zubovo”.

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: The Municipal Council, upon investor 
requirement, can reach a decision for determining 
special advantages for a certain investment.  

inDustrial zone Borisovo

Area size:  249.000 m2. 
Percentage of construction:  30%.
Ownership:  20% state, 80% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 6 km to Novo Selo.
Infrastructure: accessible roads, substation, 

lighting,
Companies working in the industrial zone: Kolid 

Foods DOOEL, Sicilija DOOEL and Pot Koleshino.
Features of the free construction sites:

Алумин – БД ДОО (металопреработувачка индустрија).
Најзначајни странски инвеститори: нема
Минерални ресурси: нема.
Туризам и Угостителство: 1 хотел, 10 ресторани, 

1 кафе бар, 1 ноќен клуб.

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Ново Село  идентификувани 
се три индустриски зони и тоа Индустриска зона 
„Борисово“, Индустриска зона „Мокрино-Мокриево“ 
и Индустриска зона „Брод-Зубово“. 

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Советот на општината, на 
барање на инвеститор, може да донесе одлука за 
утврдување на посебни поволности за одредена 
конкретна инвестиција.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА бОРИСОВО

Површина: 249.000 м2. 
Процент на изграденост: 30%.
Сопственост: 20% државна, 80% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 6 км до Ново Село.
Инфраструктура во зоната: пристапни патишта, 

трафостаница и осветлување.
Претпријатија кои работат во зоната: Колид 

Фудс ДООЕЛ, Сицилија ДООЕЛ и Пот Колешино.
Карактеристики на слободни локации за градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

1-3 2.940 999
П + 2
P + 2

61 300
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

1-5 2.740 1.156
П + 2
P + 2

61 300
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

1-7 4.007 1.692
П + 2
P + 2

61 300
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

1-30 3.210 1.421
П + 2
P + 2

61 300
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

1-31 2.274 780
П + 2
P + 2

61 300
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г2, Г3, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G3, G4 indicates easy and non polluting industry, services, and warehouses.
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inDustrial zone mokrino - mokrievo

Area size: 163.029 m2. 
Percentage of construction: 20%. 
Ownership: 30% state, 70% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center):  7,5 km to Novo Selo.  .
Infrastructure: accessible roads.
Companies working in the industrial zone: Dzam 

Prom DOOEL - wood processing industry and Eco Podgor 
DOOEL - purchase center for agricultural products.

Features of the free construction sites:

ИНдУСТРИСКА ЗОНА мОКРИНО - 
мОКРИЕВО

Површина: 163.029 м2. 
Процент на изграденост: 20%. 
Сопственост: 30% државна, 70% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 7,5 км до Ново Село.
Инфраструктура во зоната: пристапни 

патишта.
Претпријатија кои работат во зоната: Џам 

Пром ДООЕЛ -  дрвно-преработувачка индустрија и 
Еко Подгор ДООЕЛ – откупен центар за земјоделски 
производи.

Карактеристики на слободни локации за 
градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

1 1.935 867
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

2 2.240 1.418
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

3 2.034 1.226
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

4 1.971 1.139
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

5 1.941 1.170
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

6 2.061 1.042
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

11 1.566 765
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

12 2.454 1.288
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

14 756 357
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

16 831 238
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

19 2.767 1.056
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

20 3.719 1.822
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

21 8.662 4.674
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4
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12 2.454 1.288
П + 1
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14 756 357
П + 1
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G2, G3, G4

16 831 238
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19 2.767 1.056
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inDustrial zone BroD - zuBovo

Area size:  39.866 м2. 
Percentage of construction:  unconstructed. 
Ownership: 100% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center):  4 km to Novo Selo
Infrastructure:  accessible roads
Companies working in the industrial zone: none 
Features of the free construction sites: detailed 

information can be obtained at the Department of 
Urban Planning within the Municipality of Novo Selo .

Purpose for free construction sites: G2, G3, 
G4 -  easy and non polluting industry, services, and 
warehouses.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА бРОд - ЗУбОВО

Површина: 39.866 м2. 
Процент на изграденост: неизградена. 
Сопственост:  100% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 4 км до Ново Село.
Инфраструктура во зоната: пристапни патишта.
Претпријатија кои работат во зоната: нема.
Карактеристики на слободни локации за 

градба: подетални информации можат да се добијат 
во одделението за урбанизам при општина Ново 
Село.

Намена на слободни локации за градба: Г2, Г3, 
Г4 -  лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и 
стоваришта.

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

23 16.627 12.672
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

24 2.669 1.406
П + 1
P + 1

61 200
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г2, Г3, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G3, G4 indicates easy and non polluting industry, services, and warehouses.
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ОПШТИНА РАДОВИШ
MUNICIPALITY OF RADOVISH

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality Радовиш Radovish

Адреса на седиштето
Address

бул. „Александар Македонски“ бр.7, 2420 Радовиш
blvd. “Aleksandar Makedonski” No 7, 2420 Radovish

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 38’  E22° 28’

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 635-007;
fax +389 (0)34 630-290

Eлектронска пошта
Е-mail gradonacalnik@radovis.gov.mk

Интернет страна 
Web page www.radovis.gov.mk

Надморска височина
Elevation

380 м.н.в.
380 a.s.l

Територија
Area 608 km2

Население
Population 28.244

Ден на општината
Municipality Celebration day

6 Ноември (ослободување на Радовиш)
November 6 (liberation of Radovish)

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

Municipality of Radovis is located in the 
southeastern part of the Republic of Macedonia and it 
occupies the northwestern part of Strumica – Radovis 
valley. The northern relief terrain of the municipality 
belongs to Plachkovica mountain while the southern 
to Smrdesnik mountain. The hilly area of Jurukluk 
along with the basin of Damjansko field is located to 
the northwest, and to the southeast is the floodplain 
of the river Radovishka. The Municipality of Radovish 
borders many municipalities: Municipality of Konche 
to the southwest, Municipality of Berovo to the east, 
Municipality of Vasilevo to the south, Municipality of 
Stip to the northwest and municipalities of Karbinci 
and Vinica to the north. 

According to the territorial organization of local 
self government units as of 2005 the territory of the 
Municipality of Radovish was comprised of the city of 
Radovish and the following 20 populated surrounding 
areas: Oraovica, Podaresh, Jargulica, Pokrajchevo, 
Zleovo, Vojslavci, Suldurci, Kalugjerica, Injevo, Alikoch, 
Kodzalija, Buchim, Parnalija, Kozbunar, Smilanci, 
Shturovo, Supurgje, Kalauzlija, Buchim and Topolnica.

transport network

Motorway, highway trunk and main roads:  Direct 
access to the main road A4.  

Secondary roads that pass through the 
municipality: R1310, R1403, R2431, R2433, R29471.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 107 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 232 km; Thessaloniki Airport, Greece – 177 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 256 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 88 km; Railway Station, Miravci – 74 km; Railway 
Station, Shtip – 40 km

Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
– 151 km; Port of Durres, Albania - 396 km; Port of 
Burgas, Bulgaria - 590 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Greece – 80 km; Bulgaria 57 km; Serbia 138 km; 
Kosovo 144 km; Albania 270 km.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 126 km, Thessaloniki – 154 km, Sofia -  253 km, 
Belgrade – 526 km, Zagreb - 914 km, Istanbul – 740 km, 
Vienna – 1.135 km, Budapest - 898 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА

Општина Радовиш е сместена во југоисточниот 
дел на Република Македонија и го зафаќа 
северозападниот дел од струмичко – радовишката 
котлина. Северниот релјефен дел од Општината 
и припаѓа на планината Плачковица, јужниот на 
планината Смрдешник, на северозапад се наоѓа 
ридестиот дел од областа Јуруклук, заедно со 
басенот на Дамјанско поле, а на југоисток се 
протега алувијалната рамнина на Радовишка Река. 
Општината Радовиш се граничи со повеќе општини 
и тоа: Општина Конче на југозапад, Општина Берово 
на исток, Општина Василево на југ, Општина Штип 
на северозапад и Општините Карбинци и Виница на 
север.

Според територијалната организација на 
единиците на локалната самоуправа од 2005 година 
подрачјето на Општина Радовиш го сочинуваат 
градот Радовиш и следниве 20 населени места: 
Ораовица, Подареш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, 
Војславци, Сулдурци, Калуѓерица, Ињево, Аликоч, 
Коџалија, Бучим, Парналија, Козбунар, Смиланци, 
Штурово, Супурѓе, Калаузлија, Бучим и Тополница.

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
директен пристап на магистрален патен правец А4.

Регионални патни правци кои поминуваат низ 
општината: Р1310, Р1403, Р2431, Р2433, Р29471.

Оддалеченост од аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 107 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид 232 км; Аеродром Солун, 
Грција - 177 км; Аеродром Софија, Бугарија – 256 км. 

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија - 88 км; Железничка станица 
Миравци– 74 км; Железничка станица Штип – 40 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 151 км; Пристаниште Драч, Албанија 
396 км; Пристаниште Бургас, Бугарија –  590 км.

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Грција – 80 км; Бугарија 57км; Србија 138 
км; Косово 144 км; Албанија 270 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 126 км , Солун 154 км, Софија 253 
км, Белград 526 км, Загреб 914 км, Истанбул 740 км, 
Виена 1.135 км, Будимпешта 898 км.

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
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Виена 1.135 км, Будимпешта 898 км.
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human resources anD eDucation

Population: 28.244 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population:  14.352 men, 
13.892 women.

Ethnic structure of the population:  84,10% 
Macedonians, 14,38% Turks, 0.25%, Serbs 0,96%, Roma 
0,31%other.

Number of unemployed people: 3.301 (as of 
31.12.2013).

Educational institutions: At the territory of the 
municipality there is one high school and five primary 
schools. 

Educational and gender structure of unemployed 
people:

local economy

Number of active business entities:  933.
Dominant industries: tobacco production , food 

industry , textile industry , wood - processing industry 
, construction industry, manufacturing of paper and 
paper packaging.

Main comparative advantages of the municipality: 
Abundance in various ore concentrated on a small 
area ( copper , gold , silver , iron and lead) , favorable 
climatic conditions ( blend of  Mediterranean and mild 
continental climate – 276 sunny  days ), a favorable 
geographical position ( equal strategic communication 
with most major urban centers ).

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ

Население: 28.244 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура: 14.352 мажи, 13.892 жени.
Етничка структура на населението: 84,10% 

Македонци, 14,38% Турци, 0,25% Срби, 0,96% Роми, 
0,31% други.

Број на невработени лица: 3.301 (состојба на 
31.12.2013 год.).   

Образовни институции: на територијата на 
општината има едно средно училиште и пет основни 
училишта.

Образовна и полова структура на невработените 
лица: 

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 933.
Доминантни индустрии: производство на тутун, 

прехранбена индустрија, текстилна индустрија, дрво-
преработувачка индустрија, градежна индустрија, 
производство на хартија и хариена амбалажа.

Главни компаративни предности на општината: 
Богатството на различна руда концентрирана на 
мал простор (бакар, злато, сребро, железо и олово), 
поволни климатски услови (спој помеѓу медитеранска 
и умерено-континентална клима – 276 сончеви 
денови), поволна географска положба (еднаква 
стратешка комуникација со повеќето поголеми 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

- - -

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

11 - -

Високо образование
High education 

307 - -

Више образование
Higher School

95 - -

Завршено средно образование
Completed secondary education

1167 - -

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

328 - -

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

1393 - -

                                                     Вкупно / Total 3.301 - -
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Most important local enterprises: Buchim 
(Mining - copper, gold, silver, etc.); Alfainzhinering ( 
energetics, construction , etc. ) ; Suppliers Andonovi, 6ti 
Noemvri ( processing and preserving of meat and meat 
products ) , Mardi , MK Markos, MK Marteks, Dekorteks, 
Super Hit ( textile industry), AD Jaka Tabak (tobacco 
industry); Tehnika (construction) Kometal Petre, Semi, 
Metalpromet (metallurgy) ; Gold Mak (processing of 
precious metals - gold, silver), 22ri Oktomvri (trade 
- electrical materials); Roloplastika (processing of 
plastics and PVC sewer pipes, etc. ) Modern home 
Bazhe (wood industry and packaging); Valentina promet 
(trade, construction materials); Flores, Fungi Flora, Best 
Food (purchase and processing of agricultural products, 
forest fruits); Detonim Buchim (production and sales 
of explosives); Dairy Gorgievi (processing of milk and 
production of dairy products) , Di trans DOO (transport).

Most important foreign investors: Buchim (Russia) 
- mining (copper, gold, silver, etc.).

Mineral resources: clay kaolin, quartz, granite, 
lime, iron, copper, lead, zinc, gold and  silver.

Tourism and catering industry: 5 hotels, 25 
restaurants and pizza restaurants, 4 coffee bars, 2 night 
clubs. 

inDustrial zones anD locations for 
investment

Municipality of Radovish has 2 Industrial zones 
–Industrial zone “Radovish” and Industrial zone 
“Podaresh”.

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones: The Municipal Council, upon investor 
requirement, can reach a decision for determining 
special advantages for a certain investment.  

inDustrial zone raDovish

Area size:  1.319.000 m2

Percentage of construction:  40%
Ownership: undefined
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center):  2 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, 

substation, accessible roads, lighting. 
Companies working in the industrial zone: Best 

Food, Super Hit, Dekorteks, 6ti Noemvri, Metalpromet, 
Semi, Dairy Gorgievi, Jaka Tabak and other.  

Features of the free construction sites: The new 
detailed urban plan for this industrial zone is under 
construction. 

урбани центри).
Најзначајни локални претпријатија: 

Бучим (Рударство – бакар, злато, сребро и др); 
Aлфаинжинеринг (Енергетика, градежништво и др); 
Снабдител Андонови, 6-ти Ноември (преработка и 
конзервирање на месо и месни производи); Марди, МК 
Маркос, МК Мартекс, Декортекс, Супер Хит (текстилна 
индустрија); АД Јака Табак (тутунска индустрија); 
Tехника (градежништво); Кометал Петре, Семи, 
Металпромет (металургија); Голд Мак (преработки 
од благородни метали – злато, сребро); 22 Октомври 
(трговија – електро материјали); Ролопластика 
(преработка од пластика и ПВЦ канализациски 
цевки и сл.); Современ дом Баже (дрвна индустрија 
и амбалажа); Валентина промет (трговија градежни 
материјали); Флорес, Фунги Флора, Бест фуд (откуп 
и преработка на земјоделски производи, шумски 
плодови); Детоним Бучим (производство и продажба 
на експлозиви); Mлекара Горгиеви (преработка на 
млеко и производство на млечни продукти); Ди транс 
ДОО (транспорт).

Најзначајни странски инвеститори: Бучим 
(Русија) - рударство (бакар, злато, сребро и др).

Минерални ресурси: глина каолин, кварц, 
гранит, вар, железо, бакар, олово и цинк, злато, 
сребро.

Туризам и Угостителство: 5 хотели, 25 ресторани 
и пицерии, 4 кафе барови, 2 ноќни клубови.

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Радовиш идентификувани се две 
индустриски зони и тоа Индустриска зона „Радовиш“ 
и Индустриска зона „Подареш“. 

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони: Советот на општината, на 
барање на инвеститор, може да донесе одлука за 
утврдување на посебни поволности за одредена 
конкретна инвестиција.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА РАдОВИш

Површина: 1.319.000 м2.
Процент на изграденост: 40%.
Сопственост: неопределена.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 2 км.
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, трафостаница, пристапни 
патишта, осветлување.

Претпријатија кои работат во зоната: Бест фуд, 
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inDustrial zone poDaresh 

Area size:   55.300 m2.
Percentage of construction: unconstructed.
Ownership: 100% state.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center):  10 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, 

substation, accessible roads, lighting. 
Companies working in the industrial zone: none. 
Features of the free construction sites: Detailed 

information may be obtained at the Department for 
Urban Planning within the Municipality of Radovish.

Супер хит, Декортекс, 6-ти ноември,  Металпромет, 
Семи, Млекара Горгиеви, Јака Табак и други. 

Карактеристики на слодни локации за 
градба: Новиот детален урбанистички план за оваа 
индустриска зона е во фаза на изработка. 

ИНдУСТРИСКА ЗОНА ПОдАРЕш

Површина: 55.300 м2.
Процент на изграденост: неизградена.
Сопственост: 100% државна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 10 км.
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, трафостаница, пристапни 
патишта, осветлување.

Претпријатија кои работат во зоната: нема. 
Карактеристики на слодни локации за градба: 

подетални информации можат да се добијат во 
Одделението за урбанизам при општина Радовиш.
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ОПШТИНА СТРУМИЦА
MUNICIPALITY OF STRUMICA

Седиште на општината 
Headquarters of the Municipality

Струмица
Strumica

Адреса на седиштето
Address

ул. „Сандо Масев“ бр.1
str. “Sando Masev“ no.1

Локација (координати, ширина - должина)
Location (coordinates, latitude - longitude) N 41° 26 E 22° 38'

Контакт 
Contact

Tel. +389 (0)34 348-030;
fax  +389 (0)34 320-544

Eлектронска пошта
Е-mail gradonacalnik@strumica.gov.mk

Интернет страна 
Web page www.strumica.gov.mk 

Надморска височина
Elevation 239 m

Територија
Area 321,89 km2

Население
Population 54.676

Ден на општината
Municipality Celebration day

11 Декември (Ден на заштитниците на градот Струмица) 
December 11 (Patrons and protectors day of Strumica).

ОПшТИ ИНФОРмАЦИИ / general information
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Brief information aBout the 
municipality

In the southeastern part of Republic of 
Macedonia, just under the state borders with Bulgaria 
and Greece the fertile Strumica valley is located and 
in its western part is the eponymous Municipality of 
Strumica. The Municipality is characterized by 230 
sunny days, favorable climate, healing water and 
natural rarities.  Strumica is the economic and cultural 
center of southeastern Macedonia, which in recent 
years grew from agricultural to agrarian - industrial 
area. Historically, from Astraion to Tiberiopolis and 
to present day Strumica, the material and spiritual 
treasure of this city has increased overtime. Tsar’s 
Towers and other localities just like The Fifteen Holy 
Hieromartyrs of Tiberiopolis, the Orta Mosque, the 
late Roman spa in Bansko, the monastery complexes in 
Vodocha and Veljusa should be seen by any tourist or 
accidental visitor of Strumica.

The Municipality has adopted ISO 9001:2008 
(quality management systems) & ISO 14001:2004 
(environmental management systems). Further, the 
Municipality of Strumica has a B1 credit rating issued 
by the international credit agency Moody’s.

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory 
of the Municipality of Strumica was comprised of 
the city of Strumica and the following 24 populated 
surrounding areas: Banica, Bansko, Belotino, Veljusa, 
Vodocha, Gabrovo, Gradsko Baldovci, Dabilja, Dobrejci, 
Dorlombos, Zleshevo, Kosturino, Kuklish, Memeshli, 
Murtino, Ormanli, Popchevo, Prosenikovo, Raborci, 
Rich, Sachevo, Svidovica, Tri Vodi and Chepeli.

transport network 

Motorway, highway trunk and main roads: Indirect 
access to the motorway A1 through the secondary road 
R-1401; direct access to the main road A4.

Secondary roads that pass through the 
municipality: R-1302, R-1401, R-1402, R-1403, R-2432, 
R-2434.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 132 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 258 km; Thessaloniki Airport, Greece – 147 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 237 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 48 km; Railway Station, Miravci - 38 km; Railway 
Station, Shtip - 66 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА 

На крајниот југоисток на Република Македонија, 
веднаш под тромеѓето на меѓудржавните граници со 
Бугарија и Грција сместена е плодната Струмичка 
котлина, а во нејзиниот западен дел и истоимената 
општина Струмица. Околу 230 сончеви денови, 
поволна клима, лековита вода и многу природни 
реткости ја карактеризираат оваа општина. Струмица 
е економски и културен центар на југоисточна 
Македонија, која последните години од земјоделско 
прерасна во аграрно-индустриско подрачје. 
Историски, од Астраион, преку Тивериопол па се до 
Струмица, материјалното и духовно богатство на овој 
град постојано се зголемувало. Цареви кули, заедно 
со локалитетите Св. Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици, Орта Џамија, Доцноримското 
лекувалиште во Банско, манастирските комплекси во 
Водоча и Вељуса го заслужуваат должното внимание 
од секој случаен или намерен посетител на Струмица. 

Општината во својата работа ги има воведено 
меѓународниот стандард за управување ISO 
9001:2008 и меѓународниот стандард за управување 
со околината ISO 14001:2004. Општина Струмица 
има Б1 кредитен рејтинг издаден од  меѓународната 
кредитна агенција Moody’s. 

Според територијалната организација на 
единиците на локалната самоуправа од 2005 година 
подрачјето на Општина Струмица го сочинуваат 
градот Струмица и следниве 24 населени места: 
Баница, Банско, Белотино, Вељуса, Водоча, Габрово, 
Градско балдовци, Дабиља, Добрејци, Дорломбос, 
Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Муртино, 
Орманли, Попчево, Просениково, Раборци, Рич, 
Сачево, Свидовица, Три Води и Чепели.  

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
индиректен пристап на автопат А1 преку регионален 
патен правец  Р1401; директен пристап на 
магистрален патен правец А4.

Регионални патни правци кои поминуваат 
низ општината: Р1302, Р1401, Р1402, Р1403, Р2432, 
Р2434.

Оддалеченост од Аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 132 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид  - 258 км; Аеродром Солун, 
Грција - 147 км; Аеродром Софија, Бугарија – 237 км. 
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Macedonia, just under the state borders with Bulgaria 
and Greece the fertile Strumica valley is located and 
in its western part is the eponymous Municipality of 
Strumica. The Municipality is characterized by 230 
sunny days, favorable climate, healing water and 
natural rarities.  Strumica is the economic and cultural 
center of southeastern Macedonia, which in recent 
years grew from agricultural to agrarian - industrial 
area. Historically, from Astraion to Tiberiopolis and 
to present day Strumica, the material and spiritual 
treasure of this city has increased overtime. Tsar’s 
Towers and other localities just like The Fifteen Holy 
Hieromartyrs of Tiberiopolis, the Orta Mosque, the 
late Roman spa in Bansko, the monastery complexes in 
Vodocha and Veljusa should be seen by any tourist or 
accidental visitor of Strumica.

The Municipality has adopted ISO 9001:2008 
(quality management systems) & ISO 14001:2004 
(environmental management systems). Further, the 
Municipality of Strumica has a B1 credit rating issued 
by the international credit agency Moody’s.

According to the territorial organization of 
local self government units as of 2005 the territory 
of the Municipality of Strumica was comprised of 
the city of Strumica and the following 24 populated 
surrounding areas: Banica, Bansko, Belotino, Veljusa, 
Vodocha, Gabrovo, Gradsko Baldovci, Dabilja, Dobrejci, 
Dorlombos, Zleshevo, Kosturino, Kuklish, Memeshli, 
Murtino, Ormanli, Popchevo, Prosenikovo, Raborci, 
Rich, Sachevo, Svidovica, Tri Vodi and Chepeli.

transport network 

Motorway, highway trunk and main roads: Indirect 
access to the motorway A1 through the secondary road 
R-1401; direct access to the main road A4.

Secondary roads that pass through the 
municipality: R-1302, R-1401, R-1402, R-1403, R-2432, 
R-2434.

Distance from airports: Alexander the Great 
Airport - Skopje – 132 km; Airport St. Apostle Paul – 
Ohrid – 258 km; Thessaloniki Airport, Greece – 147 km, 
Sofia Airport, Bulgaria – 237 km.

Distance from railways: Railway Station, Gevgelija 
– 48 km; Railway Station, Miravci - 38 km; Railway 
Station, Shtip - 66 km.

КРАТКА ИНФОРмАЦИЈА ЗА 
ОПшТИНАТА 

На крајниот југоисток на Република Македонија, 
веднаш под тромеѓето на меѓудржавните граници со 
Бугарија и Грција сместена е плодната Струмичка 
котлина, а во нејзиниот западен дел и истоимената 
општина Струмица. Околу 230 сончеви денови, 
поволна клима, лековита вода и многу природни 
реткости ја карактеризираат оваа општина. Струмица 
е економски и културен центар на југоисточна 
Македонија, која последните години од земјоделско 
прерасна во аграрно-индустриско подрачје. 
Историски, од Астраион, преку Тивериопол па се до 
Струмица, материјалното и духовно богатство на овој 
град постојано се зголемувало. Цареви кули, заедно 
со локалитетите Св. Петнаесет Тивериополски 
Свештеномаченици, Орта Џамија, Доцноримското 
лекувалиште во Банско, манастирските комплекси во 
Водоча и Вељуса го заслужуваат должното внимание 
од секој случаен или намерен посетител на Струмица. 

Општината во својата работа ги има воведено 
меѓународниот стандард за управување ISO 
9001:2008 и меѓународниот стандард за управување 
со околината ISO 14001:2004. Општина Струмица 
има Б1 кредитен рејтинг издаден од  меѓународната 
кредитна агенција Moody’s. 

Според територијалната организација на 
единиците на локалната самоуправа од 2005 година 
подрачјето на Општина Струмица го сочинуваат 
градот Струмица и следниве 24 населени места: 
Баница, Банско, Белотино, Вељуса, Водоча, Габрово, 
Градско балдовци, Дабиља, Добрејци, Дорломбос, 
Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Муртино, 
Орманли, Попчево, Просениково, Раборци, Рич, 
Сачево, Свидовица, Три Води и Чепели.  

СООбРАќАЈНИ ВРСКИ 

Автопати, експресни и магистрални патишта: 
индиректен пристап на автопат А1 преку регионален 
патен правец  Р1401; директен пристап на 
магистрален патен правец А4.

Регионални патни правци кои поминуваат 
низ општината: Р1302, Р1401, Р1402, Р1403, Р2432, 
Р2434.

Оддалеченост од Аеродроми: Аеродром 
Александар Велики – Скопје - 132 км; Аеродром Св. 
Апостол Павле – Охрид  - 258 км; Аеродром Солун, 
Грција - 147 км; Аеродром Софија, Бугарија – 237 км. 
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Distance from ports: Port of Thessaloniki, Greece 
- 124 km; Port of Durres, Albania - 422 km; Port of 
Burgas, Bulgaria - 572 km.

Distance of the Municipality from border crossing 
points: Border crossing point Doyran - Greece – 46 km; 
Border crossing point Bogorodica - Greece – 50 km; 
Border crossing point Novo Selo - Bulgaria – 27 km; 
Border crossing point Tabanovce - Serbia – 163 km; 
Border crossing point Blace - Kosovo - 169 km; Border 
crossing point Kjafasan - Albania - 270 km.

Distance of the Municipality from major cities: 
Skopje – 150 km, Thessaloniki – 124 km, Sofia -  234 km, 
Belgrade – 565 km, Zagreb - 953 km, Istanbul – 710 km, 
Vienna - 1,173 km, Budapest - 937 km.

human resources anD eDucation

Population: 54.676 inhabitants (according to the 
census of 2002).

Gender structure of the population: 27,340 men, 
27,336 women.

Ethnic structure of the population: 99.50% 
Macedonians, Turks 6.87%, 0.34% Serbs, 0.27% Roma, 
0.62% other.

Number of unemployed people: 7.107 (as of 
31.12.2013)

Educational institutions: Municipality of Strumica 
operates with 10 municipal primary schools with 14 
regional schools with 5.645 students as well as three 
high schools with 4.053 students and one private 
high school, “Yahya Kemal”. Also, there are several 
institutions of higher education operating at the 
territory of the municipality:

•	 State University “Goce Delchev” - Shtip with 
dispersed studies in agriculture, informatics, 
economics and education Sciences;
•	 Private University “FON” with dispersed 
undergraduate and post graduating studies in 
the following faculties: Faculty of Law, Economic 
Sciences, Philological Sciences and Faculty of 
Detectives and Security; 
•	 Business Academy “Smilevski” with dispersed 
undergraduate and post graduating studies in 
Operational Management.

Educational and gender structure of unemployed 
people:

Оддалеченост од железница: Железничка 
станица Гевгелија  - 48 км; Железничка станица 
Миравци - 38 км; Железничка станица  Штип - 66 км.

Оддалеченост од пристаниште: Пристаниште 
Солун, Грција – 124 км; Пристаниште Драч, Албанија 
422 км; Пристаниште Бургас, Бугарија – 572 км.

Оддалеченост на општината од гранични 
премини: Граничен премин Дојран - Грција 46 км; 
Граничен премин Богородица - Грција – 50 км; 
Граничен премин Ново село - Бугарија 27 км; Граничен 
премин Табановце - Србија 163 км; Граничен премин 
Блаце - Косово 169 км; Граничен премин Ќафасан – 
Албанија 270 км.

Оддалеченост на општината од поважни 
градови: Скопје 150 км, Солун 124 км, Софија 234 
км, Белград 565 км, Загреб 953 км, Истанбул 710 км, 
Виена 1.173 км, Будимпешта 937 км.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОбРАЗОВАНИЕ 

Население: 54.676 жители (попис на 
населението 2002 година).

Полова структура на населението: 27.340 мажи, 
27.336 жени.

Етничка структура на населението: 99,50% 
Македонци, 6,87% Турци, 0,34% Срби, 0,27% Роми, 
0,62% други.

Број на невработени лица: 7.107 (состојба на 
31.12.2013 год.).   

Образовни институции: Во општината 
дејствуваат 10 основни општински училишта со 
14 подрачни училишта со 5.645 ученици и три 
средни општински училишта со 4.053 ученици и 
едно приватно средно училиште „Јахја Кемал“. 
На територијата на општината работат и неколку 
високообразовни установи: 

•	 Државен универзитет „Гоце Делчев” - Штип со 
дисперзирани студии од областа на земјоделството, 
информатиката, економијата и образовните науки; 
•	 Приватен Универзитет ФОН со дисперзирани 
додипломски и постидпломски студии на следните 
факултети: Факултет за правни науки, Економски 
науки, Филолошки науки и Факултет за детективи 
и безбедност и
•	 Бизнис академија Смилевски со дисперзирани 
додипломски и постдипломски студии по 
оперативен менаџмент.

Образовна и полова структура на невработените 
лица:

municipalities in southeast region
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local economy

Number of active business entities: 2.570.
Dominant industries: Agriculture, food industry, 

textile industry, wood processing industry, construction, 
production of construction materials.

Main comparative advantages of the municipality: 
Proximity and connectivity to the European borders 
and markets, access to natural gas, arranged industrial 
zones, developed economy, favorable climatic 
conditions for agricultural development, rich natural, 
cultural and historical heritage and high quality of life. 

Most important local enterprises: AD “Nemetali 
Ograzden” (non-metallic mineral raw materials), AD 
IGM “Elenica” (production of terracotta bricks for 
construction), AD “Sankeram” (production of sanitary 
ceramics), “Nikov” Dooel (furniture manufacturing), 
“Savelo” (furniture manufacturing), “Al-mak” Dooel 
(furniture manufacturing), “Izolmak fibran” (production 
of expanded polystyrene), ADPS “Edinstvo” (clothing 
production), AD “Strumica Tabak” (purchase and 
fermentation of tobacco), AD “Zito Strumica”  
(production and trade of mill products), AD “Grozd” 
Strumica (production of distilled liquors, soft drinks 
and carbonated and  mineral water from its own spring), 
“Mabi trejd Dentina” (vegetable and fruit processing), 
“Agrokomerc” (vegetable and fruit processing), 
“Trgoprodukt” (vegetable and fruit processing), 
“Agrofruktus” (purchase – distribution centers for 
vegetables and fruits), “Al Maks” (production of edible 

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 2.570.
Доминантни индустрии: земјоделство, 

прехранбена индустрија, текстилна индустрија, 
дрвно -преработувачка индустрија, градежништво, 
производство на градежни материјали.

Главни компаративни предности на општината: 
блискост и поврзаност до европските граници 
и пазари, достапност до природен гас, уредени 
индустриски зони, развиено стопанство, поволни 
климатски услови за развој на земјоделството, богато 
природно, културно и историско наследство, висок 
квалитет на живот. 

Најзначајни локални претпријатија: АД за 
неметали Огражден (неметални минерални суровини), 
АД ИГМ Еленица (производство на тули од печена 
глина за градежништво), АД Санкерам (производство 
на санитарна керамика), Ников ДООЕЛ (производство 
на мебел), Савело (производство на мебел), Ал-мак 
Дооел (производство на тапациран мебел), Изолмак 
фибран (производство на плочи и листови од 
пластични маси), АДПС Единство (производство на 
облека), АД Струмица табак (oткуп и ферментација 
на тутун), АД Жито Струмица (производство и 
промет на мелнички производи), АД Грозд Струмица 
(производство на дестилирани алкохолни пијалоци, 
безалкохолни пијалоци и газирана и негазирана вода 
од сопствен извор), Маби трејд Дентина (преработка 
на зеленчук и овошје), Агрокомерц (преработка 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

2 1 1

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

20 10 10

Високо образование
High education 

506 199 307

Више образование
Higher School

158 79 79

Завршено средно образование
Completed secondary education

1.499 628 871

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

1.087 603 484

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

3.835 2.349 1486

                                                     Вкупно / Total 7.107 3.869 3.238

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН



162

local economy

Number of active business entities: 2.570.
Dominant industries: Agriculture, food industry, 

textile industry, wood processing industry, construction, 
production of construction materials.

Main comparative advantages of the municipality: 
Proximity and connectivity to the European borders 
and markets, access to natural gas, arranged industrial 
zones, developed economy, favorable climatic 
conditions for agricultural development, rich natural, 
cultural and historical heritage and high quality of life. 

Most important local enterprises: AD “Nemetali 
Ograzden” (non-metallic mineral raw materials), AD 
IGM “Elenica” (production of terracotta bricks for 
construction), AD “Sankeram” (production of sanitary 
ceramics), “Nikov” Dooel (furniture manufacturing), 
“Savelo” (furniture manufacturing), “Al-mak” Dooel 
(furniture manufacturing), “Izolmak fibran” (production 
of expanded polystyrene), ADPS “Edinstvo” (clothing 
production), AD “Strumica Tabak” (purchase and 
fermentation of tobacco), AD “Zito Strumica”  
(production and trade of mill products), AD “Grozd” 
Strumica (production of distilled liquors, soft drinks 
and carbonated and  mineral water from its own spring), 
“Mabi trejd Dentina” (vegetable and fruit processing), 
“Agrokomerc” (vegetable and fruit processing), 
“Trgoprodukt” (vegetable and fruit processing), 
“Agrofruktus” (purchase – distribution centers for 
vegetables and fruits), “Al Maks” (production of edible 

ЛОКАЛНА ЕКОНОмИЈА

Број на активни деловни субјекти: 2.570.
Доминантни индустрии: земјоделство, 

прехранбена индустрија, текстилна индустрија, 
дрвно -преработувачка индустрија, градежништво, 
производство на градежни материјали.

Главни компаративни предности на општината: 
блискост и поврзаност до европските граници 
и пазари, достапност до природен гас, уредени 
индустриски зони, развиено стопанство, поволни 
климатски услови за развој на земјоделството, богато 
природно, културно и историско наследство, висок 
квалитет на живот. 

Најзначајни локални претпријатија: АД за 
неметали Огражден (неметални минерални суровини), 
АД ИГМ Еленица (производство на тули од печена 
глина за градежништво), АД Санкерам (производство 
на санитарна керамика), Ников ДООЕЛ (производство 
на мебел), Савело (производство на мебел), Ал-мак 
Дооел (производство на тапациран мебел), Изолмак 
фибран (производство на плочи и листови од 
пластични маси), АДПС Единство (производство на 
облека), АД Струмица табак (oткуп и ферментација 
на тутун), АД Жито Струмица (производство и 
промет на мелнички производи), АД Грозд Струмица 
(производство на дестилирани алкохолни пијалоци, 
безалкохолни пијалоци и газирана и негазирана вода 
од сопствен извор), Маби трејд Дентина (преработка 
на зеленчук и овошје), Агрокомерц (преработка 

Образование
Education

Вкупен број на 
невработени лица

Total number of  
unemployed people

Мажи
Men

Жени
Women

Доктори на науки 
Doctor of science (PhD)

2 1 1

Магистри на науки
Master of science (M.Sc)

20 10 10

Високо образование
High education 

506 199 307

Више образование
Higher School

158 79 79

Завршено средно образование
Completed secondary education

1.499 628 871

Непотполно средно образование
Incomplete secondary education 

1.087 603 484

Основно образвование и без образование
Completed eighth and without education

3.835 2.349 1486

                                                     Вкупно / Total 7.107 3.869 3.238

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН

163

oil), DTP “Maks” Dooel (packs of powdered and granular 
products), DPUT “Joka” Doo (milk processing and 
production of dairy products).

Most important foreign investors: A D “Strumica 
Tabak” - purchase and fermentation of tobacco (Greece); 
“Plodovi Fruktus” Dooel – purchase - distribution 
center for vegetables and fruits (Croatia); “Al Maks” - 
production of edible oil (Turkey). 

Mineral resources: Presence of non mineral raw 
materials: feldspar. 

Tourism and catering industry: 10 Hotels and 
motels, 27 restaurants and pizza restaurants, 10 coffee 
bars and 2 night clubs.

inDustrial zones anD locations for 
investment 

Municipality of Strumica has several development 
industrial zones which have a well established 
infrastructure and signalization. The Municipality is 
responsible for the development and promotion of its 
zones therefore has established several advantages 
that apply to all industrial zones.

Municipal advantages for investing in the 
industrial zones:

1. Reduce the fee for arranging the construction 
land depending on the amount of investment, 
number of new jobs, use of domestic raw materials, 
production of finished or semi - finished products, 
introduction of new technologies, creation of new 
product range and the fulfillment of environmental 
standards;

2. Logistic support for investors by the municipal 
administration in securing all the necessary permits 
and approvals;

3. Efficient municipal administration 
working under the international quality 
standard, ISO 9001: 2008 and the international 
standard for environmental management ISO 
14001:2004.

inDustrial zone: urBan Block 42 

Area size: 135,000 m2.
Percentage of construction: - 15 %.
Ownership: 12% state, 88% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 1.5 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, gas 

на зеленчук и овошје), Тргопродукт (преработка 
на зеленчук и овошје), Агрофруктус(откупен 
дистрибутивен центар за зеленчук и овошје), Ал Макс 
(производство на масло за јадење), ДТП Макс Дооел 
(пакување на прашкасти и зрнести производи), ДПУТ 
Јока Доо (преработка на млеко и производство на 
млечни производи);

Најзначајни странски инвеститори: АД Струмица 
Табак – откуп и ферментација на тутун (Грција); 
Плодови Фруктус Дооел – откупен дистрибутивен 
центар за зеленчук и овошје (Хрватска); Ал Макс – 
производство на масло за јадење (Турција).

Минерални ресурси: фелтспад (неминерална 
суровина).

Туризам и Угостителство: 10 хотели и мотели, 
27 ресторани и пицерии, 10 кафе барови и 2 ноќни 
барови.

ИНдУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општина Струмица развиени се повеќе 
индустриски зони кои имаат добро воспоставена 
инфраструктура и сигнализација. Општината се 
грижи за развојот и промоцијата на своите зони и 
соодветно на тоа има утврдено повеќе општински 
поволности кои важат за сите индустриски зони.

Општински поволности за инвестирање во 
индустриските зони:

1. Намалување на надоместокот за уредување 
на градежно земјиште во зависност од висината на 
инвестицијата, број на новоотворени работни места, 
користењето на суровини од домашно потекло, 
производство на готов или полуготов производ, 
воведување на нова технологија, креирање на нови 
асортимани на производи и исполнувањето на 
еколошки стандарди; 

2. Логистичка поддршка за инвеститорите од 
општинската администрација при обезбедување на 
сите неопходни дозволи и одобренија и 

3. Ефикасна општинска админстрација која 
работи според меѓународниот стандард за квалитет 
ИСО 9001:2008 и меѓународниот стандард за 
управување со околината ИСО 14001:2004. 

ИНдУСТРИСКА ЗОНА УРбАН бЛОК 42

Површина: 135.000 м2.
Процент на изграденост: 15%.
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network, substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: gas 

station “LUKOIL”.
Features of the free construction sites: Detailed 

information may be obtained at the Sector for Urban 
Planning and Communal Affairs within the Municipality 
of Strumica.

Purpose of the free construction sites: B1 – small 
commercial and business units.

inDustrial zone: sever

Area size: 500,000 m2.
Percentage of construction: - 35 %.
Ownership: 15% state, 85% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 1 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, gas 

network, substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: 

furniture factory “Savelo”, catering facility – restaurant 
“Pala”, company for construction and trade “Zikol” 
DOOEL, dairy factory “Joka”, canning factory “Agro 
Komerc – 92”, catering facility – restaurant “Emi”, tiles and 
sanitaryware showroom “Santorini”, gas station “Minka”, 
appliances/white goods showroom “Elektromehanika”, 
construction company “Jugosurovina”, furniture 
showroom “As – Ti - 2007”, company for production, 
trade and services “Vema”, construction enterprise 
“Dojrana”, company for trade and distribution of 
thermal-insulating materials “Izolmak”, company for 
production, trade and services “Tomi - 98”, DPTU 
“Super Nova Import”, company for production of metal 
constructions “Kibo – 2008”, company for production 
and construction “V_Inzhenering”, Auto repair service 
VD DOOEL, architecture firm “Geokontrol”, textile 
factory “Sandi Tekst”.

Features of the free construction sites: Detailed 
information may be obtained at the Sector for 
Urbanism and Communal activities in the Municipality 
of Strumica.

Purpose of the free construction sites: B1 – small 
commercial and business units.

inDustrial zone: agroBerza

Area size: 153,000 m2.
Percentage of construction: - 20 %.
Ownership: 80% state, 20% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 1.5 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, gas 

Сопственост: 12% државна, 88% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 1,5 км.
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа, 
трафостаница, пристапни патишта, осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: Бензинска станица Лук Оил.

Карактеристики на слободни локации за 
градба: подетални информации можат да се добијат 
во Секторот за урбанизам и комунално работење при 
општина Струмица.

Намена на слободни локации за градба: Б1 – 
мали комерцијални и деловни единици.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА СЕВЕР

Површина: 500.000 м2.
Процент на изграденост: 35%. 
Сопственост: 15% државна, 85% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 1 км. 
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа, 
трафостаница, пристапни патишта, осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: Фабрика за мебел Савело,  Угостителски 
објект -ресторан Пала, Друштво за градежништво и 
трговија Жикол, Млекара Јока, Конзервна фабрика 
Агро Комерц-92, Угостителски објект - ресторан Еми, 
Продажен салон за плочки и санитарија Санторини, 
Бензинска Пумпа Минка, Салон за бела техника 
Електромеханика, Градежна фирма Југосуровина, 
Салон за мебел Ас-Ти-2007, Друштво за производство 
трговија и услуги Вема, Претпријатие за градежништво 
Дојрана, Друштво за услуги Изолмак, Друштво за 
производство, трговија и услуги Томи-98, ДПТУ Супер 
Нова Импорт, Друштво за производство на метални 
конструкции Кибо-2008, Друштво за производство и 
градежништво В_Инженеринг, Автосервис ВД ДООЕЛ, 
Друштво за архитектонски дејности Геоконтрол, 
Фабрика за текстил Санди Текст. 

Карактеристики на слободни локации за 
градба: подетални информации можат да се добијат 
во Секторот за урбанизам и комунално работење при 
општина Струмица.

Намена на слободни локации за градба: Б1 – 
мали комерцијални и деловни единици.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА АГРОбЕРЗА

Површина: 153.000 м2.

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
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network, substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: gas 

station “LUKOIL”.
Features of the free construction sites: Detailed 

information may be obtained at the Sector for Urban 
Planning and Communal Affairs within the Municipality 
of Strumica.

Purpose of the free construction sites: B1 – small 
commercial and business units.

inDustrial zone: sever

Area size: 500,000 m2.
Percentage of construction: - 35 %.
Ownership: 15% state, 85% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 1 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, gas 

network, substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: 

furniture factory “Savelo”, catering facility – restaurant 
“Pala”, company for construction and trade “Zikol” 
DOOEL, dairy factory “Joka”, canning factory “Agro 
Komerc – 92”, catering facility – restaurant “Emi”, tiles and 
sanitaryware showroom “Santorini”, gas station “Minka”, 
appliances/white goods showroom “Elektromehanika”, 
construction company “Jugosurovina”, furniture 
showroom “As – Ti - 2007”, company for production, 
trade and services “Vema”, construction enterprise 
“Dojrana”, company for trade and distribution of 
thermal-insulating materials “Izolmak”, company for 
production, trade and services “Tomi - 98”, DPTU 
“Super Nova Import”, company for production of metal 
constructions “Kibo – 2008”, company for production 
and construction “V_Inzhenering”, Auto repair service 
VD DOOEL, architecture firm “Geokontrol”, textile 
factory “Sandi Tekst”.

Features of the free construction sites: Detailed 
information may be obtained at the Sector for 
Urbanism and Communal activities in the Municipality 
of Strumica.

Purpose of the free construction sites: B1 – small 
commercial and business units.

inDustrial zone: agroBerza

Area size: 153,000 m2.
Percentage of construction: - 20 %.
Ownership: 80% state, 20% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 1.5 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, gas 

Сопственост: 12% државна, 88% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 1,5 км.
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа, 
трафостаница, пристапни патишта, осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: Бензинска станица Лук Оил.

Карактеристики на слободни локации за 
градба: подетални информации можат да се добијат 
во Секторот за урбанизам и комунално работење при 
општина Струмица.

Намена на слободни локации за градба: Б1 – 
мали комерцијални и деловни единици.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА СЕВЕР

Површина: 500.000 м2.
Процент на изграденост: 35%. 
Сопственост: 15% државна, 85% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 1 км. 
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа, 
трафостаница, пристапни патишта, осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: Фабрика за мебел Савело,  Угостителски 
објект -ресторан Пала, Друштво за градежништво и 
трговија Жикол, Млекара Јока, Конзервна фабрика 
Агро Комерц-92, Угостителски објект - ресторан Еми, 
Продажен салон за плочки и санитарија Санторини, 
Бензинска Пумпа Минка, Салон за бела техника 
Електромеханика, Градежна фирма Југосуровина, 
Салон за мебел Ас-Ти-2007, Друштво за производство 
трговија и услуги Вема, Претпријатие за градежништво 
Дојрана, Друштво за услуги Изолмак, Друштво за 
производство, трговија и услуги Томи-98, ДПТУ Супер 
Нова Импорт, Друштво за производство на метални 
конструкции Кибо-2008, Друштво за производство и 
градежништво В_Инженеринг, Автосервис ВД ДООЕЛ, 
Друштво за архитектонски дејности Геоконтрол, 
Фабрика за текстил Санди Текст. 

Карактеристики на слободни локации за 
градба: подетални информации можат да се добијат 
во Секторот за урбанизам и комунално работење при 
општина Струмица.

Намена на слободни локации за градба: Б1 – 
мали комерцијални и деловни единици.

ИНдУСТРИСКА ЗОНА АГРОбЕРЗА

Површина: 153.000 м2.

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН
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network, substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: 

“Agrofruktus” - specialized enterprise for production, 
trade of fruits and vegetables.

Features of the free construction sites: 

inDustrial zone: urBan Block 19

Area size: 267,700 m2.
Percentage of construction: - 5 %.
Ownership: 20% state, 80% private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 2 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, gas 

network, substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: gas 

station “LUKOIL”.
Features of the free construction sites: 

Процент на изграденост: 20%. 
Сопственост: 80% државна, 20% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 1,5 км. 
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа, 
трафостаница, пристапни патишта, осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: Агрофруктус - специјализирано претпријатие 
за производство, откуп и продажба на овошје и 
зеленчук.

Карактеристики на слободни локации за 
градба:

ИНдУСТРИСКА ЗОНА УРбАН бЛОК 19

Површина: 267.700 м2.
Процент на изграденост: 5%. 
Сопственост: 20% државна, 80% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 2 км. 
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа, 
трафостаница, пристапни патишта, осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: бензинска станица Лук Оил. 

Карактеристики на слободни локации за 
градба:

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП5
GP5

43020,32 21510,16 11 3000 3800
Б1
B1

Забелешка: Намена Б1 означува мали комерцијални и деловни единици. 
Note: Purpose B1 indicates small commercial and business units.
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Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП 2.22
GP 2.22

6469,0 3318,6 10,2 61  308,3 
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.16
GP 2.16

3212,1 2150,2 10,2 61  308,3 
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.17
GP 2.17

1495,5 795,9 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.22
GP  2.15

1379,2 715,8 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.20
GP 2.20

1978,4 1197,3 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.21
GP  2.21

1763,2 1022,1 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.18
GP  2.18

2206,6 1360,3 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.19
GP 2.19

2196,7 1365,7 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.13
GP  2.13

1469,8 796,9 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.14
GP  2.14

1012,6 479,2 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.12
GP 2.12

1759,6 1002,4 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.5
GP 2.5

1572,6 879,9 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.6
GP 2.6

1160,2 612,4 10,2 61  308,3  
Г1, Г2, Г3
G2, G3, G4

ГП 2.2
GP 2.2

1986,2 1217,6 10,2 61  308,3  
Г1, Г2, Г3
G2, G3, G4

ГП 2.3
GP 2.3

1322,0 693,1 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.4
GP 2.4

1579,9 887,2 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.7
GP 2.7

2867,2 1874,1 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.8
GP 2.8

2837,7 1827,7 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.9
GP 2.9

1666,2 926,3 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 1.27
GP  1.27

1848,0 809,3 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г2, Г3, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G3, G4 indicates easy and non polluting industry, services, and warehouses.

ОПшТИНИ ВО ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН



166

Број на градежна 
парцела

Number of
construction lot

Површина на 
земјиште (м2)

Land 
area (m2)

Површина за 
градба

во основа   (м2)

Area foreseen for 
construction (m2)

Макс. висинана
градба (м)

Maximum 
allowed height up 

to attic (m)

Почетна цена на 
земјиштето 

(ден / м2) 

Initial price of the 
land

(den / m2)

Надоместок 
за уредување 
на градежно 

земјиште – цена
(ден / м2) 

Compensation for 
arrangement of 

construction land 
– price 

(den / m2)

Намена

Purpose

ГП 2.22
GP 2.22

6469,0 3318,6 10,2 61  308,3 
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.16
GP 2.16

3212,1 2150,2 10,2 61  308,3 
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.17
GP 2.17

1495,5 795,9 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.22
GP  2.15

1379,2 715,8 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.20
GP 2.20

1978,4 1197,3 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.21
GP  2.21

1763,2 1022,1 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.18
GP  2.18

2206,6 1360,3 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.19
GP 2.19

2196,7 1365,7 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.13
GP  2.13

1469,8 796,9 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.14
GP  2.14

1012,6 479,2 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.12
GP 2.12

1759,6 1002,4 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.5
GP 2.5

1572,6 879,9 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.6
GP 2.6

1160,2 612,4 10,2 61  308,3  
Г1, Г2, Г3
G2, G3, G4

ГП 2.2
GP 2.2

1986,2 1217,6 10,2 61  308,3  
Г1, Г2, Г3
G2, G3, G4

ГП 2.3
GP 2.3

1322,0 693,1 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.4
GP 2.4

1579,9 887,2 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.7
GP 2.7

2867,2 1874,1 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.8
GP 2.8

2837,7 1827,7 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 2.9
GP 2.9

1666,2 926,3 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

ГП 1.27
GP  1.27

1848,0 809,3 10,2 61  308,3  
Г2, Г3, Г4

G2, G3, G4

Забелешка: Намена Г2, Г3, Г4 означува лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и стоваришта. 
Note: Purpose G2, G3, G4 indicates easy and non polluting industry, services, and warehouses.
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inDustrial zone: urBan Block 17 anD 17_1

Area size: 314,500 m2.
Percentage of construction: - 8 %.
Ownership: 3 % public, 97 % private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 1 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, gas 

network, substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: KSK 

Mebel, Megasoft, Intrama. 
Features of the free construction sites: Detailed 

information may be obtained at the Sector for Urban 
Planning and Communal Affairs within the Municipality 
of Strumica.

Purpose of the free construction sites: G2, G3, 
G4 - easy and non polluting industry, services, and 
warehouses.

inDustrial zone: urBan Block 15

Area size: 126,800 m2.
Percentage of construction: - 20 %.
Ownership: 30 % state, 70 % private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 1 km.
Infrastructure: water supply, sewerage, gas 

network, substation, accessible roads, lighting.
Companies working in the industrial zone: Zito 

Strumica. 
Features of the free construction sites: Detailed 

information may be obtained at the Sector for Urban 
Planning and Communal Affairs within the Municipality 
of Strumica.

Purpose of the free construction sites: G2, G3, 
G4 - easy and non polluting industry, services, and 
warehouses.

inDustrial zone: sachevo

Area size: 408,400 m2.
Percentage of construction: - 10 %.
Ownership: 100 % private.
Location (distance of the industrial zone to the 

Municipality center): 3 km distance from the city of 
Strumica.

Infrastructure: The infrastructure is under 
construction (water supply, sewerage and accessible 
roads).

Companies working in the industrial zone: 
“MULTIHELM” (detergent manufacturing plant)

ИНдУСТРИСКА ЗОНА УРбАН бЛОК 17 И 17_1

Површина: 314.500 м2.
Процент на изграденост: 8%.
Сопственост: 3% државна, 97% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 1 км.
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа,  
трафостаница, пристапни патишта, осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: КСК Мебел, Мегасофт, Интрама. 

Карактеристики на слободни локации за 
градба: подетални информации можат да се добијат 
во Секторот за урбанизам и комунално работење при 
општина Струмица.

Намена на слободни локации за градба: Г2, 
Г3, Г4 - лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и 
стоваришта. 

ИНдУСТРИСКА ЗОНА  УРбАН бЛОК 15

Површина: 126.800 м2.
Процент на изграденост: 20%. 
Сопственост: 30% државна, 70% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 1 км.
Инфраструктура во зоната: водовод, 

канализациона мрежа, гасоводна мрежа, 
трафостаница, пристапни патишта, осветлување.

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: Жито Струмица.

Карактеристики на слободни локации за 
градба: подетални информации можат да се добијат 
во Секторот за урбанизам и комунално работење при 
општина Струмица.

Намена на слободни локации за градба: Г2, Г3, 
Г4 -  лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, и 
стоваришта. 

ИНдУСТРИСКА ЗОНА САЧЕВО

Површина: 408.400 м2.
Процент на изграденост: 10%. 
Сопственост: 100% приватна.
Локација (оддалеченост од центарот на 

општината): 3 км оддалеченост од градот Струмица.
Инфраструктура во зоната: во фаза на градба 

е целосна инфраструктура (водовод, канализациона 
мрежа и пристапни патишта). 

Претпријатија кои работаат во индустриската 
зона: МУЛТИХЕМ (производство на детергенти).

municipalities in southeast region








