
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ 

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

НА ОПШТИНА СТРУМИЦА 

2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, Февруари 2013. 



Локален акциски план за вработување 2013-2015 

2 | Општина Струмица 

 

Кратенки 

 

ОС Општина Струмица 

ЛЕСС Локален економско социјален совет 

ЛАПВ Локален акциски план за вработување 

ПТ Пазар на труд 

АМПТ Активни мерки на пазарот на труд 

АВРМ Агенција за вработување на  Р. Македонија 

УПР Учење преку работа 

ОПВРМ Оперативен план за вработување на владата на Р.М- ЕУ ИПА фонд 4 
компонента 

СДИ Странски директни инвестиции 

ОПРЧР  Оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ЕУ ИПА 
фонд 4   компонента 

ИПА Инструмент за предпристапна помош на ЕУ 

ССС Средно стручно образование 

УПР Учење преку работа 

ИПАРД  Компонента 5 – рурален развој  

УСАИД/ЈЕС Проект финансиран од Американската агенција за меѓународен развој- 
УСАИД Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување – 
Мрежа ЈЕС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Локален акциски план за вработување 2013-2015 

3 | Општина Струмица 

 

 

 

Предговор 

Согласно Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) 

општините го планираат економскиот развој и преземаат активности за подобрување на 

економско-социјалната состојба на нивните граѓани. Во таа насока во 2012 година, со 

поддршка од проектот УСАИД/Мрежа ЈЕС, општина Струмица, Организацијата на 

работодавачи на Македонија и Сојузот на синдикати на Македонија основаа Локален 

Економско Социјален Совет (ЛЕСС) на општина Струмица (ОС), како консултативно и 

советодавно тело  за одредени прашања од економско-социјалната сфера, а особено за 

прашањето за вработување и зајакнување на суштинските врски помеѓу потребите на 

пазарот на труд. Заедничките цели на социјалните партнери се однесуваат на 

воспоставување, поттикнување и развој на социјален дијалог меѓу социјалните партнери и 

усогласување на нивните различни ставови и интереси на локално ниво, како и воспоставување, 

поттикнување и развој на дијалогот на локално ниво помеѓу јавниот и приватниот сектор, 

особено меѓу системот за образование и поддршката при вработување од една страна и 

работодавачите од друга страна. Начинот на остварување на овие цели е разработен во 

Стартешкиот план на ЛЕСС донесен во мај 2012 година. 

Проблемот на невработеноста е актуелен проблем во општината, кој најмногу е 

изразен кај младите. Затоа, донесувањето на Локалниот акциски план за вработување 

за периодот 2013-2015 година е заедничка акција на ЛЕСС со цел идентификување на 

стратешки приоритети во областа на вработувањето и предлагање мерки за 

мобилизирање и искористување на сите расположливи ресурси за поттикнување на 

вработеноста во општината, а особено кај младите. ЛАПВ е изработен со поддршка од 

проектот УСАИД/Мрежа ЈЕС. Подготовката на ЛАПВ се одвиваше во периодот oктомври-

декември 2012 година и опфати две главни активности: Анализа на пазарот на трудот во 

ОС и изработка на ЛАПВ  од страна на ЛЕСС.  Посебен акцент се стави на консултирање 

на сите релевантни субјекти на пазарот на труд и вклучување на заинтересираните 

страни во изработката и донесувањето на ЛАПВ. Во активностите се вклучија 

претставниците на одделението за ЛЕР и одделението за образование во ОС, Центарот 

за вработување Струмица, подрачната единица за пензиско-инвалидско осигурување 

Струмица, Сојузот на синдикати, Организација на работодавачите на Македонија, 

Занаетчиската комора, Средните училишта, Советот на млади при општината Струмица, 

Младинскиот Совет на ОС,  ОГУ Ј.Ј Свештарот, АБЦ центарот за образование, 54 

претпријатија од приватниот сектор и млади невработени лица. Проектот УСАИД/Мрежа 

ЈЕС ја обезбеди поддршката  од консултантот Ристо Иванов. 

При изработката на ЛАПВ инволвираните страни и ЛЕСС се водеа од: 

 Стратешките документи на општина Струмица,  Платформата за развој на 

Општина Струмица (2007-2015) , Стратешкиот план за економски развој на 

струмичкиот регион (2006-2011) и ЛАПВ 2009-2011 година; 
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 Оперативниот план за вработување на Владата на Р.М 2012-2013 година и 

Акциониот план за вработување млади 2013-2015 година; 

 ЕУ стратегијата до 2020 година и приоритетите за социјален развој. 

Докуменотот е поделен на два дела. Првиот се однесува на Анализата на пазарот 

на труд со согледувањата за промените и постојните состојби на побарувачката и 

понудата на работна сила,  а вториот дел ги презентира стратешките приоритети, 

цели и активности за зголемување на  вработувањето  во општина Струмица. 

Извршно резиме  

Локалниот акциски план за вработување на општината Струмица е изработен за 
периодот од 2013 до 2015 година. Тој ги дефинира стратешките приоритети, 
целите и мерките во областа на вработувањето и начинот на мобилизирање на 
институциите, стручниот кадар и ресурсите за поттикнување на вработувањето во 
општината Струмица. 

Локалниот акциски план за вработување опфати две главни активност: Анализа на 
пазарот на труд во општина Струмица и изработка на Локален акциски плaн за 
вработување, со посебен акцент на вработувањето на младите. 

Главни заклучоци од анализата на пазарот на трудот 

1. Југоисточниот плански регион, во кој припаѓа општина Струмица, го 
зголемува учеството во вкупниот БДП на Република Македонија, 8,7 % во 
2010 година што претставува зголемување во однос на 2009г., (учество од 
8,0%). Сепак учеството на инвестициите во основни средства во БДП е 
помало од просекот на Р.М. 

2. Бројот на жители во Струмица во 2011 година, според Државниот завод за 
статистика, изнесува 56.280, од кои 28.037 се мажи, односно 28.173 се 
жени. Во изминатите неколку години бројот на жители бележи благ пораст 
од околу 0,3% годишно. 

3. Земјоделието е најразвиен и најзначаен сектор, но инвестициите во 
земјоделието се намалуваат во перидот 2007-2009 година. Исто така 
учеството на инвестициите во основни средства во бруто ДДВ е многу ниско 
во земјоделието - 1,81%, (највисоко учество имаат градежништвото и 
трговијата).   

4. Покрај раноградинарското производство, други дејности застапени во 
општина Струмица се: конзервната, текстилната, дрвопреработувачката, 
мелничко-пекарската индустрија, индустријата за градежни материјали, 
металопреработувачката, електро и електронската индустрија. Особен 
развој во градот Струмица бележат трговијата, угостителството и услугите. 

5. Бројот на активни субјекти во 2011 година е намален за 2,7% во однос на 
2010 година. Микро и малите бизниси сочинуваат дури 99,1% од вкупниот 
број на активни субјекти. Тие се двигателите на економскиот развој на 
општината. Во однос на секторите на дејност, деловните субјекти се 
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најбројни во трговијата на големо и мало, преработувачката индустрија и 
градежништвото. 

6. Вкупниот број на вработени на територија на ПЕ Струмица (општините: 
Струмица, Ново Село, Босилово и Василево) изнесува  14.070 лица 1.од кои 
2.187 лица се вработени во јавните и буџетските институци,  9.725 
вработени лица во претпријатијата од приватниот сектор, 132 вработени 
занаетчии и 2026 индивидуални земјоделци. 

7. Предвидувањата за нови вработувања на годишно ниво изнесуваат 1903 
лица. Во нив секторот индустрија учествува со  51,8%, трговијата со 23,1% и 
земјоделието со 5%. Преработувачката индустрија е носечка гранка од 
аспект на апсорбирање нови вработувања и кај неа се предвидувааат 55% 
од планираните нови вработувања (најмногу со средно образование). Исто 
така умерен е оптимизмот на анкетираните претпријатија  за зголемување 
на нивниот обем на работа во наредниот 12 месечен период, а со тоа и за 
зголемување на побарувачката за работна сила. 

8. Бројот на невработени лица во струмичкиот регион во март 2012 година 
изнесувал 14.075 невработени (5,5% од вкупниот број на регистрирани 
невработени лица во Р. Македонија), од кои 8.291 се во градот Струмица,  
од вкупниот број на невработени, 2.231 (26,9 %) се млади лица на возраст 
од 15 до 29 години. Фактори кои влијаат на невработеноста на младите се 
отсуството на работно искуство, лични квалитети и вештини за тимска 
работа. 

9. Проблемот на невработеност е најизразен за возрасната група од 25-34 
години (3.596 лица) и оние на возраст од 35-44 години (3.365 лица). 
Најголем процент од невработените лица се неквалификувани (58%), 
следат оние со средно стручно образование (19%)  и квалификувани (14%). 

10. Мал е опфатот на невработените од општината Струмица со активни мерки 
за вработување и тој во 2011 година  изнесува само 7,2 %, притоа 104 лица 
се опфатени преку Центар за вработување Струмица (74 за вработување и 
30 обуки); и 496 преку институции за неформално образование.  

Препораки за пазарот на труд  

1. За намалување на невработеноста неопходно е создавање на претпоставки 
за поттикнување на побарувачката на работна сила, односно отворање 
нови работни места преку подобрување на бизнис климата и ефектуирање 
на индустриските зони во општината Струмица. Во идниот период исто така 
особено внимание треба да се посвети во развојот на МСП, семејните 
бизниси, занаетчиството и  самовработувањето. 

2. Големиот број на невработени од руралните подрачја неспорно ја 
наметнува потребата за забрзан развој на овие средини и создавање на 
претпоставки за поголема вработеност на расположливата работна сила. 

                                                           

1
Податоци од подрачната единица на фондот за пензиско-инвалидско осигурување. 
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Општината Струмица припаѓа на земјоделски микрорегион. Оттаму, 
поголемата поддршка за развојот на земјоделието и поголемиот пристап до 
ИПАРД програмата ќе услови зголемување на ангажираната работна сила 
во оваа дејност и пораст на бројот на регистрираните земјоделци. 

3. Со оглед на мошне неповолната образовна структура на невработените 
лица потребно е проширување на можностите за преквалификација, 
доквалификација, стекнување вештини и нови знаења од работната сила, 
односно зајакнување на капацитетите на лицата коишто активно бараат 
работа. Оттаму, неспорна е потребата работната сила континуирано да се 
едуцира, да се преквалификува и доквалификува, согласно потребите и 
барањата на бизнисот. 

4. Во однос на целните групи на активни баратели на работа посебно би 
требало да се стимулира вработувањето на младите лица, посебно оние со 
високо образование, како и лицата кои подолго време чекаат работа. Во таа 
насока, треба да се создадат поволни можности за поголем опфат на 
невработните во  годишните програми за активните мерки за вработување и 
програмата за развој на човечките ресурси (Компонента ИПА 4), но и да се 
воведуваат нови активни мерки за стекнување работно искуство и вештини 
кај младите со што ќе им се овозможи побрзо вработување. 

5. Опфатот на невработените со активните мерки за вработување е скромен, 
иако тие имаат влијание во подршката за вработување. Зголемувањето на 
опфатот е условен од капацитетот на институциите за нивната испорака 
како и алоцирање на средства за поголем обем во испораката на овие 
мерки. Посебно внимание во зголемувањето на опфатот на овие мерки 
треба да се обрне на поголемото учество на младите, возрасна група каде 
невработеноста е најизразена. 

 

Стратешки приоритети во ЛАПВ 

1. Промоција на вработувањето - зголемување и одржување на 
вработувањето и промовирање на прилагодувањето на промените на 
пазарот на труд. Зголемувањето на вработеноста, намалувањето на 
невработеноста и задржувањето на повеќе лица во работен однос преку 
подобрување на вештините на невработените и подобрување на 
приспособливоста на работниците и претпријатијата за потребите на 
пазарот е долгорочен приорите за општина Струмица.  

2. Образование и обуки - инвестирање во човечкиот капитал преку подобрено 
образование и вештини. Образованието е инвестирање во човечкиот 
капитал на општината и претставува долгорочен приоритет кој треба 
континуирано да се надоградува и да се поврзува со потребите на ПТ. 
  

3. Стратешки приоритет бр.3.- социјална инклузија - еднакви можности за сите 
и засилување на социјалната инклузија. 

Буџет за ЛАПВ 
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ВОВЕД 

 Локалниот акциски план за вработување на општината Струмица е 

изработен за периодот од 2013 до 2015 година. Тој ги дефинира стратешките 

приоритети, целите и мерките во областа на вработувањето и начинот на 
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мобилизирање на институциите, стручниот кадар и ресурсите за поттикнување на 

вработувањето во општината Струмица. 

Неговата изработка беше во наделжност на ЛЕСС, а постапката за 

подготовка на ЛАПВ се спроведе во периодот октомври–декември 2012г. Првата 

активност, Анализата на пазарот на труд, се спроведе во перидот октомври-

ноември 2012г. и опфати собирање информации, состаноци со релевантните 

институции, анкета со работодавачите и презентација на анализираните податоци 

која заврши со селекција на стратешките приоритети. Втората активност се 

спроведе во декември 2012г. со организирање на работилница за изработка на 

ЛАПВ, пишување на ЛАПВ и негово усвојување од ЛЕСС.  

 Методологијата за изработка опфати собирање информации, презентација 

на анализата пред релевантните институции, утврдување на приоритети, 

организирање работилница за изработка на ЛАПВ, подготовка на предлог верзија 

на ЛАПВ и усвојување од страна на ЛЕСС.  

  Во анализата се користеа два вида податоци: квантитативните се 

обезбедија од статистички билтени, публикации и анализи од Агенцијата за 

вработување на Р.М, анкетата на работна сила и извештаите од училиштата на 

територијата на ОС; додека пак  квалитативните податоци се собраа со 

спроведење анкета2на 54 субјекти (фирми од територијата на ОС), користејќи 

претходно подготвен прашалник и организирање директни средби со релевнтни 

субјекти за да се согледаат мислењата поврзани со социјалниот дијалог, 

капацитетот на институциите за спроведување на потребниот обем на активности 

и  приоритетите на ПТ во ОС за наредниот тригодишен период. 

 Презентацијата на анализата се одржа на 3 декември 2012г. на која 

присутвуваа членовите на ЛЕСС, претставници на бизнис заедницата, средните 

училишта и новинари. После презентацијата присутните по пат на гласање ги 

приоретизираа прашањата што треба да бидат опфатени во ЛАПВ. 

 Содржината на ЛАПВ, целите и мерките за зголемување на вработеноста 

во ОС, беше разработена на дводневната работилница,  одржана на 7 и 8 

декември 2012г. Предлозите и  иницијативите се интегрираа во ЛАПВ според 

очекуваните резултати, носители на активностите, временската рамка и буџет 

(ресурси) за реализирање на ЛАПВ.  

 Материјалот е презентиран наративно, табеларно и преку графикони, 

организиран во неколку целини: општински стратегии и приоритети за локалниот 

                                                           

2
 Извештајот со анализата на одговорите е во анекс на  документот  
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економски развој и вработувањето, постојната состојба и трендови на ПТ со 

заклучоци и стратешките приоритети за ЛАПВ.    

 

Табела 1. Модел на анализа на развојот и пазарот на труд 

 

Развојот на една зедница е определен од комуникацијата на луѓето во таа 

заедница со територијата (просторот) на кој живеат. Доколку постои вистинска 

комуникација и луѓето знаат да управуваат со она што го имаат на 

располагање на својата територија, таа заедница (општина и држава) се 

развива, во спротивно стагнира или назадува. Развојот како комуникација 

(размена) на луѓето на територијата каде живеат се остварува со две главни 

активности: создавање вредности (производи и услуги) и намалување на 

трошоците за создавање на тие вредности. 

Она што ја сочинува територијата (просторот) се ресурсите и 

инфраструктурата. Првите (ресурсите) се природните богатства, поточно 

подареното од природата и културно –историски богатства, поточно она што 

го имаат оставено претходните генерации. Вторите (инфраструктурата) е она 

што сегашните генерации го одржуваат и надоградуваат со цел таа заедница 

на луѓе да разменува повеќе и поефикасно со други заедници на луѓе. 
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Луѓето во една заедница може да бидат вклучени во развојот (размената) како 

вработени или како невработени. Степенот на развојот на една заедница 

(општина) го одредува и пазарот на труд кој се состои од побарувачка и 

понуда на работна сила. Повисокиот степен на развој (размена) на заедницата 

бара и поразвиен пазар на труд.  Затоа ПТ на оптшината е тесно поврзан со 

локалниот развој. Пристапот во анализата на ПТ и изработката на Акциски 

план за вработување го следат моделот  прикажан во табела бр.1. 

 

1. ОПШТИНСКИ СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ 

 Општина Струмица има донесено стратешки документи за локалниот 

економски развој, акциски план за вработување 2009-2011г. и стратегија на ЛЕСС. 

Разгледувањето на овие документи е потребно за да се идентификуваат 

прашањата на кои треба да се обрне внимание за наредниот период за да се 

зголеми ефикасноста во постигнувањето на поставените цели.  

1.1. Стратешки развојни цели на општина Струмица 

Општината има поставено четири стратешки цели со 14 мерки3.  

Стратешка цел 1 - Да се освојат нови пазари преку организирано, 

стандардизирано и конкурентно производство на агро-индустриските производи; 

да се подобри организираноста на земјоделското производство и да се изгради 

доверба помеѓу земјоделските производители и институции; да се зголеми 

физичкиот обем на стандардизирани и финализирани земјоделски производи и да 

се зголеми годишната продажба на агро-индустриските производи на европските 

пазари. 

Стратешка цел 2 – Создавање одржлив развој на алтернативен туризам, преку 

искористување и промоција на културно-историското наследство, природните 

убавини и реткости за креирање на богата и разновидна туристичка понуда; да се 

формираат здруженија на субјектите од туризмот од струмичкиот микро-регион и 

да се воспостават партнерски односи со други здруженија и асоцијации; 

подобрување на туристичката инфраструктура и да се анимира и промовира 

туризмот. 

                                                           

3
Стратегија на локалниот економски развој на општината Струмица 
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Стратешка цел 3 - Да се подобрат бизнис климата и можностите за инвестирање 

и заработка преку развојот и проширувањето на малите и средни претпријатија и 

на занаетчиството, со стимулирање на претприемничкиот дух за зголемување на 

индустриските капацитети, самовработувањето и вработувањето; да се олеснат 

околностите за вршење на стопанска дејност и да се подобрат условите за 

рентабилно работење; промоција на можностите за инвестирање и да се 

стимулира соработката помеѓу локалните фирми од приватниот сектор. 

Стратешка цел 4 - Врз основа на барањата на бизнисот, континуирано да се 

едуцираат, да се преквалификуваат и да се доквалификуваат човечките ресурси, 

со цел примена и следење на новите технологии; да се создадат услови за 

доквалификација и преквалификација на работната сила за потребите на бизнис 

секторот. 

 За остварување на стратешките приоритети одговорно е одделението за 

локален економски развој во ОС. Постои голем степен на остварување на 

приоритетите, но недостасуваат податоци на општинско ниво со кои ќе може 

подетално да се анализира степенот на реализирањето на стратешките 

приоритети. 

 

1.2. Приоритетни цели на акциониот план за вработување на 
општина Струмица 2009-2011г. 

 Насоките на АПВ 2009 -2011г. (четири насоки, осум цели и 17 мерки) со 
целите и мерките се следните4: 

Да се подобри бизнис опкружувањето во Општина Струмица преку 

промовирање на локалните МСП и бизнисите и унапредување на општинските 

услуги во служба на локалните бизниси (е-општина) - годишен план на општински 

услуги за бизнисот. 

Да се зголеми вработеноста во руралните средини преку зголемување на 

конкуретноста во земјоделскиот сектор и поддршка при отворање на МСП и 

занаетчии во руралните средини. 

Да се намали невработеноста преку создавање активни мерки за вработување 

преку зголемени можности за вработување  и асистенција и поддршка при 

вработување. 

                                                           

4
Општина Струмица (2009) Акциски План за вработување на општината Струмица, стр.25-41  
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Да се постигне вработлива мобилност со подигнување на свеста кај бизнис 

секторот за надоградба и усовршување на раководниот кадар, поттикнување на 

претприемачкиот дух/давање насоки на долгорочно невработени според 

препораките на ILO и откривање и поддршка на млади потенцијали/таленти. 

 За реализирање на планот предвиден е буџет во износ од 272.875 евра 

распореден за секоја од планираните насоки. Одговорен за реализацијата  на АПВ 

е одделението за ЛЕР на општина Струмица. Слаби страни но документот се 

следните: 

 Фокусот е ставен на дизајнирање на мерките за поддршка на 

вработувањето, телата за имплементација на мерката и потребните 

ресурси. Но отсуствува поврзаност со целната група за која се однесува 

мерката и следење на промените што мерката треба да ги направи кај 

посочената целна група на невработени.   

 Отсуствува имплементацијата на системот за координација и 

извештајност за остварувањето на планот на годишно ниво. 

 

1.3. Стартешки цели на ЛЕСС 

 Стратешките цели на ЛЕСС се дефинирани во Стратешкиот план на ЛЕСС 
донесен во мај 2012 година. 

Главни стратешки приротети се:5 

 Промовирање    на   ЛЕСС    како    двигател    на    економскиот и 
социјалниот дијалог; 

 Воспоставување и одржување мрежа на соработници; 

 Јакнење на интерните капацитети на ЛЕСС Струмица; 

Имајќи предвид дека Стратешкиот план е донесен во 2012г. тој се уште е во фаза 

на разработка, а неговата имплементција се очекува да почне во 2013 година.  

 

2. АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ НА ТРУД 

                                                           

5
 Подетално објаснување за приоритетите на ЛЕСС се содржани во Стратешкиот план на ЛЕСС за 

2012-2015г., мај 2012г 
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2.1. Општина Струмица основни податоци 

2.1.1. Физичка околина (локација, природни услови и компаративни 
предности) 

Локацијата на општина Струмица е на крајниот југоисток на Република 
Македонија, веднаш под тромеѓето на меѓу државните граници со Бугарија и 
Грција, на западниот дел од струмичката котлина. Таа се наоѓа на надморска 
височина од 280 метри, а зафаќа површина од 321,87 км2. Според состојбата во 
2011 година општината Струмица имала 56.280  жители во 25 населени места. 

Местоположбата, односно пристапноста кон Општина Струмица е добра и тоа 
од повеќе правци. Магистралниот пат М6 североисточно ја поврзува општината со 
општините Радовиш и Ново Село до граничниот премин со Бугарија. Југозападно 
со регионалниот пат Р604 се поврзува со Општина Валандово и граничниот 
премин со Грција. Специфичната географска и топографска положба на Општина 
Струмица ја карактеризираат две климатски зони: субмедитеранска, со поголемо 
или помало вкрстосување со источно-континенталната, долг период на сончеви 
денови (230) и со висок светлосен интензитет што позитивно влијае на 
фруктификацијата. 

Во општина Струмица се застапени повеќе индустриски 
сектори.Доминантни индустриските гранки се: текстилна, дрвна и прехрамбена. 
Во постојан подем се металопребаротувачката и електро индустријата. Важна 
улога во локалниот економски развој имаат и големите стопански субјекти: 
фабриката за алкохолни и безалкохолни пијалоци, фабриката за преработка на 
тутун, фабриката за производство на санитарна керамика, фабриката за тули и 
рудникот за неметали. 

Благодарение на местоложбата и близината на граничните премини со 
Бугарија и Грција, трговијата и услугите во Општина Струмица се многу 
развиени, додека расположивите поволни природни услови за земјоделие 
овозможија Струмица да е позната по раноградинарското производство. Извозот 
на земјоделски производи носи значаен девизен прилив, кој дава огромен 
придонес за развојот на струмичка економија.Општина Струмица располага со 
7583 ха обработлива површина во сопственост на индивидуалниот сектор, што 
претставува две третини (66%) од вкупната површина (обработлива и 
необработлива површина) 

 Општина Струмица да има погодни услови за одгледување на рани, 
среднорани и доцни градинарски култури за свежа консумација и преработка. 
На површините погодни за земјоделско производство најмногу се одгледува: 
пипер, домати, краставици, зелка, компир и бостан. Застапено е оранжериско 
производство, а благодарение на расположивите термални извори во село Банско 
ова производство бележи постојан раст. Покрај градинарските застапени се и 
житните, индустриските и фуражните култури, што овозможува разновидна 
палета од земјоделски култури и производство, а со користење на системите за 
наводнување и повисоки и стабилни приноси. 
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Општина Струмица е една од ретките подрачја во Р. Македонија која 
располага со термоминерален хидропотенцијал кој се наоѓа на околу 12 км 
југоисточно од градот Струмица, под планината Беласица, во непосредна близина 
на село Банско. Термоминералните извори на Бања Банско се значајни не само за 
развиено оранжериско производство, туку и за развој на банскиот туризам. 

Можностите за локален економски развој во Општина Струмица се бараат во:  

 организирање на современо земјоделско прозводство со организиран откуп 
на земјоделските производи; 

 модернизација на постоечките индустриски капацитети и отварање на нови, 
како и во развојот на микро производствени капацитети кои ќе бидат 
пофлексибилни во поглед на преструктуирањето и прилагодувањето кон 
условите на пазарот и современиот техничко-технолошки развој; 

 поттикнување на руралниот  туризам благодарение на природното 
богатство што постои во општина Струмица и тоа: термоминералните 
извори во село Банско, природните убавини и реткости (Габровски 
водопад), културно историските споменици и традиционалното 
организирање на културни манифестации (традиционалниот Струмички 
карневал, Фестивалот на камерен театар Ристо Шишков и други). 

 

2.1.2. Население 

Бројот на жители во Струмица во 2011 година, според Државниот завод за 
статистика, изнесува 56.280, од кои 28.037 се мажи, односно 28.173 се жени. Во 
изминатите неколку години, бројот на жители бележи благ пораст од околу 0,3% 
годишно. 

 

 

 

Табела 2. Вкупен број на жители во Струмица по години 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Број на 
жители 

55.679 55.823 55.997 56.210 56.280 

Промена  0,3% 0,3% 0,4% 0,1% 

 Извор: Државен завод за статистика, Проценка на населението според пол и 

возраст, 2010г. 

 

Табела 3. Население според пол и возраст 

Возраст Вкупно Мажи Жени Возраст Вкупно Мажи Жени 
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0 707 367 340 45 – 49 4.125 2.104 2.021 

1 - 4 2.682 1.393 1.289 50 – 54 4.306 2.153 2.153 

5 - 9 3.255 1.644 1.611 55 3.920 2.012 1.908 

10 - 14 3.142 1.546 1.596 60 – 64 3.013 1.456 1.557 

15 - 19 3.680 1.882 1.798 65 – 69 2.222 1.007 1.215 

20 - 24 4.226 2.104 2.122 70 – 74 1.776 786 990 

25 - 29 4.681 2.438 2.243 75 – 79 1.389 539 850 

30 - 34 4.407 2.278 2.129 80 – 84 701 272 429 

35 - 39 3.828 1.987 1.841 преку 85  258 76 182 

40 - 44 3.890 1.992 1.898 Непознат

о 

2 1 1 

Извор: Државен завод за статистика, Проценка на населението според пол и возраст, 2010г. 

 

Од табелата 3 се гледа дека возрасната структура на населението е:, 17,4 % на 

возраст 1-14 год;, 71,2 % на возраст од 15-64 год и 11,4% преку 65  год.  

Според бројот на жители општината спаѓа меѓу поголемите општини во Р. Македонија. 

 

2.1.3. Економска состојба 

 

Од 2001 година па наваму, македонската економија бележи значителен раст на 
бруто домашниот производ и засилена економска активност. Но, светската 
финансиска криза влијаеше на растот и во 2009 година се забележа негативен 
пораст од -0,7%. Во 2010г. растот на бруто домашниот производ изнесуваше 1,8%, 
а во  2011 година покажуваат раст на БДП од 1%6, додека проценките за 2012г. се 
пораст од 1,5 % 

Учеството на Југоисточниот плански регион, во кој припаѓа општина Струмица, 
во вкупниот БДП на Р. Македонија, во 2010 година изнесувал 8,7%, (зголемување 
на учеството во однос на 2009 година, 8,0%) веднаш зад Скопскиот регион (43,7%) 
и Пелагонискиот регион (12,2%)7. 

 

                                                           

6Претходни и проценети податоци за 2010г. и 2011г. според ДЗС, преземени од НБРМ 
(www.nbrm.mk) 

 

http://www.nbrm.mk/
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Табела 4.  БДП во Југоисточниoт регион 

Год Територија БДП, во 
милиони 

денари 

Структура на 
БДП, РМ = 

100% 

БДП, по 
жител, во 

денари 

БДП, по 
жител, 

МК =100 

2010 ЈИ регион 37 979 8,70% 219 714 104.0 

2009 ЈИ регион 32 717 8.0 189 566 94.6 

2008 ЈИ регион 28 993 7.0 168 211 83.6 

2010 Р.Македонија 434 112 100.0 211 246 100.0 

Извор МАКСТАТ база  

 

Табела 5 Учество на Инвестициите во БДП 

Опис  ЈИ регион Р. Македонија 

БДП 37979 100%   434.112 100%   

Бруто ДДВ 28591 75,28% 100 358.939 83% 100 

Инвестиции во 
ОС 

4438 11,69% 15,52% 81.970 23% 23% 

 

Два забелжителни тренда се: учеството на БДП на Југоисточниот регион во 
вкупниот БДП на РМ се зголемува, додека пак учеството на инвестициите во 
основни средства во БДП е помало од просекот на РМ. 

Табела 6. Југоисточен регион-Инвестиции во основни средства 

% 
Инвест во 
земјод Год 

Земјоделство 
Индустриј

а 
Градежништво 

Трговија, 
угостител. 
и сообраќај 

Финансиски 
услугии 

недвижности 

Други 
услужни 
дејности 

4,42%  2009  196  476  1.899  1.449  64  354  

6,66%  2008  247  605  1.855  820  22  161  

7,17%  2007  308  428  2.084  1.301  14  160  

 

Табела 7.  Учество на инвестициите во додадената вредност по дејности 

  

Земјоделство Индустрија 
Градежништв

о 

Трговија, 

угостителство 

и сообраќај 

Финансиски 

услуги 

недвижности 

Други 

услужни 

дејности 

37,94
%  

200
9  

10.847  5.350  1.028  4.748  2.588  4.030  

% ИОС  во ДВ 1,81%  8,90%  184,73%  30,52%  2,47%  

8,78

%  
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Најразвиен стопански сектор во општината е раноградинарското производство. 
Покрај раноградинарското производство, други дејности се: конзервната, 
текстилната, дрвопреработувачката, мелничко-пекарската индустрија, 
индустријата за градежни материјали, металопреработувачката, електро и 
електронската индустрија. Особен развој во градот Струмица бележат трговијата, 
угостителството и услугите. 

Меѓутоа во земјоделието постојат два неповолни тренда. Првиот, 
инвестициите во земјоделието се намалуваат во перидот 2007-2009 година и 
вториот, учеството на инвестициите во основни средства во бруто ДДВ е многу 
ниско во земјоделието (1,81%) за разлика од другите дејности (највисоко учество 
имаат градежништвото и трговијата).   

Во општина Струмица постојат поволни можности за развој на алтернативниот 
туризам, пред се бањски туризам, поради изобилството на термоминерален 
хидропотенцијал (термоминералните извори на Бања Банско). 

Посебно важно за индустријата во Струмица е проектот за гасификација кој е 
во функција во државни и јавни институции, а неговата целосна реализација на 
секундарната гасоводна мрежа на која може да се поврзат домаќинства и други 
стопански субјекти ќе се реализира во текот на 2013г. и наредните години.. 

Малите бизниси доминираат во струмичкиот регион. Од вкупно активни 
субјекти на крајот од 2010 година 99,1% се микро и мали претпријатија. 

Бројот на активни субјекти во 2011 година е намален за 2,7% во однос на 2010 
година. Микро и малите бизниси сочинуваат дури 99,1% од вкупниот број на 
активни субјекти. Тие се двигателите на економскиот развој на општината. 

 

Табела 8. Активни субјекти според нивната големина 

Големина 2010  # % 2011 # % 

Микро 1.316 50,1% 1.613  63 %  

Мали 1.291 49,1% 924  36,1%  

Средни 17 0,6% 18  0,7  

Големи 4 0,2
% 

3  0,2  

Вкупно: 2.628 100

% 

2.558  100%  

МАКСТАТ 

Во однос на секторите на дејност, деловните субјекти се најбројни во трговијата 
на големо и мало, преработувачката индустрија и градежништвото. 

Табела 9. Активни субјекти спроед дејноста 
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Сектор 2010 #  % 2011#  %  

Земјоделство, шумарство и рибарство 66 2,5% 61  2,4%  

Рударство и вадење камен 2 0,1% 4  0,15%  

Преработувачка индустрија 318 12,1% 305  11,9%  

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и 
климатизација 

2 0,1% 1 0,03  

Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, 
управување со отпад; санација на околината 

8 0,3°% 7  0,3  

Градежништво 113 4,3% 119  4,65%  

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли 

1.2
02 

45,7% 1.186  46,3%  

Транспорт и складирање 176 6,7% 156  6,1%  

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 131 5,0% 126  4,9%  

Информации и комуникации 39 1,5% 33  1,3  

Финансиски дејности и дејности на осигурување 9 0,3% 12  0,35%  

Дејности во врска со недвижен имот 7 0,3% 9  0,35%  

Стручни, научни и технички дејности 159 6,1% 170  6,65%  

Административни и помошни услужни дејности 52 2,0% 34  1,32%  

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување 

3 0,1% 4  0,15%  

Образование 29 1,1% 26  1,01%  

Дејности на здравствена и социјална заштита 114 4,3% 114  4,45%  

Уметност, забава и рекреација 32 1,2% 28  1,1%  

Други услужни дејности 166 6,3% 163  6,37%  

Дејности на домаќинствата како работодавачи 0 0,0% 0  0  

Дејности на екстратериторијални организации и тела 0 0,0% 0  0  

Вкупно: 2.628 100% 2.558  100%  

МАКСТАТ 

 

2.1.4. Вработување 

 

Вкупниот број на вработени на територија на ПЕ Струмица (општините: 
Струмица, Ново Село, Босилово и Василево) изнесува  14.070 лица 8. Носителите 
на вработувања може да се поделат во четири групи: 

Првата група ја сочинуваат јавните и буџетските институции каде се вработени 
2.187 лица. Потенцијалот за вработување и отварање нови работни места во оваа 
група се состои во реализирање на проекти  за поголема искористеност на 
потенцијалот на општините (промоција на туристички локалитети, руралниот 
туризам и брендирање) и воведување нови извори на енергија (гасификација, 
обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност). 

Втората група се претпријатијата од приватниот сектор со 9.725 вработени 
лица. Во сите анализи на пазарот на трудот ова е групата на која најмногу се 

                                                           

8
Податоци од подрачната единица на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување. 
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обрнува внимание и од која се очекува да биде носител на зголемувањето на 
вработувањето во општината. 

Третата група опфаќаат  132 вработени занаетчии, 2026 индивидуални 
земјоделци и невработени лица кои се самовработуваат (помеѓу 25 и 40 
невработени лица годишно се вработуваат преку мерката самовработување. Во 
2010г. тој број е  27 лица, а во 2011г. е 37). 

Четвртата група се странските директни инвестиции. Потенцијал за отварање 
на нови работни места постои преку урбанизираните индустриски зони. 

Податоците за вработување на млади се следат само за оние што се 
самовработуваат преку мерката што ја реализира Центарот за вработување –
Струмица. 

 

2.1.5. Невработеност 

Невработеноста претставува еден од најголемите проблеми за Македонија. 
Пазарот на труд во Македонија се карактеризира со висока стапка на 
невработеност, која достигна 37,3% во 2005 година9. Од тогаш па наваму се 
забележува намалување на стапката за да во 2009г. изнесува 32,2%, а на крајот 
од 2011г. изнесува 31,8%. Голем дел од невработените лица се млади и 
работници со ниски квалификации. Но постои и несообразност во 
квалификациите, делумно поради недостигот на можности за обука и 
преквалификации. Околу 80% од вкупниот број на невработени во 2010 година се 
долгорочно невработени лица. 

Општина Струмица е исто така засегната со проблемот на невработеност. 
Според податоците од Агенцијата за вработување на Р. Македонија, бројот на 
невработени лица во струмичкиот регион во март 2012 година изнесувал 14.075 
невработени (5,5% од вкупниот број на регистрирани невработени лица во Р. 
Македонија во март 2012г. - 276.715), од кои 8.291 се во градот Струмица. Од 
вкупниот број невработени, 2.231 (26,9% од вкупниот број на невработени) се 
млади лица на возраст од 15 до 29 години. 

 

2.1.6. Образование 

 

Општина Струмица се карактеризира со развиена образовна мрежа. Во 
општината делуваат 10 основни општински училишта со 14 подрачни училишта со 
5.645 ученици и три средни општински училишта со 4.053 ученици. 

                                                           

9
Податоците за невработеноста се преземени од веб-страната на Агенцијата за вработување на Р. 

Македонија (www.zvrm .gov.m k) 

 

http://www.zvrm/
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Покрај основните (Сандо Масев-Струмица, Видое Подгорец-Струмица, 
Никола Вапцаров-Струмица, Маршал Тито-Струмица, Даме Груев-Куклиш, 
Маршал Тито-Муртино, Свети Кирил и Методиј-Дабиље, Герас Цунев-
Просениково, Гоце Делчев-Вељуса, УОМО Боро Џони-Струмица) и трите средни 
училишта (Јане Сандански, Димитар Влахов и Никола Карев) во општина 
Струмица има и неколку високо образовни установи: 

- Државен универзитет „Гоце Делчев" Штип со дисперзирани студии од  
областа на земјоделието, информатика, економија и образовни науки; 

- Приватен Универзитет ФОН со дисперзирани студии и тоа: Факултет за 
правни науки, Економски науки, Филолошки науки и Факултет за детективи и 
безбедност. 

 

2.1.7. Рурален развој 

Во изминатите години општина Струмица посветува посебно внимание на 
руралниот развој. Во својот стратешки план за економски развој, за периодот 2007 
– 2015г., општина Струмица планира развој на руралната средина преку 
поттикнување на инвестирањето во руралните средини, како и подобрувањето на 
инфраструктурата. Акцент се става и на одржливиот развој на алтернативниот 
туризам, преку искористување и промоција на културното и историско наследство, 
природните убавини и реткости за создавање богата и разновидна туристичка 
понуда. Фокусот е на развивање на селскиот, манастирскиот, археолошкиот, 
бањскиот, ловниот и планинскиот туризам, како и на популаризацијата на старите 
занаети. Со цел да се искористат потенцијалите на руралната средина иницирани 
се неколку проекти, како што се уредување на инфраструктурата кај Габровскиот 
водопад (2010г.), спомен паркот во село Куклиш (2010г.), проект за селски туризам 
(2009г.), водоснабдување во село Банско (2005г. и 2006г.) и многу други проекти. 

 

2.2. Побарувачка на работна сила 

2.2.1. Тековна побарувачка на работна сила 

Според расположивите статистички податоци од Пописот од 2002г., во 
општина Струмица бројот на вработени изнесувал 15013 лица. Речиси една 
половина од нив биле ангажирани во секторите преработувачка индустија и 
земјоделство, лов и шумарство. Што се однесува на другите дејности релативно 
голем бил бројот на вработените во секторите трговија на големо и мало, 
поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и 
домаќинства, како и сообраќај, складирање и врски. 

Податоците од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување покажуваат дека 
во 2012 година на територија на ПЕ Струмица (општините: Струмица, Ново Село, 
Босилово и Василево) имало 3.179 фирми во кои биле вработени 14.070 лица. Од 
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нив 51,3% се вработени во малите фирми (до 25 вработени), а 46,9% во средните 
и големите фирми (со над 25 вработени).  

Главни носители на вработеноста во општина Струмица се капацитетите од 
секторот индустрија. Од овој сектор најмногу застапена е текстилната индустрија, 
и тоа производство на лесна и тешка конфекција (претежно со лон систем), а 
водечки капацитети од ова индустриска гранка се: Единство Хелматекс 
(претходна Струмичанка), односно капацитети со повеќедецениско постоење. Во 
постојан подем е металопребаботувачката и електро индустријата, а од дрвната 
индустрија постојат повеќе мали производствени капацитети за примарна и 
финална обработка на дрво, производство на мебел и столарија (Ников, Савело, 
Студио 2, Пирамида, Мебел 2000, Финеса, Дизајн 21, Ни Пром и други). Особено 
важно е да се спомне дека во индустријата за градежен материјал, значајна улога 
има фабриката за производство на тули „Еленица". Во општината Струмица 
постои и развиена градежна оператива. 

Општина Струмица располага со релативно развиена индустрија за 
преработка и повисока финализација на примарно земјоделско производство во 
која е ангажиран значителен дел од работната сила. Носители на вработеноста во 
оваа индустриска гранка се: кланиците (АД Кланица со ладилник) и конзумните 
млекарници (Јока, Боневи, Мак продукт и Здравје Радово), капацитетите за 
преработка на земјоделски производи (Маби трејд-Дентина, Агро комерц), 
фабриката за алкохолни и безалкохолни пијалоци (Грозд) и фабриката за 
преработка и ферментација на тутун (Струмица табак). Застапена е и мелничко 
пекарската индустрија, во која водечки капацитети се: АД „Жито Струмица", 
мелниците „Иво", „Светлина промет" и „Кода трејд".Постојат и повеќе занаетчиско 
слаткарски работилници, кои своите производи, покрај локалниот пазар, ги 
пласираат и на националниот. 

Производствените капацитетите, покрај домашниот, своите производи ги 
пласираат и на странскиот, првенствено европскиот пазар. Нивното идно 
работење, а со тоа и вработувањата во овој сектор зависат од надворешно 
трговските услови на странските пазари. 

Трговијата и услугите во општина Струмица се многу развиени. Бројни се 
друштвата кои се занимаваат со внатрешен и меѓународен промет на стоки и 
услуги (трговија на големо и мало, увоз и извоз, транспорт, шпедитерски и други 
услуги). Оттаму овие сектори се издвојуваат и според бројот на вработените. 

Табела 10. Вработени лица според видот на работен однос 

Вид на работен однос  Број 

вработени  

Учество  

Вкупно  14070  100%  

Јавен сектор  2187  15,54%  

Самостојни занаетчии  132  0,94%  

Индивидуални земјоделци  2026  14,40%  
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Претпријатија-приватен сектор  9725  69,12%  

Извор ПИО општина Струмица 

Табела 11. Активни субјекти со вработени лица 

Носители на вработувањето  Број 

вработени 

Учество  

Вкупно  14070  100%  

Јавен сектор  2187  15,54%  

Самостојни занаетчии  132  0,94%  

Индивидуални земјоделци  2026  14,40%  

Претпријатија-приватен сектор  9725  69,12%  

Извор ПИО општина Струмица 

Табелите 10 и 11 покажуваат дека во просек има 3,56 вработени по субјект 
(приватен/јавен)  и 1,56 вработен по регистриран занатечија . Ова ја потврдува 
констатацијата дека најголемиот број на вработени се во микро и малите 
претпријатија. 

Според анализата на потребите од вештини на пазарот на трудот во Р. 
Македонија10,  динамиката на економската активност и порастот на 
вработувањето се очекува да бидат поголеми кај малите и средните 
претпријатија. Со релативно големи диференцијали се одликува порастот на 
вработените во разгледуваните сектори. Во претходната година, пораст на бројот 
на вработени забележале само земјоделство и шумарство, трговија и 
градежништво. Намалување на бројот на вработени е присутен во 
угостителството и забава11. 

 

2.2.2. Предвидување на побарувачката во приватниот сектор во 2012г. 

 

Според анализата на АВРМ предвидувањата за нови вработувања 
изнесуваат 1903 лица. Во нив секторот индустрија учествува со  51,8%, трговијата 
со 23,1% и земјоделието со 5%12. 

Според анкетата на претпријатијата во општина Струмица пониски се 
очекувањата за  зголемен обем на работа во наредниот 12 месечен период. (56% 

                                                           

10
  Агенција за вработување на Р.М (номеври2011г.), Анализа на потребите од вештини на пазарот 

на труд во Р. Македонија, стр. 6 
11

 Исто стр. 8 
12

Агенција за вработување на Р.М (номеври2011), Анализа на потребите од вештини на пазарот на 
трудот во Р. Македонија, стр. 13 
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се изјасниле дека обемот на нивната работа ќе остане непроменет, а 24% дека ќе 
се намали). 

 

Побарувачка по гранки,  образование и занимање 

Преработувачката индустрија е носечка гранка од аспект на апсорбирање 

нови вработувања и кај неа се предвидувааат 55% од планираните нови 

вработувања (најмногу со средно образование)13 

 Најголем дел од новите вработувања во наредните 12 месеци, 3/5  или 

74,4% ќе бидат квалификувани со средно образование и работниците со основно 

образование, додека пак помала е потребата од средно и више образование, а 

најнеповолна за оние со високо образование. 

Во врска со барањата за посебни знаења и вештини14 на лицата кои во 

наредниот период ќе бидат вработени, покрај образованието и работното искуство 

ќе се бара познавање на странски јазици и компјутери. 

 

2.3. Анкета на мислењето на работодавачите (претпријатијата) 
во општина Струмица 

Во рамки на Анализата на пазарот на труд во општината Струмица, во 

периодот од 5 до 23.11.2012 година се спроведе анкета со цел согледување на 

мислењето за потребите и можностите на работодавачите (претпријатијата) од 

општина Струмица15
. 

Структура на примерокот  

Дејноста на претпријатијата е прикажана во табелата бр.12. Примерокот 

опфати 54 претпријатија и тоа: 13 од трговија; 9 од услуги;  3 зеленчук и текстил; 2 

градежни материјали и мебел;  1 амбалажа, градежништво, месо, метални 

производи, млеко, отпад, пластика, превоз, стиропор и тутун. 

Табела 12. Анкетирани  претпријатија според дејноста 

Дејност Бр на фирми 

                                                           

13
 Исто стр.14 

14
Исто стр.14  

15
За анкетата се користеше претходно подготвен прашалник со три типа прашања: затворени со 

понудени одговори; затворени со цел оценување на дадените одгворои и отворени прашања. 
Прашалниците ги пополнија два анкетари со директно интервју  во претпријатијата што беа 
опфатени со анкетата. 
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Амбалажа 1 

Градежни материјали 2 

Градежништво 1 

Зеленчук 3 

Мебел 2 

Месо 1 

Метални производи 1 

Млеко 1 

Отпад 1 

Пијалоци 2 

Пластика 1 

Превоз 1 

Стиропор 1 

Текстил 3 

Трговија 16 

Угостителство 7 

Услуги 9 

Тутун 1 

Вкупно 54 

 

 Структурата на примерокот според бројот на вработени е прикажана на 

слика бр.1, каде најголемиот број претпријатија (47%) имаат до 10 вработени, 

потоа следуваат оние од 10-50 вработени (40%) и над 50 вработени со 13%. Значи 

87% од примерокот се претпријатија до 50 вработени. 

 

Слика 1. Анкетирани претпријатија според бројот на вработени 
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Во однос на бројот на вработени во анкетираните претпријатија тој се 

намалил во однос на претходната година за 52 работника. Анкетираните се 

изјасниле дека планираат да го зголемат бројот на вработени за 50 нови 

вработувања. Доколку се земат предвид и планираните сезонски вработувања, 

тогаш вкупно планираниот број  вработувања  изнесува  200 работници.  

Структурата на вработените во анкетираните претпријатија покажува дека:  

55% се жени; 38% се на возраст до 29 години; а 37% со ниско образование. . 

Слика 2. Структура на вработените во анкетираните претпријатија 

 

 

 

 

Слика 3. Структура на вработените во анкетираните претпријатија според возраст 

 

Слика 4. Структура на вработените во анкетираните претпријатија според 

образование 
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а) Очекувања на претпријатијата за развој на пазарот (зголемување на обемот 

на работа и побарувачката за нивните производи) 

Најголемиот број испитаници очекуваат нивниот обем на работа да остане 
ист во првите шест месеци, а очекуваат зголемување во вторите 6 месеци од 
наредната година.  (56% се изјасниле дека обемот на нивната работа ќе остане 
непроменет, а 24% дека ќе се намали). 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. Обем на работа на анкетираните  претпријатија 
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Претпријатијата се изјаснија дека најзначајни функции за зголемување на 

нивниот обем на работа ќе бидат продажбата, финансиите и маркетингот. Овие се 

подрачјата каде треба да се очекуваат нови вработувања. 

Слика 6. Деловни функции кои најмногу ќе влијаат за зголемување на обемот на 

работа на претпријатијата 

 

 

 

 

 

б) Потреба за нови работници 



Локален акциски план за вработување 2013-2015 

31 | Општина Струмица 

 

Слика 7. Потреба од работно искуство за новите вработувања 

 

82% од испитаниците се изјасниле дека новите вработувања ќе се однесуваат 

на невработени со работно искуство, а само 18% изјавиле дека нема да бараат 

работно искуство. 

 

50% од испитаниците планираат вработување на лица со високо образование: 
комерцијалист, економисти, технолози, маркетинг менаџери, економисти, 
технолог, кројач, моделар, дизајнер, агроном, маркетинг, продажба, интернет 
комуникации. 

Барањата за ССС се  однесуваат на  следните занимања: бравар, работник, 
техничар, монтажер, маркетинг  асистент, додека пак, со  основно образование 
барањата се за пеглачи и општи работници. 
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Слика 8. Потреба од млади без работно искуство 

 

47% се изјасниле дека при ново вработување би избрале млади без претходно 

работно искуство, но ова треба да се сфати само за занимања каде не се бара 

конкретна професија бидејќи на прашањето за потреба од работно искуство во 

конкретна професија 82% се изјасниле дека ќе бараат работно искуство (Слика 7)  

в) Пристап до кандидати за вработување  

Слика 9. Тешкотии во избор на работници 

 

64% од испитаниците се изјасниле дека се соочиле со тешкотии при избор на нови 
рабоници  за следните професии: стручни кувари (со работно искуство); 
механички одржувач на машини; касапи и преработувачи на месо; машински 
техничари, технолози, работници до 1 месец и од 1 до 3 месеци: стручни лица од 
3 до 6 месеци: раководители; металостругари, заварувачи; конфекциски шивачи и 
моделари; графичар; машинист; квалификувани работници за изведување 
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градежни работи; кувари, келнери; агрономи; мајстор за производство на слатки, 
мајстор за бурек и печива; новинари; техничари; монтажери; келнер, шанкер, 
бармен (од причини што овие дејности се потценети од младите, поточно скоро 
сите занаетчиски дејности се потценети) 

Слика 10. Потребно време за пополнување на слободно работно место 

 

Најголемиот број испитаници слободното работно место го пополнуваат во 

период од 1 месец, следат оние што го пополнуваат во период од 1 до 3 месеци, а 

незначиетелен број испитаници тоа го прават во период од 3 до 6 месеци. 

Слика 11. Средства за објавување на потребата за работна сила 

 

Најголем дел испитаници користат ТВ и интернет портали за објавување на 

потребата за работна сила. 
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Слика 12. Дали вештините и образованието претставуваат пречка за развој на 

бизнисот 

 

77% од испитаниците сметаат дека вештините и образованието на расположивата 
работна сила не претставуваат пречка за развој на нивниот бизнис. Ова прашање 
треба дополнително да се проучи за да се открие кои се пречките за развој на 
претпријатијата, доколку тоа не се вештините на работната сила. 
 
г) Избор на работници  
 

Слика 13. Што е одлучучувачко при изборот на нови работници 
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Највисоко рангиран при избор на нови работници е критериумот-личните 

квалитети на кандидатот. Следи работното искуство, а трет по важност, 

одлучувачки критериум, е образованието. 

Слика 14. Обуки за вработените 

 

71% од испитанициите им овозможуваат обуки на своите вработени, 33% 

екстерни и 38% интерни обуки. 

Слика15. Критични вештини кај младите за нивно полесно вработување 
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Највисоко рангирани критични вештини кај младите, според мислењето на 

испитаниците се: одговорност, посветеност и самоиницијативност-4,52; следат, 

тимската работа -4,31; грижа за клиенти-4,19 и способност за решавање 

проблеми-4,15. 

 

ѓ) Социјален дијалог- поддршка при вработувањето  

 

Слика 16. Услуги од корист за зголемување на обемот на работата на анкетираните 

претпријатија 
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Најбарани услуги кои би влијаеле на зголемување на вработувањето кај 

анкетираните претпријатија се: отварањето нови пазари; промоција на бизнисот; 

вработување под поволни услови и обуки за вработените лица.  

 

 

 

 

 

 

Заклучоци 

1. Умерен е оптимизмот на анкетираните претпријатија за зголемување на 
нивниот обем на работа во наредниот 12 месечен период и тој е во 
корелација со сезонскиот карактер на земјоделското производство.  Во 
однос на важноста на деловните функции за зголемување на обемот на 
работа се издвојуваат продажбата, финансиите и маркетингот. Во овие 
подрачја треба да се очекува побарувачка на работна сила, особено кај 
малите претпријатија. Затоа треба да се понудат обуки за стекнување 
вештини за занимањата што се потребни за овие деловни функции на 
претпријатијата. 
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2. Новите  вработувања ќе бидат за кандидати со работно искуство, соодветно 
образование и високи квалификации. Критериумите работно искуство и 
лични квалитети на кандидатот ќе го ограничуваат поголемото вработување 
на млади лица.  Затоа потребно е да се дизајнираат мерки за поддршка на 
младите за стекнување работно искуство и обуки за подобрување на 
нивните лични квалитети.  

3. Најкритични вештини за младите се преземање одговорност и 
самоиницијативност, способност за тимска работа, грижа за клиенти и 
способност за решавање проблеми. За овие вештини потребно е да се 
обезбеди соодветна понуда на обуки за „меки“ вештини кои ќе имаат за цел 
зголемување на способноста за вработување на младите. 

4. Потребата за социјален дијалог што ќе влијае на вработеноста, 
испитаниците ја гледаат во поттикнување на побарувачката за работна 
сила. Затоа најбарани услуги од локалната власт се поддршката за 
отварање нови пазари, промоција на бизнисот, вработување под поволни 
услови и обука на вработените. Обезбедувањето понуда на вакви услуги ќе 
влијае на отварање на нови работни места за испорака на услугите, но и за 
поттикнување на побарувачката за работна сила кај оние што ќе ги користат 
овие услуги.  

2.4. Потенцијал за  побарувачка на работна сила 

Потенцијалот за вработување постои и кај останатите три носители на 
вработувањето во ОС. Во локалната власт и  јавните институции  постои можност за 
креирање помеѓу 50 и 100 работни места и тоа:  промотори на туристички локалитети, 
туристички водичи, информатори; креирање на брендови  за  локалитети,  настани, 
знаменитости; привлекување туристи и интернет продажба; подготовка на проекти, 
комуникација и мобилизирање на граѓани; учество на саеми на општините; гасификација. 

Потенцијал за инвестиции од 125-150 милиони евра постои во 4-те урбанизирани  
индустриски зони (север, 50 хектари, лесна индустрија, сервиси; Сачево, 40,83 хектари, 
лесна индустрија, стоваришта, сервиси; Агро берза , 15,3 хектари, агро берза, 
дистрибутивни центри, стоваришта; Свидовица, 20 хектари, лесна индустрија) и  3-те 
Урбани блока ( 36 и 37 (Касарна) - Комерцијални и јавни објекти и спорт; 41-станови, 
комунална дејност, стопанство; 42 -стопанство и сервиси. 

Активните мерки за вработување на АВРМ имплементирани преку Центарот за 
вработување Струмица креираа самовработување за 71 лице а програмата за 
кредитирање 3 лица. Постои можност вклученоста на невработените во оперативната 
програма за вработување да се зголеми за 20% со што годишно креираните работни места 
со самовработување би се зголемиле до 100 лица (постојните 74 и дополнителни 20%). 
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Табела 13. Вработени лица од општина Струмица со програмите за активни мерки 

краток опис на програмите / мерките  

отварање нови 
бизниси - 
самовработување 
со неповратни - 
грант средства  

формализирање 
на постоечки 
бизниси  - 
самовработување 
со неповратни - 
грант средства  

финансиска 
поддршка на 
правни субјекти 
за вработување 
на невраб.лица - 
грант средства  

финансиска 
поддршка на 
правни субјекти 
за 
субвенционирано 
вработување на 
невраб.лица  

практична работа 
на невраб.лица 
кај правни 
субјекти  

2010 Број на лица  

планирани  700  250  50  1041  150  

реализирани 700 250 50 1029 142 

цел  вработени  вработени  вработени  вработени  практиканти  

Струмица  27  5  8  42  0  

од тоа млади до 27 год.  8  3  1  29  0  

2011 Број на лица  

планирани  700  250  90  655  300  

реализирани  700  250  87  648  282  

цел  вработени  вработени  вработени  вработени  практиканти  

Струмица  37  6  6  18  4  

од нив млади до 27 
год.  

7  2  2  13  4  

Учество на Струмица во вк 5,3%  2,4%  6,7%  2,7%  1,3%  

 

2.5. Понуда на работна сила 

Невработеноста претставува еден од најголемите проблеми16 за 
Македонија. Пазарот на труд во Македонија се карактеризира со висока стапка на 
невработеност, која достигна 37,3% во 2005 година. Од тогаш па наваму се 
забележува намалување на стапката за да во 2009 изнесува 32,2%, а на крајот од 
2011 изнесува 31,8%. Голем дел од невработените лица се млади и работници со 
ниски квалификации. Но постои и несообразност во квалификациите, делумно 
поради недостигот на можности за обука и преквалификации. Околу 80% од 
вкупниот број на невработени во 2010 година се долгорочно невработени лица. 

Општина Струмица е исто така засегната со проблемот на невработеност. 
Според податоците од Агенцијата за вработување на Р. Македонија, бројот на 
невработени лица во струмичкиот регион во март 2012 година изнесувал 14.075 

                                                           

16
Податоците за невработеноста се превземени од веб страната на Агенцијата за вработување на Република 

Македонија (www.zvrm.gov.mk) 
 

http://www.zvrm/
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невработени (5,5% од вкупниот број на регистрирани невработени лица во Р. 
Македонија во март 2012 -276.715), од кои 8.291 се во градот Струмица,  Од 
вкупниот број на невработени, 2.231 (26,9% од вкупниот број на невработени) се 
млади лица на возраст од 15 до 29 години. 

 

Табела 14. Невработени во општина Струмица 

Невработени Број Индекс 2012/2011 

31.12.2011 15574 100 

31.10.2012 14035 90,12 

 

Проблемот на невработеност е најизразен за возрасната група од 25-34 години 

(3596 лица) и оние на возраст од 35-44 години (3365 лица). Најголем процент од 

невработените лица се неквалификувани (58%), следат оние со средно стручно 

образование (19%) и квалификувани (14%). 

Слика 17. Невработени според возраст 

 

Табела 15. Невработени според образование 

НКВ  8103  58%  

ПКВ и НСО  406  3%  

КВ  1927  14%  

ВКВ  0     

ССО  2700  19%  

Вишо  215  2%  

Високо  663  5%  

Магистри  21  0,15%  
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Доктори на науки 0     

 

Во перидот од 01.01. до 31.10. 2011 година, во Центарот за вработување 

Струмица регистрирани биле 11.006 пријави за засновање работен односи, 4.141 

од нив на неопределено време и 6.865 на определено време. Во 2012 година до 

септември 2012 бројот на пријави за засновање на работен однос е намален за 

46% во однос на вкупниот број поднесени пријави во 2011г. што се должи за 

новиот начин на евиденција. Имено обврската за поднесување пријави на 

определно време кога се работи за продолжување на работниот однос за следен 

определен период на време за и со лице и ист работодавач е укината, поточно 

нема потреба од поднесување нова пријава туку важи претходната. 

Табела 16. Поднесени пријави за работен однос во Ценатрот за вработување 

Струмица во 2011 и 2012 година 

 
2011 % до30.9/2012 % индекс 

Пријави за работен однос  11006  100  5975  100  54  

неопределено  4141  37,6%  2931  49,1%  71  

определено  6865  62,4%  3044  50,9%  44  

Од евиденција на АВРМ  2996  27,2%  1721  28,8%  57  

Надвор од евиденција на 

АВРМ  

8010  72,8%  4254  71,2%  53  

Извор: АВРМ  

 

2.5.1. Прилив на работна сила 

Спред информациите од Секторот за образование на оштината Струмица, приливот 

на работна сила од средните училишта  изнесува 1032 редовни и 37 вонредни. 
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Табела 17. Вкупно завршени ученици во учебната 2011/12 година 

Р.б. 
Назив на 
училиштето 

Струка редовни вонредни 

    Гимназија 230 4 

1 
СОУ „ 
ЈанеСандански 
“ Струмица” 

(државнаматура)     

      Економско-правна 132 1 

    (државнаматура)     

    
Земјоделско – 
ветеринарна 

(државнаматура) 
33   

    Хемиско-
технолошка 

31   

    (државнаматура)     

    Здравственаструка 65   

    (државнаматура)     

2 
СОУ „ 

Димитар Влахов 
“ Струмица” 

Земјоделско – 
ветеринарна 

95 14 

    (завршениспит)     

    Хемиско-
технолошка 
(прехранбен 

техничар) 

37 4 

    Хемиско-
технолошка  

(обработка на жито 
и брашно) 

29   9 

    (завршениспит)     

    Здравствена струка 4 5 

    (завршениспит)     

    
Машинска–
тригодишно 
образование 

42   

    Текстилна – 
тригодишно 
образование 

18   

    
Електротехничка  - 

тригодишно 
образование 

32   

 3 СОУ „ Никола 
Карев “ 

Струмица” 

Градежна– 
тригодишно 
образование 

2 
  

  
  

Машинска– 
(државна матура и 

завршен испит) 
43 
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    Текстилно-кожарска 
(државна матура и 

завршен испит) 
68 

  

  
Сообраќајна 

(државна матура и 
завршен испит) 

69   

    
Електротехничка 

(државна матура и 
завршен испит) 

66   

    
Шумарско-

дрвопреработувачка 
36   

 

Табела 18. Број на ученици кои завршиле 4 годишно средното образование во 

учебната 2011/2012 г. 

Струка Образовен профил 
Државн

а 
матура 

Заврше
н испит 

Вкупн
о 

Машинска Машински техничар 2 19 21 
Машинска Автотехничар мехатроничар 9 14 23 
Текстилно-
кожарска 

Конфекциски техничар 5 61 66 

Текстилно-
кожарска 

Техничар за дизајн на облека  2 2 

Сообраќајна Техничар за патен сообраќај 17 16 33 
Сообраќајна Техничар за транспорт и 

шпедиција 
24 11 35 

Сообраќајна Сообраќаен техничар  1 1 
Електротехничка Електротехничар-енергетичар 14 14 28 
Електротехничка Електротехничар за 

компјутерска техника и 
автоматика 

29 7 36 

Електротехничка Електротехничар за 
електроника и 
телекомуникации 

 2 2 

Шумарско-
дрвопреработувач
ка 

Техничар за мебел и ентериер 7 29 36 

ВКУПНО 
 

107 176 283 

 

Табела 19. Број на ученици кои завршиле 3 годишно средното образование во 

учебната 2011/2012 год 

Струка Образовен профил Вкупно 
Машинска Инсталатер на водовод 8 
Машинска Автомеханичар 16 
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Машинска Машинист за термо постројки 17 
Машинска Бравар 1 
Текстилна Конфекционер 18 
Електротехничка Електроинстталатер и монтер 17 
Електротехничка Електромеханичар ГТЗ 15 
Градежна Монтер за сува градба 2 

ВКУПНО 
 

94 

 

Број на лица кои за прв пат бараат работа  во центарот за вработување 
Струмица изнесува 947 лица во 2011г. Најголем дел од нив се некваливикувани 
(404) и со средно стручно образование (245). 

 

Табела 20. Лица за прв пат пријавени во евиденција за невработени во Центарот 

за вработување Струмица во 201г.  

 

Вкупн

о НКВ ПКВ и НСО КВ ВКВ ССО ВИШО СО 

ВИСОКО 

СО 

Вкупно 947 404 32 79 0 245 2 185 

 

 Учеството на невработените од општина Струмица во програмите за обука што се 

реализираат од Центарот за вработување е многу мало.  

 

Табела 21. Учество во програмите за обука 
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Обуки од неформалното образование се спореведуваат уште во две други 

институции. Во ОГУ  Ј.Ј Свештарот, во 2011/2012, бројот на посетители на обуки 

бил 250 од кои 157 на возраст до 29 години. АБЦ  Центар  за образование, каде 

бројот на посетители на обука бил 246 од кои 217 биле на возраст до 29 години. 

Коментар за опфатот на невработените со активни мерки за 

вработување: 

1. Во 2011 год. опфатот на невработени во програмите за 

вработување и обука е 7,2% од вкупниот број на невработени во 

ОС и тоа:  

 104 лица преку Центар за вработување Струмица-74 за 

вработување и 30 обуки; 

 496 преку институции за неформално образование; 

 600 лица вкупно  или 7,2% од вкупниот број на невработени. 
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2. Опфатот на младите е поголем во институциите што испорачуваат 

обуки за неформално образование (75% од испорачаните обуки), а 

помал кај мерките што се испорачуваат преку оперативниот план на 

Владата на Р.М во општината Струмица (Центарот за вработување 

Струмица) и за мерките чија цел е вработување, опфатот изнесува 

39% млади во 2011 година, додека пак за мерките чија цел е обука и 

квалификации, опфатот изнесува 50% млади во 2011 година.  

3. Цел на ЕУ е годишно преку програми за активните мерки за 

вработување да се опфатат  25% од невработените. 

4.  Предлог за општина Струмица 

 Минимум 10% од невработените да се опфатат со Активни 

мерки од годишниот оперативен план на Владата, а го 

реализира Центарот за врабпотување Струмица и останатите 

локални реализатори на неформално образование (што е 

еднакво на нивото на годишен прилив на невработени  

регистрирани  за прв пат); 

 Максимум 15% опфат со активни мерки од годишниот 

оперативен план на Владата, а го реализира Центарот за 

вработување Струмица и останатите локални реализатори на 

неформално образование (1.200 невработени од кои 50% 

треба да се од НКВ ). 

2.6. Методи за пресметки на корист од мерките во однос на 
трошоци 

Анализата на трошоците и користиа од реализираните мерки е потребна за да 
се идентификува степенот на ефикасност во поддршка на вработување. Исто така 
таа е критериум за надоградување и проширување на годишните програми со цел 
поголем опфат на невработените на општинско ниво и поголема ефективност од 
нивното спроведување. 

Анализата на трошоци и корист е направена според сегашните трошоци што ги 
прави Центарот за вработување. Во неа се опфатени следните мерки: 

 

Постојни мерки 

1. Практиканство. Вкупните трошоци по практикант изнесуваат 15.000 денари 
(3 месеци по 5.000 денари бруто се исплаќаат на секој практикант). 
Критериумот 50%  од нив да бидат вработени обезбедува поврат на 
вложувањата во мерката за период од 6 месеци (при исплата на минимална 
плата вкупниот износ на придонеси е 5.000 денари или 60.000 денари за 12 
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месеци). Бидејќи на 2 практиканти 1 се вработува, тогаш тој треба да ги 
поврати трошоците за двајца или 30.000 денари. Пресметката покажува 
дека постои простор критериумот да се ублажи до 25%, што би значело 
поврат на вкупно вложените средства за практиканство за период од 1 
година. Мора да се напомене дека овде не се рачуната користа од 
зголеменатата продажба на претпријатието што вработува и исплатата на 
ДДВ. 

2. Самовработување. Вкупните трошоци за оваа мерка се 209.000 денари по 
отворена фрима (185.000 грант + 2.500 обука за развој на бизнис идеја + 
9.500 изработка на бизнис план + 12.000 регистрација на фирма). При 50% 
опстанок на новоформираните претпријатија повратот на вложените 
средства во буџетот е во период од 3 до 3,5 години17. При овие пресеметки 
земени се користите од плаќање придонеси на вработениот и остварената 
продажба на новоформираното претпријатие. 

3. Субвенционирано вработување. Трошокот за оваа мерка е 105.000 
денари (17.500 денари бруто плата  за период од 6 месеци). Обврската за 
задржување на вработениот на работа е 12 месеци. Имајќи предвид дека 
придонесите изнесуваат 5.300 денари тогаш повратот е 63.600 денари за 12 
месеци или 60% од вложената сума. 

4. Обука за познат работодавач. Трошокот по вработен изнесува 24.000 
денари (6.000 денари за период од 6 месеци, 4.000 за невработениот и 
2.000 за работодавачот). Обврската за прием е 90% од обучуваните 
работници. 

Нови мерки 

5. Практиканство со менторирање. Ова е надополнување на мерката 
практиканство. Како дополнителна вредност за практикантот е 
обезбедување ментор од работодавачот и евиденција за стекнатите 
вештини за време на практикантството. Оваа сеуште не се спрoведува, па 
не може да се направи проценка на односот трошоци-корист. Имајќи 
предвид дека постојат донатори кои ќе ја реализираат, нивните податоци 
можат да бидат искористени за анализа на мерката. 

 

 

 

 

 

                                                           

17
УНДП (2010г.) Извештај за процена на влијанието на мерката самовработување, Скопје стр.10 
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2.7. Заклучоци и препораки 

Анализата на побарувачката и понудата на работна сила, степенот на 
ангажираноста на работоспособното население и работната сила во општина 
Струмица упатуваат на повеќе релевантни заклучоци во однос на промените и 
постојните состојби на пазарот на трудот. 

1. Струмичката економија се одликува со солидна и разнолика економска 
структура која претставува солидна основа за нејзино натамошно 
проширување и зголемена апсорпција на работната сила. Истражувањето 
покажува дека во последните години се одвиваа неповолни промени во 
економската активност на компаниите, кои беа проследени со променлива и 
релативно мала побарувачка за работна сила. Тоа услови намалување на 
бројот на вработените и промени во уделот на вработените според 
големината на компаниите. Притоа, евидентно е апсолутното и релативното 
намалување на бројот на вработените во големите претпријатија. И покрај 
манифестираните движења на подрачјето на општината Струмица, 
секторот преработувачка индустрија останува носител на вработеноста 

2. Податоците од анкетата и предвидувањето на бројот на новите 
вработувања од Анализата на потребите од вештини во 2011 година 
покажуваат дека во наредните 12 месеци не може да се очекува поголема 
побарувачка за работна сила, а со тоа и позначајно намалување на 
големата невработеност. Најголем дел од новите вработувања ќе бидат во 
секторите преработувачка индустрија, градежништво, трговија и 
угостителство. Што се однесува до побарувачката на работна сила според 
степенот на образование, односно квалификации, таа ќе биде поголема за 
полуквалификуваните и квалификуваните работници, а релативно помала 
за работниците со средно образование и неквалификуваните работници. 
Како мошне неповолна може да се оцени побарувачката на лица со 
завршено више и високо образование од аспект на идните промени во 
бројот на вработените. 

3. Општина Струмица има 8.291 евидентирани невработени лица (2.231 на 
возраст од 15 до 29 години) чија структура според местото на живеење, 
возраста, степенот на образование и времетраењето на невработеноста 
може да се оцени како мошне неповолна. Имено, иако е доминатно 
учеството на невработените од градските подрачја, бројот на 
невработените од руралните подрачја може да се оцени како мошне голем 
од аспект на можностите за нивно вработување.  

4. Во старосната структура на невработените со најголемо учество се 
издвојуваат младите невработени лица до 29 години, кои во најголем дел 
се со ниско ниво на образование. Според степенот на образование, пак, 
приближно три петтини од евидентираните невработени лица во општината 
Струмица се неквалификувани и полуквалификувани лица. Тоа во голема 
мера го отежнува решавањето на проблемот на невработеноста. Не 
помалку загрижувачки се податоците за невработените според времето на 
чекање, бидејќи две петтини се невработени 8 и повеќе години. 
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5. Од аспект на идните промени на пазарот на труд значајно е да се имаат 
предвид и демографските карактеристики на општина Струмица. Порастот 
на вкупното население, иако е нешто понизок од просекот на земјата, во 
последната деценија има стабилен тренд. Околу две третини од 
населението и работната сила на општината живее во урбаните населби. 
Старосната структура на населението во општината е под силно влијание 
на природниот прираст и на миграционите движења на населението. Од 
2002 година општината се наоѓа во стадиум на демографска старост. Но, со 
оглед на релативно побавниот процес на стареење на населението и 
специфичната старосна структура, во наредните години општината се уште 
ќе се соочува со релативно голем прилив на нови генерации во 
работоспособниот контингент. Во меѓуопштинските преселувања, пак 
општина Струмица е имиграционо подрачје, односно поголем е бројот на 
доселените од отселените лица, што претставува дополнителен притисок 
на пазарот на трудот. Струмица е една од општините со повисок обем на 
емиграција. Повеќе индиции укажуваат дека во последната деценија се 
интензивираа преселувањата во странство, посебно на интелектуалната 
емиграција како последица на малата побарувачка на високообразовни 
кадри. 

6. Опфатот на невработените со активните мерки за вработување е скормен, 
иако тие имаат влијание во подршката на вработување. Зголемувањето на 
опфатот е условен од капацитетот на институциите за нивната испорака 
како и алоцирање на средства за поголем обем во испораката на овие 
мерки. Посебно внимание во зголемувањето на опфатот на овие мерки 
треба да се обрне на поголемото учество на младите, возрасна група каде 
невработеноста е најизразена. 

 

Препораки 

1. За намалување на невработеноста неопходно е создавање на претпоставки 
за поттикнување на побарувачката на работна сила, односно отворање на 
нови работни места преку подобрување на бизнис климата. Во идниот 
период особено внимание треба да се посвети во развојот на МСП, 
семејните бизниси, занаетчиството, самовработувањето. Големиот број на 
невработени од руралните подрачја неспорно ја наметнува потребата за 
забрзан развој на овие средини и создавање на претпоставки за поголема 
вработеност на расположливата работна сила. Општината Струмица 
припаѓа на земјоделски микрорегион. Оттаму, поголемата поддршка на 
развојот на земјоделието ќе услови зголемување на ангажираната работна 
сила во оваа дејност и пораст на бројот на регистрираните земјоделци. 

2. Потенцијал за зголемување на вработувањето постои во поголемата 
искористеност на туристичкиот потенцијал на ОС, ефективност на 
индустриските зони и поттикнување на регионалната 
соработка.Привлекувањето на странски инвестиции и градење на 
капацитети за користење на туристичките потенцијали и зголемувањето на 
регионалната соработка  се насоки за делување на општинско ниво. 
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3. Со оглед на мошне неповолната образовна структура на невработените 
лица потребно е проширување на можностите за преквалификација, 
доквалификација, стекнување на вештини и нови знаења на работната 
сила, односно зајакнување на капацитетите на лицата коишто активно 
бараат работа. Огромно е значењето за усогласеноста на образовните 
програми со потребите за работна сила. Оттаму, неспорна е потребата од 
работната сила континуирано да се едуцира, да се преквалификува и 
доквалификува, согласно потребите на бизнисот. 

4. Во однос на целните групи на активни баратели на работа посебно би 
требало да се стимулира вработувањето на младите лица, посебно оние со 
високо образование, како и лицата кои подолго време чекаат работа. Во таа 
насока, треба да се создадат поволни можности за искористување на сите 
расположиви законски олеснувања за работно ангажирање на оваа 
категорија на невработени лица, но и да се воведуваат нови активни мерки 
за стекнување на работно искуство и вештини кои ќе им овозможат побрзо 
вработување. 

 

2.8. Приоритети за развој на пазарот на труд  и зголемување 
на вработувањето 

Релевантните институции од општината Струмица приоритетите на пазарот на 

трудот ги рангираа на следниот начин: 

1. Привлекување инвеститори  

2. Поддршка на младите за стекнување работно искуство 

3. Создавање поволни услови за претприемништво и отворање бизнис 

4. Подобрување на бизнис окружувањето 

5. Развој на нови пазари за земјоделието 

6. Поддршка на земјоделците за пристап до ИПАРД и ЕУ програмите 

7. Развој на прекугранична соработка 

8. Активни  мерки за вработување на младите 

9. Поддршка на вработеноста во руралните средини 

10. Испити за добивање квалификации на НКВ невработени со работно  

искуство 

11. Афирмација на занаети специфични во рурални средини 

12. Промовирање на локалните МСП и бизнисите 

13. Зголемување на конкуретноста во земјоделскиот сектор 
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14. Развој на рурален туризам 

15. Промоција на културно-историското наследство, природните убавини и 

реткости  

16. Поддршка на млади таленти 

 Овие приоритети  се опфатени во Акцискиот план за вработување во три 

стратешки области: поддршка на вработувањето, поддобрување на 

образованието и социјална инклузија. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 

Пристапот во изработката на локалниот акциски план има за цел да 
одговори на два предизвика, и тоа:  

Првиот, да коренспондира со мерките и активностите од повеќегодишната 
оперативна програма за развој на човечките ресурси 2007-2013г. (ОПРЧР- 
програма на Владата за реализирање на ИПА 4 компонентата–развој на човечки 
ресурси); и  

Вториот предизвик, да ги инкорпорира предлозите на локалните релевантни 
актери за подобрување на состојбите на пазарот на трудот во општината 
Струмица.  

 Имајќи ги предвид ограничените локални ресурси за поголемо влијание на 
побарувачката и понудата на работна сила, содржината на локалниот акциски 
план за вработување 2013-2015 година е структуриран според приоритетните 
области и мерки на ОПРЧР. На овој начин ЛАПВ, од една страна, овозможува 
најголемиот дел од планираните активности да се реализира од оваа програма 
(компонентата ИПА-4) како и од програмите на други меѓународни донатори, а од 
друга страна општинското учество да се алоцира на мерки кои ги изразуваат 
спецификите на струмичката економија и да влијае на побарувачката на работна 
сила. Ова подразбира искористување на  потенцијалот на постојните индустриски 
сектори и подемот на пооделни индустрии: текстилната, дрвната, прехрамбената, 
металопребаротувачката и електро индустријата. Исто така поволната 
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местоложбата и близината на граничните премини со Бугарија и Грција да се 
искористи за поголема валоризација на туристичкиот и културно-историскиот 
потенцијал на општината Струмица. 

Деталната разработка на стратешките приоритети, мерките и целите 
според целните групи на кои се однесуваат и индикаторите за успешност е  анекс 
(ексел документ)  на ЛАПВ.  

3.1. Стратешки приоритет бр.1.  Промоција на вработувањето-
зголемување и одржување на вработувањето и 
промовирање на прилагодувањето на промените на 
пазарот на труд         
  

Зголемувањето на вработеноста, намалувањето на невработеноста и 
задржувањето на повеќе лица во работен однос преку подобрување на вештините 
на невработените и подобрување на приспособливоста на работниците и 
претпријатијата за потребите на пазарот е долгорочен приоритет.  

За остварување на овој приоритет планирани се две мерки. 

Мерка 1.1. Промоција на способностите за вработување и вештините 

за прилагодување на промените на пазарот на труд 

Оваа мерка опфаќа активности што водат до вработување на оние што 

учествуваат во програмите или до стекнување на вештини за прилагодување на 

потребите на пазарот на труд во општината Струмица. Разработени се во три 

цели за различни категории невработени лица. 

 

Цел 1.1.1.Зголемување на можностите за вработувањето на 720  млади и 
лицата што за прв пат бараат работа 

Невработеноста е особено актуелна меѓу младите луѓе, чија стапка на 

вработеност е многу ниска. Долгорочната невработеност исто така е висока, како 

и бројот на лицата што за прв пат бараат работа. За оставрување на оваа цел 

предвидени се следниве активности: 

o Зголемување на учеството на младите за 10% годишно во користењето на 

АМПТ на АВРМ. Со оваа активност треба да се зголеми  бројот на лица од 

ОС што ќе ги користат мерките од годишниот оперативен план за 

вработување на Владата.  

o Спроведување на практикантството (можностите за учење преку работа 

УПР) со менторирање на практикантите од обучен ментор на 

работодавачот. Оваа мерка треба да вклучи и обука на ментори во 
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компаниите каде ќе се реализира учењето преку работа, како додадена 

вредност за младите со цел стекнување на одредени вештини во текот на 

учењето преку работа. 

o Организирање на јавни работи е мерка од ОПВРМ во која 50% од 

средствата ги обезбедува Владата, а 50% општината. 

o Иницијатива за вработување 20  млади со пола работно време на 1 година 

за општински услуги  (туризам и социјала). За стекнување на работно 

искуство и вештини се применува вработување на млади лица за 

обезбедување на туристички услуги (водичи, информатори) и за испорака 

на социјални услуги на ранливите социјални групи. 

 

Цел 1.1.2.Стекнување  вештини за прилагодување на пазарот на труд на 
720 невработени лица 

Стекнувањето вештини и дополнителни квалификации им овозможува на 

невработените да се прилагодат на потребите на пазарот на трудот. Преку оваа 

цел ќе се опфатат 720 невработени лица  преку реализацијата на 4 типа обуки: 

 ИТ вештини 

 Формализирање на квалификации на лица кои стекнале искуство со 

неформално вработување 

 Обука за претприемништво  

 Обука за комуникациски вештини (програмата за подготовка за 

вработување и работа преку Центарот за вработување Струмица) 

 

 

 

 

Цел 1.1.3. Промовирање на континуираната обука на вработените за 
зајакнување на конкурентоста на претпријатијата 

Оваа цел е насочена кон подобрување на побарувачката на работна сила и 

поддршка на претпријатијата да обезбедат квалитетна работна сила која ќе ја 

зајакне нивната конкурентност. 

Планираните активности за оставрување на оваа цел се: 

 Обука за познат работодавач е мерка од ОПВРМ која им овозможува на 

претпријатијата да вработат лица според нивните потреби. 
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 Погодност за вработување за странските дирекни инвестиции. Оваа мерка е 

во надлежност на ОС и таа треба да обезбеди привлекување на СДИ во 

урбанизираните индустриски зони. 

 Систем на поддршка на земјоделците за повлекување средства од ИПАРД. 

На општинско ниво ќе се организира систем на протокна информации и 

експертска помош за зголемување на бројот на барања на земјоделците 

на повиците од програмата ИПАРД. 

 Иницијатива за формирање на општински фонд за кредитирање на 

одобрени ИПАРД проекти. Овој фонд ќе ги поддржува земјоделците чии 

барања ќе бидат одобрени за финасирање од ИПАРД програмата. 

 Брендирање на локални продукти и настани. ОС има многу туристички 

локации и  културни настани кои можат да се брендираат со што ќе 

придонесат до поголема побарувачка за нив и следствено повеќе работни 

места во општината. 

 Иницијатива за формирање инкубатор за поддршка на бизнисите на 

младите. Активноста предвидува отварање на инкубатор за претпријатија 

формирани од млади на кои им потребна поддршка со простор и совети за 

опстојување на пазарот. Постоењето на инкубатор ќе ги охрабри младите 

побрзо да се одлучат да отпочнат сопствен бизнис. 

 Обуки за зголемување на конкурентоста во земјоделието. Овие обуки ќе се 

организираат од здружението на земјоделци и ќе обезбедат информации 

за подобар квалитет на земјоделските производи и поголема 

конкурентност на регионалниот пазар. 

 

 

 

Мерка 1.2. Зајакнување на капацитетот на локалните организации за 
спроведување на општинската политика за вработување и 
координирање на  ЛАПВ 
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Оваа мерка придонесува да се зголеми ефикасноста во реализирање на 
општинската политика за вработување и јакнење на капацитетот на локалните 
актери на ПТ за поголемо повлекување на средства од ОПВРМ и ИПА 
компонентата-4  

Цел 1.2.1. Зголемување на капацитетот на локалните организации и 
институции за имплементација на ЛАПВ 

За оваа цел планирани се 5 активности кои предвидуваат формирање на 

институции и градење капацитет на локалните актери за водење и следење на 

општинската политика за вработување. 

 Општинскиот Центар за развој на човечки ресурси е предвиден во ОПРЧР 
(програма на Владата за реализирање на ИПА 4 компонентата –развој на 
човечки ресурси) и најголем дел од средствата за неговото формирање ќе 
се повлечат од програмата. 

 Обуката на локални експерти за реализација на мерки од ЛАПВ  
овозможува зајакнување на капацитетот за испорака на мерките на поголем 
број невработени лица (обучувачи за прептримеништво, обучувачи за 
развој на проектни идеји, проектни координатори за водење на проекти за 
вработување на млади). 

 Обуката на локалните институции за имплементaција на мерки од ЛАПВ е 
потребна за зголемување на ефикасноста од испорачаните услуги и да ја 
подобри координацијата која ќе резултира со поголеми ефекти за 
невработените лица. 

 Програмата за економска соработка со збратимени градови треба да отвори 
можности за поголема регионална економска соработка меѓу бизнисите и 
зголемување на обемот на работа на локалните бизниси. 

 Годишната програма за промоција на локалните потенцијали и учество на 
саеми треба да го зголеми интересот  на туристи и бизнис да ја посетуваат 
ОС и да воспостават пазарни врски и соработка. 

 

Цел 1.2.2.Промовирање на социјалниот дијалог и координацијата меѓу 
заинтересираните страни на локалниот пазар на труд 

Социјалниот дијалог треба да биде поддржуван со градење на капацитет на 

ЛЕСС и заинтересираните страни за  следење на пазарот на трудот, анализа на 

трендовите и развивање на проекти со кои ќе се влијае на подобрување на 

состојбите на ПТ. 

 Обуката за ЛЕСС и заинтересираните страни  е активност од Стратешкиот 
план на ЛЕСС и треба да придонесе за јакнење на социјалниот дијалог и 
носење на важни одлуки за економско социјалниот развој на општината  
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 Изработка на систем за координирање на работата на ЛЕСС е исто така 
активност од Стратешкиот план на ЛЕСС. 

 Анализата на потребите на ПТ ќе им овозможи на релевантните актери да 
имат пристап до релевантни информации за да ги преземаат потребните 
акции на ПТ. 

 Обуката за развој и водење на проекти треба да го зголеми потенцијалот на 
институциите за повлекување средства од ЕУ програмите и другите 
донаторски програми. 

 Организирање на саем на труд заради воспоставување на врски помеѓу 
невработените млади лица и работодавачите со цел проширување на 
можностите на младите лица кои бараат работа запознавање, вмрежување 
со работодавачите како и интервју за работа и понуда за вработување. 
Организирање на работилници за ментори во компаниите каде на младите 
им се овозможува учење преку работа.  

3.2. Стратешки приоритет бр.2.  Образование и обуки- 
Инвестирање во човечкиот капитал преку подобрено 
образование и вештини 

Образованието е инвестирање во човечкиот капитал на општината. Ова е 

долгорочен приоритет кој треба  континуирано да се надоградува и да се поврзува 

со потребите на ПТ.   

Мерка 2.1. Подобрување на врските и синергијата помеѓу образованието и 

локалниот пазар на труд 

 

Подобрувањето на врските помеѓу образованието и локалниот ПТ се планира 

да се реализира преку две цели. 

 

Цел 2.1.1. Промоција на концептот за доживотно учење 

 Имплементирање на програмата УПР во СС училишта. Оваа програма е 
веќе одобрена од Центарот за стручно образование и обука и се 
имплементира во едно СС училиште во ОС. 

 Дуален систем за практична настава е активност за која треба претходна 
анализа и разгледување на нејзините ефекти. Затоа нејзината реализација 
е условена од изнаоѓање донатор  за финансирање на анализата и 
ефектите. 
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 Обуката за занаетчиски вештини се планира да се воведе постепено како 
дел од слободните активности на учениците. Таа предвидува избор на 
занимања и вештини за кои постои најголем интерес и врз основа на тоа 
подготовка на соодветни програми за обука. 

 Обуката за бизнис вештини треба да ги подготви учениците за идните 
предизвици што ги чекатт на ПТ. 

 

 
 
 
 
 
Цел 2.1.2. Поддршка на процесот за поврзувањето на образовните 

институции со претпријатијата, занетчиите и земјоделците 
 

За оваа цел се предвидува само една активност: Формирање локална 
платформа за вештини на ПТ. Платформата треба да претставува место каде ќе 
се отвараат и дискутираат прашања за поголема поврзаност на образовните 
институции со претпријатијата, занетчиите и земјоделците. 

 

Мерка 2.2. Обезбедување квалитетно образование за сите 

Цел 2.2.1. Зголемување на процентот на ученици што го 
продолжуваат образованието 

За остварување на оваа цел планирани се две активности: 

 Програмата за образование на НКВ има за цел да им овозможи 
оформување на образованието на невработените лица кои немаат 
образование. Нивниот број е најголем во регистарот на невработени.  

 Програмата за интеретничка соработка треба да овозможи поголема 
интегрираност на учениците од различните етнички заедници. 

 

3.3. Стратешки приоритет бр.3.  Социјална инклузија - еднакви 
можности за сите и засилување на социјалната инклузија 

 

Мерка  3.1.Поддршка на социјалната инклузија на групите кои се надвор 

од пазарот на трудот (2 цели) 

 

 Цел 3.1.1. Вклучување на младите на пазарот на трудот 
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 Волонтирање на 100 млади во јавни институции  

 Инцијатива за дискусија за воведување квота од 25% млади при прием на 
работа во ОС 

 Обуки за развој на бизнис идеја  

 Награда за најдобар бизнис План 

 Награда за најдобар млад претприемач на годината  

 Програма за поддршка на иновативни идеи на млади талетни 

 Поддршка на социјални претпријатија 

  

 

 

Цел 3.1.2.Вклучување на земјоделците на пазарот на трудот 

 Награда најдобар земјоделец на годината 

 Награда за најдобар проект за рурален развој  

 

3.4. План за имплементација 

Имплементацијата на ЛАПВ е одговорност на одделението за локален 
економски развој на општината Струмица. ЛЕСС ќе го координира и мониторира 
неговото извршување  и ќе биде одговорен за: 

 
 Деталното  формулирање на  активностите за нивно реализирање; 
 Следење на активностите од ЛАПВ по месеци и година; 
 Одредување тим за имплементација на пооделна активност од ЛАПВ; 
 Координирање активности за имплементација на проектите; 
 Информирање на Советот на општината за активностите од 

планот(најмалку еднаш годишно); 
 Подготвува годишен план на активности до Градоначалникот и Советот на 

општина Струмица. 

Имплементацијата на ЛАПВ ќе се организира според трите стратешки приоритети. 
Работните комитети за стратешките приоритети својата работа ќе ја организираат 
според целните групи што се опфаќаат со мерките и целите на секој приоритите.  

 

3.5. Мониторинг и евалуација на Акцискиот план 

Планот ќе се следи и контролира континуирано од ЛЕСС кој ќе дава годишен 
извештај до  Градоначалникот и Советот на општината. Контролните мерки и 
активности за текот на имплементацијата на планот ќе се доставуваат до 
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одделението за ЛЕР кој ќе ги проследи до  Градоначалникот и Советот на 
општината.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Буџет по Стратешки приоритети 
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