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Овој документ дава пресек на емисиите на стакленички гасови за периодот 1990-2009 за клучните 
сектори, ги идентификува недостатоците и дава препораки од областа на климатските промени со 
цел да се исполнат обврските за известување на емисиите на стакленички гасови согласно 
Конвенцијата за климатски промени на ОН.  Документот претставува водилка за креаторите на 
политики во државата во креирањето на стратегии за намалување на емисиите на стакленички 
гасови, го зајакнува дијалогот, размената на информации и соработката помеѓу сите засегнати 
страни вклучувајќи ги владиниот, невладиниот, академскиот и приватниот сектор. 

Овој документ е поддржан од Програмата за развој на ОН и финансиска помош од Глобалниот 
Еколошки Фонд (ГЕФ).  
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1. ВОВЕД 

1.1. Основ за изработка 

Основа за изработка на овој документ е обезбедување на поддршка на проектите на УНДП во 
областа на намалување на ризикот од катастрофи и климатски промени преку идентификација 
на социо-економските показатели за целата земја во однос на социјалната и економската 
ранливост и ранливите социјални групи. Иденификуваните и избрани индикатори се 
неопходна основа за подготвка на социо - економската проценка на ранливоста на 
населението во десет општини во Југоисточниот плански региони во однос на ризиците од 
катастрофи и климатски промени. Во рамките на задачата, како прв чекор е предвидено да се 
подготви документ за “Социо-економските услови и демографскиот профил на населението во 
Југоисточниот регион”. 

1.2. Применета методологија и користени податоци 

Применетата методологија при изработка на овој документ е одредена пред се од проектната 
задача и од целите за кои се изработува документот, потенцијалните корисници и 
расположливите податоци. 

Најпрво е разгледана постоечката регулатива во Република Македонија во однос на 
намалување на ризикот од катастрофи: Закон за управување со кризи; Закон за заштита и 
спасување; Уредба за методологијата за изработка на процената на загрозеноста на 
безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности и Упатство за појаснување 
на опфатот и структурата на процената од сите ризици и опасности. 

Потоа е направена анализа на социо-економските услови и демографскиот профил на 
населението во Југоисточниот регион во целина и по општини во регионот. Во најголемиот дел 
(ако поинаку не е наведено во текстот), анализата се базира на официјалните статистички 
податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија. 

Анализата се однесува на последните две децении. За одделни теми, пред се за 
демографскиот профил на населението, одделно се прикажувани и коментирани податоците 
за периодот 1994-2002 и 2005- 2012 поради методолошките разлики во однос на пресметката 
на вкупното население, бројот на раѓања, умирања, природен прираст и проценки на 
населението.  

Со цел да се прикаже демографскиот и економскиот профил на Југоисточниот регион и 
општините кои припаѓаат во регионот, во документот се прикажани голем број на статистички 
податоци. Во понатамошните чекори овие податоци би требало да послужат за 
квантифицирање на елементите изложени на ризик од природни катастрофи и климатски 
промени, како и за идентификување на ранливи социо-економски групи на население. За 
одредување на големината и динамиката на промените на населението и економските услови 
по одредени карактеристики, во документот е правена споредба на податоците временски и 
просторно, односно по години, меѓу регионите во рамките на државата и меѓу општини во 
рамките на Југоисточниот регион.  

1.3. Ограничувачки фактори при анализата 

И покрај фактот дека постојат официјални статистички податоци речиси за сите статистички 
единици и белези поребни за подготовка на еден демографски и социо-економски профил на 
одредено територијално ниво, сепак при подготовката на овој документ се појавија одредени 
ограничувачки фактори: 
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- Неажурни статистички податоци за одделни статистички единици и белези на ниво на 
општина и посебно на најниско територијално ниво - населено место,  заради 
неспроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите во 2011. Во 
документот се презентирани податоци според последниот спроведен во 2002 година, 
што значи дека информациите во однос на обемот и структурата на населението на 
ниво на населени места може да не ја отсликуваат најточно состојбата на теренот. 

- Нерасполагање со одредени податоци на ниво на општина од областа на здраството, 
социјална заштита, регистрирани невработени и слично, заради начинот на обработка 
и објавување на податоците од надлежните институции. Имено споменатите податоци 
се обработуваат и дисеминираат на ниво на 30 центри1. 

- Нерасполагање со официјални статистички податоци на ниво на региони2 за приходи и 
расходи на домаќинствата, сиромаштија, социјално исклучени групи и слични 
индикатори; 

- Неспоредливост на податоците во подолг временски период заради методолошки 
промени. Почнувајќи од 1994 година вкупното население на РМ се пресметува според 
местото на вообичаено живеење, а претходно според местото на постојано живеење. 
Објавените податоците за периодот пред 2005 година за бројот на родени, умрени и 
природен прираст, проценките на населението на средината и на крајот на годината 
како и стапките пресметани врз основа, не се споредливи со истите податоци за 
периодот од 2005 година наваму. Имено од 2005 и овие податоци се пресметуваат 
според местото на вообичаено живеење. 

- Неспоредливост на податоците од пописите од 1994 и 2002 заради различните 
административно-територијални поделби (АТП)  по кои се објавени податоците. И 
двата пописа беа спроведени и обработени по една АТП, а по две години (1996 и 2004) 
беше усвоена друга АТП. Само дел од податоците од Пописот 2002 се преработени и 
објавени по АТП 2004. Тргнувајќи од податоците за населените места, сведувањето3 на 
податоците од Пописите на важечката АТП е можно речиси за сите општини, освен за 
скопските.  

2.  Југоисточен регион  

Во согласност со “Номенклатура на територијални единици за статистика“ (НТЕС) донесена во 
2007 година4 (“Службен весник на РМ” број 158/2007), за територијата на РМ се воспоставени 
8 статистички (плански) региони: Вардарски, Источен, Југозападен, Југоисточен, Пелагониски,  
Полошки, Североисточен и Скопски регион. 

                                                        
1
 Овие центри одговараат на административно-територијалната поделба (АТП) на државата која беше во сила до 

1996 година, кога постоеа 34 општини. Така, 29 центри покриваат територија идентична на 29 општини и 1 центар 
кој покрива територија идентичена на 5 те скопски општини од од спомнатата АТП.   
2 Од соодветните редовните статистички истражувања базирани на примерок објавени се податоци само на 

државно ниво. 
3
 За потребите на овој документ, направени се сведувања на важечката АТП за одредени белези за кои има 

објавени пописни податоци на ниво на населени места. 
4 Номенклатурата НТЕС е воспотавена по примерот на Номенклатурата на територијални единици за статистика во 
Европската Унија (NUTS1) која постоеше 30-ина години, но за првпат  е правно регулирана со Регулативата 
1059/2003 на Европскиот парламент. Основна цел на класификацијата NUTS е да обезбеди единствена и 
унифицирана поделба на територијалните единици на регионално ниво и служи како основа за прибирање, 
обработка и публикување на регионална статистика. 
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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 има вкупна површина од 2835 км2 или 11 % од вкупната површина на државата и 
опфаќа 10 општини (11,9 % од вкупно 84 општини): Богданци, Босилово, Валандово, Василево, 
Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица. Регионот опфаќа 188 населени 
места (во рамките на 10те општини) или 10,6 % од вкупно 1767 населени места во РМ.  

 

 

Профил на Југоисточниот регион низ бројки 

Површина во км2 2740,8  Вкупно машко население на возраст од 10 и повеќе 
години (Попис 2002) 

76298 
Број на општини 10   
Број на населени места 188  Неписмено машко население 1828 
Вкупно население според Пописот 1994 168481  % на неписмено машко население 2,4 
Вкупно население според Пописот 2002 171416  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
74025 

Мажи, според Пописот 2002 87003   
Жени, според Пописот 2002 84413  Неписмено женско население 4123 

Проценка на населението на 30.06.2005 171997  % на неписмени женско население 5,6 
Проценка на населението на 30.06.2011 173056  Население на возраст од 15 години и повеќе (АРС 

2012) 
136424 

Густина на населеност според  
 

  
 Пописот 1994 61,5  Стапка на активност, 2012  70.7  
Пописот 2002 62,5  Стапка на вработеност, 2012  60.9  
Проценката на 30.06.2011 63,1  Стапка на невработеност, 2012   13,8 

Концентрација на населението (Република 
Македонија = 100), Попис 2002 

8,5  Просечно исплатена бруто-плата по вработен, 2012   24 270 
  Просечно исплатена нето-плата по вработен, 2012  16 600  

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението  

 Број на основни училишта 2012/2013    119 
  Број на запишани ученици во основните училишта, 15318 



   

 

 

 

8 

 

во апсолутен износ 2935  учебна 2012/2013 
 во % 1,7  Број на ученици на еден наставник во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
9,7 

Стапки на пораст на населението  
 

 
  во периодот 1994-2002 година 0,22  Број на средни училишта 8 

 во периодот 2005-2011 година 0,10  Број на запишани ученици во средните училишта, 
учебна 2012/2013 

6613 
Живородени во периодот

 
2005-2011 13318  

 Стапка на наталитет 2005 10,6  Број на ученици на еден наставник во средните 
училишта, учебна 2012/2013 

14,2 
Стапка на наталитет 2011 10,4  

 Умрени во периодот
 
2005-2011 11610  Дипломирани студенти 2012 (со постојано место на 

живеење во Југоисточниот регион) 
653 

Стапка на морталитет 2005 9,3  
 Стапка на морталитет 2011 10,0  БДП по жител, 2011  258230 

Природен прираст
 
1994-2002 7678  Број на активни деловни субјекти, 2012, вкупно 6373 

Природен прираст
 
2005-2011 1708  Број на индивидуални земјоделски стопанства 

(Попис 2007) 
 

Стапки на природен прираст, 2002 г. 4,0  25978 
Стапки на природен прираст, 2005 г. 1,3  Број на членови да домаќинствата кои работат на 

индивидуални земјоделски стопанства (Попис 
2007) 

67003 
Стапки на природен прираст, 2011 г. 0,4  

 Вкупна стапка на фертилитет 2011 1,4  Број на сезонски наемни работници кои работат на 
индивидуалните земјоделски стопанства (Попис 
2007) 

21971 
Просечна возраст на невестата при 
стапување во прв брак (2011) 

24   

Просечна возраст на мајката при раѓање на 

прво дете (2011) 
24  Број на легла, 2012  6088 

  Број на туристи, 2012 106978 
Миграционо салдо

  
2005-2011 

(надворешни миграции) 
-558  Број на ноќевања, 2012 305163 

  Број на изградени станови, 2012 387 
Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2011 

  Вредност на извршени градежни работи, 2012, во 
илјади денари 

1832210 

  Население на возраст од 0-14 години 16,74  Број на издадени одобренија за градење, 2012 298 
  Население на возраст од 15-64 години 71,05   

   Население на возраст 65 години и повеќе 12,18   
 Вкупно население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
150323   

 Вкупно неписмени 5951  
 

 % на неписмени 4,0   
 

2.1. Демографски профил на Југоисточниот регион 

2.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Според податоците од последниот спроведен5 Попис на население, домаќинства и станови во 
Република Македонија, 2002 година, Република Македонија има 2.022.547 жители. Во 
споредба со претходниот попис спроведен во 1994, бројот на населението е зголемен за 3,9 %.  

Според проценките на населението од Државниот завод за статистика (ДСЗ), вкупното 
население во 31.12.2006 година изнесува 2.041.941 жители, а на 31.12.2011 година 2.059. 794 
жители6 (или 0.96 % повеќе во однос на 2006 година).  

Според проекциите на Обединетите нации (средна варијанта) во понатамошниот период се 
очекува намалување на бројот на населението и тоа: во  2015 година да изнесува 2.073.000, во 
2025 година 2.063.000, а во 2050 година 1.881.000 жители.7 Тоа значи дека во периодот 2015-
2050 се очекува негативна просечна стапка на пораст на населението од -0,28% годишно, 
односно се очекува намалување на населението во периодот 2015 - 2050 година за 9,3%.  

                                                        
5
 Следејќи ги меѓународните препораки за спроведување на попис еднаш во секоја декада, во Република 

Македонија беше организиран попис во 2011 година, но неговото спроведување беше прекинато.  
6
  Извор: ДЗС "Македонија во бројки, 2012, стр 

7
 Извор: http://esa.un.org/wpp/unpp/p2k0data.asp , пристапено на 19.05. 2013. 



   

 

 

 

9 

 

Југоисточниот регион, според податоците од последниот Попис на населението, 
домаќинствата и становите во Република Македонија во 2002 година, има 171.416 жители или 
за 1,74 % повеќе во однос на претходниот попис во 1994, кога изнесува 168.481. Просечна 
годишна стапка на пораст на населението во Југоисточниот регион во меѓу пописниот период е 
позитивна и изнесува 0,22%. Во истиот период, на ниво на Република Македонија, просечната 
годишна стапка на пораст на населението изнесува 0,48, а кај другите региони се движи од -
0,23 во Пелагонискиот до 1,02 во Полошкиот регион.  

Според проценката на населението на 30.6.2011 година, во регионот живеат 173.056 лица или 
8.4% од вкупното население во Република Македонија (2.058.539 на 30.06.2011 година). 
Концентрацијата на населението од Југоисточниот регион (% учество во вкупното население во 
Република Македонија) во периодот 1994-2011 незначително опаѓа, а се зголемува во 
Скопскиот и Полошкиот.  

Густина на населеност во Југоисточниот регион изнесува 61,5 жители на км2 според Попис 
1994; 62,6 според Попис 2002;  и 63,2 според проценката на 30.06.2011. На ниво на Република 
Македонија, изнесува 76 и 79 според пописите 1994 и 20028;  а 80 според проценката на 
30.06.2011.  По региони, според Пописот 2002, Скопскиот регион е најгусто населен со 318,9 
жители на км2, а по него следи Полошкиот регион со 125,9 жители на км2. Наспроти нив, 
Вардарскиот регион е најретко населен со 38,3 жители на км².  

Табела 1. Некои показатели за населението, Попис 1994 и 2002 година, по општини во Југоисточниот 

регион 

Регион Површи- 
на

1)  

во км
2
 

Број на 
населе-

ни 
места

2)
 

Вкупно 
население

2)
 

Промена 
(пораст/опаѓа

ње) на 
населението 

Стапки на 
пораст на 
населе-
нието 

Густина на населе-
ност 

Концентра-
ција на 

населението 
(Југоисточен 
регион = 100) 

Општина број % 

  1994 2002 1994-
2002 

1994-
2002 

1994-2002 1994 2002 1994 2002 

Република 
Македонија 

25713 1767 1945932 2022547 76615 3,94 0,48 75,7 78,7     

Југоисточен 
регион 

2740,8 188 168481 171416 2935 1,74 0,22 61,5 62,5 100 100 

Богданци 114,5 4 8899 8707 -192 -2,16 -0,27 77,7 76,0 5,3 5,1 

Босилово 162,0 16 14348 14260 -88 -0,61 -0,08 88,6 88,0 8,5 8,3 

Валандово 331,4 29 12092 11890 -202 -1,67 -0,21 36,5 35,9 7,2 6,9 

Василево 230,4 18 11409 12122 713 6,25 0,76 49,5 52,6 6,8 7,1 

Гевгелија 483,4 17 22267 22988 721 3,24 0,40 46,1 47,6 13,2 13,4 

Дојран 129,2 13 3651 3426 -225 -6,16 -0,79 28,3 26,5 2,2 2,0 

Конче 233,1 14 3713 3536 -177 -4,77 -0,61 15,9 15,2 2,2 2,1 

Ново Село 237,8 16 11954 11567 -387 -3,24 -0,41 50,3 48,6 7,1 6,7 

Радовиш 497,5 36 26812 28244 1432 5,34 0,65 53,9 56,8 15,9 16,5 

Струмица 321,5 25 53336 54676 1340 2,51 0,31 165,9 170,1 31,7 31,9 
1) Извор: Државен завод за геодетски работи 
2)

 Извор: Државен завод за статистика 
 

                                                        
8
 Извор: Статистичкиот годишник на РМ, густината на населението според пописите 1994 и 2002 година. 
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Во рамките на регионот според површината и бројот на населените места најголема е општина 
Радовиш, а според бројот на населението општина Струмица. Шест од општините, Богданци, 
Босилово, Валандово, Дојран, Конче и Ново Село во периодот меѓу двата пописа бележат 
опаѓање на бројот на вкупното населението од 1 до 6%.  Во периодот 2005-2011 кај петте 
општини бројот на население и понатаму опаѓа, само кај општина Валандово има промена, 
односно зголемување на бројот на населението. Опаѓањето на населението се должи на 
нискиот природен прираст и негативното салдо на миграции. За разлика од нив, во општините 
Василево, Гевгелија, Радовиш и Струмица во меѓупописниот период е забележан пораст на 
населението од 3 до 6% (0,5 до 3% во периодот 2005-2011). Во меѓупописниот период 
просечната годишна стапка на опаѓање кај првата група на општини се движи од -0,08 до -
0,61%, а кај втората група стапката на пораст 0,31 до 0,76%. Овие општини имаат позитивен 
природен прираст и позитивно салдо на меѓуопштински миграции. 

Според густината на населеност 7 од општините имаат густина помала од просекот на регионот 
(Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село и Радовиш). Богданци, Босилово и 
Струмица се над просекот на регионот, а густината во Босилово (88) и Струмица (170) се над 
просекот на ниво на држава. Истовремено, Струмица е најгусто населена во рамките на 
регионот. 

Дистрибуцијата на населението по региони и според типот на населбите покажува голема 
диференцираност што има влијание на одржливоста на регионите, во поглед на нивната 
населеност, структура на населението како и нивните економски и социјални состојби. 

Во Југоисточниот регион само 5 населени места имаат градски карактер: Богданци, Валандово, 
Гевгелија Радовиш и Струмица; во нив живее 45% од вкупното население на регионот. Според 
големината, градските населби се најголеми, 29 населени места се од 1001  до 3000 жители, 90 
со 101  до 1000 жители и 28 населени места имаат под 100 жители или поточно до 68 жители. 
Во регионот има 36 населени места кои за време на пописот 2002 се без население (Прилог 
табели, Табела 1.) 

Табела 2. Број на населени места во Југоисточниот регион според големината, бројот на население 

кое живее во нив и типот (Попис 2002) 

Големина на 
населеното место  

Број на 
населени места 

Вкупно 
население 

% учество во вкупното 
население на општината  

Тип на населено 
место 

Вкупно 188 171416 100  
Без население 36 - - останато (села) 

До 100 28 659 0,4 останато (села) 

101-200 11 1530 0,9 останато (села) 
201-300 11 2665 1,6 останато (села) 
301-400 20 6914 4,0 останато (села) 
401-500 10 4489 2,6 останато (села) 
501-600 11 6084 3,5 останато (села) 
601-700 7 4584 2,7 останато (села) 
701-800 6 4519 2,6 останато (села) 
801-900 6 5026 2,9 останато (села) 

901-1000 8 7482 4,4 останато (села) 

1001-2000 24 38114 22,2 останато (села) 
2001-3000 5 11718 6,8 останато (села) 
4001-5001 1 4402 2,6 град (Валандово) 
6001-7000 1 6011 3,5 град (Богданци) 

15001-16000 1 15685 9,2 град (Гевгелија) 
16001-17000 1 16223 9,5 град (Радовиш) 

Над 35000 1 35311 20,6 град (Струмица) 
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Останати населени 
места 

147 93784 54,7  

Градски населени 
места 

5 77632 45,3  

 

Во Република Македонија, од вкупно 1767 населени места, само 34 имаат градски карактер9, 
во нив се концентрирани 59,8 % (според Пописот 1994) односно 57,8 отсто (според Пописот 
2002) од вкупното население.  Во градот Скопје живее 22,9% односно 23,1 %  од вкупното 
население на државата (според Пописот 1994 и 2002 година). Состојбата по региони 
значително се разликува. Во Пелагонискиот регион има 5 градски населби во кои живеат 67,9 
% од населението во регионот; во Вардарскиот регион има 4 градски населби во кои живеат 
69,4 % од населението на регионот; а во Источниот регион има 9 градски населби во кои 
живеат 65,4 % од населението во регионот. Ова укажува на депопулација на селските средини 
во овие региони. Наспроти тоа, во Полошкиот регион постои густа концентрација на 
населението во селските населби, а има само две градски населби во кои се концентрирани 
само 28,9 % од населението во регионот.  

Од друга страна, 141 населено место во  Република Македонија со рурален карактер целосно 
се депопулизирани, уште 455 населени места може наскоро да бидат без население со оглед 
на малиот број на жители. Наспроти ова, 240 рурални населени места имаат повеќе од 1000 
жители.  

2.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Според Пописот 2002, од вкупно 171416 лица во Југоисточниот регион, 50,8% (87003 лица) се 
мажи и 49,2 % (84413) се жени. На ниво на општина, мажите се позастапени во 8 општини, а 
коефициентот на маскулинитет се движи од 1011 до 1143 мажи на 1000 жени. Во општина 
Струмица процентот на мажи и жени е изедначен, а во општина Гевгелија има 0,5% повеќе 
жени отколку мажи, коефициентот на маскулинитет изнесува 987 мажи во однос на 1000 жени.  

Во Југоисточниот регион, бројот на старото население, т.е. населението на возраст од 65 
години и повеќе како и неговото учеството во вкупното население е во пораст (од 8,3% во 1994 
на 12,2% во 2011 година).  Исто така и бројот и учеството на работоспособното население (на 
возраст од 15-64 години) е во пораст (од 67,2% во 1994 на 71,1% во 2011 година). Во истиот 
период, учеството на населението на возраст од 0 до 14 години се  намалило од 24,3 % на 
16,7% (Прилог табели Табела 2. Население по пол и возраст според Пописот 2002 и Табела 3 
Основно старосно функционални контингенти на населението). Процентуалното намалување 
односно зголемување на старосните контингенти е слично со процентите на државно ниво, но 
се разликува во однос на другите региони.  

                                                        

9 Според Законот за територијална организација на локалната самоуправа (Службен весник на Република 
Македонија бр. 55/04, 12/05, 98/08 и 106/08), од 2004 година, во Република Македонија како градови се сметаат 34 
населени места: Скопје, Куманово, Битола, Прилеп, Тетово, Велес, Штип, Охрид, Струмица, Гостивар, Кавадарци, 
Кочани, Кичево, Струга, Радовиш, Гевгелија, Дебар, Свети Николе, Неготино, Крива Паланка, Пробиштип, Делчево, 
Виница, Ресен, Берово, Кратово, Крушево, Валандово, Пехчево, Македонски Брод, Демир Хисар, Македонска 
Каменица, Богданци и Демир Капија. 

 



   

 

 

 

12 

 

Графикон 1. Вкупно население во Југоисточниот регион по возрасни групи 

 

Коефициентот на вкупната старосна зависност (кој се пресметува како однос помеѓу збирот на 
населението на возраст од 0 до 14 години и население на возраст од 65 години и повеќе во 
однос на населението на возраст од 15 до 64 години и повеќе) за Југоисточниот регион, според 
Пописот 2002, изнесува 43,9%, а на државно ниво 46,3%. Ваквата старосна структура каде 
работоспособното население е сеуште доминантно во однос на другите две зависни групи е 
релативно поволна, од аспект на расположливоста на работна сила. По општини коефициентот 
се движи во рангот од 39,3% (Гевгелија) до 49,1% (Конче). Како резултат на процесот на 
стареење и зголемување на контингентот на работна сила, коефициентот во 2011 година за 
Република Македонија изнесува 41%, за Југоисточниот регион, 40, 7%, а по општини во 
регионот се движи во рангот од 38,5% (Богданци) до 46% (Конче) 

Просечната возраст на населението во Југоисточниот регион во 1994 година изнесува 32,9 
години, во 2002 година 35,7 години, 2007 е 37, а во 2011 е 38 години.  

Споредено со другите региони (2011 година), просечната старост  во Југоисточниот регион е 
иста со просекот на ниво на Република Македонија и во Скопскиот регион; населението е 
помладо од населението во Пелагониски (40), Вардарски (39) и Источен регион (39), а постаро 
од населението во Полошки (34), Североисточен (37) и Југозападен регион (37). 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, во 2002 година, населението во општините  Василево, Радовиш, 
Струмица е во рангот 4 (од 7), односно во стадиумот “на прагот на демографска старост“, а 
населението во општините Богданци, Босилово, Валандово, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново 
Село е во рангот 5, односно во стадиумот на “демографска старост“. 

Во периодот 2002-2011 според настанатите промените во старосната структура,  населението 
во општините  во општина  Богданци, Гевгелија, Дојран, Ново Село  поминуваат во повисок 
ранг (6) односно во  стадиумот  на“ длабока демографска старост“; Радовиш и Струмица од 4 
во пет односно во стадиумот на “демографска старост“; општина Валандово е меѓу рангот 5 и 
6, а Општините Василево и  Конче сеуште се во истите стадиуми (4 и 5). 

Настанатите промени во старосната структура се резултат на промените во фертилитетот, 
морталитетот и миграциите, и обратно старосната структура влијае на фертилитетот и 
морталитетот. Процесот на стареење влијае врз потенцијалите за репродукција на 
населението. Во областа на економијата, стареењето влијае врз економскиот пораст, 
штедењето, инвестициите, производството, работната сила, пензиите, даноците и 
меѓугенерациските трансфери. Во социјална смисла, стареењето влијае врз структурата на 
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семејството и уредувањето на животот, побарувачката на домаќинството, миграционите 
трендови, епидемологијата и здравствената заштита.  

2.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011 година, во Југоисточниот регион просечно годишно се родени по 1903 
живородени деца (од 1778 до 2055 по одделни години). Стапката на наталитет по години се 
движи од 10,3 (2006) до 11,9  ‰ (2010), а во 2011 изнесува 10,4‰.  

Во однос на другите региони, стапките на наталитет по одделни години се повисоки од 
стапките на наталитет во Пелагониски, Вардарски, Источен и Југозападен регион, а пониски од 
Скопски регион. Во однос на Полошки и Североисточниот регион, стапките на Југоисточниот 
регион во одделни години се повисоки, а во други пониски. 

Вкупната стапка на фертилитет (број на живородени деца по една жена) за Југоисточниот 
регион во периодот 2005-2011  најчесто има вредност од 1,4, што е под сигурносната граница 
која обезбедува проста репродукција на населението. 

Графикон 2. Вкупната стапка на фертилитет по региони, 2005-2011 година 

 

 

Во периодот 2005-2011 година, во Југоисточниот регион просечно годишно се умрени по 1658 
лица  (од 1598 до 1739 по одделни години). Стапката на морталитет по години има тренд на 
покачување и се движи од 9,3 (2006) до 10,0  ‰ (2011). 

Во однос на другите региони, стапките на морталитет по одделни години се повисоки од 
стапките на морталитет во Полошки, Североисточен, Скопски и Југозападен регион, а пониски 
од стапките во Пелагониски, Вардарски и Источен регион. 

Во рамките на регионот, стапките на морталитет на Валандово, Василево, Конче, Радовиш 
Струмица се пониски од стапката на ниво на регионот, а стапките на Богданци, Босилово, 
Гевгелија, Дојран и Ново Село се повисоки. 

Во вкупниот број на умрени, по одделни години, учеството на умрените на возраст од 65 
години и повеќе изнесува од 67-87 %, а на возраст од 45-60 години од 14 до 27%. Најголемиот 
дел од умрените се починати од болести на циркулаторниот систем (63 % од умрените во 
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2011) и од неоплазми (20% од умрените во 2011), потоа од Ендокрини, нутритивни и 
метаболични болести (4%) и од Болести на респираторниот систем (4%). Според полот, бројот 
на мажи е поголем во умрените на возраст од 45-60 години, а бројот на жените во умрените на 
возраст од 65 години, што укажува на подолго очекувано траење на животот кај жените во 
регионот. 

Индексот на виталност (живородени на 1000 умрени) во Југоисточниот регион е над 1000, 
односно има повеќе родени отколку умрени. По одделни години се движи од 1038 до 1221 и е 
многу понизок од државниот просек.  

Природен прираст во периодот 2005-2011 година, за Југоисточниот регион во целина е 
позитивен и изнесува 244 лица просечно годишно, а стапките на 1000 жители се движат од 1,2 
до 2,1. 

Стапките на природен прираст за Југоисточниот регион се повисоки од стапките во 
Пелагонискиот, Источниот и  Вардарскиот регион (каде се негативни) и во Југозападниот 
регион (каде се движат од 0,8 до 1,6‰).  Повисоки стапки имаат Североисточниот регион (1,4 
до 3‰), Полошкиот регион (3,7 до 4,5‰) и Скопскиот регион (3,7 до 4,9‰). 

Во рамките на регионот, општинитите Богданци, Босилово, Гевгелија, Дојран и Ново Село 
имаат негативен природен прираст. Стапките на природен прираст се движат од 1,2 до 2,1 во 
периодот 2005-2010, а во 2011 изнесува 0,4‰.  Богданци и Ново Село во целиот период имаат 
негативни стапки, а Босилово, Гевгелија, Дојран во 1 до три години од анализираниот период 
имаат позитивна стапка (Прилог табели, Табела 4. Природен прираст и стапки на природен 
прираст по општини во Југоисточниот регион)  

2.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови во Југоисточниот регион 
изнесува 7651 (1093 просечно годишно), а на разведени 965 (138 просечно годишно). Во 2011  
година вкупниот бројот на склучени бракови во регионот изнесува 1166, а на разведени 176. 
Просечната возраст на девојките при стапување во прв брак е 24 години. 

Во анализираниот период стапките на нупцијалитет (склучени бракови на 1000 жители) се 
променливи и се движат 5,8 до 6,7‰, а стапките на диворцијалитет (разведени бракови на 
1000 склучени) од 94 до 151‰.  

2.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општините во Југоисточниот регион, околу 70 % од 
населението е автохтоно (живее во истото населено место од раѓање).  Од вкупното доселено 
население во општините во Југоисточниот регион, 27 % е доселено од друго населено место во 
во рамките на истата општина, 67% од друго населено место од друга општина и 6% од друга 
држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица во периодот 2005-
2001, општините во Југоисточниот регион имаат вкупно негативно салдо од 685 лица (685 лица 
повеќе се отселиле од општината отколку што се доселиле). Околу 80% од негативното салдо 
на миграции (-558 лица) е резултат на отселувањата во странство. Отселените лица од 
општините во Југоисточниот регион во други општини (во регионот или надвор од регионот) е 
за 127 повеќе од бројот на доселени лица во општините во регионот од други општини.  

Во посматраниот период, во регионот се доселиле од странство вкупно 23 лица, а се отселиле 
во странство 581 лице. Најмногу отселени во странство има од општините Струмица (222) и 
Ново Село (168 лица). Најголем дел од отселувањата се во 2005 година и дел во 2008 година.    
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Во однос на внатрешните миграции (преселби во рамките на Република Македонија), околу 76 
% од преселбите се од една во друга општина. При тоа, во општините Гевгелија, Дојран и 
Струмица повеќе се доселиле лица отколку што се отселиле, а другите општини имаат 
негативно салдо. Најголемиот дел од мигрантите од внатрешните миграции се женски лица на 
на возраст од 20 до 34 години кои се селат заради склучување на брак или семејни причини.  

Табела 3. Миграции во Југоисточниот регион според местото на отселување/доселување во периодот 

2005-2011 година 

  Вкупно  Од/ во друга 
општина 

Од/ во друго 
населено место во 

иста општина 

 Од/ во друга 
држава 

Вупно мигранти 
(отселени и доселени) 

11451 8757 2090 604 

Вупно доселени 5383 4315 1045 23 
Вупно отселени  6068 4442 1045 581 
Салдо на миграции -685 -127 0 -558 

Структура во % 

Вупно мигранти 
(отселени и доселени) 

100 76.5 18.3 5.3 

Вупно доселени 100 80.2 19.4 0.4 
Вупно отселени  100 73.2 17.2 9.6 
Салдо на миграции 100 18.5 0.0 81.5 

 

Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во Југоисточниот регион годишно 
мигрирале од 7 до 14 лица на 1000 жители (најмногу во 2005 и тоа 13,9 лица на 1000, а во 2011 
8,8 лица на 1000 жители). Стапката на доселени во истиот период се движи од 3,7 до 5,6 на 
1000 (4,4 во 2011), а стапката на отселени од 3,6 до 8,3 на 1000 жители (најмногу во 2005 
изнесува 8,3 а во 2011 изнесува 4,4 на 1000 жители). 

2.1.6. Структура на населението во Југоисточниот регион според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 91 % од населението се Македонци, 7 % Турци, 1% Срби и 
уште околу 1% останати. Етничката структура во меѓупописниот период не е многу значително 
изменета. 

Табела 4. Население во Југоисточниот регион според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 
Попис 1994 168481 153189 89 12251 361 144 2015 432 
Попис 2002 171416 154957 38 12746 555 253 2104 763 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100 90.9 0.1 7.3 0.2 0.1 1.2 0.3 
Попис 2002 100 90.4 0.0 7.4 0.3 0.1 1.2 0.4 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година, 
околу 4 % (или 5991 лице) се неписмени, од кои 2,7% (4123) се жени.  

Од 137433 лица на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лица со завршено 
средно училиште, а потоа со основно.  
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Табела 5. Население во во Југоисточниот регион според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Некомплетно 
основно 

образование 

Основно 
учили-

ште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра
-тура 

 

 
Докторат 

Број 137433
10

 6158 32398 42336 46588 3992 5765 73 20 

% 100 4.5 23.6 30.8 33.9 2.9 4.2 0.1 0.0 

Од вкупното население во Југоисточниот регион, на возраст од 15 и повеќе години, кое е 
присутно во земјата, 56% се активни, а 38% вработени. И бројот на активните и бројот на 
вработените е значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

Табела 6. Население во земјата во Југоисточниот регион, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 136424 77056 50559 26497 59368 
Мажи 69053 46632 31764 14868 22421 
Жени 67371 30424 18795 11629 36947 
 Структура во % 
Вкупно 100 56.5 37.1 19.4 43.5 
Мажи 100 67.5 46.0 21.5 32.5 
Жени 100 45.2 27.9 17.3 54.8 

 

2.1.7. Структура на домаќинствата во Југоисточниот регион според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во Југоисточниот регион има 49695 индивидуални домаќинства, 
од кои 90,7% се семејни, 8,6% се самечки и 0,7% се несемејни домаќинства со повеќе членови. 
Бројот на самечки домаќинства изнесува 4286, а во нив живеат 2,5% од вкупното население во 
регионот. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,4 лица (на ниво на Република 
Македонија 3,6 лица). По општини, домаќинства со најголема просечна големина има во  
Босилово (3,9), а со најмала во Гевгелија (3,2). 

Од семејните домаќинства, најголем процент (88,9%) се едносемејни и 11.1% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 7,4 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (6,0 % мајка со деца и 1,4% татко со деца). 

2.2. Услови за домување и работа во Југоисточниот регион 

2.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во Југоисточниот регион има 59436 стана или за 23,5% повеќе 
отколку во 1994 година. 51396 стана или околу 86,5% од вкупниот број на станови во 2002 
година се населени, 7,8% ненаселени, а 4,8% се користат за одмор и рекреација, 0,5% само за 
вршење дејност и 0,4% се користат во време на сезонски работи во земјоделството. Најголем 

                                                        
10

  Износот 137433 е збир од населението на возраст од 15 години и повеќе изнесува 137353 и 80 лица со непозната 
возраст. Збирот од поединечните колони не е еднаков на 137433, се разликува за 103 лица, кои имаат навршено 15 
години, но сеуште се во процесот на основно образование, па не се земени во предвид при распределбата според 
завршено образование.   
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процент на станови кои се користат за одмор и рекреација има во општина Дојран (41% од 
вкупниот број на станови во општината), а потоа во општина Гевгелија (9%). 

Вкупна површина на становите изнесува 4371851 м2, а на населените станови 3542807 м2 или 
20,7 м2 по член на домаќинство (просек за Република Македонија 19,7). По општини, Гевгелија 
има најмногу станбена површина по член на домаќинство 23,7 м2, а Василево најмалку  17,9 
м2.  76% од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 36,5%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 63,5%. (процентот се движи 
од 57% во општина Богданци до 63 во Дојран). Процентот на станови изградени во периодот 
1990-2002 изнесува околу 16,8%.  

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени 2717 нови стана, односно 6% од вкупниот број на ново 
изградени станови во Република Македонија. Вкупната корисна површина на ново 
изградените станови во Југоисточниот регион изнесува 253126 м2.  

2.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 200211, 84,5% од домаќинствата во Југоисточниот регион се 
снабдуваат со вода за пиење од јавен водовод, 7,9 % со приклучок на сопствен хидрофор, 2,6% 
од извори, 4,8% од бунари и 0,2 % дирекно од река или езеро. 

2.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2012/2013 во Југоисточниот регион има 119 редовни основни 
училишта со запишани 15318 деца.  

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во основно училиште секоја 
година се намалува и во 2013 година во однос на 2000 е помал за 22%. Во истиот период, 
вкупниот број на наставници на ниво на регионот се зголемува, а бројот на деца по еден 
наставник се намалува. 

 

 

Табела 7. Училишта, паралелки, ученици по пол, ученици кои завршиле училиште и наставници по 
општини во Југоисточниот регион (редовни основни училишта) 2011/2012 

  Училишта Пара-
лелки 

Ученици Ученици 
кои 

завршиле 
училиште 

Наставници 

    вкупно ученички вкупно од тоа 
со 

полно 
работно 
време 

Република 
Македонија 

  986  10 685  197 859  96 367  23 786  17 233  15 220 

Југоисточен 
регион 

  119   889  15 632  7 650  1 807  1 622  1 103 

Богданци   4   33   676   326   98   64   37 
Босилово   14   91  1 176   596   136   182   93 

                                                        
11

 Веројатно дека состојбата со водо снабдувањето е променета, но нема расположливи официјални 
статистички податоци за да се прикажат конкретните промени. 
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Валандово   12   63  1 019   529   117   151   58 
Василево   12   73  1 125   521   114   135   103 
Гевгелија   11   91  1 896   932   224   148   109 
Дојран   7   18   258   121   21   44   23 
Конче   6   26   327   160   30   45   33 
Ново Село   12   64   802   400   110   117   78 
Радовиш   18   155  2 740  1 340   350   277   230 
Струмица   23   275  5 613  2 725   607   459   339 

 

Табела 8. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во Југоисточниот регион 

  2000/2001 2003/2004 2006/2007 2010/2011 2012/2013 

Основно образование      
Број на ученици 19719 18104 18077 16148 15318 
Број на наставници 1073 1174 1313 1434 1580 
Ученици на еден наставник 18,4 15,4 13,8 11,3 9,7 
Средно образование      
Број на ученици 6791 7093 7040 7026 6613 
Број на наставници 335 396 424 452 466 
Ученици на еден наставник 20,3 17,9 16,6 15,5 14,2 

Во регионот има три специјални основни училишта: две во општина Струмица со 9 паралелки и 
26 деца и едно во Ново Село со 10 паралелки и 43 деца. 

Во Југоисточниот регион има 8 редовни средни училишта со запишани 6613 ученици на 
почетокот на учебната 2012/2013 година. Во периодот од 2000 година наваму бројот на 
запишани ученици во средно училиште е променлив, неколку години расте, па се намалува. Во 
истиот период се менува и бројот на наставници, така што во целиот период, бројот на 
ученици на еден наставник се намалува. 

Во периодот од 2002-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 
4569 студенти (1730 мажи и 2839 жени) со постојано место на живеење во Југоисточниот 
регион.  

 

Табела 9. Редовни средни училишта по општини во Југоисточниот регион, 2011/2012 година 

 Училишта Пара-
лелки 

Ученици Завршиле 
училиште 

Наставници 

    вкупно ученички завршиле 
година 

вкупно од тоа 
редовни 

вкупно од тоа 
со 

полно 
работно 
време 

Република 
Македонија 

   113   3 465   91 167   43 760   90 194   25 758   22 647   7 298   6 234 

Југоисточен регион    8    247   6 790   3 401   6 698   1 860   1 732    471    419 

Богданци    1    14    303    145    302    56    53    30    19 

Валандово    1    16    422    214    421    112    109    35    25 

Гевгелија    1    43   1 075    511   1 074    371    329    75    67 

Радовиш    1    36    970    526    948    284    275    69    60 

Струмица    4    138   4 020   2 005   3 953   1 037    966    262    248 
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2.2.4. Социјална заштита 

Во Југоисточниот регион во 2011 година има 1702 домаќинства кои се корисници на социјална 
парична помош,  а вкупно 5938 членови на домаќинствата корисници, што претставува 4,6% од 
вкупниот број на домаќинства корисници на социјална помош во Република Македонија во 
2011 година (3,9%  од вкупниот број на членови на домаќинствата корисници во Република 
Македонија).  

Табела 10. Корисници на социјална парична помош, во Југоисточниот регион, по години 2000-2011 

  2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2010 2011 

 

Носител на домаќинството (број на дoмаќинства) 

Република 
Македонија  

78170 80334 82670 64906 66336 62105 52974 44940 36991 

Југоисточен регион 5355 5476 5747 5022 4023 3647 3267 2073 1702 

 Носител на домаќинството, жена (број на дoмаќинства) 

Југоисточен регион 1076 1191 968 892 620 517 531 146 202 

 % учество на корисниците на социјална помош во Југоисточниот регион во 
вкупниот број на корисници на ниво на Република Македонија  

Југоисточен регион 6.9 6.8 7.0 7.7 6.1 5.9 6.2 4.6 4.6 

 % учество на жените - носители на домаќинството во вкупниот број на 
корисниците на социјална помош во Југоисточниот регион  

Југоисточен регион 20.1 21.7 16.8 17.8 15.4 14.2 16.3 7.0 11.9 

 
Број на корисници, членови на домаќинството (заедно со носителот) 

Република 
Македонија  

277049 283601 288994 251862 249619 212344 208797 176431 153385 

Југоисточен регион 19513 20142 21397 18420 14029 12835 11504 8058 5938 

% учество во РМ 7.0 7.1 7.4 7.3 5.6 6.0 5.5 4.6 3.9 

Во периодот 2000-2011 бројот на домаќинства корисници на социјална помош се намалува за 
земјата во целина и во сите региони во Југоисточниот регион е намален за 70%. Во истиот 
период во Република Македонија е намаелен за 45%, а по региони од 24% во Североисточниот 
регион до 70% во Југоисточниот и Пелагонискиот регион. 

Во 2002 година бројот на домаќинства корисници на социјална помош во Југоисточниот регион 
изнесува 5747 или 11,6% од вкупниот број на домаќинства во регионот (21397 лица или 12,5% 
од вкупниот број на население во регионот). Во 2011, % на корисници е намален на 3,3 % од 
вкупниот број на домаќинства и 3,4% од вкупниот број на членови на домаќинства12. 

Во Југоисточниот регион има вкупно пет државни детски градинки со капацитет за прифаќање на 
2340 деца. Во 2012 година искористеноста на капацитетите е 93%. 

Табела 11. Основни податоци за  установите за згрижување и воспитание  на деца - детски градинки, во 
Југоисточниот регион, по општини, 2002 

Општини Вкупно установи 
за згрижување и 

воспитание на 
деца -                                                                   

детски градинки    

Вкупен 
капацитет                                

(број на легла) 

Искористеност 
на 

капацитетот* 
(број на легла) 

Вработени 

Вкупен 
број 

Жени 

                                                        
12

 Процентот е пресметан врз основа на проценет број на домаќинства пресметан како производ од бројот на 
проценето население во регионот за 2011 и просечен број на големина на домаќинството од 3,4 члена. 
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Југоисточниот 
регион 

   5   2 340   2 176 343 316 

Богданци    1    200    182 25 23 
Валандово    1    230    183 30 24 
Гевгелија    1    630    621 91 86 
Радовиш    1    455    370 57 51 
Струмица    1    825    820 140 132 

Табела 12. Број на групи и деца во установите за згрижување и воспитание  -детски градинки по 
општини во Југоисточниот регион, 2012 година 

  

Република 
Македонија 

Југоисточен 
регион 

Богданци Валандово Гевгелија Радовиш Струмица 

  
групи деца 

груп
и 

деца групи деца групи деца групи деца групи деца групи деца 

Вкупно 2012   1230   26885    111   2176    10    182    9    183    33    621    20    370    39    820 

Јасли    299   3996    25    322    1    7    3    44    6    54    3    20    12    197 

Градинки    854   21 234    76   1664    8    156    4    88    22    490    15    307    27    623 

Комбинирана група    73   1490    9    164    1    19    2    51    5    73    1    21 

  Деца со пречки во 
интелектуалниот 
или физичкиот 
развој 

-    102 -    6 - 

 
    

-    4 -    2 

  Група за 
вонинституционална 
форма на активност 

   4    63    1    20 

  
    

  

   1    20 

  Според статистичките податоци, во 2012 година (состојба 30 септември), во петте градинки во 
Југоисточниот регион има вкупно 111 групи со 2176 деца. Во градинките се вработени вкупно 
343 лица, од кои 316 се жени. Од вкупниот број на вработени 113 се негувателки, 110 педагози 
и 4 стручни соработници (ликовни, музички педагози исл.) 

На почетокот на учебната 2012/2013 година на 767 ученици во основните училишта во 
Југоисточниот регион им е обезбеден бесплатен превоз до училиштето.  

Табела 13. Ученици во Југоисточниот регион на кои им е обезбеден превоз до училиштето, по општини, 
учебната 2012/2013 

  
Ученици на кои им е обезбеден 

бесплатен превоз до училиштето 

   I-V одделение VI-IX одделение 

Југоисточен регион     167167167167        600600600600    

Богданци  8  7 

Босилово  -  48 

Валандово  39  168 

Василево  -  - 

Гевгелија  6  48 

Дојран  -  - 

Конче  43  59 

Ново Село  -  - 

Радовиш  -  75 

Струмица  71  195 
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2.3. Економски профил 

2.3.1. Бруто-домашниот производ 

Бруто-домашниот производ на Република Македонија во 2011 година изнесува 459789 
милиони денари. Југоисточниот регион учествува со 9,7% (во 2000 година 7,3%). Најголемо 
учество има Скопскиот регион 42.4%, додека, пак, најмало учество има Североисточниот 
регион со 5.5%.  

Табела 14. Бруто-домашен производ, структура и по жител 2011 година 

  БДП, во 
милиони 
денари 

Структура на 
БДП, РМ = 100% 

БДП, по 
жител, во 

денари 

БДП, по 
жител, 

МК =100 
Република Македонија 459789 100 223357 100 
Вардарски регион 35121 7.6 228324 102.2 
Источен регион 37092 8.1 206773 92.6 
Југозападен регион 35942 7.8 162253 72.6 
Југоисточен регион 44688 9.7 258230 115.6 
Пелагониски регион 53205 11.6 227732 102.0 
Полошки регион 33406 7.3 105728 47.3 
Североисточен регион 25511 5.5 145554 65.2 
Скопски регион 194823 42.4 321544 144.0 

 

Според износот на БДП по жител, Југоисточниот регион е само зад Скопскиот. Во споредба со 
просекот на Република Македонија, Југоисточниот регион има поголем бруто-домашен 
производ по жител со индекс 115.6, Скопскиот регион со индекс 144.0. Најмал бруто-домашен 
производ по жител, во однос на националниот просек, има Полошкиот регион со индекс 47.3. 

Во структурата, според секторот на дејноста, во бруто-додадена вредност на Југоисточниот 
регион најголемо учество има секторот “Земјоделство, шумарство и рибарство“. Во 2011 
година изнесува 33,2%. (највисоко  43,3% во 2005 година). 

Табела 15. Бруто-додадена вредност, според секторот на дејноста, 2011 

Сектор на дејност Република Македонија  Југоисточен регион 

  

милиони 
денари 

структура 
во % 

милиони 
денари 

структура 
во % 

Вкупно 402392 100 39110 100 

Земјоделство, шумарство и рибарство 43895 10.9 12974 33.2 

Рударство и вадење на камен; Преработувачка 
индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, 
пареа и климатизација; Снабдување со вода; 
отстранување на отпадни води, управување со отпад; 
санација на околината 

87048 21.6 6902 17.6 

Градежништво 29924 7.4 2553 6.5 

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли; Транспорт и 
складирање; Објекти за сместување и сервисни 
дејности со храна 

83316 20.7 6912 17.7 

Информации и комуникации 18990 4.7 58 0.1 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 11401 2.8 163 0.4 

Дејности во врска со недвижен имот; импутирани 31209 7.8 2273 5.8 
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ренти 

Стручни, научни и технички дејности; Административни 
и помошни услужни дејности 

15098 3.8 395 1.0 

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување; Образование; Дејности на здравствена и 
социјална заштита 

67656 16.8 3811 9.7 

Уметност, забава и рекреација; Други услужни дејности 13856 3.4 3068 7.8 

 

2.3.2. Деловни субјекти 

Во 2011 година во Југоисточниот регион вкупно се активни 6247 деловни субјекти, од кои 
според големината, најголемиот дел (63%) се микро субјекти.  

 

 

Табела 16.Број на активни деловни субјекти во Југоисточниот регион според големината, 2009-2011 

година 

Година Вкупно микро мали средни големи 
2009 6033 3142 2837 45 9 
2010 6488 3373 3057 49 9 
2011 6247 3961 2235 43 8 

  Структура во % 
2009 100 52,1 47,0 0,7 0,1 
2010 100 52,0 47,1 0,8 0,1 
2011 100 63,4 35,8 0,7 0,1 

Табела 17. Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени,2008-2012 годинa (состојба 

31 декември) 

 Вкупно 0 вработени или 
без податок 

1-9 10-49 50-249 250+ 

Република Македонија     

2008 63193 5566 52910 3351 1177 189 
2009 70710 6243 59398 3706 1159 204 
2010 75497 10756 59276 4051 1211 203 
2011 73118 6674 60620 4452 1187 185 
2012 74424 7158 61053 4732 1280 201 
Југоисточен регион      
2008 5503 293 4753 339 104 14 
2009 6032 313 5221 377 110 11 
2010 6488 653 5304 407 112 12 
2011 6248 355 5361 421 103 8 
2012 6373 414 5410 427 113 9 

Најголемиот број на деловни субјекти во регионот се регистрирани за вршење на дејноста 
“Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли“,  а потоа 
преработувачката индустрија и транспортот и складирањето. 

Табела 18. Број на активни деловни субјекти во Југоисточниот регион по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 
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Број на деловни субјекти 6488 6248 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100 100 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 41,6 42,0 
Преработувачка индустрија 12,8 12,6 
Транспорт и складирање 9,8 9,8 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 5,8 5,8 
Земјоделство, шумарство и рибарство 5,5 5,6 
Стручни, научни и технички дејности 4,7 5,2 
Други услужни дејности 4,8 4,8 
Градежништво 4,0 4,2 
Дејности на здравствена и социјална заштита 4,0 4,2 
Уметност, забава и рекреација 1,3 1,2 
Образование 1,1 1,1 

 

Во Југоисточниот регион во трговијата на мало, во 2010 година има  622 продавници или  28% 
повеќе во однос на 2000 година. Во 2010 година е остварен вкупен промет од 7504 милиони 
денари или за 98% повеќе од 2000 година. 

Деловните субјекти со регистрирано седиште во Југоисточниот регион во 2011 година во 
вкупниот извоз на земјата учествуваат со 8,3%, а во вкупниот увоз со 4,7%. Истата година 
најголем извоз (2043 милиони САД долари) оствариле деловните субјекти со седиште во 
Скопскиот регион, а најмал обем на надворешно-трговска размена има Југозападниот регион.  

2.3.3. Земјоделство 

Богатата хидрографска мрежа, големиот број сончеви денови, климатското поднебје и 
поволните педолошки услови го карактеризираат Југоисточниот регион како претежно 
земјоделски со квалитетното и обемно производство на раноградинарски култури, свеж 
зеленчук и овошје. Површина под шуми во Југоисточниот регион преставува околу 15% од 
вкупната површина под шуми во Македонија (на второ место по Југозападниот регион). 

Според Пописот на земјоделството во 2007 година во Југоисточниот регион има 25978 
индивидуални земјоделски стопанства или 13,5% од вкупниот број во Република Македонија, 
како и 61 деловен субјект кој се занимава со земјоделско производство. На индивидуалните 
земјоделски стопанства работат 67003 членови на домаќинствата, а во деловните субјекти 
1232 лица (или вкупно 68235 лица). На земјоделските работи во регионот во време на 
сезонските работи се ангажирани 22275 сезонски работници од кои 30% се жени. 

Југоисточниот регион е најголем производител во државата на кромид, домати, пиперки и 
краставици. Според производството на  тутун, пченка и компир е на второ место, а за пченица 
на трето. 

Табела 19. Производство на одделни житни, индустриски и градинарски посеви, 2012 година, во 

Југоисточниот регион 

  Пченица Пченка Тутун Компир Кромид Домати Пиперки Краставици 
Република Македонија 214963 115928 27333 168859 43732 145818 166247 50093 
Југоисточен регион 25289 23949 11078 29692 16175 91346 83328 42327 
% учество во РМ 11,8 20,7 40,5 17,6 37,0 62,6 50,1 84,5 

Производството на компир, кромид, домати, пиперки и краставици, како и производството на 
тутун во периодот 2005-2012 има тренд на постојан пораст. Зголемувањето во 2012 година во 
однос на 2006 изнесува од 35% кај кромидот до 92 % кај доматите. Производството на 
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пченицата и пченката има тренд на опаѓање и во 2011 во однос на 2006 е намалено за 29 
односно 18%. 

 

Табела 20. Производство на одделни житни, индустриски и градинарски посеви, во Југоисточниот 
регион, 2005-2012 година 

 
 
 

Југоисточниот регион е и голем производител на овошје. Во 2012 година регионот учествува со 
6% во вкупниото производство на овошје и со 22% во вкупното производство на грозје. Според 
производството на праски и грозје Југоисточниот регион е на второ место во државата.  

Табела 21. Производство на овошје и грозје, 2012 година (во тони) 

  Цреши Вишни Кајсии Јаболка Круши Сливи Праски Ореви Грозје 
Република Македонија 5539 8127 4503 127171 6937 35444 8987 4952 240461 
Југоисточен регион 722 501 1266 3157 809 5309 2434 375 74841 
% учество во РМ 13,0 6,2 28,1 2,5 11,7 15,0 27,1 7,6 31,1 

 

Во анализираниот период и производството на овошје и грозје има тренд на постојан пораст, 
во однос на 2005 година е зголемено од 100 до 200% кај одделни овошки, освен кај оревите 
(35%) Кај грозјето производството е зголемено за околу 13% . 
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Табела 22. Производство на овошје (тони) во Југоисточниот регион, 2005-2012 година 

 

Развиеното производство на зеленчук, овошје, како и индустриски земјоделски култури, 
овозможува развој на конзервно-преработувачка индустрија на земјоделски производи, по 
што Југоисточниот регион е препознатлив. 

Во Југоисточниот регион се одгледува најголемиот број на говеда (25% од вкупниот број на 
говеда во РМ) и и 16 % кози (на второ место по Источен регион).  Во анализираниот период  
(2007-2011) вкупниот број на добиток, живина и пчелни семејства, во Југоисточниот регион, 
има тренд на намалување. 
 

Табела 23. Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства, во Југоисточниот регион, 2011 година и 
% на намалување во периодот 2007-2011 

  Коњи Говеда Свињи Овци Кози Живина Пчелни семејства 

Република Македонија 25415 265299 196570 766631 72778 1944260 65277 
Југоисточен регион 4226 64901 8355 58746 11594 172042 3053 
% учество во РМ 16,6 24,5 4,3 7,7 15,9 8,8 4,7 
 

Период 2007-2011 

% на намалување 2011/2007 -61,7 -8,1 -77,3 -27,1 -33,3 -63,4 -73,0 
 

2.3.4. Туризам 

Во Југоисточниот регион, во последните години е забележлив тренд на пораст на туризмот 
како стопанска гранка. Во периодот 2006-2011,  забележано е зголемување на бројот на 
сместувачки капацитети за 9,7%, а на леглата за 2,5%. Бројот на туристи во 2011 година е за 
83% поголем одколку во 2006, а бројот на остварените ноќевања е поголем за 40%. Ова 
најмногу се должи на ревитализацијата и искористувањето на Дојранското Езеро како 
туристички потенцијал. 
 

Табела 24. Сместувачки капацитети во Република Македонија и во Југоисточниот регион во периодот 
2006-2011 година 
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Капацитети за сместување, број на соби 26503 26246 25952 26390 26189 26448 26877 
Капацитети за сместување, број на легла 71021 70898 69097 69561 69102 69737 70287 
Број на туристи 499473 536212 605320 587770 586241 647568 663633 
Број на ноќевања на туристи 1917395 2019712 2235520 2101606 2020217 2173034 2151692 
Југоисточен        

Капацитети за сместување, број на соби 2095 2062 2095 2152 2105 2277 2298 
Капацитети за сместување, број на легла 5937 5910 5893 5750 5724 6069 6088 
Број на туристи 58577 66043 84031 90998 84856 108555 106978 
Број на ноќевања на туристи 218077 211619 260351 277030 262787 312377 305163 

2.3.5. Пазар на труд и плати 

Во споредба со другите региони во Република Македонија, Југоисточниот регион има 
највисока стапка на активност и вработеност (70,7 и 60,9 во 2012 година), а најниска стапка на 
невработеност од 13,8 (2012 година).  

Табела 25. Стапки на активност, вработеност и невработеност, по региони, 2009-2012 

Регион  Работо-
способно 
население  

Стапка на активност Стапка на вработеност Стапка на невработеност 

2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Република 
Македонија 

1669965 56,7 56,9 56,8 56,5 38,4 38,7 38,9 39,0 32,2 32,0 31,4 31,0 

Вардарски  126150 58,3 59,1 59,7 59,1 35,2 37,2 38,0 37,9 39,7 37,0 36,4 35,9 
Источен  149857 59,5 58,6 58,2 61,5 49,4 49,0 48,7 50,1 17,0 16,4 16,4 18,5 
Југозападен  181650 55,8 55,5 56,7 56,2 37,5 36,5 32,4 32,4 32,7 34,3 42,8 42,3 
Југоисточен  140857 69,6 69,9 71,0 70,7 59,6 61,9 64,4 60,9 14,4 11,5 9,3 13,8 

Пелагониски  190155 63,8 63,8 63,9 62,8 42,6 42,4 43,8 46,9 33,2 33,6 31,4 25,3 
Полошки  255891 46,1 46,7 43,9 44,5 33,5 32,3 30,0 29,3 27,3 30,8 31,8 34,2 
Североисточен  139863 56,9 58,3 53,7 52,1 20,0 21,7 21,7 24,6 64,8 62,8 59,6 52,8 
Скопски  485541 54,4 54,7 56,1 55,3 36,2 36,7 38,9 38,0 33,5 33,0 30,7 31,3 
 

Табела 26. Стапки на активност на населението на возраст на 15 години, според полот и типот на 
населените места 

  Стапка на 
невработеност 

Стапка на 
невработеност во 
урбани средини 

Стапка на 
невработеност во 
рурални средини 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Република Македонија 32,0 31,4 31,0 31,6 32,1 30,8 32,6 30,3 31,4 
Мажи 31,9 31,8 31,5 31,7 32,6 31,5 32,1 30,7 31,4 
Жени 32,2 30,8 30,3 31,5 31,4 29,7 33,6 29,6 31,4 

Југоисточен регион 11,5 9,3 13,8 22,4 19,1 23,7 3,7 3,4 7,5 
Мажи 12,4 8,8 12,6 24,0 17,9 20,4 4,1 3,3 7,8 
Жени 10,4 9,9 15,2 20,3 20,6 27,6 3,3 3,6 7,0 

 

Стапката на невработеност  во Југоисточниот регион е значително повисока во  урбаните 
отколку во руралните средини, што секако се должи на развиеноста на земјоделството во 
регионот. Според полот, состојбата е променлива, но во последните две години, стапката на 
невработеност е поголема кај жените. 

Просечна исплатена нето-плата по вработен во Југоисточниот регион во 2011 година изнесува 
16169 денари, што е за  е за околу 22,4 % од просечна исплатена нето-плата  на државно ниво. 
Просекот на регионот   е приближно ист со просекот во Вардарскиот регион, малку повисок од 
просекот на Источниот регион и понизок од просекот на сите други региони. Просечната 
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исплатена нето-плата во сите региони е помала од државниот просек, освен во Скопскиот каде 
е повисока за 18,4%. 

Табела 27.Просечна исплатена нето-плата по вработен, 2010 и 2011 година 

  Исплатена нето-
плата (во денари) 

Индекс, регион во однос 
на просекот за РМ  

  2010 2011 2010 2011 

Република Македонија 20553 20847 100 100 
Вардарски  15841 16125 77,1 77,3 
Источен   14913 15131 72,6 72,6 
Југозападен  18425 18499 89,6 88,7 
Југоисточен  15923 16169 77,5 77,6 

Пелагониски   19276 19312 93,8 92,6 
Полошки  19155 19784 93,2 94,9 
Североисточен   17385 17009 84,6 81,6 
Скопски  24188 24693 117,7 118,4 

Во дејноста “Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли“  
за која се регистрирани 42% од активните деловни субјекти во Југоисточниот регион, 
просечната исплатена нето-плата по вработен во 2011 година изнесува 18090 денари, но во 
другите две водечки дејности е пониска и од просекот на регионот за 27% односно 10%. Во 
дејноста “Земјоделство, шумарство и рибарство“ е за 23% помала од просекот на регионот. 

Табела 28. Деловни субјекти по дејности и просечно исплатени нето плати, 2011 година 

  % структура 
на деловните 

субјекти по 
дејности 

Исплатена нето плата (во 
денари) 

  Република 
Македонија 

Југосточен 
регион 

Вкупно деловни субјекти (6248) 100   
Просечно исплатена плата (сите дејности)  20.874 16.169 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли 

42,0 18.630 18.090 

Преработувачка индустрија 12,6 15.176 11.762 
Транспорт и складирање 9,8 21.349 14.481 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 5,8 15.013 14.828 
Земјоделство, шумарство и рибарство 5,6 14.781 12.520 
Стручни, научни и технички дејности 5,2 25.409 : 
Други услужни дејности 4,8 22.815 22.725 
Градежништво 4,2 15.986 11.589 
Дејности на здравствена и социјална заштита 4,2 21.836 19.405 
Уметност, забава и рекреација 1,2 19.268 22.287 
Образование 1,1 21.292 19.664 

3. Профил на општините во Југоисточниот регион 

3.1. Општина Богданци 

Демографски и социо-економски профил на општината Богданци низ бројки 

Површина во км2 114,5  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 4   
Вкупно население според Пописот 1994 8899    Население на возраст од 0-14 години 13,38 
Вкупно население според Пописот 2002 8707    Население на возраст од 15-64 години 72,15 
Мажи, според Пописот 2002 4.377    Население на возраст 65 години и повеќе 14,39 
Жени, според Пописот 2002 4.330  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
7814 

Проценка на населението на 30.06.2005 8.664   
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Проценка на населението на 30.06.2011 8.443  Вкупно неписмени 99 
Густина на населеност според    % на неписмени 1,3 

 Пописот 1994 77,7  Вкупно машко население на возраст од 10 и 
повеќе години (Попис 2002) 

3925 
Пописот 2002 76,0   
Проценката на 30.06.2011 73,7  Неписмено машко население 21 

Концентрација на населението (Југоисточен 
регион = 100) 

  % на неписмено машко население 0,5 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
3889 

Попис 1994 5,3   
Попис 2002 5,1  Неписмено женско население 78 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 2,0 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
7207 

во апсолутен износ -192   
во % -2,2  Економски активно, вработени 43,6 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 14,0 
 во периодот 1994-2002 година -0,27  Економски неактивно 42,4 
 во периодот 2005-2011 година -0,43  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
41,7 

Живородени во периодот
 
2005-2011 493   

Стапка на наталитет 2005 8,77  Број на основни училишта 2012/2013    4 
Стапка на наталитет 2011 6,99  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
645 

Умрени во периодот
 
2005-2011 683   

Стапка на морталитет 2005 13,0  Број на ученици на еден наставник во 
основните училишта, учебна 2012/2013 

10,2 
Стапка на морталитет 2011 12,8   
Природен прираст

 
1994-2002 52  Број на средни училишта 1 

Природен прираст
 
2005-2011 -190  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
329 

Стапки на природен прираст, 2002 г. -0,7   
Стапки на природен прираст, 2005 г. -4,27  Број на ученици на еден наставник во 

средните училишта, учебна 2012/2013 
10,6 

Стапки на природен прираст, 2011 г. -5,80   
Миграционо салдо

 
1994-2002 -244  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
42 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) -96   

Миграционо салдо  2005-2011 (надворешни 
миграции) 

-14  Број на активни деловни субјекти, 2011, 
вкупно 

331 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи  на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

1472 

Население на возраст од 0-14 години 15,69  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

3481 
Население на возраст од 15-64 години 71,09   
Население на возраст 65 години и повеќе 13,13   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

687 
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3.1.1. Демографска состојба  

3.1.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Богданци покрива територија од 114,54км2  и опфаќа 4 населени места, градот 
Богданци и селата Ѓавато, Селемли и Стојаково.  Според овие показатели, општина Богданци е 
најмала во Југоисточниот регион, а според бројот на населението само општините Дојран и 
Конче се помали од неа. Според Пописот  на населението, домаќинствата и становите во 2002 
година, во општината живеат 5,1 % од населението во Југоисточниот регион или  8707 жители, 
односно просечно 76 на км2 (77,7 во 1994).   

Во меѓупописниот период населението во општината се намалило за 2,16%, односно за 192 
лица. Намалувањето е резултат на нискиот природниот прираст во меѓупописниот период кој 
изнесува 52 лица и на негативното салдо на миграција од 244 лица. Стапката на пораст на 
населението во периодот 1994-2002 година е негативна, односно населението се намалува 
просечно годишно за 0,27%. Според проценките13 на вкупното население на општина Богданци 
за периодот 2005-2011 година (8664 за 2005 и 8443 за 2011 година) населението просечно 
годишно се намалува со стапка од 0,43%.  Во овој период општината бележи негативен 
природен прираст. 

Од вкупното население во општината, според Пописот 2002 година, 69% е градско, односно 
живее во градот Богданци, а останатото во населените места Ѓавато (5%), Селемли (3.8%) и 
Стојаково (22%). 

Табела 29. Вкупно население на општина Богданци според полот, по населени места 

  Попис 2002 Попис 2002, концентрација Попис 2002, структура по пол 

  Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

                                                        
13

  Проценки изработени во Државниот завод за статистика, за средина на годината, податоците се дадени на 
МАКСтат базата на податоци на http://www.stat.gov.mk/ 
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Општина Богданци  8707 4377 4330 100,0 100,0 100,0 100,0 50,3 49,7 

Богданци  6011 3020 2991 69,0 69,0 69,1 100,0 50,2 49,8 

Ѓавато  438 230 208 5,0 5,3 4,8 100,0 52,5 47,5 

Селемли  327 161 166 3,8 3,7 3,8 100,0 49,2 50,8 

Стојаково  1931 966 965 22,2 22,1 22,3 100,0 50,0 50,0 

 

3.1.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Бројот на машкото население во општината е поголем од бројот на женското. Според Пописот 
2002, во општината 50,3% се мажи, а 49,7 % жени. Процентуалната разлика е нешто поголема 
(за сметка на мажите) во Ѓавато (Табела 1 погоре). Коефициентот на маскулинитет изнесува 
1011 мажи во однос на 1000 жени во 2002 и 1010 мажи во однос на 1000 жени во 2011 година.  

Бројот на старото население, т.е. населението на возраст од 65 години и повеќе како и 
неговото учеството во вкупното население е во пораст (од 9,3% во 1994 на 14,4% во 2011 
година).  Исто така и бројот и учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 
години) е во пораст (од 68,1% во 1994 на 72,2% во 2011 година). Во истиот период, учеството на 
населението на возраст од 0 до 14 години се  намалило од 22,5 % на 13,4 (Табела 2 и Табела 3 
во Прилог табели).  

Графикон 3. Вкупно население на општина Богданци по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Богданци се наоѓа во рангот 5 (од 7), односно 
во стадиумот на демографска старост.  

 

 Просечна 
возраст 

Млади до 
20 години 

Помлади од 
40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 

2002 37.4 25.4 55.0 17.7 0.694 5 
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Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во двата пописа е скоро ист, а 
во периодот од 2005 до 2011, според проценките се намалува од 2232 во 2006 година на 2083 
во 2011 година, односно учеството во вкупното женско население се намалува од 51,96% на 
49,6%. 

3.1.1.3. Стапки на наталитет, фертилитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2008 година, бројот на живородени деца во апсолутен износ е приближно 
ист, а 2009-2011 се намалува. Во периодот 2005-2011, вкупно се родени 493 живи деца. И 
стапката на наталитет е променлива по години, во 2005 изнесува 8,77 ‰, а во 2011 изнесува 
6,99‰.  

Во истиот период вкупно умреле 683 лица, а стапка на морталитет изнесува 13,0‰ во 2005 и 
12,8‰ во 2011. Во вкупниот број на умрени, по одделни години, учеството на умрените на 
возраст од 65 години и повеќе изнесува од 71-78 %, а на возраст од 45-60 години од 14 до 23%. 
Најголемиот дел од умрените се починати од болести на циркулаторниот систем (76,5 % од 
умрените во 2011) и од неоплазми (14,1% од умрените во 2011). Според полот, бројот на мажи 
е поголем. 

Индексот на виталност е еден од најниските во Југоисточниот регион и по одделни години се 
движи од 546 до 929 живородени на 1000 умрени и е многу понизок од регионaлниот и 
државниот просек.  

Природен прираст за периодот 2005-2011 е негативен, односно -190, а стапките на природен 
прираст  се променливи, односно за 2005 изнесува -4,27 ‰, а за 2012 изнесува -5,80‰. 

3.1.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 303, а на 
разведени 47. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 26 (во 2010 година) 
до 54 (во 2007), а на разведени од 2  (во 2005 и 2008) до 11 (во 2009).  

Во анализираниот период стапките на нупцијалитет (склучени бракови на 1000 жители) се 
променливи и се движат 3,1 до 6,3‰, а стапките на диворцијалитет (разведени бракови на 
1000 склучени) од 38 до 385‰. Во рамките на регионот стапка на нупцијалитет во општина 
Богданци е една од најниските, а во одделни години и најниска. Стапката на диворцијалитет е 
највисока во регионот во 2009 и 2010, а најниска во 2008 година. 

3.1.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Богданци 69,3 % е автохтоно население.  Од 
вкупното доселено население во општината, 13,3 % е доселено од друго населено место во 
општина Богданци, 76,3 од друго место од друга општина и 10,4% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, Општина Богданци 
има вкупно негативно салдо на миграции од -96 лица, односно повеќе лица се отселиле од 
општината отколку што се доселиле. Отселените лица од општина Богданци во други општини 
е за 82 повеќе од бројот на доселени лица во општината од други општини. Во посматраниот 
период, нема доселени од странство, а се отселиле 14 лица.  

Според местото на доселување /отселување, во вкупниот број на мигранти најмногу се 
застапени лицата кои се доселиле од  други општини во општина Богданци односно се 
отселиле од општина Богданци во други општини, а заради склучување на брак или семејни 
причини. Поголемиот дел меѓу општинските мигранти (две третини и повеќе) се женски лица 
на возраст од 20 до 30 години. 
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Табела 30. Миграции во општина Богданци во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки 
на 1000 
жители 

Вкупно население во општината на 30.06.2011    8.443 
Вкупно доселени  210 100,0 31 3,7 

Доселени во општина Богданци од друга општина 161 76,7 23 2,7 
Доселени од друго населено место во  општина Богданци 49 23,3 8 0,9 
Доселени граѓани во  општина Богданци од други држави 0 - 0 0,0 

Вкупно отселени  306 100,0 45 5,3 
Отселени од општина Богданци во друга општина 243 79,4 37 4,4 
Отселени во друго населено место во  општина Богданци 49 16,0 8 0,9 
Отселени граѓани од  општина Богданци во други држави  14 4,6 0 0,0 

Вкупно салдо (доселени-отселени) -96  -14  
 Салдо - друга општина -82  -14  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
 Салдо - други држави -14  0  

Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во општина Богданци годишно 
мигрираат од 5 до 10 лица на 1000 жители (во 2011 изнесува 9 на 1000 жители). Стапката на 
доселени во истиот период се движи од 2,8 до 5 на 1000 (3.7 во 2011), а стапката на отселени 
од 3,0 до 7,6 на 1000 отселиле (5,3 во 2011). Стапките се движат за околу еден процентен поен 
помали односно поголеми од соодветните на ниво на регионот. 

3.1.1.6. Структура на населението во општина Богданци според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 93 % од населението се Македонци, 6 % срби и 1% 
останати меѓу кои најмногу има Турци. 

Табела 31.  Население во општина Богданци според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 
Попис 1994 8899 8300 3 88 1 0 489 18 
Попис 2002 8707 8093 2 54 1 5 525 27 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100 93,27 0,03 0,99 0,01 0,00 5,49 0,20 
Попис 2002 100 92,95 0,02 0,62 0,01 0,06 6,03 0,31 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
1,3 % се неписмени, од кои 1% се жени.  

Од 7221 лице на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со завршено 
средно училиште, а потоа со основно.  

Табела 32. Население во општина Богданци според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

и  
докторат 

Број 7221 106 1462 2352 2892 172 227 0 
% 100 1,5 20,2 32,6 40,0 2,4 3,1 0.0 
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Табела 33. Население во земјата во општина Богданци, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 7207 4153 3142 1011 3054 
Мажи 3606 2421 1826 595 1185 
Жени 3601 1732 1316 416 1869 
 Структура во % 
Вкупно 100 57,6 43,6 14,0 42,4 
Мажи 100 67,1 50,6 16,5 32,9 
Жени 100 48,1 36,6 11,5 51,9 

Од вкупното население во општина Богданци, на возраст од 15 и повеќе години, кое е 
присутно во земјата, 57,6% се активни, а 43,6% вработени. И бројот на активните и бројот на 
вработените е значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

3.1.1.7. Структура на домаќинствата во општина Богданци според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Богданци има 2597 домаќинства, од кои 90% се 
семејни, 9% се самечки и 1% се несемејни домаќинства со повеќе членови. Бројот на самечки 
домаќинства изнесува 235, односно во нив живеат 2,7% од вкупното население во општината. 
Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,4 лица колку што е и просечната големина 
на ниво на Југоисточниот регион. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (90%) се едносемејни и 10% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 6,6 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (6,6 % мајка со деца и 1,5% татко со деца). 

3.1.2. Услови за домување и работа во општината 

3.1.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Богданци има 3002 стана или за 21,4% повеќе отколку 
во 1994 година. 2662 стана или околу 89% од вкупниот број на станови во 2002 година се 
населени, 9,5% ненаселени, а 1,5% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на 
становите изнесува 237446 м2. а на населените станови 201141 м2 или 23,14 м2 по член на 
домаќинство. 72,2 % од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 43%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 57%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 12%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени само 21 нов стан со вкупна корисна површина од 2666 
м2.  

3.1.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, речиси сите домаќинства во општината се снабдуваат со 
вода за пиење од јавен водовод, само 6 домаќинства навеле дека користат вода за пиење од 
копан бунар, 1 од извор и 2 од резервоар. 
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3.1.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Богданци има 4 редовни основни училишта со 
33 паралелки и едно средно училиште со 14 паралелки. 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани деца во основно училиште секоја 
година се намалува. Така во учебната 2000/2001 година во основно училиште биле запишани 
вкупно 994 деца, а во учебната 2012/2013 година запишани се 645 деца. Во истиот период, 
бројот на наставници се движи различно по години од 52 до 64. Бројот на деца по еден 
наставник е променлив по години со тренд на намалување. 

Табела 34. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во општина Богданци 

  2000/2001 2004/2005 2006/2007 2011/2012 2012/2013 

Основно образование      
Број на ученици 994 853 765 677 645 
Број на наставници 56 52 53 64 63 
Ученици на еден наставник 17,8 16,4 14,4 10,6 10,2 
Средно образование      
Број на ученици 306 247 288 311 329 
Број на наставници 25 20 30 36 31 
Ученици на еден наставник 16,9 16,2 15,3 12,8 12,2 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во средно училиште е 
променлив, неколку години се намалува, а потоа расте. Во истиот период се менува и бројот 
на наставници, така што во целиот период, бројот на ученици на еден наставник се намалува 
од 16,9 во учебната 2000/2001 година на 12,2 во учебната 2012/2013 година. 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 168 
студенти со постојано место на живеење во општина Богданци (по години 35,38, 25, 28 и 42) 

3.1.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Богданци се активни 331 деловен субјект, од кои според 
големината, 211 се микро, 115 се мали и 5 се средни деловни субјекти. Најзастапена дејност во 
општината е трговијата,  а потоа транспортот и преработувачката индустрија. 

Табела 35. Број на активни деловни субјекти во општина Богданци  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 327 331 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100,0 100,00 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 

44,3 43,20 

Транспорт и складирање 12,8 13,90 
Преработувачка индустрија 11,6 11,18 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 8,9 8,76 
Земјоделство, шумарство и рибарство 6,4 7,55 
Дејности на здравствена и социјална заштита 4,6 4,53 
Градежништво 2,4 2,42 
Други услужни дејности 2,4 1,81 
Уметност, забава и рекреација 1,8 1,51 
Стручни, научни и технички дејности 1,2 1,51 
Образование 1,2 1,21 
Останати дејности 2,1 2,4 
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3.2. Општина Босилово 

Демографски и социо-економски профил на општината Босилово низ бројки 

Површина во км2 162.0  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 16   
Вкупно население според Пописот 1994 14348  Население на возраст од 0-14 години 16.94 
Вкупно население според Пописот 2002 14260  Население на возраст од 15-64 години 70.07 
Мажи, според Пописот 2002 7341  Население на возраст 65 години и повеќе 12.94 
Жени, според Пописот 2002 6919  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
12387 

Проценка на населението на 30.06.2005 14307   
Проценка на населението на 30.06.2011 14114  Вкупно неписмени 556 
Густина на населеност според    % на неписмени 4.5 
    Пописот 1994 88.6  Вкупно машко население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
6375 

    Пописот 2002 88.0   
    Проценката на 30.06.2011 87.1  Неписмено машко население 169 
Концентрација на населението (Југоисточен 
регион = 100) 

  % на неписмено машко население 2.7 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
6012 

Попис 1994 7.4   
Попис 2002 7.3  Неписмено женско население 387 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 6.4 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
11171 

во апсолутен износ -88   
во % -0.6  Економски активно, вработени 38.8 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 17.2 
 во периодот 1994-2002 година -0.08  Економски неактивно 44.0 
 во периодот 2005-2011 година -0.23  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
32.8 

Живородени во периодот
 
2005-2011 1015   

Стапка на наталитет 2005 8.81  Број на основни училишта 2012/2013    14 
Стапка на наталитет 2011 9.85  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
1173 

Умрени во периодот
 
2005-2011 1043   

Стапка на морталитет 2005 8.7  Број на ученици на еден наставник во 
основните училишта, учебна 2012/2013 

6.6 
Стапка на морталитет 2011 11.0   
Природен прираст

 
1994-2002 …  Број на средни училишта - 

Природен прираст
 
2005-2011 -28  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
- 

Стапки на природен прираст, 2002 г. …   
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Стапки на природен прираст, 2005 г. 0.14  Број на ученици на еден наставник во 
средните училишта, учебна 2012/2013 

- 
Стапки на природен прираст, 2011 г. -1.13   
Миграционо салдо

 
1994-2002 …  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
26 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) -201   

Миграционо салдо
  
2005-2011 (надворешни 

миграции) 
-50  Број на активни деловни субјекти, 2011, 

вкупно 
255 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

3070 

   Население на возраст од 0-14 години 19.61  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

8689 
   Население на возраст од 15-64 години 68.06   
   Население на возраст 65 години и повеќе 12.27   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

4194 
    
    

 

 

 

3.2.1. Демографска состојба во општина Босилово  

3.2.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на населението  

Општина Босилово покрива територија од 162км2 и опфаќа 16 села (Табела 9). Според 
површината општина Босилово е една од трите најмали општини во Југоисточниот регион, а 
според бројот на населението е на четврто место (по Струмица, Радовиш и Гевгелија). Според 
Пописот 2002, во општината живее 7,3 % од населението во Југоисточниот регион или  14260 
жители, односно просечно 88,0 жители на км2 (88,6 според Пописот 1994).   

Табела 36.Вкупно население на општина Босилово според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина 
  

Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, 
структура по пол 

Коефи-
циент на 

маску-
линитет 

  
Населено место 

Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

Југоисточен регион 171416 87003 84413    100 50,8 49,2 1031 

Босилово 14260 7341 6919 100,0 100,0 100,0 100 51,5 48,5 1061 

 Бориево 926 473 453 6,5 6,4 6,5 100 51,1 48,9 1044 
  Босилово 1698 846 852 11,9 11,5 12,3 100 49,8 50,2 993 
  Гечерлија 373 191 182 2,6 2,6 2,6 100 51,2 48,8 1049 



   

 

 

 

37 

 

  Дрвош 699 377 322 4,9 5,1 4,7 100 53,9 46,1 1171 
  Еднокуќево 678 351 327 4,8 4,8 4,7 100 51,8 48,2 1073 
  Иловица 1907 968 939 13,4 13,2 13,6 100 50,8 49,2 1031 
  Моноспитово 1803 912 891 12,6 12,4 12,9 100 50,6 49,4 1024 
  Петралинци 605 330 275 4,2 4,5 4,0 100 54,5 45,5 1200 
  Радово 851 440 411 6,0 6,0 5,9 100 51,7 48,3 1071 
  Робово 576 287 289 4,0 3,9 4,2 100 49,8 50,2 993 
  Сарај 937 493 444 6,6 6,7 6,4 100 52,6 47,4 1110 
  Секирник 1194 611 583 8,4 8,3 8,4 100 51,2 48,8 1048 
  Старо Балдовци 269 140 129 1,9 1,9 1,9 100 52,0 48,0 1085 
  Турново 941 487 454 6,6 6,6 6,6 100 51,8 48,2 1073 
  Хамзали 22 9 13 0,2 0,1 0,2 100 40,9 59,1 692 
  Штука 781 426 355 5,5 5,8 5,1 100 54,5 45,5 1200 

Во меѓупописниот период (1994-2002) населението во општината се намалило за 88 лица или 
0,6%, односно се намалувало просечно годишно за 0,08%. Според проценките на вкупното 
население на општина Босилово за периодот 2005-2011 година (14307 за 2005 и 14114 за 2011 
година) населението просечно годишно се намалува со стапка од 0,23%.  Во овој период 
вкупниот природен прираст е негативен (-28 лица), а стапката на природен прираст по години 
е ниска или негативна (0,14‰ во 2005 и -1,13‰ во 2011). 

Најголемиот број од населените места во општината (9) се со големина од 501 до 1000 жители 
и во живеат 49% од населението, а 46 % во населените места  Босилово, Иловица, 
Моноспитово и Секирник со над 1000 жители. 

Табела 37. Број на населени места во општина Босилово според бројот на жители и концентрација на 

населението, Попис 2002 

Број на жители Број на населени места % на население 

Вкупно 16 100,0 
До 100 1 0,2 
101-500 2 4,5 

501-1000 9 49,0 
1001-2000 4 46,3 

 

3.2.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Бројот на машкото население во општината е поголем од бројот на женското. Според Пописот 
2002, во општината 51,5% се мажи, а 48,5 % жени. Поголем процент на жени има само во 3 
населени места. Коефициентот на маскулинитет за општината изнесува 1061 маж во однос на 
1000 жени во 2002 и 1060 мажи во однос на 1000 жени во 2011 година. Тој е повисок во однос 
на коефициент на ниво на Македонија (1008 во 2002) и на ниво на регионот (1031 во 2002).   

Бројот на старото население, т.е. населението на возраст од 65 години и повеќе како и 
неговото учеството во вкупното население е во пораст (од 9,6% во 1994 на 12,9% во 2011 
година).  Исто така и бројот и учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 
години) е во пораст (од 66,0% во 1994 на 12,9% во 2011 година). Во истиот период, учеството на 
населението на возраст од 0 до 14 години се  намалило од 24,3 % на 16,9 (Табела 2 и Табела 3 
во Прилог табели).  
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Графикон 4. Вкупно население на општина Босилово по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Босилово се наоѓа во рангот 5 (од 7), односно 
во стадиумот на демографска старост.  

 Просечна 
возраст 

Млади 
до 
20 

години 

Помлади 
од 

40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 

2002 35,8 28,7 58,6 16,3 0,569 5 
2011 

 

24,5 53,5 18,0 0,736 5 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во двата пописа е приближно 
ист 3448 на 3432 (се намалува за 16 лица), а процентуалното учество во вкупното женско 
население малку се зголемува 49,2% на 49,6%. 

3.2.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011, вкупно се родени 1015 живи деца. По години, бројот на живородени 
деца е променлив и се движи од 126 (2005) до 176 (2008). Стапката на наталитет е исто така 
променлива по години, во 2005 изнесува 8,81 ‰, 12,4 ‰ во 2008, а во 2011 изнесува 9,85‰.  

Во истиот период вкупно умреле 1043 лица, а стапка на морталитет изнесува 8,7‰ во 2005 и 
11,8‰ во 2011. Во вкупниот број на умрени, по одделни години, учеството на умрените на 
возраст од 65 години и повеќе се движи од 68,2 до 80,6 % и покажува тренд на намалување за 
сметка на учеството на умрените на возраст од 45-64 години чие учество се движи од 16,7 до 
26,4%. Во умрените на возраст од 45-64 години поголемо е учеството на мажите, а во умрените 
на возраст од 65 години и повеќе поголемо е учеството на жените. Најголемиот дел од 
умрените се починати од болести на циркулаторниот систем и од неоплазми (60,6 % и 22,6 % 
од умрените во 2011).  

Индексот на виталност во три од седум години во периодот 2005-2011 покажува повеќе 
умрени одколку живородени, по одделни години се движи од 730 живородени на 1000 
умрени (2007) до 1182 живородени на 1000 умрени (2008). Индексот на виталност на 
општината е значително понизок од индексот на виталност на регионaлно и државнио ниво.  
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Вкупниот природен прираст за периодот 2005-2011 е негативен, односно -28. Во 4 од 7 години 
е природен прираст е негативен, а во останатите три многу низок.  Стапките на природен 
прираст  се променливи, негативните од -3,30 ‰ до -0,49 ‰ , а позитивните од 0,14 до 1,90‰. 

3.2.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 303, а на 
разведени 47. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 26 (во 2010 година) 
до 54 (во 2007), а на разведени од 2  (во 2005 и 2008) до 11 (во 2009).  

Во анализираниот период стапките на нупцијалитет (склучени бракови на 1000 жители) се 
променливи и се движат 5,2 до 7,7‰, а стапките на диворцијалитет (разведени бракови на 
1000 склучени) од 52 (2006) до 137‰ (2009). Во однос на стапките на ниво на регионот, 
стапките на нупцијалитет во општина Босилово не се разликувааат многу, а стапките на 
диворцијалитет во одделни години се значително пониски.  

3.2.1.4. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Босилово околу 80 % е автохтоно население.  Од 
вкупното доселено население во општината, 29,5 % е доселено од друго населено место во 
општина Босилово, 68,0% од друго место од друга општина и 2,5% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, во периодот 2005-
2011 година, општина Босилово има вкупно негативно салдо на миграции од -201 лице, 
односно повеќе лица се отселиле од општината отколку што се доселиле. Отселените лица од 
општина Босилово во други општини е за 151 лице повеќе од бројот на доселени лица во 
општината од други општини. Во посматраниот период, 2 лица се доселени од странство, а се 
отселиле 52 лица.  

Табела 38. Миграции во општина Босилово во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

2011 2011 
Стапки 
на 1000 
жители 

      
Вкупно население на 30.06.2011    14.114 
     Вкупно доселени 407 100,0 75 5,31 

Доселени во општина Босилово од друга општина 294 72,2 58 4,11 
Доселени од друго населено место во  општина Босилово 111 27,3 17 1,20 
Доселени граѓани во  општина Босилово од други држави 2 0,5 0 0,00 

Вкупно отселени 608 100,00 77 5,46 
Отселени од општина Босилово во други општини 445 73,19 60 4,25 
Отселени во друго населено место во  општина Босилово 111 18,26 17 1,20 
Отселени граѓани од  општина Босилово во други држави  52 8,55 0 0,00 

Вкупно салдо (доселени-отселени) -201  -2  
 Салдо - друга општина -151  -2  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
 Салдо - други држави -50  0  

 

Според местото на доселување /отселување, во вкупниот број на мигранти најмногу се 
застапени лицата кои се доселиле од  други општини во општина Босилово односно се 
отселиле од општина Босилово во други општини (Табела 10 подолу). Кај внатрешните 
миграции, Според полот. поголемиот број на доселени (од 82 до 96% по одделни години во 
периодот 2005-2011) како и на отселени ( од 71 до 89%) се женски лица на возраст од 15 до 29 
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години кои се селеле заради склучување на брак или семејни причини во друго место во 
општина Босилово или во друга општина. 

Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во општина Босилово годишно 
мигрираат од 5 до 10 лица на 1000 жители (во 2011 изнесува 10,8 на 1000 жители). Стапката на 
доселени во истиот период се движи од 1,7 до 4,1 на 1000 (5.3 во 2011), а стапката на отселени 
од 3,9 до 5,8 на 1000 отселиле (5,5 во 2011).  

3.2.1.5. Структура на населението во општина Босилово според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 96 % од населението се Македонци и 3,5 % Турци.  

Табела 39.  Население во општина Босилово според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 
Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Други 

Попис 1994 14348 13766 - 506 41 0 6 ... 29 
Попис 2002 14260 13649 - 495 24 0 8 - 84 

 
Структура во проценти 

Попис 1994 100,0 95,9 - 3,5 0,3 0,0 0,0 ... 0,20 
Попис 2002 100,0 95,7 - 3,5 0,2 0,0 0,1 - 0,6 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години (12387), според пописот 2002 
година. 4,5 % се неписмени, 1,4% семажи и 3,1% се жени.  

Од 11278 лица на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со завршено 
основно училиште, потоа со некомплетно основно образование, па со завршено средно 
ушилиште. 

Табела 40. Население во општина Босилово според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
 на возраст 

15+ 

Без 
учили-

ште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
учили-

ште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

 

Докторат 

Број 11278 541 3681 4272 2478 170 130 1 1 
% 100,0 4,8 32,6 37,9 22,0 1,5 1,2 0,0 0,0 

 

 

 

 

Табела 41. Население во земјата во општина Босилово, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 11171 6259 4336 1923 4912 
Мажи 5741 4208 3190 1018 1533 
Жени 5430 2051 1146 905 3379 
 Структура во % 
Вкупно 100 56,0 38,8 17,2 44,0 
Мажи 100 73,3 55,6 17,7 26,7 
Жени 100 37,8 21,1 16,7 62,2 
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Од вкупното население во општина Босилово, на возраст од 15 и повеќе години, кое е 
присутно во земјата, 56% се активни, а 39% вработени. И бројот на активните и бројот на 
вработените е значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

3.2.1.6. Структура на домаќинствата во општина Босилово според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Босилово има 3550 индивидуални домаќинства (и 11 
колективни), од кои 93,6% се семејни, 5,7% се самечки и 0,7% се несемејни домаќинства со 
повеќе членови. Бројот на самечки домаќинства изнесува 208, односно во нив живеат 1,5% од 
вкупното население во општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,9 лица и 
е поголема од просечната големина на ниво на Југоисточниот регион. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (77.7%) се едносемејни и 22,3% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 5,6 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (4,5 % мајка со деца и 1,1% татко со деца). 

3.2.2. Услови за домување и работа во општината 

3.2.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Босилово има 4032 стана или за 19% повеќе отколку 
во 1994 година. Oколу 92% од вкупниот број на станови во 2002 година се населени, 5,3% 
ненаселени, а 2,3% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на становите 
изнесува 359241 м2. а на населените станови  309298м2 или 21,7 м2 по член на домаќинство. 
81,2 % од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 38%, a во период од 1971 до 2002 изнесува 62%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 15%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени само 21 нов стан со вкупна корисна површина од 2666 
м2.  

3.2.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, 30% од домаќинствата во општината во 2002 година се 
снабдувале со вода за пиење од јавен водовод, 39% имаат вода во станот со приклучок на 

сопствен хидрофор 26,5 % користат вода за пиење од бунари и 4% од извор. Состојбата со 
снабдување со вода и бројот на приклучоци на водоводна мрежа е изменета во периодот од 
2002 година наваму. 

Во 2012 година14 на јавната водоводна мрежа има вкупно 2403 приклучоци:  

Бориево 181  Еднокуќево 93  Моноспитово 501  Робово 94  Турново 192 
Босилово 364  Иловица 478  Радово 100  Секирник 165  Штука 235 
   
3.2.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Босилово има 14 редовни основни училишта 
со 89 паралелки. 

                                                        
14

 Извор на податоците: Програма за работа и план за развој на ЈПКД “Огражден“ Босилово за 2012 (расположливо 
на http://www.opstinabosilovo.gov.mk) 
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Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани деца во основно училиште се 
намалува. Така во учебната 2004/2005 година во основно училиште биле запишани вкупно 
1451 деца, а во учебната 2012/2013 година запишани се 1173 деца. Во истиот период, бројот 
на наставници се движи различно по години, но со тренд на покачување, па бројот на деца по 
еден наставник е со тренд на намалување. 

Табела 42. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во општина Босилово 

  2004/2005 2006/2007 2007/2008 2012/2013 

Основно образование 

  
 

 Број на ученици 1451 1552 1376 1173 
Број на наставници 132 141 142 177 
Ученици на еден наставник 11,0 11,0 9,7 6,6 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 110 
студенти со постојано место на живеење во општина Босилово (по години 23,19, 25, 17 и 26). 

3.2.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Босилово се активни 255 деловни субјекти, од кои според 
големината, 167 се микро, 85 се мали и 3 деловни субјекти се средни. Најзастапена дејност во 
општината е трговијата,  а потоа транспортот и преработувачката индустрија. 

Табела 43. Број на активни деловни субјекти во општина Босилово  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 
Број на деловни субјекти 262 255 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100,0 100,00 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 50,8 50,20 
Преработувачка индустрија 13,7 13,33 
Земјоделство, шумарство и рибарство 10,3 9,80 
Транспорт и складирање 8,4 9,02 
Градежништво 5,3 5,49 
Дејности на здравствена и социјална заштита 3,8 3,92 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 3,1 3,53 
Уметност, забава и рекреација 0,4 1,18 

3.3. Општина Валандово  

Демографски и социо-економски профил на општината Валандово низ бројки 

Површина во км2 331.4  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 29   
Вкупно население според Пописот 1994 12092  Население на возраст од 0-14 години 15.44 
Вкупно население според Пописот 2002 11890  Население на возраст од 15-64 години 71.42 
Мажи, според Пописот 2002 6,139  Население на возраст 65 години и повеќе 13.06 
Жени, според Пописот 2002 5,751  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
10547 

Проценка на населението на 30.06.2005 11,923   
Проценка на населението на 30.06.2011 11,944  Вкупно неписмени 254 
Густина на населеност според    % на неписмени 2.4 

 Пописот 1994 36.5  Вкупно машко население на возраст од 10 и 
повеќе години (Попис 2002) 

5460 
Пописот 2002 35.9   
Проценката на 30.06.2011 36.0  Неписмено машко население 75 

Концентрација на населението (Југоисточен 
регион = 100) 

  % на неписмено машко население 1.4 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
5087 

Попис 1994 7.2   
Попис 2002 6.9  Неписмено женско население 179 
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Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 3.5 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
9590 

во апсолутен износ -202   
во % -1.7  Економски активно, вработени 33.7 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 22.9 
 во периодот 1994-2002 година -0.21  Економски неактивно 43.3 
 во периодот 2005-2011 година 0.03  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
40.1 

Живородени во периодот
 
2005-2011 853   

Стапка на наталитет 2005 10.06  Број на основни училишта 2012/2013    12 
Стапка на наталитет 2011 9.71  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
1014 

Умрени во периодот
 
2005-2011 771   

Стапка на морталитет 2005 9.3  Број на ученици на еден наставник во 
основните училишта, учебна 2012/2013 

6.8 
Стапка на морталитет 2011 9.6   
Природен прираст

 
1994-2002 387  Број на средни училишта 1 

Природен прираст
 
2005-2011 82  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
381 

Стапки на природен прираст, 2002 г. 1.50   
Стапки на природен прираст, 2005 г. 0.75  Број на ученици на еден наставник во 

средните училишта, учебна 2012/2013 
11.2 

Стапки на природен прираст, 2011 г. 0.08   
Миграционо салдо

 
1994-2002 -589  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
51 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) -62   

Миграционо салдо
  
2005-2011 (надворешни 

миграции) 
0  Број на активни деловни субјекти, 2011, 

вкупно 
360 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

2399 

Население на возраст од 0-14 години 17.58  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

5994 
Население на возраст од 15-64 години 70.88   
Население на возраст 65 години и повеќе 11.44   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

1199 
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3.3.1. Демографска состојба  

3.3.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Валандово покрива територија од 331,4км2  и опфаќа 29 населени места, градот 
Валандово и 28 села, од кои 13 се испразнети, без население.  Според површината, општина 
Валандово е трета по големина во Југоисточниот регион (после Радовиш и Гевгелија), а според 
бројот на населението е на шесто место. Според Пописот  на населението, домаќинствата и 
становите во 2002 година, во општината живеат 6,9 % од населението во Југоисточниот регион 
или 11890 жители, односно просечно 35,9 жители на км2 (36,5 во 1994).   

Во меѓупописниот период населението во општината се намалило за 1,7%, односно за 202 
лица. Стапката на пораст на населението во меѓупописниот периодот е негативна и изнесува - 
0,21%, односно населението се намалува просечно годишно за 0,21%. Според проценките на 
вкупното население на општина Валандово за периодот 2005-2011 година (11923 за 2005 и 
11944 за 2011 година) населението просечно годишно се зголемува со стапка од 0,03%.  Во 
истиот период стапките на природен прираст се движат од 0,25 до 1,1‰ со исклучок во 2009 и 
2010 кога се околу 2‰. 

Од вкупното население во општината, според Пописот 2002 година, 37% е градско, односно 
живее во градот Валандово. 

 

 

 

Табела 44. Вкупно население на општина Валандово според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина 
  

Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, 
структура по пол 

Коефициент 
на 

маскулинитет   Населено место Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

  Југоисточен регион 171416 87003 84413       100 50,8 49,2 1031 

Валандово 
  

11890 6139 5751 100 100 100 100 51,6 48,4 1067 

  Ајранли - - -            
  Аразли - - -            
  Бајрамбос - - -            
  Балинци 328 178 150 2,8 2,9 2,6 100 54,3 45,7 1187 
  Баракли - - -            
  Башали - - -            
  Башибос 170 93 77 1,4 1,5 1,3 100 54,7 45,3 1208 
  Брајковци 437 236 201 3,7 3,8 3,5 100 54,0 46,0 1174 
  Булунтули - - -            
  Валандово 4402 2214 2188 37,0 36,1 38,0 100 50,3 49,7 1012 
  Вејсели - - -            
  Градец - - -            
  Грчиште 255 135 120 2,1 2,2 2,1 100 52,9 47,1 1125 
  Ѓулели - - -            
  Дедели 220 119 101 1,9 1,9 1,8 100 54,1 45,9 1178 
  Јосифово 1730 902 828 14,6 14,7 14,4 100 52,1 47,9 1089 
  Казандол 147 85 62 1,2 1,4 1,1 100 57,8 42,2 1371 
  Кочули 50 30 20 0,4 0,5 0,3 100 60,0 40,0 1500 
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  Марвинци 504 262 242 4,2 4,3 4,2 100 52,0 48,0 1083 
  Пирава 1844 952 892 15,5 15,5 15,5 100 51,6 48,4 1067 
  Плавуш - - -            
  Прстен 68 31 37 0,6 0,5 0,6 100 45,6 54,4 838 
  Раброво 274 139 135 2,3 2,3 2,3 100 50,7 49,3 1030 
  Собри 225 111 114 1,9 1,8 2,0 100 49,3 50,7 974 
  Татарли - - -            
  Терзели - - -            
  Удово 851 457 394 7,2 7,4 6,9 100 53,7 46,3 1160 
  Чалакли 385 195 190 3,2 3,2 3,3 100 50,6 49,4 1026 
  Честево - - -            
 

Табела 45. Број на населени места во општина Валандово според бројот на жители и концентрација 

на населението, Попис 2002 

Број на жители Број на населени 
места 

% учество во вкупното 
население на општината  

Вкупно 29 100,0 
Без население 13  
До 100 2 1,0 
101-500 9 20,5 
501-1000 2 11,4 
1001-2000 2 30,1 
Над 2000 1 37,0 

Најголемиот дел од населението (37%) е сконцентрирано во населеното место Валандово, а 
потоа 30% во две населени места (Јосифово и Пирава).  Најголемиот број од населените места 
во општината кои имаат население (9) се со големина од 101 до 500 жители и во нив живеат 
20,5% од населението. 

3.3.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Бројот на машкото население во општината е поголем од бројот на женското во сите населени 
места, освен во Прстен и Собри. Според Пописот 2002, во општината има 51,6%  мажи, а 48,4 % 
жени (разликата 3,3%). Коефициентот на маскулинитет за општината изнесува 1067 мажи во 
однос на 1000 жени во 2002 и 1059 мажи во однос на 1000 жени во 2011 година.  

Бројот на старото население, т.е. населението на возраст од 65 години и повеќе како и 
неговото учеството во вкупното население е во пораст (од 8,3% во 1994 на 13,0% во 2011 
година).  Исто така и бројот и учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 
години) е во пораст (од 67% во 1994 на 71,4% во 2011 година). Во истиот период, учеството на 
населението на возраст од 0 до 14 години се  намалило од 24,5 % на 15,4 (Табела 2 и Табела 3 
во Прилог табели).  
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Графикон 5. Вкупно население на општина Валандово по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Валандово се наоѓа во рангот 5 (од 7), односно 
во стадиумот на демографска старост.  

 Просечна 
возраст 

Млади 
до 

20 
години 

Помлади 
од 

40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 

2002 36,2 27,2 57,6 15,7 0,575 5 

2011 

 

22,1 52,5 18,4 0,834 5 и 6 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во меѓупописниот период се 
намалил за 2,3%, а во периодот од 2005 до 2011 за 3,7%, Учеството на женско население на 
фертилна возраст во вкупното население се намалува од 24,8% на 23,9%. 

3.3.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2008 година, бројот на живородени деца во апсолутен износ е се движи од 
113 до 125, освен во 2010 кога изнесува 143. Во периодот 2005-2011, вкупно се родени 852 
живи деца. Стапката на наталитет се движи од 9,5 ‰ до 10,5‰, освен во 2010 кога изнесува 
12,0 ‰.  

Во истиот период вкупно умреле 771 лице, а стапка на морталитет се движи од 8,2,0‰ (во 
2009) до 10 ‰ во 2006. Во вкупниот број на умрени, по одделни години, учеството на умрените 
на возраст од 65 години и повеќе изнесува од 68-78 %, а на возраст од 45-60 години од 18 до 
26%. Најголемиот дел од умрените се починати од болести на циркулаторниот систем (71,3 % 
од умрените во 2011) и од неоплазми (16,5% од умрените во 2011). 4,4% се лица умрени од 
ендокрини, нутритивни и метаболични болести. Според полот, во посматраниот период 
вкупниот број на умрени мажи во апсолутен износ е поголем. Стапката морталитет според 
полот во 2011 изнесува 11,1‰,  за мажите и 8,1 ‰, кај жените. 

Индексот на виталност се движи од 1009 до 1276 по одделни години. Општина Валандово е во 
петте општини во регионот кај кои индексот е над 1000. 
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Природен прираст за периодот 2005-2011 е позитивен, но многу низок (вкупно 82 лица). 
Стапките на природен прираст се движат од 0,25 до 1,1‰ со исклучок во 2009 и 2010 кога се 
околу 2‰. 

3.3.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 466, а на 
разведени 41. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 57 (во 2006 година) 
до 73 (во 2007), а на разведени од 2  (во 2006 и 2008) до 13 (во 2010).  

Во анализираниот период стапките на нупцијалитет (склучени бракови на 1000 жители) се 
движат 4,8 до 6,1‰, а стапките на диворцијалитет (разведени бракови на 1000 склучени) од 51 
до 191. Во рамките на регионот стапка на диворцијалитет во општина Валандово е една од 
најниските. 

3.3.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Валандово 59 % е автохтоно население.  Од вкупното 
доселено население во општината, 35 % е доселено од друго населено место во општина 
Валандово, 58 од друго место од друга општина и 7% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, општина Валандово 
за периодот 2005-2011 има вкупно негативно салдо на миграции од -62 лица, односно повеќе 
лица се отселиле од општината отколку што се доселиле. Во посматраниот период, нема 
надворешни миграции. 

Според местото на доселување /отселување, во вкупниот број на мигранти најмногу се 
застапени лицата кои се доселиле од  други општини во општина Валандово односно се 
отселиле од општина Валандово во други општини, а заради склучување на брак или семејни 
причини. Поголемиот дел од мигрантите (73-88% по одделни години) се женски лица и на 
возраст од 15 до 29 години. 

Табела 46. Миграции во општина Валандово во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки 
на 1000 
жители 

Вкупно население во општината на 30.06.2011    11.944 
Вкупно доселени  439 100,0 55 4,60 

Доселени во општина Валандово од друга општина 367 83,6 52 4,35 
Доселени од друго населено место во  општина Валандово 72 16,4 3 0,25 
Доселени граѓани во  општина Валандово од други држави 0 0,0 0 0,00 

Вкупно отселени  501 100,0 55 4,60 
Отселени од општина Валандово во друга општина 429 85,63 52 4,35 
Отселени во друго населено место во  општина Валандово 72 14,37 3 0,25 
Отселени граѓани од  општина Валандово во други држави  0 0,0 0 0,00 

Вкупно салдо (доселени-отселени) -62  0  
 Салдо - друга општина -62  0  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
 Салдо - други држави 0  0  

Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во општина Валандово годишно 
мигрираат од 8 до 14 лица на 1000 жители (во 2011 изнесува 9 на 1000 жители). Стапката на 
доселени во истиот период се движи од 3,8 до 6,5 на 1000 , а стапката на отселени од 4,4 до 
8,4 на 1000 отселиле (5,3 во 2011).  
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3.3.1.6. Структура на населението во општина Валандово според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 83 % од населението се Македонци, 11% Турци и 5 % 
Срби. 

Табела 47.  Население во општина Валандово според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 

Попис 1994 12092 9908 13 1465 26 0 626 54 
Попис 2002 11890 9830 0 1333 32 1 639 55 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100,0 81,9 0,1 12,1 0,2 0,0 5,2 0,4 
Попис 2002 100,0 82,7 0,0 11,2 0,3 0,0 5,4 0,5 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
2,4 % се неписмени, од кои 1,7% се жени.  

Од 7221 лице на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со завршено 
средно училиште, а потоа со основно и со некомплетно основно образование. 

 

Табела 48. Население во општина Валандово според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

и  
докторат 

Број 9637 313 2495 2859 3416 235 311 4 
% 100,0 3,2 25,9 29,7 35,4 2,4 3,2 0.0 

Од вкупното население во општина Валандово, на возраст од 15 и повеќе години, кое е 
присутно во земјата, околу  56% се активни, а 34% вработени. И бројот на активните и бројот на 
вработените е значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

Табела 49. Население во земјата во општина Валандово, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 9590 5434 3236 2198 4156 
Мажи 4949 3257 1973 1284 1692 
Жени 4641 2177 1263 914 2464 
 Структура во % 
Вкупно 100 56,7 33,7 22,9 43,3 
Мажи 100 65,8 39,9 25,9 34,2 
Жени 100 46,9 27,2 19,7 53,1 

 

3.3.1.7. Структура на домаќинствата во општина Валандово според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Валандово има 3545 индивидуални домаќинства, од 
кои 90,1% се семејни, 9,3% се самечки и 0,6% се несемејни домаќинства со повеќе членови. 
Бројот на самечки домаќинства изнесува 329, односно во нив живеат 2,8% од вкупното 
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население во општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,4 лица колку што 
е и просечната големина на ниво на Југоисточниот регион. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (91,5%) се едносемејни и 8.5% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 7,5 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (5,9 % мајка со деца и 1,5% татко со деца). 

3.3.2. Услови за домување и работа во општината 

3.3.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Валандово има 4049 стана или за 17,6% повеќе 
отколку во 1994 година. 89,3% од вкупниот број на станови во 2002 година се населени, 8,2% 
ненаселени, а 2,1% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на становите 
изнесува 297847 м2, а на населените станови 256386 м2 или 21,6 м2 по член на домаќинство. 
80,2 % од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 39%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 61%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 12%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени само 42 нови стана со вкупна корисна површина од 
5330 м2.  

3.3.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, околу 97% од домаќинства во општината се снабдуваат 
со вода за пиење од јавен водовод, 1,6% од  домаќинствата навеле дека користат вода за 
пиење од извор или чешма врзана на извор и 1,1% од бунари. 

3.3.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Валандово има 12 редовни основни училишта 
со 63 паралелки и едно средно училиште со 16 паралелки. 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани деца во основно училиште секоја 
година се намалува. Така во учебната 2000/2001 година во основно училиште биле запишани 
вкупно 1473 деца, а во учебната 2012/2013 година запишани се 1014 деца. Во истиот период, 
бројот на наставници се движи различно по години со тренд на пораст од 95 во учебната 
2000/2001 на 149 во учебната  2012/2013. Бројот на деца по еден наставник континуирано се 
намалува и од 15,5 стигнува до 6,8 во последната учебна година. 

Табела 50. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во општина Валандово 

  2000/2001 2003/2004 2006/2007 2010/2011 2012/2013 
Основно образование      
   Број на ученици 1473 1300 1170 1039 1014 
   Број на наставници 95 111 108 126 149 
   Ученици на еден наставник 15,5 11,7 10,8 8,2 6,8 
Средно образование      
   Број на ученици 511 510 484 457 381 
   Број на наставници 31 36 38 33 34 
   Ученици на еден наставник 16,5 14,2 12,7 13,8 11,2 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во средно училиште е 
променлив, но со тенденција на намалување. Во истиот период се менува и бројот на 
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наставници, така што во целиот период, бројот на ученици на еден наставник се намалува од 
16,5 во учебната 2000/2001 година на 11,2 во учебната 2012/2013 година. 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 263 
студенти со постојано место на живеење во општина Валандово (по години 36,70, 47, 59 и 51) 

3.1.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Валандово се активни 360 деловни субјекти, од кои според 
големината, 232 се микро, 124 се мали и 4 се средни деловни субјекти. Најзастапена дејност во 
општината е трговијата, потоа Земјоделство, шумарство и рибарство и транспортот и 
преработувачката индустрија. 

Табела 51. Број на активни деловни субјекти во општина Валандово  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 373 360 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100,0 100,00 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 38,9 38,3 
Земјоделство, шумарство и рибарство 15,0 17,5 
Транспорт и складирање 10,5 9,7 
Преработувачка индустрија 10,5 9,4 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 5,4 5,6 
Дејности на здравствена и социјална заштита 4,0 4,2 
Стручни, научни и технички дејности 3,2 3,6 
Други услужни дејности 3,5 3,6 
Градежништво 2,7 2,2 
Уметност, забава и рекреација 1,1 1,1 
Финансиски дејности и дејности на осигурување 0,5 1,1 
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување 1,1 1,1 
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3.4. Општина Василево  

Демографски и социо-економски профил на општината Василево низ бројки 

Површина во км2 230.4  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 18   
Вкупно население според Пописот 1994 11409  Население на возраст од 0-14 години 20.39 
Вкупно население според Пописот 2002 12122  Население на возраст од 15-64 години 70.10 

Мажи, според Пописот 2002 6339  Население на возраст 65 години и повеќе 9.43 
Жени, според Пописот 2002 5783  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
10313 

Проценка на населението на 30.06.2005 12269   
Проценка на населението на 30.06.2011 12641  Вкупно неписмени 748 
Густина на населеност според    % на неписмени 7.3 

 Пописот 1994 49.5  Вкупно машко население на возраст од 10 и 
повеќе години (Попис 2002) 

5404 
Пописот 2002 52.6   
Проценката на 30.06.2011 54.9  Неписмено машко население 235 

Концентрација на населението (Југоисточен 
регион = 100) 

  % на неписмено машко население 4.3 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
4909 

Попис 1994 6.8   
Попис 2002 7.1  Неписмено женско население 513 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 10.5 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
9212 

во апсолутен износ 713   
во % 6.2  Економски активно, вработени 31.4 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 28.3 
 во периодот 1994-2002 година 0.8  Економски неактивно 40.3 
 во периодот 2005-2011 година 0.5  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
34.2 

Живородени во периодот
 
2005-2011 1207   

Стапка на наталитет 2005 14.0  Број на основни училишта 2012/2013    12 
Стапка на наталитет 2011 13.5  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
1153 

Умрени во периодот
 
2005-2011 710   

Стапка на морталитет 2005 7.1  Број на ученици на еден наставник во 
основните училишта, учебна 2012/2013 

8.3 
Стапка на морталитет 2011 9.5   
Природен прираст

 
1994-2002 913  Број на средни училишта - 

Природен прираст
 
2005-2011 497  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
 

Стапки на природен прираст, 2002 г. 9.1   
Стапки на природен прираст, 2005 г. 6.9  Број на ученици на еден наставник во 

средните училишта, учебна 2012/2013 
 

Стапки на природен прираст, 2011 г. 4.0   
Миграционо салдо

 
1994-2002 -200  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
18 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) -91   

Миграционо салдо
  

2005-2011 (надворешни 
миграции) 

-53  Број на активни деловни субјекти, 2011, 
вкупно 

176 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

2725 

Население на возраст од 0-14 години 21.96  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

7298 
Население на возраст од 15-64 години 69.07   
Население на возраст 65 години и повеќе 8.87   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

4711 
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3.4.1. Демографска состојба во општина Василево 

3.4.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Василево покрива територија од 230,4км2  и опфаќа 18 населени места- села, од кои 2 
се испразнети, без население.   

Табела 52. Вкупно население на општина Василево според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, структура 
по пол 

Коефициент 
на 

маскулинитет   Населено место Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

Југоисточен регион 171416 87003 84413    100 50,8 49,2 1031 

Василево 12122 6339 5783 100 100 100 100 52,3 47,7 1096 

 Ангелци 913 484 429 7,5 7,6 7,4 100 53,0 47,0 1128 
  Варварица 2 1 1 0,0 0,0 0,0 100 50,0 50,0 1000 
  Василево 2174 1128 1046 17,9 17,8 18,1 100 51,9 48,1 1078 
  Висока Маала 497 276 221 4,1 4,4 3,8 100 55,5 44,5 1249 
  Владиевци 684 359 325 5,6 5,7 5,6 100 52,5 47,5 1105 
  Градошорци 1744 888 856 14,4 14,0 14,8 100 50,9 49,1 1037 
  Доброшинци 936 493 443 7,7 7,8 7,7 100 52,7 47,3 1113 
  Дукатино 450 240 210 3,7 3,8 3,6 100 53,3 46,7 1143 
  Едрениково 225 126 99 1,9 2,0 1,7 100 56,0 44,0 1273 
  Кушкулија .. .. ..          
  Нивичино .. .. ..          
  Нова Маала 823 431 392 6,8 6,8 6,8 100 52,4 47,6 1099 
  Пиперево 1401 718 683 11,6 11,3 11,8 100 51,2 48,8 1051 
  Радичево 590 310 280 4,9 4,9 4,8 100 52,5 47,5 1107 
  Седларци 343 178 165 2,8 2,8 2,9 100 51,9 48,1 1079 
  Сушево 723 374 349 6,0 5,9 6,0 100 51,7 48,3 1072 
  Требичино 19 12 7 0,2 0,2 0,1 100 63,2 36,8 1714 
  Чанаклија 598 321 277 4,9 5,1 4,8 100 53,7 46,3 1159 

Според површината, општина Василево е на седмо место по големина во Југоисточниот 
регион, а според бројот на населението е на петто место. Според Пописот  на населението, 
домаќинствата и становите во 2002 година, во општината живеат 7,1% од населението во 
Југоисточниот регион или 12122 жители, односно просечно 52,6 жители на км2 (49,5 во 1994).   
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Во меѓупописниот период населението во општината се зголемило за 6,2%, односно за 713 
лица. Стапката на пораст на населението во меѓупописниот периодот е позитивна и највисока 
во регионот, изнесува 0,76%, односно населението се зголемува просечно годишно за 0,76%. 
Според проценките на вкупното население на општина Василево за периодот 2005-2011 
година (12.269 за 2005 и  12.641 за 2011 година) населението просечно годишно се зголемува 
со стапка од 0,50%.   

Најголемо населено место е Василево во кое живеат околу 18% од населението во општината, 
потоа Градошорци и Пиперово, а околу  43% од населението во општината е сконцентрирано 
во 7 населени места со големина од 501 до 1000 жители. За време на Пописот 2002, во 
општината има две испразнети населените места. 

Табела 53. Број на населени места во општина Василево според бројот на жители и концентрација на 

населението, Попис 2002 

Број на жители Број на 
населени места 

% учество во вкупното 
население на општината 

Вкупно 
население 

Вкупно 18 100 12122 
Без население 2 - - 
До 100 (до 19) 2 0,2 21 

101-500 4 12,5 1515 
501-1000 7 43,5 5267 

1001-2000 2 25,9 3145 
Над 2000 1 17,9 2174 

3.4.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Според Пописот 2002, бројот на машкото население во општината според Пописот 2002 е 
поголем за 4,6% од бројот на женското население (52,3%  мажи и 47,7 % жени). Ваквата 
состојба е во сите населени места, а разликата се движи од 1,8 до 12 % (без да го земаме во 
предвид село Требичино кое во 2002 има само 19 жители). Коефициентот на маскулинитет за 
општината изнесува 1096 мажи во однос на 1000 жени во 2002 (1076 во 2011), а во поодделни 
населени места е многу повисок, како на пример во Едрениково 1273 (2002 година).   

Бројот на старото население, т.е. населението на возраст од 65 години и повеќе како и 
неговото учеството во вкупното население е во пораст (од 6,7% во 1994 на 9,4% во 2011 
година).  Исто така и бројот и учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 
години) е во пораст (од 66,1% во 1994 на 70,1% во 2011 година). Во истиот период, учеството на 
населението на возраст од 0 до 14 години се  намалило од 27,0 % на 20,4%. (Табела 2 и Табела 
3 во Прилог табели).  
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Графикон 6. Вкупно население на општина Василево по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Василево во 2002 година се наоѓа во рангот 4 
(од 7), односно во стадиумот “праг на демографска старост“. Настанатите промени од 2002 
наваму влијаат на измена на старосната структура на населението, но според вредноста на 
индикаторите, во 2011 година населението во општина Василево е сеуште на прагот на 
демографска старост. 

 Просечна 
возраст 

Млади до 
20 години 

Помлади од 
40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 

2002 32,9 32,0 64,1 12,1 0,379 4 

2011 ... 27,8 59,4 13,8 0,497 4 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во меѓупописниот период се 
зголемил за 4,5%, а во периодот од 2005 до 2011 за 1,2%, Учеството на женско население на 
фертилна возраст во вкупното население се зголемува од 25,1% на 24,7% (2002), а во 2011 е 
намалено на 24,6%. 

3.4.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011 година, бројот на живородени деца во апсолутен износ е променлив и 
се движи од 141 (2007) до 196 (2010). Во овој период, вкупно се родени 1207 живи деца. И 
стапката на наталитет е променлива по години и се движи од 11,4 ‰ до 15,6%, а во 2011 
изнесува 13,5‰.  

Во истиот период вкупно умреле 710 лица, а стапка на морталитет изнесува 7,1‰ во 2005 и 
9,5‰ во 2011. Во вкупниот број на умрени, по одделни години, учеството на умрените на 
возраст од 65 години и повеќе изнесува од 72-79 %, а на возраст од 45-60 години од 17 до 24%. 
Најголемиот дел од умрените се починати од Болести на циркулаторниот систем (64,3 % од 
умрените во 2011) и од Неоплазми (19,2% од умрените во 2011), потоа од Болести на 
респираторниот систем 6,7% и од Ендокрини, нутритивни и метаболични болести 2,5%. Според 
полот, бројот на мажи е поголем во умрените на возраст од 45-60 години, а бројот на жени е 
поголем во умрените на возраст од 65 години и повеќе. 
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Индексот на виталност е еден од највисоките во Југоисточниот регион и по одделни години 
највисок и се движи од 1425 до 2148 живородени на 1000 умрени. Индексот на виталност за 
општина Василево е значително повисок и од регионaлниот и од државниот просек.  

Природниот прираст за периодот 2005-2011 е позитивен (497 лица), а стапките на природен 
прираст  се променливи и се движат од 3,3 ‰ (2007) до 8,1‰ (2008). 

3.4.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 635, а на 
разведени 60. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 65 (во 2009 година) 
до 110 (во 2008), а на разведени од 7  (во 2006 и 2009) до 11 (во 2007).  

Во анализираниот период стапките на нупцијалитет (склучени бракови на 1000 жители) се 
променливи и се движат 5,2 до 8,9‰, а стапките на диворцијалитет (разведени бракови на 
1000 склучени) од 74 до 129‰. Во рамките на регионот стапка на нупцијалитет во општина 
Василево е една од највисоките, а во одделни години и највисока.  

3.4.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Василево околу 70 % е автохтоно население.  Од 
вкупното доселено население во општината, 28 % е доселено од друго населено место во 
општина Василево, 69 од друго место од друга општина и 3 % од друга држава. 

Табела 54. Миграции во општина Василево во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки 
на 1000 
жители 

Вкупно население во општината на 30.06.2011    12.641 
Вкупно доселени  490 100 76 6,0 

Доселени во општина Василево од друга општина 411 83,9 64 5,1 
Доселени од друго населено место во  општина Василево 79 16,1 12 0,9 
Доселени граѓани во  општина Василево од други држави 0 0,0 0 0,0 

Вкупно отселени  581 100 77 6,1 
Отселени од општина Василево во друга општина 449 77,4 65 5,1 
Отселени во друго населено место во  општина Василево 79 13,6 12 0,9 
Отселени граѓани од  општина Василево во други држави  53 9,1 0 0,0 

Вкупно салдо (доселени-отселени) -91  -1  
 Салдо - друга општина -38  -1  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
 Салдо - други држави -53  0  

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, Општина Василево 
има вкупно негативно салдо на миграции од -91 лица, односно повеќе лица се отселиле од 
општината отколку што се доселиле. Отселените лица од општина Василево во други општини 
е за 38 повеќе од бројот на доселени лица во општината од други општини. Во посматраниот 
период, нема доселени од странство, а се отселиле 53 лица.  

Според местото на доселување /отселување, во вкупниот број на мигранти најмногу се 
застапени лицата кои се доселиле од  други општини во општина Василево односно се 
отселиле од општина Василево во други општини, а заради склучување на брак или семејни 
причини. Поголемиот дел меѓу општинските мигранти се женски лица на возраст од 20 до 30 
години. 
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Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во општина Василево годишно 
мигрираат од 10 до 18 лица на 1000 жители (во 2011 изнесува 12 на 1000 жители). Стапката на 
доселени во истиот период се движи од 4,5 до 6,4 на 1000 (6 во 2011), а стапката на отселени 
од 4,7 до 11,3 на 1000 отселиле (6,1 во 2011).  

3.4.1.6. Структура на населението во општина Василево според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 82 % од населението се Македонци и 17 % Турци. 

Табела 55.  Население во општина Василево според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 

Попис 1994 11409 9650 0 1716 0 0 17 26 
Попис 2002 12122 9958 0 2095 5 1 4 59 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100,0 84,6 0,0 15,0 0,0 0,0 0,1 0,2 
Попис 2002 100,0 82,1 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,5 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
7,3 % се неписмени (2,3% се мажи и 5% се жени).  

Од 9290 лица на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со некомплетно 
основно образование и со завршено основно училиште.  

Табела 56. Население во општина Василево според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

и  
докторат 

Број 9290 713 3424 3319 1675 93 53 1 
% 100 7,7 36,9 35,7 18,0 1,0 0,6 0,1 

 

Од вкупното население во општина Василево, на возраст од 15 и повеќе години, кое е 
присутно во земјата, 60% се активни, а 31,4% вработени. И бројот на активните и бројот на 
вработените е значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

 

 

Табела 57. Население во земјата во општина Василево, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 9212 5503 2895 2608 9212 
Мажи 4821 3622 2162 1460 4821 
Жени 4391 1881 733 1148 4391 
 Структура во % 
Вкупно 100 59,7 31,4 28,3 40,3 
Мажи 100 75,1 44,8 30,3 24,9 
Жени 100 42,8 16,7 26,1 57,2 
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3.4.1.7. Структура на домаќинствата во општина Василево според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Василево има 3306 домаќинства, од кои 94,6% се 
семејни, 5,0% се самечки и 0,4% се несемејни домаќинства со повеќе членови. Бројот на 
самечки домаќинства изнесува 164, односно во нив живеат 1,4% од вкупното население во 
општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,7 лица што е над просечната 
големина на домаќинствата на ниво на Југоисточниот регион. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (88,5%) се едносемејни и 11,5% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 6,0 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (4,6 % мајка со деца и 1,4% татко со деца). 

3.4.2. Услови за домување и работа во општината 

3.4.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Василево има 3357 стана или за 29% повеќе отколку 
во 1994 година. 3162 стана или околу 94% од вкупниот број на станови во 2002 година се 
населени, 3,3% ненаселени, а 1,6% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на 
становите изнесува 239671 м2. а на населените станови 216719 м2 или 17,9 м2 по член на 
домаќинство. 83 % од населените станови се населени од нивните сопственици. 
Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 32%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 68%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 17%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени само 173 нови стана со вкупна корисна површина од 
18587 м2.  

3.4.2.2. Снабдување со вода за пиење  

Според податоците од Пописот 2002, околу 50% од домаќинства во општината се снабдуваат 
со вода за пиење од јавен водовод, 26% со сопствен хидрофор,  17,5% од копан бунар и 3,3% 
од извор. 

Според податоците од општината15 во сите населени места има вода за пиење од јавен 
водовод. Населените места Василево, Ангелци, Градашорци, Едрениково и индустриската зона 
Василево, потоа Добрашинци и Нова Маала и  Дукатино се снабдуваат со вода од водоводи од 
3 резервоара со кои стопанисува општината и има има 1266 приклучока. 

Останатите населените места: Пиперево, Владевци, Радичево и Сушево, Чанаклија, Седларци, 
Висока Маала и Требичино со вода се снабдуваат од водоводни системи со кои стопанисуваат 
месните заедници и заедничко за сите нив е тоа што водата не е филтрирана и има 1046 
приклучока. 

Сушево е единствено населеното место во општина Василево кое има канализациона мрежа 
но без прочистителна станица. Должината на мрежата изнесува 6,5 км. и на неа се приклучени 
135 домакинства. 

Останатите населени места проблемот со отпадните води од домакинствата го решаваат 
индивидуално со септички јами.  

                                                        

15 Извор: http://www.opstinavasilevo.gov.mk, пристапено на 3 јули 2013 
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3.4.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Василево има 12 редовни основни училишта 
со 73 паралелки. Две основни училишта има во Василево и во Нова Маала и десет подрачни 
основни училишта во населените места: Ангелци, Владиевци, Сушево, Радичево, Дукатино, 
Едрениково, Седларци, Доброшинци, Висока Маала и Чанаклија. 

Во периодот од 2000-2004 година бројот на запишани деца во основно училиште е приближно 
ист, во 2005 се зголемува, а од 2007 пак почнува да се намалува. Во истиот период, бројот на 
наставници има тренд на пораст, а бројот на деца по еден наставник има тренд на 
намалување. 

Табела 58. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во општина Василево 

  2000/2001 2003/2004 2005/2006 2010/2011 2012/2013 

Основно образование      

Број на ученици 1260 1242 1352 1142 1153 

Број на наставници 75 78 97 103 139 

Ученици на еден наставник 16,8 15,9 13,9 11,1 8,3 

 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 62 
студенти со постојано место на живеење во општина Василево. 

3.4.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Василево се активни 176 деловни субјекти, од кои според 
големината, 101 се микро, 74 се мали и 1 е  среден деловни субјекти. Најзастапена дејност во 
општината е трговијата,  а потоа транспортот и складирање, па преработувачката индустрија. 

Табела 59. Број на активни деловни субјекти во општина Василево  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 170 176 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100 100 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 

52,4 53,4 

Транспорт и складирање 14,1 12,5 
Преработувачка индустрија 10,0 11,4 
Земјоделство, шумарство и рибарство 9,4 8,0 
Градежништво 3,5 4,5 
Дејности на здравствена и социјална заштита 2,9 3,4 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 2,9 1,7 
Уметност, забава и рекреација 1,2 1,1 
Стручни, научни и технички дејности 0,6 1,1 
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3.5.Општина Гевгелија  

Демографски и социо-економски профил на општината Гевгелија низ бројки 

Површина во км2 483.4  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 17   
Вкупно население според Пописот 1994 22267  Население на возраст од 0-14 години 14.31 
Вкупно население според Пописот 2002 22988  Население на возраст од 15-64 години 71.71 

Мажи, според Пописот 2002 11420  Население на возраст 65 години и повеќе 13.97 
Жени, според Пописот 2002 11568  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
20631 

Проценка на населението на 30.06.2005 22812   
Проценка на населението на 30.06.2011 22934  Вкупно неписмени 190 
Густина на населеност според    % на неписмени 0.9 

 Пописот 1994 46.1  Вкупно машко население на возраст од 10 и 
повеќе години (Попис 2002) 

10221 
Пописот 2002 47.6   
Проценката на 30.06.2011 47.4  Неписмено машко население 54 

Концентрација на населението (Југоисточен 
регион = 100) 

  % на неписмено машко население 0.5 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
10410 

Попис 1994 13.2   
Попис 2002 13.4  Неписмено женско население 136 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 1.3 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
19107 

во апсолутен износ 721   
во % 3.2  Економски активно, вработени 45.4 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 13.3 
 во периодот 1994-2002 година 0.40  Економски неактивно 41.3 
 во периодот 2005-2011 година 0.09  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
44.5 

Живородени во периодот 2005-2011 1506   
Стапка на наталитет 2005 8.11  Број на основни училишта 2012/2013    11 
Стапка на наталитет 2011 7.98  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
1869 

Умрени во периодот
 
2005-2011 1612   

Стапка на морталитет 2005 8.9  Број на ученици на еден наставник во 
основните училишта, учебна 2012/2013 

13.4 
Стапка на морталитет 2011 10.6   
Природен прираст

 
1994-2002 316  Број на средни училишта 1 
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Природен прираст
 
2005-2011 -106  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
991 

Стапки на природен прираст, 2002 г. ...   
Стапки на природен прираст, 2005 г. -0.79  Број на ученици на еден наставник во 

средните училишта, учебна 2012/2013 
13.0 

Стапки на природен прираст, 2011 г. -2.66   
Миграционо салдо

 
1994-2002 405  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
144 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) 155   

Миграционо салдо
  
2005-2011 (надворешни 

миграции) 
-54  Број на активни деловни субјекти, 2011, 

вкупно 
1212 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

2874 

Население на возраст од 0-14 години 15.6  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

7004 
Население на возраст од 15-64 години 72.1   
Население на возраст 65 години и повеќе 12.3   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

1698 
    
    

   Број на туристи во 2012 49040 
   Домашни 11344 
   Странски 37696 

 

 

 

3.5.1. Демографска состојба во општина Гевгелија 

3.5.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Гевгелија покрива територија од 483,4км2  и опфаќа 17 населени места, градот 
Гевгелија и 16 села.  

Табела 60. Вкупно население на општина Гевгелија според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, структура 
по пол 

Коефициент 
на 

маскулинитет   Населено место Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

Југоисточен регион 171416 87003 84413    100 50,8 49,2 1031 

Гевгелија 22988 11420 11568 100 100 100 100 49,7 50,3 987 

 
Богородица 1001 518 483 4,4 4,5 4,2 100 51,7 48,3 1072 

 
 Габрово 20 10 10 0,1 0,1 0,1 100 50,0 50,0 1000 
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 Гевгелија 15685 7670 8015 68,2 67,2 69,3 100 48,9 51,1 957 

 
 Давидово 373 189 184 1,6 1,7 1,6 100 50,7 49,3 1027 

 
 Кованци 177 93 84 0,8 0,8 0,7 100 52,5 47,5 1107 

 
 Конско 4 2 2 0,0 0,0 0,0 100 50,0 50,0 1000 

 
 Милетково 117 60 57 0,5 0,5 0,5 100 51,3 48,7 1053 

 
 Миравци 1647 837 810 7,2 7,3 7,0 100 50,8 49,2 1033 

 
 Моин 317 175 142 1,4 1,5 1,2 100 55,2 44,8 1232 

 
 Мрзенци 461 231 230 2,0 2,0 2,0 100 50,1 49,9 1004 

 
 Негорци 2047 1050 997 8,9 9,2 8,6 100 51,3 48,7 1053 

 
 Ново Коњско 136 64 72 0,6 0,6 0,6 100 47,1 52,9 889 

 
 Петрово 206 117 89 0,9 1,0 0,8 100 56,8 43,2 1315 

 
 Прдејци 514 257 257 2,2 2,3 2,2 100 50,0 50,0 1000 

 
 Серменин 18 9 9 0,1 0,1 0,1 100 50,0 50,0 1000 

 
 Смоквица 263 137 126 1,1 1,2 1,1 100 52,1 47,9 1087 

 
 Хума 2 1 1 0,0 0,0 0,0 100 50,0 50,0 1000 

Според површината и бројот на жители, општина Гевгелија е една од поголемите општини во 
Југоисточниот регион (втора според површината, а трета по бројот на население. Според 
Пописот  на населението, домаќинствата и становите во 2002 година, во општината живеат 
13,4% од населението во Југоисточниот регион или 22988 жители, односно просечно 47,6 
жители на км2 (46,1 во 1994).   

Во меѓупописниот период населението во општината се зголемило за 3,2%, односно за 721 
лица. Гевгелија е една од четирите општини во регионот со позитивна стапката на пораст на 
населението во меѓупописниот периодот, која изнесува 0,40%, односно населението се 
зголемува просечно годишно за 0,40%. Според проценките на вкупното население на општина 
Гевгелија за периодот 2005-2011 година (22.812 за 2005 и  22.934 за 2011 година) населението 
просечно годишно се зголемува со стапка од 0,09%.   

68% од населението во општината е градско, односно живее во градот Гевгелија.  Потоа, 20% 
од населението е сконцентрирано во 3 населени места,  Боготодица, Миравци и Негорци. За 
време на Пописот 2002, 4 населени места се со население под 20 лица. 

Табела 61. Број на населени места во општина Гевгелија според бројот на жители и концентрација на 

населението 

Број на жители Број на 
населени места 

% учество во вкупното 
население на општината 

Вкупно 
население 

Вкупно 17 100 22988 
Без население - - - 
До 100 (под 20) 4 0,2 44 
101-500 8 8,9 2050 
501-1000 1 2,2 514 
1001-2000 2 11,5 2648 
2001-3001 1 8,9 2047 
Над 15000 1 68,2 15685 

 

3.5.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Според Пописот 2002, Бројот на машкото население и женското население во општината е 
скоро изедначен, само за 0,5 % има повеќе женско население (49,7%  мажи и 0,3 % жени). По 
населени места, процентуалното учество на мажите и жените е изедначено во 5 населени 
места, повеќе жени има во 2 населени места, а повеќе мажи во 10 населени места. 
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Коефициентот на маскулинитет за општината изнесува 987 мажи во однос на 1000 жени во 
2002 (983 во 2011), а во по населени (2002 година) се движи од 889 до 1315.   

Бројот на населението на возраст од 65 години и повеќе како и неговото учеството во вкупното 
население е во пораст (од 8,7% во 1994 на 14,0% во 2011 година).  Исто така и бројот и 
учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 години) е во пораст (од 69,6% 
во 1994 на 71,7% во 2011 година). Во истиот период, учеството на населението на возраст од 0 
до 14 години се  намалило од 21,6 % на 14,3%. (Табела 2 и Табела 3 во Прилог табели).  

Графикон 7. Вкупно население на општина Гевгелија по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Гевгелија во 2002 година се наоѓа во рангот 5 
(од 7), односно во стадиумот “демографска старост“. Настанатите промени од 2002 наваму 
влијаат на измена на старосната структура на населението и според вредноста на 
индикаторите, во 2011 година населението во општина Гевгелија е во стадиумот на длабока 
демографска старост. 

 Просечна 
возраст 

Млади до 
20 години 

Помлади од 
40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 

2002 37,6 24,3 54,1 16,9 0,694 5 

2011  19,9 49,9 20,1 1,008 6 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во меѓупописниот период се 
зголемил за 4,1%, но во периодот од 2005 до 2011 се намалил за 5,6%, Учеството на женско 
население на фертилна возраст во вкупното население се зголемува од 26,3% на 26,5% (2002), 
а во 2011 е намалено на 24,6%. 

3.5.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011, вкупно се родени 1506 живи деца (од 183 до 265 по поединечни 
години). Стапката на наталитет по години се движи од 8,0 ‰ (2011) до 11,6‰. (2009).  

Во истиот период вкупно умреле 1612 лица, а стапка на морталитет изнесува 8,9‰ (2005) до и 
10,7‰ (2010). Во вкупниот број на умрени, по одделни години, учеството на умрените на 
возраст од 65 години и повеќе изнесува од 72-79 %, а на возраст од 45-60 години од 17 до 24%. 
Најголемиот дел од умрените се починати од болести на циркулаторниот систем (72,7 % од 
умрените во 2011) и од неоплазми (19,3% од умрените во 2011), а потоа 4,5% од Болести на 
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респираторниот систем и 3,7% од Ендокрини, нутритивни и метаболични болести. Според 
полот, бројот на мажи е поголем во умрените на возраст од 45-60 години, а бројот на жени е 
поголем во умрените на возраст од 65 години и повеќе. 

Индексот на виталност е еден од пониските во Југоисточниот регион и по одделни години се 
движи од 750 до 1091 живородени на 1000 умрени и е многу понизок од регионaлниот и 
државниот просек.  

Вкупниот природен прираст за периодот 2005-2011 е негативен, односно -106, а по години, 
само во 2006 и 2007 е позитивен. Негативните стапки на природен прираст  во овој период се 
движат од - 0,5 до -2,7‰, а позитивните се 0,7 и 1‰. 

3.5.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 884, а на 
разведени 174. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 110 (во 2010 
година) до 146 (во 2007), а на разведени од 10  (во 2007) до 41 (во 2011).  

Во анализираниот период стапките на нупцијалитет се движат 4,8 до 6,4‰, а стапките на 
диворцијалитет од 68 до 360 ‰ Во рамките на регионот стапка на диворцијалитет е една од 
повисоките, а во одделни години и највисока. 

3.5.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Гевгелија 66 % е автохтоно население.  Од вкупното 
доселено население во општината, 30 % е доселено од друго населено место во општина 
Гевгелија, 62 од друго место од друга општина и 8% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, во периодот 2005-
2011, општина Гевгелија има вкупно позитивно салдо на миграции од 155 лица кое се должи 
на позитивното салдо на внатрежните миграции. Во општината има за 209 лица повеќе 
доселени од други општини отколку што се отселиле од општина Гевгелија во други општини. 
Во однос на надворешните миграции, во посматраниот период од странство се доселени 6 
лица, а во странство се отселиле 60 лица.  

Според местото на доселување /отселување, во вкупниот број на мигранти најмногу се 
застапени лицата меѓуопштинските мигранти (Табела 2 подолу), од кои поголемиот дел меѓу 
се женски лица на возраст од 20 до 39 години кои се селат заради склучување брак. 

Табела 62. Миграции во општина Гевгелија во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки на 

1000 жители 

Вкупно население во општината на 30.06.2011    22.934 
Вкупно доселени  840 100,0 82 3,6 

Доселени во општина Гевгелија од друга општина 604 71,9 58 2,5 
Доселени од друго населено место во  општина Гевгелија 230 27,4 24 1,1 
Доселени граѓани во  општина Гевгелија од други држави 6 0,7 0 0,0 

Вкупно отселени  685 100 74 3,2 
Отселени од општина Гевгелија во друга општина 395 57,6 43 1,9 
Отселени во друго населено место во  општина Гевгелија 230 33,6 24 1,1 
Отселени граѓани од  општина Гевгелија во други држави  60 8,8 7 0,3 

Вкупно салдо (доселени-отселени) 155  8  
 Салдо - друга општина 209  15  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
 Салдо - други држави -54  -7  
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Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во општина Гевгелија годишно 
мигрираат од 7 до 15 лица на 1000 жители (во 2011 изнесува 7 лица на 1000 жители). Стапката 
на доселени во истиот период се движи од 3,6 до 7,2 на 1000 (3,6 во 2011), а стапката на 
отселени од 3,2 до 7,8 на 1000 отселиле (3,2 во 2011).  

3.5.1.6. Структура на населението во општина Гевгелија според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 97 % од населението се Македонци, 1,6 % Срби, 0,9% 
Власи и останати. 

Табела 63.  Население во општина Гевгелија според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 

Попис 1994 22267 21672 23 25 1 124 321 101 
Попис 2002 22988 22258 8 31 13 214 367 97 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100 97,3 0,1 0,1 0,0 0,6 1,4 0,45 
Попис 2002 100 96,8 0,0 0,1 0,1 0,9 1,6 0,4 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
0,9 % се неписмени, (0,3% се мажи и 0,7% се жени). Гегелија има најниска стапка на 
неписменот во рамките на Југоисточниот регион.  

Од 19153 лица на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со завршено 
средно училиште, а потоа со основно.  

Табела 64. Население во општина Гевгелија според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

 

докторат 

Број 19153 221 2428 5829 8797 709 1129 20 3 
% 100 1,2 12,7 30,4 45,9 3,7 5,9 0,1 0,0 

 

Табела 65. Население во земјата во општина Гевгелија, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 19107 11223 8679 2544 7884 
Мажи 9481 6229 4763 1466 3252 
Жени 9626 4994 3916 1078 4632 
 Структура во % 
Вкупно 100 58,7 45,4 13,3 41,3 
Мажи 100 65,7 50,2 15,5 34,3 
Жени 100 51,9 40,7 11,2 48,1 

 

Од вкупното население во општина Гевгелија, на возраст од 15 и повеќе години, кое е 
присутно во земјата, 59 % се активни, а 45% вработени. И бројот на активните и бројот на 
вработените е значително поголем кај мажите отколку кај жените. 



   

 

 

 

66 

 

3.5.1.7. Структура на домаќинствата во општина Гевгелија според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Гевгелија има 7218 домаќинства, од кои 87,9% се 
семејни, 11,4% се самечки и 0,7% се несемејни домаќинства со повеќе членови. Бројот на 
самечки домаќинства изнесува 820, односно во нив живеат 3,6% од вкупното население во 
општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,2 лица што е под просечната 
големина на домаќинствата на ниво на Југоисточниот регион. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (92,8%) се едносемејни и 7,2% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 8,9 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (7,7 % мајка со деца и 1,2% татко со деца). 

3.5.2 Услови за домување и работа во општината 

3.5.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Гевгелија има 9280 стана или за 27% повеќе отколку 
во 1994 година. 7450 стана или околу 80% од вкупниот број на станови во 2002 година се 
населени, 9,7% ненаселени, а 9,1% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на 
становите изнесува 683580 м2. а на населените станови 540453 м2 или 23,4 м2 по член на 
домаќинство. 74% од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 37%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 63%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 16%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени 459 нови стана со вкупна корисна површина од 48315 
м2.  

3.5.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, речиси сите домаќинства во општината се снабдуваат со 
вода за пиење од јавен водовод  (98,9%). Само 0,1% од домаќинства навеле дека се снабдуваат 
со вода за пиење со сопствен хидрофор,  0,0% од бунар и 0,1% од извор. 

3.5.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Гевгелија има 11 редовни основни училишта 
со 91 паралелка и едно средно училиште со 43 паралелки. 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани деца во основно училиште секоја 
година се намалува. Така во учебната 2000/2001 година во основно училиште биле запишани 
вкупно 2281 деца, а во учебната 2012/2013 година запишани се 1869 деца, односно има 
намалување за околу 19%. Во периодот 2000-2007, бројот на наставници по години се движи 
од 113 до 117, а од 2008 година се зголемува (149 во 2012). Бројот на деца по еден наставник е 
има постојан тренд на намалување. 

Табела 66. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во општина Гевгелија 

  2000/2001 2003/2004 2006/2007 2010/2011 2012/2013 
Основно образование      
Број на ученици 2281 2090 2011 1937 1869 
Број на наставници 114 113 114 131 139 
Ученици на еден наставник 20,0 18,5 17,6 14,8 13,4 
Средно образование      
Број на ученици 1342 1340 1230 1140 991 
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Број на наставници 59 78 83 80 76 
Ученици на еден наставник 22,7 17,2 14,8 14,3 13,0 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во средно училиште е се 
намалува. Во истиот период се менува и бројот на наставници, така што во целиот период, 
бројот на ученици на еден наставник се намалува од 22,7 во учебната 2000/2001 година на 13 
во учебната 2012/2013 година. 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 646 
студенти со постојано место на живеење во општина Гевгелија (по години 108, 158, 119, 117 и 
144). 

3.5.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Гевгелија се активни 1212 деловни субјект, од кои според 
големината, 725 се микро, 476 се мали, 9 се средни и две се големи деловни субјекти. 
Најзастапена дејност во општината е Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли,  а потоа преработувачката индустрија, па транспортот и 
складирање. 

Табела 67. Број на активни деловни субјекти во општина Гевгелија  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 1313 1212 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100,0 100,00 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 32,1 34,6 
Преработувачка индустрија 14,8 14,6 
Транспорт и складирање 12,5 13,4 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 7,6 7,6 
Земјоделство, шумарство и рибарство 6,0 6,4 
Стручни, научни и технички дејности 5,6 6,3 
Други услужни дејности 4,1 4,0 
Дејности на здравствена и социјална заштита 3,4 3,8 
Градежништво 3,4 3,3 
Уметност, забава и рекреација 1,8 1,5 
Образование 1,3 1,4 

3.6. Општина Дојран 

Демографски и социо-економски профил на општината Дојран низ бројки 

Површина во км2 129.2  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 13   
Вкупно население според Пописот 1994 3651  Население на возраст од 0-14 години 14.86 
Вкупно население според Пописот 2002 3426  Население на возраст од 15-64 години 71.33 

Мажи, според Пописот 2002 1728  Население на возраст 65 години и повеќе 13.81 
Жени, според Пописот 2002 1698  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
3036 

Проценка на населението на 30.06.2005 3350   
Проценка на населението на 30.06.2011 3338  Вкупно неписмени 80 
Густина на населеност според    % на неписмени 2.6 

 Пописот 1994 28.3  Вкупно машко население на возраст од 10 и 
повеќе години (Попис 2002) 

1530 
Пописот 2002 26.5   
Проценката на 30.06.2011 25.8  Неписмено машко население 25 

Концентрација на населението (Југоисточен   % на неписмено машко население 1.6 
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регион = 100)   Вкупно женско население на возраст од 10 и 
повеќе години (Попис 2002) 

1506 
Попис 1994 2.2   
Попис 2002 2.0  Неписмено женско население 55 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 3.7 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
2765 

во апсолутен износ -225   
во % -6.2  Економски активно, вработени 36.5 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 15.4 
 во периодот 1994-2002 година -0.79  Економски неактивно 48.1 
 во периодот 2005-2011 година -0.06  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
38.8 

Живородени во периодот
 
2005-2011 226   

Стапка на наталитет 2005 9.55  Број на основни училишта 2012/2013    7 
Стапка на наталитет 2011 7.79  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
259 

Умрени во периодот
 
2005-2011 277   

Стапка на морталитет 2005 15.5  Број на ученици на еден наставник во 
основните училишта, учебна 2012/2013 

6.6 
Стапка на морталитет 2011 8.7   
Природен прираст

 
1994-2002 70  Број на средни училишта  

Природен прираст
 
2005-2011 -51  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
 

Стапки на природен прираст, 2002 г. -0.6   
Стапки на природен прираст, 2005 г. -5.97  Број на ученици на еден наставник во 

средните училишта, учебна 2012/2013 
 

Стапки на природен прираст, 2011 г. -0.90   
Миграционо салдо 1994-2002 -295  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
14 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) 29   

Миграционо салдо
  
2005-2011 (надворешни 

миграции) 
-3  Број на активни деловни субјекти, 2011, 

вкупно 
113 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

528 

Население на возраст од 0-14 години 17.07  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

1280 
Население на возраст од 15-64 години 69.10   
Население на возраст 65 години и повеќе 13.82   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

216 
    
    

   Број на туристи во 2012 25652 
   Домашни 23325 
   Странски 2327 
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3.6.1. Демографска состојба во општина Дојран 

3.6.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Дојран покрива територија од 129,2км2  и опфаќа 13 населени места – села, од кои 
две се без население. Според површината и бројот на жители, општина Дојран е една од 
најмалите општини во Југоисточниот регион (на девето место според површината, а на 
последно по бројот на население). Според Пописот  на населението, домаќинствата и 
становите во 2002 година, во општината живеат 2,0% од населението во Југоисточниот регион 
или 3426 жители, односно просечно 26,5 жители на км2 (28,3 во 1994).   

Табела 68. Вкупно население на општина Дојран според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, структура 
по пол 

Коефициент 
на 

маскулинитет   Населено место Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 
Југоисточен регион 171416 87003 84413    100 50,8 49,2 1031 

Дојран  3426 1728 1698 100 100 100 100 50,4 49,6 1018 

 
 Ѓопчели 155 85 70 4,5 4,9 4,1 100 54,8 45,2 1214 

 
 Дурутли 16 8 8 0,5 0,5 0,5 100 50,0 50,0 1000 

 
 Куртамзали 121 57 64 3,5 3,3 3,8 100 47,1 52,9 891 

 
 Николиќ 541 274 267 15,8 15,9 15,7 100 50,6 49,4 1026 

 
 Нов Дојран 1100 550 550 32,1 31,8 32,4 100 50,0 50,0 1000 

 
 Органџали 21 11 10 0,6 0,6 0,6 100 52,4 47,6 1100 

 
 Севендекли 3 2 1 0,1 0,1 0,1 100 66,7 33,3 2000 

 
 Сретеново 315 152 163 9,2 8,8 9,6 100 48,3 51,7 933 

 
 Стар Дојран 363 195 168 10,6 11,3 9,9 100 53,7 46,3 1161 

 
 Фурка 570 286 284 16,6 16,6 16,7 100 50,2 49,8 1007 

 
 Црничани 221 108 113 6,5 6,3 6,7 100 48,9 51,1 956 

 
 Чаушли .. .. .. 

       
 

 Џумабос .. .. .. 
       Во меѓупописниот период населението во општината се намалило за 6,2%, односно за 225 

лица. Стапката на пораст на населението во меѓупописниот периодот е негативна и изнесува -
0,79%, односно населението се намалува просечно годишно за 0,79%. Според проценките на 
вкупното население на општина Дојран за периодот 2005-2011 година (3.350 за 2005 и  3.338   
за 2011 година) населението просечно годишно се намалува со стапка од 0,06%.   

Поголемо населено место е Нов Дојран каде живеат 32% од населението во општината, потоа 
населените места Фурка и Николиќ. За време на Пописот 2002, 3 населени места се со 
население до 21 лица. 

Табела 69. Број на населени места во општина Дојран според бројот на жители и концентрација на 

населението 

Број на жители Број на 
населени места 

% учество во вкупното 
население на општината 

Вкупно 
население 

Вкупно 13 100 3426 
Без население 2 - - 
До 100 (до 21) 3 1,2 40 
101-500 5 34,3 1175 
501-1000 2 32,4 1111 
1001-2000 1 32,1 1100 
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3.6.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Според Пописот 2002, бројот на машкото население и женското население во општината се 
разликува за 0,8 % (50,4%  мажи и 49,6 % жени). По населени места, процентуално учеството на 
мажите и жените е изедначено во 2 населени места, повеќе жени има во 3 населени места, а 
повеќе мажи во 6 населени места. Состојбата со менува во периодот 2005-2011 и во 2011 има 
49,9 %  мажи и 50,1 % жени. Коефициентот на маскулинитет за општината изнесува 1018 мажи 
во однос на 1000 жени во 2002 (995 во 2011), а во по населени (2002 година) се движи од 889 
до 1315.   

Бројот на населението на возраст од 65 години и повеќе како и неговото учеството во вкупното 
население е во пораст (од 9,2% во 1994 на 13,8% во 2011 година).  Исто така и бројот и 
учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 години) е во пораст (од 65,9% 
во 1994 на 71,3% во 2011 година). Во истиот период, учеството на населението на возраст од 0 
до 14 години се  намалило од 24,9 % на 14,9%. (Табела 2 и Табела 3 во Прилог табели).  

Графикон 8. Вкупно население на општина Дојран по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Дојран во 2002 година се наоѓа во рангот 5 (од 
7), односно во стадиумот “демографска старост“. Настанатите промени од 2002 наваму влијаат 
на измена на старосната структура на населението и според вредноста на индикаторите, во 
2011 година населението во општина Дојран е во стадиумот на длабока демографска старост. 

 Просечна 
возраст 

Млади до 
20 години 

Помлади од 
40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 

2002 37,0 27,5 56,1 18,6 0,676 5 

2011 ... 21,8 51,7 18,4 0,845 6 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во меѓупописниот период се 
намалил за 2,5%, но во периодот од 2005 до 2011 се зголемил за 3,1%. Учеството на женско 
население на фертилна возраст во вкупното население се намалува од 24,2% (1994) на 25,7% 
(2011). Значителна промена е настаната кај женско население на оптимална репродуктивна 
возраст (20-34 години), каде  во истиот период бројот е намален за 19,7%, а потоа покачен за 
11%. Учеството на ова женско население се менува од 11.5% во 1994 на 10,9% во 2011. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Попис 
1994

Попис 
2002

Проценка 
2005

Проценка 
2011

65 и повеќе

15-64

0-14



   

 

 

 

71 

 

3.6.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011, вкупно се родени 226 живи деца (22 до 42 по одделни години). 
Стапката на наталитет е променлива по години од 6,6 ‰ (2005) до 12,6‰ (2006), а во 2011 
изнесува 7,8 ‰. 

Во истиот период вкупно умреле 277 лица (29 до 52 по одделни години), а стапка на 
морталитет се движи од 8,7‰ (2011) до 15,5‰ (2005). Во вкупниот број на умрени, по одделни 
години, учеството на умрените на возраст од 65 години и повеќе изнесува од 68-83 %, а на 
возраст од 45-60 години од 14 до 27%. Најголемиот дел од умрените во 2011 година се 
починати од болести на циркулаторниот систем (48,3 %) и од неоплазми (13,8%), потоа 10,4% 
од  Болести на респираторниот систем и 6,9% од Болести на дигестивниот систем.  

Индексот на виталност е еден од пониските во Југоисточниот регион и по одделни години се 
движи од 615 до 897 живородени на 1000 (освен во 2007 кога изнесува 1313). 

Вкупниот природен прираст за периодот 2005-2011 е негативен, односно -51 (само во 2007 е 
позитивен). Негативните стапки на природен прираст  се движат од  - 0,9 до -6,0 ‰, а 
единствената позитивна  изнесува 3,0‰ (2007). 

3.6.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 148, а на 
разведени 12. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 16 (во 2010 година) 
до 32 (во 2007), а на разведени од 0  (во 2005 и 2010) до 5 (во 2006). Во анализираниот период 
стапките на нупцијалитет се движат 5,1 до 9,6‰. 

3.6.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Дојран 67 % е автохтоно население.  Од вкупното 
доселено население во општината, 20 % е доселено од друго населено место во општина 
Дојран, 67 од друго место од друга општина и 13% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, во периодот 2005-
2011, општина Дојран има вкупно позитивно салдо на миграции од 29 лица, односно повеќе 
лица се доселиле во општината отколку што се доселиле. Бројот на дослелени од други 
општини е за 32 лица поголем од бројот на одселени од општина Дојран во други општини. Во 
посматраниот период, од странство се доселиле 2 лица, а се отселиле 5 лица.  

Според местото на доселување /отселување, во вкупниот број на мигранти најмногу се 
застапени меѓу општинските мигранти, од кои најголем дел се женски лица на возраст од 20 
до 29 години кои мигрираат заради склучување на брак или семејни причини. 

Табела 70. Миграции во општина Дојран во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки на 1000 

жители 

Вкупно население во општината на 30.06.2011: 3.338     
Вкупно доселени  163 100 21 6,3 

Доселени во општина Дојран од друга општина 152 93,3 19 5,7 
Доселени од друго населено место во  општина Дојран 9 5,5 0 0,0 
Доселени граѓани во  општина Дојран од други држави 2 1,2 2 0,6 

Вкупно отселени  134 100 24 7,2 
Отселени од општина Дојран во друга општина 120 89,6 24 7,2 
Отселени во друго населено место во  општина Дојран 9 6,7 0 0,0 
Отселени граѓани од  општина Дојран во други држави  5 3,7 0 0,0 
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Вкупно салдо (доселени-отселени) 29  -3  
 Салдо - друга општина 32  -5  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
 Салдо - други држави -3  2  

 

Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во општина Дојран годишно 
мигрираат од 8 до 15 лица на 1000 жители (во 2011 изнесува 13,5 на 1000 жители). Стапката на 
доселени во истиот период се движи од 3,6 до 9,3 на 1000 (6,3 во 2011), а стапката на отселени 
од 3,6 до 7,8 на 1000 отселиле (7,2 во 2011).  

3.6.1.6. Структура на населението во општина Дојран според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 77,1 % од населението се Македонци, 11,7% Турци, 8,1 % 
Срби, 1,7 Роми и останати. 

Табела 71.  Население во општина Дојран според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 

Попис 1994 3651 2670 31 592 51 0 272 35 
Попис 2002 3426 2641 17 402 59 3 277 27 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100 73,1 0,8 16,2 1,4 0,0 7,5 0,96 
Попис 2002 100 77,1 0,5 11,7 1,7 0,1 8,1 0,8 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
2,6 % се неписмени (0,8% мажи и 1,8% жени).  

Од 2771 лице на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата се со завршено 
средно и основно училиште.  

Табела 72. Население во општина Дојран според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

и  
докторат 

Број 2771 74 715 907 928 61 85 0 
% 100 2,7 25,8 32,7 33,5 2,2 3,1 0,0 

 

Табела 73. Население во земјата во општина Дојран, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 2765 1434 1008 426 1331 
Мажи 1389 878 647 231 511 
Жени 1376 556 361 195 820 
 Структура во % 
Вкупно 100 51,9 36,5 15,4 48,1 
Мажи 100 63,2 46,6 16,6 36,8 
Жени 100 40,4 26,2 14,2 59,6 
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Од вкупното население во општина Дојран, на возраст од 15 и повеќе години, кое е присутно 
во земјата, 52% се активни, а 37% вработени. И бројот на активните и бројот на вработените е 
значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

3.6.1.7. Структура на домаќинствата во општина Дојран според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Дојран има 1020 домаќинства, од кои 86,6% се 
семејни, 12,5% се самечки и 1,0% се несемејни домаќинства со повеќе членови. Бројот на 
самечки домаќинства изнесува 127, односно во нив живеат 3,7% од вкупното население во 
општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,4 лица колку што е и 
просечната големина на ниво на Југоисточниот регион. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (88,2%) се едносемејни и 11,8% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 9,5 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (7,8 % мајка со деца и 1,7% татко со деца). 

3.6.2 Услови за домување и работа во општината 

3.6.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Дојран има 2113 стана или за 14,6% повеќе отколку 
во 1994 година. 1071 стана или околу 51% од вкупниот број на станови во 2002 година се 
населени, 7% ненаселени, а 41% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на 
становите изнесува 160373 м2, а на населените станови 74474м2 или 21,6 м2 по член на 
домаќинство. 71% од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 24%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 76%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 17%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени 129 нови стана со вкупна корисна површина од 10399 
м2.  

3.6.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, 94% од вкупниот број на домаќинства во општината се 
снабдуваат со вода за пиење од јавен водовод, Само 0,1% од домаќинства навеле дека се 
снабдуваат со вода за пиење со сопствен хидрофор и 6,2% од извор. 

3.6.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Дојран има 7 редовни основни училишта со 
18 паралелки. 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во основно училиште секоја 
година се намалува. Така во учебната 2000/2001 година во основно училиште биле запишани 
вкупно 421 ученик, а во учебната 2012/2013 година запишани се 259 (41% помалку). Во истиот 
период, бројот на наставници се движи различно по години од 24 до 43, а бројот на деца по 
еден наставник е променлив по години со тренд на намалување од 2010 година. 

Табела 74. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во општина Дојран 

  2000/2001 2003/2004 2006/2007 2010/2011 2012/2013 

Основно образование      
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Број на ученици 421 356 359 274 259 
Број на наставници 24 30 27 34 39 
Ученици на еден наставник 17,5 11,9 13,3 8,1 6,6 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 60 
студенти со постојано место на живеење во општина Гевгелија. 

3.6.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Дојран се активни 113 деловни субјект, од кои според големината, 
79 се микро, 33 и еден е голем деловен субјект (средни нема). Најзастапени дејности во 
општината се “Трговија на големо и трговија на мало, ; поправка на моторни возила и 
мотоцикли“  и “Објекти за сместување и сервисни дејности со храна“. 

Табела 75. Број на активни деловни субјекти во општина Дојран  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 119 113 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100 100 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 27,7 27,4 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 20,2 22,1 
Транспорт и складирање 15,1 15,0 
Земјоделство, шумарство и рибарство 12,6 12,4 
Преработувачка индустрија 8,4 9,7 
Дејности на здравствена и социјална заштита 3,4 3,5 
Други услужни дејности 4,2 1,8 
Градежништво 0,0 1,8 
Административни и помошни услужни дејности 3,4 1,8 
Уметност, забава и рекреација 1,7 0,9 
Образование 0,8 0,9 
Информации и комуникации 0,8 0,9 
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување 0,8 0,9 
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, 
управување со отпад; санација на околината 0,8 0,9 
    

 

 

 

3.7. Општина Конче 

Демографски и социо-економски профил на општината Конче низ бројки 

Површина во км2 233.1  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 14   
Вкупно население според Пописот 1994 3713  Население на возраст од 0-14 години 18.90 
Вкупно население според Пописот 2002 3536  Население на возраст од 15-64 години 68.06 

Мажи, според Пописот 2002 1886  Население на возраст 65 години и повеќе 12.98 
Жени, според Пописот 2002 1650  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
3037 

Проценка на населението на 30.06.2005 3603   
Проценка на населението на 30.06.2011 3576  Вкупно неписмени 178 
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Густина на населеност според    % на неписмени 5.9 
 Пописот 1994 15.9  Вкупно машко население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
1625 

Пописот 2002 15.2   
Проценката на 30.06.2011 15.3  Неписмено машко население 59 

Концентрација на населението (Југоисточен 
регион = 100) 

  % на неписмено машко население 3.6 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
1412 

Попис 1994 2.2   
Попис 2002 2.1  Неписмено женско население 119 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 8.4 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
2771 

во апсолутен износ -177   
во % -4.8  Економски активно, вработени 41.7 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 7.9 
 во периодот 1994-2002 година -0.61  Економски неактивно 50.4 
 во периодот 2005-2011 година -0.13  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
23.0 

Живородени во периодот
 
2005-2011 297   

Стапка на наталитет 2005 11.1  Број на основни училишта 2012/2013    6 
Стапка на наталитет 2011 14.5  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
327 

Умрени во периодот
 
2005-2011 226   

Стапка на морталитет 2005 10.0  Број на ученици на еден наставник во 
основните училишта, учебна 2012/2013 

6.7 
Стапка на морталитет 2011 7.8   
Природен прираст 1994-2002 203  Број на средни училишта - 
Природен прираст

 
2005-2011 71  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
 

Стапки на природен прираст, 2002 г. 8.4   
Стапки на природен прираст, 2005 г. 1.1  Број на ученици на еден наставник во 

средните училишта, учебна 2012/2013 
 

Стапки на природен прираст, 2011 г. 6.7   
Миграционо салдо

 
1994-2002 -380  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
5 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) -87   

Миграционо салдо
  
2005-2011 (надворешни 

миграции) 
0  Број на активни деловни субјекти, 2011, 

вкупно 
74 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

1003 

Население на возраст од 0-14 години 20.90  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

2627 
Население на возраст од 15-64 години 67.14   
Население на возраст 65 години и повеќе 11.82   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

101 
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3.7.1. Демографска состојба во општина Конче 

3.7.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Конче покрива територија од 233,1км2  и опфаќа 14 населени места – села, од кои 
четири се без население. Според површината е на шесто место по големина во Југоисточниот 
регион, а по бројот на жители е една од најмалите (после Дојран). Според Пописот  на 
населението, домаќинствата и становите во 2002 година, во општината живеат 2,1% од 
населението во Југоисточниот регион или 3536 жители, односно просечно 15,2 жители на км2 

(15,9 во 1994).   

Табела 76. Вкупно население на општина Конче според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, структура 
по пол 

Коефициент 
на 

маскулинитет   Населено место Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

Југоисточен регион 171416 87003 84413    100 50,8 49,2 1031 
Конче 3536 1886 1650 100 100 100 100 53,3 46,7 1143 

 
Габревци 355 187 168 10,0 9,9 10,2 100 52,7 47,3 1113 

 
Гарван 11 7 4 0,3 0,4 0,2 100 63,6 36,4 1750 

 
Горна Враштица .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

Горни Липовиќ 163 91 72 4,6 4,8 4,4 100 55,8 44,2 1264 

 
Дедино 716 386 330 20,2 20,5 20,0 100 53,9 46,1 1170 

 
ДолнаВраштица .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

Долни Липовиќ 423 225 198 12,0 11,9 12,0 100 53,2 46,8 1136 

 
Долни Радеш .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

Загорци 10 6 4 0,3 0,3 0,2 100 60,0 40,0 1500 

 
Конче 967 510 457 27,3 27,0 27,7 100 52,7 47,3 1116 

 
Лубница 361 188 173 10,2 10,0 10,5 100 52,1 47,9 1087 

 
Негреновци .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

Ракитец 519 280 239 14,7 14,8 14,5 100 53,9 46,1 1172 

 
Скоруша 11 6 5 0,3 0,3 0,3 100 54,5 45,5 1200 

Во меѓупописниот период населението во општината се намалило за 4,8%, односно за 177 
лица. Стапката на пораст на населението во меѓупописниот периодот е негативна и изнесува -
0,61%, односно населението се намалува просечно годишно за 0,61%. Според проценките на 
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вкупното население на општина Конче за периодот 2005-2011 година (3.603 за 2005 и  3.576   
за 2011 година) населението просечно годишно се намалува со стапка од 0,13%.   

Поголемо населено место е Конче каде живеат 27% од населението во општината, потоа 
населените места Дедино и Ракитец. За време на Пописот 2002, 3 населени места се со 
население до 11 лица. 

Табела 77. Број на населени места во општина Конче според бројот на жители и концентрација на 

населението 

Број на жители Број на 
населени места 

% учество во вкупното 
население на општината 

Вкупно 
население 

Вкупно 14 100 3536 
Без население 4 - - 
До 100 (до 11) 3 0,9 32 
101-500 4 36,8 1302 
501-1000 3 62,3 2202 

3.7.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Според Пописот 2002, бројот на машкото население и женското население во општината се 
разликува за 6,7 % (53,3%  мажи и 46,7 % жени). Поголема застапеност на мажите има во сите 
населени места, а нивното процентуално учество (не земајќи ги предвид трите села до 11 
жители) се движи од 52,1% до 55,8%. Во набљудуваниот период процентуалното учество на 
мажите и жените во вкупното население не е променето. Коефициентот на маскулинитет за 
општината изнесува 1143 мажи во однос на 1000 жени во 2002 (1139 во 2011), а во по 
населени (2002 година) се движи од 1087 до 1750.    

Бројот на населението на возраст од 65 години и повеќе како и неговото учеството во вкупното 
население е во пораст (од 9,2% во 1994 на 13,0% во 2011 година).  Исто така и бројот и 
учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 години) е во пораст (од 65,7% 
во 1994 на 68,1% во 2011 година). Во истиот период, учеството на населението на возраст од 0 
до 14 години се  намалило од 24,6 % на 18,9%. (Табела 2 и Табела 3 во Прилог табели).  

Графикон 9. Вкупно население на општина Конче по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Конче во 2002 година се наоѓа во рангот 5, 
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односно во стадиумот “демографска старост“. Настанатите промени од 2002 наваму влијаат на 
измена на старосната структура на населението и според вредноста на индикаторите, но 
според нивната вредност, во 2011 година населението во општина Конче е сеуште во 
стадиумот на “демографска старост“. 

 Просечна 
возраст 

Млади до 
20 години 

Помлади од 
40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 
2002 35,1 29,4 60,4 16,2 0,551 5 

2011  26,0 56,3 18,2 0,699 5 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во меѓупописниот период се 
намалува, а потоа во периодот од 2005 до 2011 се зголемува, па процентуалното учество  во 
вкупното население во1994 година и во 2011 година е исто и изнесува 22,3%.  

3.7.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011, вкупно се родени 297 живи деца (34 до 52 по одделни години). 
Стапката на наталитет е променлива по години од 9,5 ‰ (2008) до 14,56‰ (2011). 

Во истиот период вкупно умреле 277 лица (29 до 52 по одделни години), а стапка на 
морталитет се движи од 7,8‰ (2011) до 10,0‰ (2005). Во вкупниот број на умрени, по одделни 
години, учеството на умрените на возраст од 65 години и повеќе изнесува од 71-94 %, а на 
возраст од 45-60 години од 3 до 23%. Најголемиот дел од умрените во 2011 година се 
починати од болести на циркулаторниот систем (57,2 %) и од неоплазми (17,9%). 

Индексот на виталност е еден од повисоките во Југоисточниот регион и по одделни години се 
движи од 1111 до 1857 живородени на 1000. 

Вкупниот природен прираст за периодот 2005-2011 е позитивен, односно 71, а стапките на 
природен прираст  се движат од  1,1 до 6,7 ‰. 

3.7.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 169, а на 
разведени 10. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 19 (во 2006 година) 
до 38 (во 2009), а на разведени од 0  (во 2005 0) до 4 (во 2011). Во анализираниот период 
стапките на нупцијалитет се движат 4,7 до 10,7‰,  

3.7.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Конче 86 % е автохтоно население.  Од вкупното 
доселено население во општината, 50 % е доселено од друго населено место во општина 
Конче, 47% од друго место од друга општина и 3% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, Општина Конче има 
вкупно негативно салдо на миграции од -87 лица. Сите мигранти се лица кои се доселиле од 
други општини или се отселиле во други општини. Во посматраниот период нема лица кои се 
селеле во рамките на општината или во странство. Поголемиот дел од мигрантите  се женски 
лица на возраст од 20 до 30 години. 

Табела 78. Миграции во општина Конче во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки на 

1000 жители 

Вкупно население во општината на 30.06.2011: 3576     
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Вкупно доселени  56 100 9 2,5 
Доселени во општина Конче од друга општина 56 100 9 2,5 
Доселени од друго населено место од општина Конче 0 0,0 0 0,0 
Доселени граѓани во  општина Конче од други држави 0 0,0 0 0,0 

Вкупно отселени  143 100 28 7,8 
Отселени од општина Конче во друга општина 143 100 28 7,8 
Отселени во друго населено место во  општина Конче 0 0,0 0 0,0 
Отселени граѓани од  општина Конче во други држави  0 0,0 0 0,0 

Вкупно салдо (доселени-отселени) -87  -19  
Салдо - друга општина -87  -19  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
Салдо - други држави 0  0  

 

Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во општина Конче годишно мигрираат 
од 5 до 11 лица на 1000 жители (во 2011 изнесува 10 на 1000 жители). Стапката на доселени во 
истиот период се движи од 1,4 до 3,9 на 1000 (2.5 во 2011), а стапката на отселени од 2,5 до 7,8 
на 1000 отселиле (7,8 во 2011).  

3.7.1.6. Структура на населението во општина Конче според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 85% од населението се Македонци и 15% Турци. 

 

 

Табела 79.  Население во општина Конче според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 

Попис 1994 3713 3177 0 530 0 0 4 2 
Попис 2002 3536 3009 0 521 0 0 3 3 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100 85,6 0,0 14,3 0,0 0,0 0,1 0,05 
Попис 2002 100 85,1 0,0 14,7 0,0 0,0 0,1 0,1 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
5,9 % се неписмени (1,9% мажи и 3.9 % жени).  

Од 2777 лица на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со некомплетно 

основно образование и со завршено основно образование.  

Табела 80. Население во општина Конче според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

и  
докторат 

Број 2777 257 1149 958 387 13 12 0 
% 100 9,3 41,4 34,5 13,9 0,5 0,4 0,0 
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Табела 81. Население во земјата во општина Конче, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 2771 1374 1156 218 1397 
Мажи 1491 1058 932 126 433 
Жени 1280 316 224 92 964 
 Структура во % 
Вкупно 100 49,6 41,7 7,9 50,4 
Мажи 100 71,0 62,5 8,5 29,0 
Жени 100 24,7 17,5 7,2 75,3 

 

Од вкупното население во општина Конче, на возраст од 15 и повеќе години, кое е присутно во 
земјата, 49,6% се активни, а 41,7% вработени. И бројот на активните и бројот на вработените е 
значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

3.7.1.7. Структура на домаќинствата во општина Конче според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Конче има 1057 домаќинства, од кои 92,6% се 
семејни, 7,1% се самечки и 0,3% се несемејни домаќинства со повеќе членови. Бројот на 
самечки домаќинства изнесува 75, односно во нив живеат 2,1% од вкупното население во 
општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,3 лица. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (93,8%) се едносемејни и 6,2% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 5,2 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (3,8 % мајка со деца и 1,4% татко со деца). 

3.7.2 Услови за домување и работа во општината 

3.7.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Конче има 1174 стана или за 16% повеќе отколку во 
1994 година. 1103 стана или околу 94% од вкупниот број на станови во 2002 година се 
населени, 4,2% ненаселени, а 1,4% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на 
становите изнесува 75325 м2. а на населените станови 66691 м2 или 18,9 м2 по член на 
домаќинство. 75,4 % од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 36%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 64%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 17%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени само 2 нови стана (во 2005 година) со вкупна корисна 
површина од 180 м2.  

3.7.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, 81% од вкупниот број на домаќинства во општината се 
снабдуваат со вода за пиење од јавен водовод, 16% од домаќинства навеле дека се снабдуваат 
со вода за пиење со сопствен хидрофор и 3% од извор. 

3.7.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Конче има 6 редовни основни училишта со 26 
паралелки. Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во основно 



   

 

 

 

81 

 

училиште е променлив. Така во учебната 2000/2001 година во основно училиште биле 
запишани вкупно 395 ученици, а во учебната 2012/2013 година запишани се 327 ученици (за 
околу 18% помалку). Во истиот период, бројот на наставници се зголемува, а бројот на деца по 
еден наставник се намалува. 

Табела 82. Број на ученици и наставници во основните училишта во општина Конче 

  2000/2001 2003/2004 2005/2006 2010/2011 2012/2013 

Основно образование      
Број на ученици 395 353 385 331 327 
Број на наставници 25 26 31 36 49 
Ученици на еден наставник 15,8 13,6 12,4 9,2 6,7 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 20 
студенти со постојано место на живеење во општина Конче . 

 

 

3.7.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Конче се активни 74 деловни субјекти, од кои според големината, 
57 се микро, а 17 се мали деловни субјекти (големи и средни нема). Најголем дел од 
субјектите во општината работат во дејноста трговијата,  транспортот и складирање, 
земјоделство, шумарство и рибарство и преработувачката индустрија. 

Табела 83. Број на активни деловни субјекти во општина Конче  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 90 74 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100 100 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 30,0 31,1 
Транспорт и складирање 26,7 25,7 
Земјоделство, шумарство и рибарство 23,3 23,0 
Преработувачка индустрија 11,1 10,8 
Други услужни дејности 1,1 1,4 
Административни и помошни услужни дејности 1,1 1,4 
Уметност, забава и рекреација 2,2 1,4 
Образование 1,1 1,4 
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување 1,1 1,4 
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, 
управување со отпад; санација на околината 0,0 1,4 
Рударство и вадење на камен 1,1 1,4 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 1,1 0,0 
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3.8. Општина Ново Село 

Демографски и социо-економски профил на општината Ново Село низ бројки 

Површина во км2 237.8  Структура (во %) на населението по возрасни групи на 
31.06.2011 

 
Број на населени места 16   
Вкупно население според Пописот 
1994 

11954  Население на возраст од 0-14 години 14.14 

Вкупно население според Пописот 
2002 

11567  Население на возраст од 15-64 години 70.14 

Мажи, според Пописот 2002 5979  Население на возраст 65 години и повеќе 15.72 
Жени, според Пописот 2002 5588  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе години 

(Попис 2002) 
10180 

Проценка на населението на 
30.06.2005 

11412   

Проценка на населението на 
30.06.2011 

11038  Вкупно неписмени 445 

Густина на населеност според    % на неписмени 4.4 
 Пописот 1994 50.3  Вкупно машко население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
5269 

Пописот 2002 48.6   
Проценката на 30.06.2011 46.4  Неписмено машко население 115 

Концентрација на населението 
(Југоисточен регион = 100) 

  % на неписмено машко население 2.2 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
4911 

Попис 1994 7.3   
Попис 2002 7.0  Неписмено женско население 330 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) 
на населението, број 

  % на неписмени женско население 6.7 
  Население на возраст од 15 години и повеќе (Попис 

2002), од тоа: 
9094 

во апсолутен износ -387   
во % -3.2  Економски активно, вработени 28.8 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 22.2 
 во периодот 1994-2002 година -0.41  Економски неактивно 49.0 
 во периодот 2005-2011 година -0.55  % Учество на активните жени во вкупното активно 

население 
33.9 

Живородени во периодот
 
2005-2011 641   

Стапка на наталитет 2005 8.5  Број на основни училишта 2012/2013    12 
Стапка на наталитет 2011 8.1  Број на запишани ученици во основните училишта, 

учебна 2012/2013 
726 

Умрени во периодот
 
2005-2011 903   

Стапка на морталитет 2005 12.2  Број на ученици на еден наставник во основните 
училишта, учебна 2012/2013 

6.3 
Стапка на морталитет 2011 10.8   
Природен прираст

 
1994-2002 …  Број на средни училишта - 

Природен прираст
 
2005-2011 -262  Број на запишани ученици во средните училишта, 

учебна 2012/2013 
 

Стапки на природен прираст, 2002 г. 0.9   
Стапки на природен прираст, 2005 г. -3.7  Број на ученици на еден наставник во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
 

Стапки на природен прираст, 2011 г. -2.7   
Миграционо салдо

 
1994-2002 …  Дипломирани студенти (со постојано место на живеење 

во Југоисточниот регион) 
14 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) -183   

Миграционо салдо
  
2005-2011 

(надворешни миграции) 
-167  Број на активни деловни субјекти, 2011, вкупно 243 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски стопанства (Попис 
2007) 

2288 
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Население на возраст од 0-14 години 17.32  Број на членови да домаќинствата кои работат на 
индивидуални земјоделски стопанства (Попис 2007) 

5738 
Население на возраст од 15-64 години 68.08   
Население на возраст 65 години и 
повеќе 

14.57   
  Број на сезонски наемни работници кои работат на 

индивидуалните земјоделски стопанства (Попис 2007) 
1899 

    
    
    
    
    

 

 

3.8.1. Демографска состојба во општина Ново Село 

3.8.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Ново Село покрива територија од 237,8км2  и опфаќа 16 населени места – села.  

Табела 84. Вкупно население на општина Ново Село според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, структура 
по пол 

Коефициент 
на 

маскулинитет   Населено место Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

Југоисточен регион 171416 87003 84413    100 50,8 49,2 1031 
Ново Село 11567 5979 5588 100 100 100 100 51,7 48,3 1070 

 
Бадолен 3 3 .. 0,03 0,05 

 
  

 
  

 
 

Бајково 2 1 1 0,0 0,0 0,0 100 50,0 50,0 1000 

 
Барбарево 62 30 32 0,5 0,5 0,6 100 48,4 51,6 938 

 
Борисово 409 221 188 3,5 3,7 3,4 100 54,0 46,0 1176 

 
Дражево 462 253 209 4,0 4,2 3,7 100 54,8 45,2 1211 

 
Зубово 648 352 296 5,6 5,9 5,3 100 54,3 45,7 1189 

 
Колешино 845 424 421 7,3 7,1 7,5 100 50,2 49,8 1007 

 
Мокриево 1211 605 606 10,5 10,1 10,8 100 50,0 50,0 998 

 
Мокрино 748 383 365 6,5 6,4 6,5 100 51,2 48,8 1049 

 
Ново Коњарево 934 478 456 8,1 8,0 8,2 100 51,2 48,8 1048 

 
Ново Село 2756 1416 1340 23,8 23,7 24,0 100 51,4 48,6 1057 

 
Самоилово 348 179 169 3,0 3,0 3,0 100 51,4 48,6 1059 

 
Смолари 659 338 321 5,7 5,7 5,7 100 51,3 48,7 1053 

 
Старо Коњарево 611 308 303 5,3 5,2 5,4 100 50,4 49,6 1017 

 
Стиник 58 36 22 0,5 0,6 0,4 100 62,1 37,9 1636 

 
Сушица 1811 952 859 15,7 15,9 15,4 100 52,6 47,4 1108 
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Според површината е на петто место по големина во Југоисточниот регион, а по бројот на 
жители на седмо. Според Пописот  на населението, домаќинствата и становите во 2002 година, 
во општината живеат 7,0% од населението во Југоисточниот регион или 11567 жители, односно 
просечно 48,6 жители на км2 (50,3 во 1994).   

Во меѓупописниот период населението во општината се намалило за 3,2%, односно за 387 
лица. Стапката на пораст на населението во меѓупописниот периодот е негативна и изнесува -
0,41%, односно населението се намалува просечно годишно за 0,41%. Според проценките на 
вкупното население на општина Ново Село за периодот 2005-2011 година (11.412 за 2005 и  
11.038   за 2011 година) населението просечно годишно се намалува со стапка од 0,55%.   

Поголеми населени места се Ново Село, Сушица и Мокриево каде живеат околу 50% од 
населението во општината. За време на Пописот 2002, две населени места имаат само 2 
односно 3 лица. 

Табела 85. Број на населени места во општина Ново Село според бројот на жители и концентрација на 

населението 

Број на жители Број на 
населени места 

% учество во вкупното 
население на општината 

Вкупно 
население 

Вкупно 16 100 11567 
Без население 

   До 100  4 1,1 125 
101-500 3 10,5 1219 
501-1000 6 38,4 4445 
1001-2000 2 26,1 3022 
Над 2000 1 23,8 2756 

3.8.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Според Пописот 2002 во општинаКонче има 51,7%  мажи и 48,3 % жени (51,2% мажи и 48,8% 
жени во 2011). По населени места, процентуално учеството на мажите и жените е изедначено 
само во едно населено место, а во сите останати (неземајќи ги предвид шетирите населени 
места кои имаат до 62  лица) има повеќе мажи. Коефициентот на маскулинитет за општината 
изнесува 1070 мажи во однос на 1000 жени во 2002 (1051 во 2011), а по населени места (2002 
година) се движи од 998 до 1211.   

Бројот на населението на возраст од 65 години и повеќе како и неговото учеството во вкупното 
население е во пораст (од 11,1% во 1994 на 15,7% во 2011 година).  Исто така и бројот и 
учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 години) е во пораст (од 66,5% 
во 1994 на 70,1% во 2011 година). Во истиот период, учеството на населението на возраст од 0 
до 14 години се  намалило од 22,2 % на 14,1%. (Табела 2 и Табела 3 во Прилог табели).  
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Графикон 10. Вкупно население на општина Ново Село по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Ново Село во 2002 година се наоѓа во рангот 5 
(од 7), односно во стадиумот “демографска старост“. Настанатите промени од 2002 наваму 
влијаат на измена на старосната структура на населението и според вредноста на 
индикаторите, во 2011 година населението во општина Ново Село е во повисок ранг односно 
во  стадиумот  на длабока демографска старост. 

 Просечна 
возраст 

Млади до 
20 години 

Помлади од 
40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 
2002 37,8 25,9 55,2 19,5 0,753 5 

2011  21,0 50,0 21,2 1,009 6 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во меѓупописниот период се 
намалил за 6,8%, а во периодот од 2005 до 2011 за 2,4%. И покрај намалувањето, 
процентуалното учеството на женско население на фертилна возраст во вкупното население 
не се менува значително, се намалува од 23,8% (1994) на 23,3% (2011).  

3.8.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011 година родени се вкупно 641 живородено дете (од 77 до 102 по 
поедини години). Стапката на наталитет се движи од 6,9 до 9,1 ‰, а во 2011 изнесува 8,1‰.  

Во истиот период вкупно умреле 903 лица (од 119 до 139 по поедини години). Стапката на 
морталитет се движи од 10,8‰ до 12,2‰ (во 2011 изнесува 10,8). Во вкупниот број на умрени, 
по одделни години, учеството на умрените на возраст од 65 години и повеќе изнесува од 76-86 
%, а на возраст од 45-60 години од 11 до 20%. Најголемиот дел од умрените во 2011 година се 
починати од болести на циркулаторниот систем (68 % од умрените) и од неоплазми (11%), 
потоа 8,4% од Ендокрини, нутритивни и метаболични болести и 3,4 од Болести на 
респираторниот систем. Според полот, бројот на мажи е поголем во умрените на возраст од 
45-60 години, а бројот на жени е поголем во умрените на возраст од 65 години и повеќе. 

Индексот на виталност е еден од најниските во Југоисточниот регион и по одделни години се 
движи од 616 до 816 живородени на 1000 умрени и е многу понизок од регионaлниот и 
државниот просек.  
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Вкупниот природен прираст за периодот 2005-2011 е негативен и изнесува -262. Стапките на 
природен прираст  за сите години во истиот период се негативни и се движат од -2,1 ‰, до -
4,3‰. 

3.8.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 519, а на 
разведени 57. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 54 (во 2010 година) 
до 94 (во 2007), а на разведени од 4  (во 2006) до 13 (во 2005). Во анализираниот период 
стапките на нупцијалитет се движат 4,9 до 8,3‰. 

3.8.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Ново Село 75 % е автохтоно население.  Од вкупното 
доселено население во општината, 66 % е доселено од друго населено место во општина Ново 
Село, 29 од друго место од друга општина и 5% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, во периодот 2005-
2011 општина Ново Село има вкупно негативно салдо на миграции од -183 лица, кое пред се е 
како резултат на одселените во странство. Во посматраниот период, од странство се доселило 
само едно лице, а се отселиле во странство 168 лица (најнмогу се отселени во 2005 година, 131 
лице). 

Според местото на доселување /отселување, во вкупниот број на мигранти најмногу се 
застапени лицата кои се доселиле од/ одселиле во  други општини. По одделни години во 
посматраниот период, 75% до 95 % од вкупниот број на внатрешните мигранти се жени, а од 
нив најмногу на возраст од 20 до 29 години. 

Табела 86. Миграции во општина Ново Село во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки на 

1000 жители 
Вкупно население во општината на 30.06.2011: 11038     
Вкупно доселени  366 100,0 48 4,3 

Доселени во општина Ново Село од друга општина 240 65,6 33 3,0 
Доселени од друго населено место во  општина Ново Село 125 34,2 15 1,4 
Доселени граѓани во  општина Ново Село од други држави 1 0,3 0 0,0 

Вкупно отселени  549 100,0 35 3,2 
Отселени од општина Ново Село во друга општина 256 46,6 20 1,8 
Отселени во друго населено место во  општина Ново Село 125 22,8 15 1,4 
Отселени граѓани од  општина Ново Село во други држави  168 30,6 0 0,0 

Вкупно салдо (доселени-отселени) -183  13  
 Салдо - друга општина -16  13  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
 Салдо - други држави -167  0  

 

Гледано на 1000 жители, во периодот 2006-2011 година, во општина Ново Село годишно 
мигрираат од 6,5 до 11,5 лица на 1000 жители, а во 2005 стапката изнесува 24,4 на 1000 лица 
пред се поради високата стапка на отселени   (18,6 на 1000 жители). Стапката на доселени во 
истиот период (2006-2011 година) се движи од 3,2 до 5,6 на 1000, а стапката на отселени од 3,2 
до 7,1 на 1000. 

3.8.1.6. Структура на населението во општина Ново Село според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 99,5 % од населението се Македонци. 
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Табела 87.  Население во општина Ново Село според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 

Попис 1994 11954 11914 0 0 0 1 19 20 
Попис 2002 11567 11509 0 0 3 0 25 30 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
Попис 2002 100 99,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
4,4 % се неписмени (1,1% мажи и 3,2% жени).  

Од 9401 лице на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со некомплетно 
основно образование и завршено основно училиште. 

Табела 88. Население во општина Ново Село според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

и  
докторат 

Број 9401 479 3218 3206 2163 177 149 2 
% 100 5,1 34,2 34,1 23,0 1,9 1,6 0,0 

 

Табела 89. Население во земјата во општина Ново Село, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 9094 4638 2619 2019 4456 
Мажи 4660 3064 1931 1133 1596 
Жени 4434 1574 688 886 2860 
 Структура во % 
Вкупно 100 51,0 28,8 22,2 49,0 
Мажи 100 65,8 41,4 24,3 34,2 
Жени 100 35,5 15,5 20,0 64,5 

 

Од вкупното население во општина Ново Село, на возраст од 15 и повеќе години, кое е 
присутно во земјата, 51% се активни, а 29% вработени. И бројот на активните и бројот на 
вработените е значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

3.8.1.7. Структура на домаќинствата во општина Ново Село според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Ново Село има 3130 домаќинства, од кои 90,4% се 
семејни, 8,8% се самечки и 0,8% се несемејни домаќинства со повеќе членови. Бројот на 
самечки домаќинства изнесува 276, односно во нив живеат 2,4% од вкупното население во 
општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,7 лица што е над просечната 
големина на дамаќинствата на ниво на Југоисточниот регион. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (78,8%) се едносемејни и 21,2% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 8,3 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (6,5 % мајка со деца и 1,8% татко со деца). 
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3.8.2 Услови за домување и работа во општината 

3.8.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Ново Село има 4155 стана или за 30% повеќе отколку 
во 1994 година. 3503 стана или околу 84% од вкупниот број на станови во 2002 година се 
населени, 9,7% ненаселени, а 4,7% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на 
становите изнесува 343243 м2. а на населените станови 251430 м2 или 21,8 м2 по член на 
домаќинство. 78% од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 37%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 63%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 18%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени само 313 нови станови со вкупна корисна површина од 
33424 м2.  

3.8.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, 92% од вкупниот број на домаќинства во општината се 
снабдуваат со вода за пиење од јавен водовод, 6% од домаќинства навеле дека се снабдуваат 
со вода за пиење со сопствен хидрофор, 1,5% од извор и 0,4% од бунари. 

3.8.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Ново Село има 12 редовни основни училишта 
со 64 паралелки. 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во основно училиште има 
тренд на постојано намалување. Така во учебната 2000/2001 година во основно училиште биле 
запишани вкупно 1256 ученици, а во учебната 2012/2013 година запишани се 728. Во истиот 
период, бројот на наставници се зголемува, бројот на деца по еден наставник се намалува. 

 

Табела 90. Број на ученици и наставници во основните училишта во општина Ново Село 

  2000/2001 2003/2004 2006/2007 2010/2011 2012/2013 

Основно образование      
Број на ученици 1256 1205 1134 862 726 
Број на наставници 92 94 97 98 116 
Ученици на еден наставник 13,7 12,8 11,7 8,8 6,3 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 84 
студенти со постојано место на живеење во општина Ново Село.  

3.8.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Ново Село се активни 243 деловни субјекти, од кои според 
големината, 162 се микро, 80 се мали и 1 е среден деловен субјект. Најзастапена дејност во 
општината е трговијата,  а потоа преработувачката индустрија. 

Табела 91. Број на активни деловни субјекти во општина Ново Село  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 247 243 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100 100 
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Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 43,3 42,8 
Преработувачка индустрија 13,0 11,9 
Градежништво 7,7 8,6 
Транспорт и складирање 7,3 7,4 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 7,3 7,4 
Земјоделство, шумарство и рибарство 5,7 5,8 
Дејности на здравствена и социјална заштита 4,9 4,9 
Други услужни дејности 3,2 3,7 
Образование 1,6 1,6 
Информации и комуникации 1,6 1,6 
Финансиски дејности и дејности на осигурување 1,6 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Општина Радовиш 

Демографски и социо-економски профил на општината Радовиш низ бројки 

Површина во км2 497.5  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 36   
Вкупно население според Пописот 1994 26812  Население на возраст од 0-14 години 18.16 
Вкупно население според Пописот 2002 28244  Население на возраст од 15-64 години 71.16 

Мажи, според Пописот 2002 14454  Население на возраст 65 години и повеќе 10.67 
Жени, според Пописот 2002 13790  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
24379 

Проценка на населението на 30.06.2005 28411   
Проценка на населението на 30.06.2011 28748  Вкупно неписмени 1363 
Густина на населеност според    % на неписмени 5.6 

 Пописот 1994 53.9  Вкупно машко население на возраст од 10 и 
повеќе години (Попис 2002) 

12482 
Пописот 2002 56.8   
Проценката на 30.06.2011 57.8  Неписмено машко население 461 

Концентрација на населението (Југоисточен 
регион = 100) 

  % на неписмено машко население 3.7 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
11897 

Попис 1994 15.9   
Попис 2002 16.5  Неписмено женско население 902 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 7.6 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
21767 

во апсолутен износ 1432   
во % 5.3  Економски активно, вработени 38.9 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 15.3 
 во периодот 1994-2002 година 0.65  Економски неактивно 45.8 
 во периодот 2005-2011 година 0.20  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
37.2 

Живородени во периодот
 
2005-2011 2348   

Стапка на наталитет 2005 11.76  Број на основни училишта 2012/2013    18 
Стапка на наталитет 2011 10.96  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
2661 

Умрени во периодот
 
2005-2011 1825   

Стапка на морталитет 2005 8.6  Број на ученици на еден наставник во 10.0 
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Стапка на морталитет 2011 9.6  основните училишта, учебна 2012/2013  
Природен прираст

 
1994-2002 1799  Број на средни училишта 1 

Природен прираст
 
2005-2011 523  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
894 

Стапки на природен прираст, 2002 г. …   
Стапки на природен прираст, 2005 г. 3.20  Број на ученици на еден наставник во 

средните училишта, учебна 2012/2013 
12.8 

Стапки на природен прираст, 2011 г. 1.32   
Миграционо салдо

 
1994-2002 -367  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
120 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) -139   

Миграционо салдо
  
2005-2011 (надворешни 

миграции) 
-7  Број на активни деловни субјекти, 2011, 

вкупно 
925 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

4525 

Население на возраст од 0-14 години 20.58  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

11493 
Население на возраст од 15-64 години 69.44   
Население на возраст 65 години и повеќе 9.95   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

617 
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3.9.1. Демографска состојба во општина Радовиш 

3.9.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Радовиш покрива територија од 497,5 км2  и опфаќа 36 населени места, градот 
Радовиш и 35 села. Според површината општина Радовиш е најголема во Југоисточниот 
регион, а по бројот на жители на на второ место после Струмица, но има речиси 50% помалку 
население од Струмица. Според Пописот  на населението, домаќинствата и становите во 2002 
година, во општината живеат 16,5% од населението во Југоисточниот регион или 28244 
жители, односно просечно 56,8 жители на км2 (53,9 во 1994).   

Во меѓупописниот период населението во општината се зголемило за 5,3%, односно за 1432 
лица. Стапката на пораст на населението во меѓупописниот периодот е позитивна и изнесува -
0,65%, односно населението се зголемува просечно годишно за 0,65%. Според проценките на 
вкупното население на општина Радовиш за периодот 2005-2011 година (28411 за 2005 и  
28748 за 2011 година) населението просечно годишно се зголемува со стапка од 0,20%.   

 

Табела 92. Вкупно население на општина Радовиш според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, 
структура по пол 

Коефициент на 
маскулинитет 

  Населено место Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

Југоисточен регион 171416 87003 84413    100 50,8 49,2 1031 
Радовиш 28244 14454 13790 100 100 100 100 51,2 48,8 1048 

 
Али Коч 328 159 169 1,2 1,1 1,2 100 48,5 51,5 941 

 
 Али Лобаси .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Бучим 320 176 144 1,1 1,2 1,0 100 55,0 45,0 1222 

 
 Воиславци 796 429 367 2,8 3,0 2,7 100 53,9 46,1 1169 

 
 Дамјан 311 165 146 1,1 1,1 1,1 100 53,1 46,9 1130 

 
 Држани .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Дурутлија .. .. .. 
   

  
 

  
 

 
 Злеово 928 473 455 3,3 3,3 3,3 100 51,0 49,0 1040 

 
 Ињево 1624 853 771 5,7 5,9 5,6 100 52,5 47,5 1106 

 
 Јаргулица 818 411 407 2,9 2,8 3,0 100 50,2 49,8 1010 

 
 Калаузлија 279 142 137 1,0 1,0 1,0 100 50,9 49,1 1036 

 
 Калуѓерица 838 441 397 3,0 3,1 2,9 100 52,6 47,4 1111 

 
 Каралобоси .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Караџалар .. .. .. 
   

  
 

  
 

 
 Козбунар 17 7 10 0,1 0,0 0,1 100 41,2 58,8 700 

 
 Ќоселија .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Коџалија 478 250 228 1,7 1,7 1,7 100 52,3 47,7 1096 

 
 Ново Село .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Ораовица 1720 882 838 6,1 6,1 6,1 100 51,3 48,7 1053 

 
 Папавница .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Погулево 15 8 7 0,1 0,1 0,1 100 53,3 46,7 1143 

 
 Подареш 1527 810 717 5,4 5,6 5,2 100 53,0 47,0 1130 
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 Покрајчево 434 225 209 1,5 1,6 1,5 100 51,8 48,2 1077 

 
 Прналија 122 66 56 0,4 0,5 0,4 100 54,1 45,9 1179 

 
 Радовиш 16223 8200 8023 57,4 56,7 58,2 100 50,5 49,5 1022 

 
 Раклиш 570 286 284 2,0 2,0 2,1 100 50,2 49,8 1007 

 
 Сариѓол .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Смиланци 39 23 16 0,1 0,2 0,1 100 59,0 41,0 1438 

 
 Сулдурци 228 126 102 0,8 0,9 0,7 100 55,3 44,7 1235 

 
 Супурге 56 32 24 0,2 0,2 0,2 100 57,1 42,9 1333 

 
 Тополница 562 284 278 2,0 2,0 2,0 100 50,5 49,5 1022 

 
 Худаверлија .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Чешме Маале .. .. .. 
   

  
 

  
 

 
 Шаинташ .. .. .. 

   
  

 
  

 
 

 Шипковица .. .. .. 
   

  
 

  
 

 
 Штурово 11 6 5 0,0 0,0 0,0 100 54,5 45,5 1200 

Околу 57% од населението во општината е градско, односно живее во градот Радовиш. 
Најголемиот дел од селското население живее во 17 села. Во останатите 5 села кои се со 
големина до 56 жители, живее само 0,5% од вкупното население во општината, а останатите  

Табела 93. Број на населени места во општина Радовиш според бројот на жители и концентрација на 

населението 

Број на жители Број на 
населени места 

% учество во вкупното 
население на општината 

Вкупно 
население 

Вкупно 36 100 28244 
Без население 13   
До 100 (до 56) 5 0,5 138 
101-500 8 8,9 2500 
501-1000 6 16,0 4512 
1001-2000 3 17,2 4871 
Над 16000 1 57,4 16223 

 

3.9.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Според Пописот 2002, бројот на машкото население и женското население во општината се 
разликува за 2,4 % (51,2%  мажи и 48,8 % жени). По населени места, процентуално учеството на 
мажите e поголемо во сите, освен едно и се движи од 50,2% до 55,3% (не се земени предвид 
5те села кои имаат до 56 жители). На ниво на општинаа, во набљудуваниот период нема 
значителни промени во процентуално учеството. Коефициентот на маскулинитет за општината 
изнесува 1048 мажи во однос на 1000 жени во 2002 (1040 во 2011), а во по населени (2002 
година) се движи од 941 и 1007 до 1235.   

Бројот на населението на возраст од 65 години и повеќе во периодот 1994-2011 пораснало за 
околу 50%, а неговото учеството во вкупното население пораснало од 7,3% во 1994 на 10,7% во 
2011 година.  Исто така и бројот на работоспособното население (на возраст од 15-64 години) е 
пораснало за околу 15%, а неговото учеството во вкупното население се зголемило од 66,2% во 
1994 на 71,2% во 2011 година). Во истиот период, населението на возраст од 0 до 14 години се  
намалило за околу 26%, а  неговото учеството во вкупното население се намалило од 26,3 % на 
18,2%. (Табела 2 и Табела 3 во Прилог табели).  
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Графикон 11. Вкупно население на општина Радовиш по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на прагот на 
демографска старост, населението во општина Радовиш во 2002 година се наоѓа во рангот 4 
(од 7), односно во стадиумот “праг на демографска старост“. Настанатите промени од 2002 
наваму влијаат на измена на старосната структура на населението и според вредноста на 
индикаторите, во 2011 година населението во општина Радовиш е во петиот стадиумот  
односно во “демографска старост“. 

 Просечна 
возраст 

Млади до 
20 години 

Помлади од 
40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 
2002 34,3 30,9 60,7 13,6 0,440 4 

2011  25,8 56,2 15,8 0,611 5 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во периодот 1994-2011 се 
зголемил за околу 7 %, а неговото процентуално учеството во вкупното население се намалува 
во целиот период се движи околу 25%. 

3.9.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011 година родени се вкупно 2348 живородено дете (од 313 до 374 по 
поедини години). Стапката на наталитет се движи од 10,8 до 13,1 ‰, а во 2011 изнесува 11,0‰.  

Во истиот период вкупно умреле 1825 лица (од 238 до 277 по поедини години). Стапката на 
морталитет се движи од 8,4‰ до 9,6‰ (во 2011 изнесува 9,6). Во вкупниот број на умрени, по 
одделни години, учеството на умрените на возраст од 65 години и повеќе изнесува од 68-77 %, 
а на возраст од 45-60 години од 18 до 24%. Најголемиот дел од умрените во 2011 година се 
починати од болести на циркулаторниот систем (65 % од умрените) и од неоплазми (17%), 
потоа 6,5% од Болести на респираторниот систем и 5,4% од Ендокрини, нутритивни и 
метаболични болести. Според полот, бројот на мажи е поголем во умрените на возраст од 45-
60 години, а бројот на жени е поголем во умрените на возраст од 65 години и повеќе. 

Индексот на виталност е еден од повисоките во Југоисточниот регион и по одделни години се 
движи од 1137 до 1427 живородени на 1000 умрени. 

Вкупниот природен прираст за периодот 2005-2011 е позитивен и изнесува 523 лица (од 46 до 
112 лица по одделни години). Стапките на природен прираст  за сите години во истиот период 
се позитивни и се движат од 1,3 ‰ до 3,9‰. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Попис 
1994

Попис 
2002

Проценка 
2005

Проценка 
2011

65 и повеќе

15-64

0-14



   

 

 

 

94 

 

3.9.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 1305, а на 
разведени 152. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 165 (во 2008 
година) до 197 (во 2011), а на разведени од 14  (во 2007) до 30 (во 2005). Во анализираниот 
период стапките на нупцијалитет се движат 5,8 до 6,9‰, а стапките на диворцијалитет 72 ‰  
до 164‰. 

3.9.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Радовиш 65% е автохтоно население.  Од вкупното 
доселено население во општината, 30 % е доселено од друго населено место од општина 
Радовиш, 66% од друго место од друга општина и 4% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, во периодот 2005-
2011, општина Радовиш има вкупно негативно салдо на миграции од -139 лица, кое е пред се 
резултат на внатрешните, меѓуопштински миграции. Имено, односно повеќе лица од 
општината се отселиле 132 лица повеќе отколку што се доселиле од други општини. Од 
транство нема доселени, а се одселиле 7 лица. Во посматраниот период, не се евидентирани 
миграции од едно во друго населено место во рамките на општина Радовиш. 

По одделни години, 77-86%  од општинските мигранти се женски лица, повеќето на возраст од 
15 до 34 години кои се селат поради склучување брак или од семејни причини. 

Табела 94. Миграции во општина Радовиш во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки 
на 1000 
жители 

Вкупно население во општината на 30.06.2011: 28748     
Вкупно доселени  704 100 101 3,5 

Доселени во општина Радовиш од друга општина 704 100 101 3,5 
Доселени од друго населено место во  општина Радовиш 0 0,0 0 0,0 
Доселени граѓани во  општина Радовиш од други држави 0 0,0 0 0,0 

Вкупно отселени  843 100 117 4,1 
Отселени од општина Радовиш во друга општина 836 99,2 117 4,1 
Отселени во друго населено место во  општина Радовиш 0 0,0 0 0,0 
Отселени граѓани од  општина Радовиш во други држави  7 0,8 0 0,0 

Вкупно салдо (доселени-отселени) -139  -16  
 Салдо - друга општина -132  -16  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
 Салдо - други држави -7  0  

 

Гледано на 1000 жители, во периодот 2005-2011 година, во општина Радовиш годишно 
мигрираат од 7 до 9 лица на 1000 жители (во 2011 изнесува 7,5 на 1000 жители). Стапката на 
доселени во истиот период се движи од 3,1 до 4,3 на 1000 (3,5 во 2011), а стапката на отселени 
од 3,9 до 4,4 на 1000 отселиле (5,3 во 2011).  

3.1.1.6. Структура на населението во општина Радовиш според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 84,1 % од населението се Македонци, 14,4% Турци и 1% 
Роми. 
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Табела 95.  Население во општина Радовиш според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 

Попис 1994 26812 22868 13 3753 43 19 74 42 
Попис 2002 28244 23752 8 4061 271 26 71 55 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100 85,3 0,0 14,0 0,2 0,1 0,3 0,16 
Попис 2002 100 84,1 0,0 14,4 1,0 0,1 0,3 0,2 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
5,6 % се неписмени, (1,9% мажи и 3.7% жени).  

Од 21952 лица на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со завршено 
средно училиште, а потоа со основно.  

Табела 96. Население во општина Радовиш според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

 

Докторат 

Број 21952 1457 5257 6776 6845 745 841 14 5 
% 100 6,6 23,9 30,9 31,2 3,4 3,8 0,1 0,0 

 

Табела 97. Население во земјата во општина Радовиш, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 21767 11795 8475 3320 9972 
Мажи 11089 7413 5498 1915 3676 
Жени 10678 4382 2977 1405 6296 
 Структура во % 
Вкупно 100 54,2 38,9 15,3 45,8 
Мажи 100 66,9 49,6 17,3 33,1 
Жени 100 41,0 27,9 13,2 59,0 

 

Од вкупното население во општина Радовиш, на возраст од 15 и повеќе години, кое е присутно 
во земјата, 54 % се активни, а 39% вработени. И бројот на активните и бројот на вработените е 
значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

3.9.1.7. Структура на домаќинствата во општина Радовиш според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Радовиш има 8270 домаќинства, од кои 91,1% се 
семејни, 8,4% се самечки и 0,5% се несемејни домаќинства со повеќе членови. Бројот на 
самечки домаќинства изнесува 969, односно во нив живеат 2,5% од вкупното население во 
општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,4 лица колку што е и 
просечната големина на ниво на Југоисточниот регион. 
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Од семејните домаќинства, најголем процент (92,4%) се едносемејни и 7,6% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 6,0 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (4,7 % мајка со деца и 1,3% татко со деца). 

3.9.2 Услови за домување и работа во општината 

3.9.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Радовиш има 9814 стана или за 27,3% повеќе отколку 
во 1994 година. 8549 стана или околу 87% од вкупниот број на станови во 2002 година се 
населени, 8% ненаселени, а 3% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на 
становите изнесува 655991 м2. а на населените станови 532459 м2 или 18,9 м2 по член на 
домаќинство. 74 % од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 35%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 65%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 21%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени само 242 нови стана со вкупна корисна површина од 
19618 м2.  

3.9.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, 96% од вкупниот број на домаќинства во општината се 
снабдуваат со вода за пиење од јавен водовод, само 0,4% од домаќинства навеле дека се 
снабдуваат со вода за пиење со сопствен хидрофор и 2,3% од извор и 1,3% од бунари. 

3.9.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Радовиш има 18 редовни основни училишта 
со 155 паралелки и едно средно училиште со 36 паралелки. 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во основно училиште секоја 
година се намалува. Така во учебната 2000/2001 година во основно училиште биле запишани 
вкупно 3592 ученика, а во учебната 2012/2013 година 2661 ученик или за 27% помалку.  Во 
истиот период, бројот на наставници постојано се зголемува, бројот на ученици по еден 
наставник сенамалува. 

Табела 98. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во општина Радовиш 

  2000/2001 2003/2004 2006/2007 2010/2011 2012/2013 

Основно образование      
Број на ученици 3592 3263 3300 2886 2661 
Број на наставници 152 181 213 244 265 
Ученици на еден наставник 23,6 18,0 15,5 11,8 10,0 
Средно образование      
Број на ученици 1104 1217 1143 1060 894 
Број на наставници 50 60 61 68 70 
Ученици на еден наставник 22,1 20,3 18,7 15,6 12,8 

Во периодот 2000-2008 година бројот на запишани ученици во средно училиште е променлив, 
1100 до 1150, со благо покачување во 2003 и 2004 година, а од 2005 година има тренд на 
намалување. Во 2012 година се запишани 849 ученици или за 19% помалку одколку во 2000 
година. Во истиот период бројот на наставници се зголемува, а бројот на ученици на еден 
наставник се намалува. 
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Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 506 
студенти со постојано место на живеење во општина Радовиш. 

3.9.2.4. Активни деловни субјекти 

Во 2011 година во општина Радовиш се активни 925 деловни субјекти, од кои според 
големината, 614 се микро, 307 се мали, 2 се средни и две се големи деловни субјекти. 
Најзастапена дејност во општината е “Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли“,  а потоа “Преработувачката индустрија“ и “Транспорт и 
складирање“ 

Табела 99. Број на активни деловни субјекти во општина Радовиш  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 959 925 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100 100 

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

41,0 38,7 

Преработувачка индустрија 14,4 14,4 
Транспорт и складирање 11,3 12,5 
Други услужни дејности 5,7 5,9 
Стручни, научни и технички дејности 5,4 5,6 
Градежништво 4,9 4,8 
Земјоделство, шумарство и рибарство 4,1 4,3 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 4,0 4,2 
Дејности на здравствена и социјална заштита 4,0 4,2 
Уметност, забава и рекреација 1,3 1,4 
Образование 1,0 1,1 
Информации и комуникации 0,8 0,8 
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3.10. Општина Струмица 

Демографски и социо-економски профил на општината Струмица низ бројки 

Површина во км2 321.5  Структура (во %) на населението по возрасни 
групи на 31.06.2011 

 
Број на населени места 25   
Вкупно население според Пописот 1994 53336  Население на возраст од 0-14 години 17.40 
Вкупно население според Пописот 2002 54676  Население на возраст од 15-64 години 71.30 

Мажи, според Пописот 2002 27340  Население на возраст 65 години и повеќе 11.29 
Жени, според Пописот 2002 27336  Вкупно население на возраст од 10 и повеќе 

години (Попис 2002) 
47999 

Проценка на населението на 30.06.2005 55246   
Проценка на населението на 30.06.2011 56280  Вкупно неписмени 2038 
Густина на населеност според    % на неписмени 4.2 

 Пописот 1994 165.9  Вкупно машко население на возраст од 10 и 
повеќе години (Попис 2002) 

24007 
Пописот 2002 170.1   
Проценката на 30.06.2011 175.1  Неписмено машко население 614 

Концентрација на населението (Југоисточен 
регион = 100) 

  % на неписмено машко население 2.6 
  Вкупно женско население на возраст од 10 и 

повеќе години (Попис 2002) 
23992 

Попис 1994 32.5   
Попис 2002 32.7  Неписмено женско население 1424 

Промена 1994-2002 (пораст/опаѓање) на 
населението, број 

  % на неписмени женско население 5.9 
  Население на возраст од 15 години и повеќе 

(Попис 2002), од тоа: 
43740 

во апсолутен износ 1340   
во % 2.5  Економски активно, вработени 34.3 

Стапки на пораст на населението    Економски активно, неработени 23.4 
 во периодот 1994-2002 година 0.31  Економски неактивно 42.3 
 во периодот 2005-2011 година 0.31  % Учество на активните жени во вкупното 

активно население 
42.6 

Живородени во периодот
 
2005-2011 4732   

Стапка на наталитет 2005 11.53  Број на основни училишта 2012/2013    23 
Стапка на наталитет 2011 11.64  Број на запишани ученици во основните 

училишта, учебна 2012/2013 
5491 

Умрени во периодот
 
2005-2011 3560   

Стапка на морталитет 2005 8.9  Број на ученици на еден наставник во 
основните училишта, учебна 2012/2013 

12.4 
Стапка на морталитет 2011 9.7   
Природен прираст

 
1994-2002 …  Број на средни училишта 4 

Природен прираст
 
2005-2011 1172  Број на запишани ученици во средните 

училишта, учебна 2012/2013 
4018 

Стапки на природен прираст, 2002 г. …   
Стапки на природен прираст, 2005 г. 2.66  Број на ученици на еден наставник во 

средните училишта, учебна 2012/2013 
15.8 

Стапки на природен прираст, 2011 г. 1.97   
Миграционо салдо

 
1994-2002 …  Дипломирани студенти (со постојано место 

на живеење во Југоисточниот регион) 
219 

Миграционо салдо
  
2005-2011 (вкупно) -10   

Миграционо салдо
  
2005-2011 (надворешни 

миграции) 
-210  Број на активни деловни субјекти, 2011, 

вкупно 
2558 

Структура (во %) на населението по 
возрасни групи на 31.06.2005 

  Број на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

5094 

Население на возраст од 0-14 години 18.50  Број на членови да домаќинствата кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

13399 
Население на возраст од 15-64 години 71.22   
Население на возраст 65 години и повеќе 10.26   

  Број на сезонски наемни работници кои 
работат на индивидуалните земјоделски 
стопанства (Попис 2007) 

6649 
    
    

   Број на туристи во 2012 31805 
   Домашни 23659 
   Странски 8146 
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3.10.1. Демографска состојба во општина Струмица 

3.10.1.1. Големина, пораст, густина и дистрибуција на  населението  

Општина Струмица покрива територија од 321,5 км2  и опфаќа 25 населени места, градот 
Струмица и 24 села. Според површината општина Струмица е на четврто место во 
Југоисточниот регион, а по бројот на жители е најголема. Според Пописот  на населението, 
домаќинствата и становите во 2002 година, во општината живеат 32,7% од населението во 
Југоисточниот регион или 54676 жители, односно просечно 170,1жители на км2 (165,9во 1994).   

Во меѓупописниот период населението во општината се зголемило за 2,5%, односно за 1340 
лица. Стапката на пораст на населението во меѓупописниот периодот е позитивна и изнесува -
0,31%, односно населението се зголемува просечно годишно за 0,31%. Според проценките на 
вкупното население на општина Струмица за периодот 2005-2011 година (55.246 за 2005 и  
56.280 за 2011 година) стапката на пораст на население е иста како и во меѓупописниот период 
(0,31)%.   

 

 

 

Табела 100. Вкупно население на општина Струмица според полот, по населени места, Попис 2002 

Општина Попис 2002 Попис 2002, 
концентрација 

Попис 2002, 
структура по пол 

Коефициент на 
маскулинитет 

  Населено место Се Мажи Жени Се Мажи Жени Се Мажи Жени 

Југоисточен регион 171416 87003 84413    100 50,8 49,2 1031 



   

 

 

 

100 

 

Струмица 54676 27340 27336 100 100 100 100 50,0 50,0 1000 

 
Баница 1137 568 569 2,1 2,1 2,1 100 50,0 50,0 998 

 
 Банско 1992 988 1004 3,6 3,6 3,7 100 49,6 50,4 984 

 
 Белотино 29 12 17 0,1 0,0 0,1 100 41,4 58,6 706 

 
 Вељуса 1552 806 746 2,8 2,9 2,7 100 51,9 48,1 1080 

 
 Водоча 318 180 138 0,6 0,7 0,5 100 56,6 43,4 1304 

 
 Габрово 399 205 194 0,7 0,7 0,7 100 51,4 48,6 1057 

 
 Градско Балдовци 755 371 384 1,4 1,4 1,4 100 49,1 50,9 966 

 
 Дабиље 1946 1000 946 3,6 3,7 3,5 100 51,4 48,6 1057 

 
 Добрејци 1764 917 847 3,2 3,4 3,1 100 52,0 48,0 1083 

 
 Дорломбос 117 61 56 0,2 0,2 0,2 100 52,1 47,9 1089 

 
 Злешево .. .. .. 

       
 

 Костурино 1280 656 624 2,3 2,4 2,3 100 51,3 48,8 1051 

 
 Куклиш 2532 1330 1202 4,6 4,9 4,4 100 52,5 47,5 1106 

 
 Мемешли 44 23 21 0,1 0,1 0,1 100 52,3 47,7 1095 

 
 Муртино 2209 1117 1092 4,0 4,1 4,0 100 50,6 49,4 1023 

 
 Орманли 34 17 17 0,1 0,1 0,1 100 50,0 50,0 1000 

 
 Попчево 343 185 158 0,6 0,7 0,6 100 53,9 46,1 1171 

 
 Просениково 1550 782 768 2,8 2,9 2,8 100 50,5 49,5 1018 

 
 Раборци 105 55 50 0,2 0,2 0,2 100 52,4 47,6 1100 

 
 Рич 382 205 177 0,7 0,7 0,6 100 53,7 46,3 1158 

 
 Сачево 540 280 260 1,0 1,0 1,0 100 51,9 48,1 1077 

 
 Свидовица 325 173 152 0,6 0,6 0,6 100 53,2 46,8 1138 

 
 Струмица 35311 17402 17909 64,6 63,7 65,5 100 49,3 50,7 972 

 
 Три Води 12 7 5 0,0 0,0 0,0 100 58,3 41,7 1400 

 
 Чепели .. .. .. 

       
Околу 65% од населението во општината е градско, односно живее во градот Струмица. 
Најголемиот дел од селското население живее во 9 села, од кои најголеми се Куклиш и 
Муртино. Во време на Пописот 2002   во општината има две населени места без население, а 
во 4 населени места со големина до 44 жители, живеат само 119 лица или 0,2% од вкупното 
население во општината.  

Табела 101. Број на населени места во општина Струмица според бројот на жители и концентрација 

на населението 

Број на жители Број на 
населени места 

% учество во вкупното 
население на општината 

Вкупно 
население 

Вкупно 25 100 54676 
Без население 2   
До 100 (до 44) 4 0,2 119 
101-500 7 3,6 1989 
501-1000 2 2,4 1295 
1001-2000 7 20,5 11221 
2001-3000 2 8,7 4741 
Над 35000 1 64,6 35311 

3.10.1.2. Структура на населението по пол и возраст  

Според Пописот 2002, бројот на машкото население и женското население во општината се 
изедначени. По населени места, процентуално учеството на жените е поголемо само во две 
населени места, во едно место учеството на мажите и жените е изедначено, а во сите останати 
има повеќе мажи (не се земени предвид 4 населени места кои имаат помалку од 44 лица). И 
во 2011 состојбата не е битно променета 49,9 % се мажи и 50,1 % се жени. Коефициентот на 
маскулинитет за општината изнесува 1000 мажи во однос на 1000 жени во 2002 (996 во 2011), 
а во по населени (2002 година) се движи од 966 до 1304.   
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Бројот на населението на возраст од 65 години и повеќе како и неговото учеството во вкупното 
население е во пораст (од 7,7% во 1994 на 11,3% во 2011 година).  Исто така и бројот и 
учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 години) е во пораст (од 67,6% 
во 1994 на 71,3% во 2011 година). Во истиот период, учеството на населението на возраст од 0 
до 14 години се  намалило од 24,4 % на 17,4%. (Табела 2 и Табела 3 во Прилог табели).  

Графикон 12. Вкупно население на општина Струмица по возрасни групи 

 

Според вредноста на индикаторите кои се применуваат за пресметка на рангот на 
демографска старост, населението во општина Струмица во 2002 година се наоѓа во рангот 4 
(од 7), односно во стадиумот “праг на демографска старост“. Настанатите промени од 2002 
наваму влијаат на измена на старосната структура на населението и според вредноста на 
индикаторите, во 2011 година населението во општина Струмица е во стадиумот 5, односно во 
“демографска старост“. 

 Просечна 
возраст 

Млади до 
20 години 

Помлади од 
40 години 

Население на 
возраст од 60 

години и повеќе 

Индекс на 
стареење 

Ранг на 
демографска 

старост 

2002 35,4 27,9 58,4 14,1 0,504 4 

2011  23,8 54,3 16,8 0,706 5 

Бројот на женско население на фертилна возраст во општината во периодот од 1994 до 2002 се 
зголемува а потоа се намалува. Учеството на женско население на фертилна возраст во 
вкупното население се намалува од 26,2% (1994) на 24,9% (2011).  

3.10.1.3. Стапки на наталитет, морталитет и природен прираст 

Во периодот 2005-2011 година родени се вкупно 4732 живородено деца (од 620 до 719 по 
поедини години). Стапката на наталитет се движи од 11,2 до 12,9 ‰, а во 2011 изнесува 11,6‰.  

Во истиот период вкупно умреле 3560 лица (од 471 до 544 по поедини години). Стапката на 
морталитет се движи од 8,5‰ до 9,7‰ (во 2011 изнесува 9,7). Во вкупниот број на умрени, по 
одделни години, учеството на умрените на возраст од 65 години и повеќе изнесува од 67-74 %, 
а на возраст од 45-60 години од 21 до 26%. Најголемиот дел од умрените во 2011 година се 
починати од болести на циркулаторниот систем (61 %) и од неоплазми (22%), потоа 4% од 
Болести на респираторниот систем, 3,5% од Повреда, труење и други одредени последици од 
надворешни причини и 3% од Ендокрини, нутритивни и метаболични болести. Според полот, 
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бројот на мажи е поголем во умрените на возраст од 45-60 години, а бројот на жени е поголем 
во умрените на возраст од 65 години и повеќе. 

Индексот на виталност е еден од повисоките во Југоисточниот регион и по одделни години се 
движи од 1204 до 1488 живородени на 1000 умрени. 

Вкупниот природен прираст за периодот 2005-2011 е позитивен и изнесува 1172 лица (од 111 
до 230 лица по одделни години). Стапките на природен прираст  за сите години во истиот 
период се позитивни и се движат од 2,0 ‰ до 4,1‰. 

3.10.1.4. Склопени и разведени бракови 

Во периодот 2005-2011 година, вкупниот број на склучени бракови изнесува 2596, а на 
разведени 365. По години бројот на склучени бракови варира и се движи од 330 (во 2006 
година) до 403 (во 2011), а на разведени од 41  (во 2006) до 61 (во 2009). Во анализираниот 
период стапките на нупцијалитет се движат 6,0 до 7,2‰, а стапките на диворцијалитет од 124 
до 170‰.  

3.10.1.5. Миграциски движења 

Според Пописот 2002 година, во општина Струмица околу 73 % е автохтоно население.  Од 
вкупното доселено население во општината, 14 % е доселено од друго населено место во од 
општина Струмица, 80% од друго место од друга општина и 6% од друга држава. 

Според редовните статистички истражувања за отселени и доселени лица, во периодот 2005-
2011, општина Струмица има вкупно негативно салдо на миграции од -10 лица, односно 
повеќе лица се отселиле од општината отколку што се доселиле. Кај внатрешните миграции 
салдото е позитивно, има 200 лица повеќе доселени во општина Струмица, отколку отселени. 
Но, кај надворешните, салдото е негативно, се отселиле 222 а се доселиле 12 лица (189 лица се 
одселиле во 2005) 

Според местото на доселување /отселување, во вкупниот број на мигранти најмногу се 
застапени лицата кои се доселиле од  други општини во општина Струмица односно се 
отселиле од општина Струмица во други општини. Поголемиот дел меѓу општинските 
мигранти се женски лица на возраст од 20 до 34 години, а заради склучување на брак или 
семејни причини.  

- 

Табела 102. Миграции во општина Струмица во периодот 2005-2011 

  2005-
2011 

2005-2011 
Структура 

во % 

2011 2011 
Стапки 
на 1000 
жители 

Вкупно население во општината на 30.06.2011: 56280     
Вкупно доселени  1708 100,0 256 4,5 

Доселени во општина Струмица од друга општина 1326 77,6 200 3,6 
Доселени од друго населено место во  општина Струмица 370 21,7 55 1,0 
Доселени граѓани во  општина Струмица од други држави 12 0,7 1 0,0 

Вкупно отселени  1718 100,0 229 4,1 
Отселени од општина Струмица во друга општина 1126 65,5 174 3,1 
Отселени во друго населено место во  општина Струмица 370 21,5 55 1,0 
Отселени граѓани од  општина Струмица во други држави  222 12,9 0 0,0 

Вкупно салдо (доселени-отселени) -10  27  
 Салдо - друга општина 200  26  
Салдо- друго место во иста општина 0  0  
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 Салдо - други држави -210  1  
 

Гледано на 1000 жители, во периодот 2006-2011 година, во општина Струмица годишно 
мигрираат од 6 до 9 лица на 1000 жители (8,6 во 2011). Стапката на доселени во истиот период 
се движи од 3 до 5 на 1000 (4,5 во 2011), а стапката на отселени од 4 до 5 на 1000 отселиле (4,1 
во 2011). Стапката на одселени во 2005 кога има најмногу отселени во странство изнесува8,3 
лица на 1000 жители. 

3.10.1.6. Структура на населението во општина Струмица според Пописот 2002 

Според етничката припадност, околу 92% од населението се Македонци, 7% Турци и 1% 
останати. 

Табела 103.  Население во општина Струмица според изјаснувањето за етничка припадност според 

пописите 1994 и 2002 година 

 Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Други 

Попис 1994 53336 49264 6 3576 198 0 187 105 
Попис 2002 54676 50258 3 3754 147 3 185 326 

 Структура во проценти 
Попис 1994 100 92,4 0,0 6,7 0,4 0,0 0,4 0,20 
Попис 2002 100 91,9 0,0 6,9 0,3 0,0 0,3 0,6 

 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години, според пописот 2002 година. 
4,2 % се неписмени (1,3% мажи и 3,0% жени).  

Од 43953 лица на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лицата со завршено 
средно училиште, а потоа со основно.  

 

Табела 104. Население во општина Струмица според според школска подготовка според пописот 2002 

година 

 Вкупно 
население 
на возраст 

15+ 

Без 
училиште 

Неком-
плетно 

основно 
образо-
вание 

Основно 
училиште 

Средно 
училиште 

Виша 
школа 

Висока 
школа, 

факултет, 
академија 

Магистра-
тура 

 

докторат 

Број 43953 1997 8569 11858 17007 1617 2828 31 8 
% 100 4,5 19,5 27,0 38,7 3,7 6,4 0,1 0,0 

 

Табела 105. Население во земјата во општина Струмица, на возраст од 15 и повеќе години според 

активноста, по пол, според пописот 2002 

 Вкупно Економски активни Економски 
неактивни  Сé Вработени Невработени 

Вкупно 43740 25243 15013 10230 18497 
Мажи 21826 14482 8842 5640 7344 
Жени 21914 10761 6171 4590 11153 
 Структура во % 
Вкупно 100 57,7 34,3 23,4 42,3 
Мажи 100 66,4 40,5 25,8 33,6 
Жени 100 49,1 28,2 20,9 50,9 
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Од вкупното население во општина Струмица, на возраст од 15 и повеќе години, кое е 
присутно во земјата, 58% се активни, а 34% вработени. И бројот на активните и бројот на 
вработените е значително поголем кај мажите отколку кај жените. 

3.10.1.7. Структура на домаќинствата во општина Струмица според Пописот 2002 

Според Пописот 2002 година во општина Струмица има 15892 домаќинства, од кои 90,7% се 
семејни, 8,5% се самечки и 0,8% се несемејни домаќинства со повеќе членови. Бројот на 
самечки домаќинства изнесува 1356, односно во нив живеат 2,5% од вкупното население во 
општината. Просечната големина на домаќинствата изнесува 3,4 лица колку што е и 
просечната големина на ниво на Југоисточниот регион. 

Од семејните домаќинства, најголем процент (89,1%) се едносемејни и 10,9% се домаќинства 
составени од две и повеќе семејства. Кај едносемејните домаќинства, 7,8 % се семејства 
составени од еден родител со дете/деца (6,4 % мајка со деца и 1,4% татко со деца). 

3.10.2 Услови за домување и работа во општината 

3.10.2.1. Станбен фонд - расположливост и опременост 

Според Пописот 2002 година во општина Струмица има 18460 стана или за 22% повеќе отколку 
во 1994 година. 16576 стана или околу 90% од вкупниот број на станови во 2002 година се 
населени, 7,6% ненаселени, а 1,9% се користат за одмор и рекреација. Вкупна површина на 
становите изнесува 1319134 м2. а на населените станови 1093756 м2 или 20,0 м2 по член на 
домаќинство. 76 % од населените станови се населени од нивните сопственици. 

Според годината на изградба, во вкупниот број на станови, учеството на становите изградени 
пред 1971 изнесува 37%, а во период од 1971 до 2002 изнесува 63%. Процентот на станови 
изградени во периодот 1990-2002 изнесува околу 17%. 

Според редовните статистички истражувања од областа на градежништвото во периодот 2005-
2012 година во општината се изградени само 1112 нов стан со вкупна корисна површина од 
92911 м2.  

3.10.2.2. Снабдување со вода за пиење 

Според податоците од Пописот 2002, 84,4% од вкупниот број на домаќинства во општината се 
снабдуваат со вода за пиење од јавен водовод, 8,8% од домаќинства навеле дека се 
снабдуваат со вода за пиење со сопствен хидрофор и 3% од извор и 3,6%  од бунари. 

3.10.2.3. Образование 

На почетокот на учебната 2011/2012 во општина Струмица има 23 редовни основни училишта 
со 275 паралелки и 4 средни училиште со 138 паралелки. 

Во периодот од 2000 година наваму бројот на запишани ученици во основно училиште има 
тренд на намалување и во 2012 година се запишани 5491 ученик или за 16% помалку ученици 
отколку во 2000 година. Во истиот период, бројот на наставници се зголемува, а бројот на 
ученици по еден наставник се намалува. 

Табела 106. Број на ученици и наставници во основните и средните училишта во општина Струмица 

  2000/2001 2003/2004 2006/2007 2010/2011 2012/2013 

Основно образование      
Број на ученици 6499 5919 6082 5760 5491 
Број на наставници 345 376 425 441 444 
Ученици на еден наставник 18,8 15,7 14,3 13,1 12,4 
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Средно образование      
Број на ученици 3528 3779 3895 4057 4018 
Број на наставници 170 197 212 240 255 
Ученици на еден наставник 20,8 19,2 18,4 16,9 15,8 

Во периодот од 2000-2010 година бројот на запишани ученици во средно училиште е зголемен 
за околу 14%. Во истиот период се зголемува и бројот на наставници, а бројот на ученици на 
еден наставник се намалува. 

Во периодот од 2007-2011 година на високообразовните институции дипломирале вкупно 
1056 студенти со постојано место на живеење во општина Струмица. 

3.10.2.4. Економија 

Во 2011 година во општина Струмица се активни 2558 деловни субјекти, од кои според 
големината, 1613 се микро, 924 се мали, 18 се средни и 3 се големи деловни субјекти. 
Најзастапена дејност во општината е “Трговија на големо и трговија на мало; поправка на 
моторни возила и мотоцикли“,  а потоа преработувачката индустрија, па “Стручни, научни и 
технички дејности“. 

Табела 107. Број на активни деловни субјекти во општина Струмица  по дејности (НКД Рев.2) 

  2010 2011 

Број на деловни субјекти 2628 2558 
По дејности, структура во %   
Вкупно 100,0 100,00 
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли 45,7 46,4 
Преработувачка индустрија 12,1 11,9 
Стручни, научни и технички дејности 6,1 6,6 
Други услужни дејности 6,3 6,4 
Транспорт и складирање 6,7 6,1 
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 5,0 4,9 
Градежништво 4,3 4,7 
Дејности на здравствена и социјална заштита 4,3 4,5 
Земјоделство, шумарство и рибарство 2,5 2,4 
Административни и помошни услужни дејности 2,0 1,3 
Информации и комуникации 1,5 1,3 
Уметност, забава и рекреација 1,2 1,1 
Образование 1,1 1,0 
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Резиме и заклучок 

Населението како извор на работна сила  во голема мера влијае на макроекономското 
окружување затоа што растот и конкурентноста на економијата зависат од квалитетен и 
функционален човечки капитал ангажиран на продуктивни работни места. И обратно, социо-
економското опкружување кое ги одредува условите за работа и живеење влијаат врз 
компонентите на природното и механичкото движење на населението и врз неговата 
образовна и квалификациона структура. 

Демографските показатели за обемот и динамиката на населението во Република Македонија 
на регионално ниво покажуваат значајни разлики кои укажуваат на диспропорции во 
територијалната дистрибуција на населението во државата. Поголемиот број од 
анализираните демографски индикатори за Југоисточниот регион во целина имаат поповолни 
вредности во споредба со истите индикатори за Пелагонискиот, Источниот, Вардарскиот и 
Југозападниот регион, а понеповолни во однос на Североисточниот, Полошкиот и Скопскиот 
регион. 

45% од вкупното население во Југоисточниот регион живее во 5 населени места кои имаат 
градски карактер: Богданци, Валандово, Гевгелија Радовиш и Струмица. Според големината, 
градските населби се најголеми, 29 населени места се од 1001  до 3000 жители, 90 со 101  до 
1000 жители и 28 населени места имаат под 100 жители или поточно до 68 жители. Во 
регионот има 36 населени места кои за време на пописот 2002 се без население. 

Просечната возраст при склучување на брак на девојките е 24 години, а при раѓање на првото 
дете 24. Вкупната стапка на фертилитет за Југоисточниот регион во периодот 2005-2011  
најчесто има вредност од 1,4 што е под сигурносната граница која обезбедува проста 
репродукција на населението. 

Стапките на природен прираст и на вкупен пораст на населението  за Југоисточниот регион во 
целина се ниски ама позитивни, но постојат разлики во рамките на регионот. Негативни стапки 
на пораст на населението имаат општинитите  Богданци, Босилово, Дојран, Конче и Ново Село 
во целиот период, а општина Валандово  во периодот 1994-2002. Салдото на надворешни 
миграции за Југоисточниот регион во целина е негативно, а најмногу отселени во странство 
има од општина Струмица и Ново село. Во однос на внатрешните миграции, односно 
меѓуопштинските,  Струмица, Гевгелија и Дојран имаат позитивно салдо. Меѓу општинските 
мигранти се пред се жени на возраст од 15-30 (34) години кои се селат поради  склучување на 
брак.  

Во вкупниот број на умрени, по одделни години, учеството на умрените на возраст од 65 
години и повеќе изнесува од 67-87 %, а на возраст од 45-60 години од 14 до 27%. Најголемиот 
дел од умрените се починати од болести на циркулаторниот систем (63 % од умрените во 



   

 

 

 

107 

 

2011) и од неоплазми (20% од умрените во 2011), потоа од Ендокрини, нутритивни и 
метаболични болести (4%) и од Болести на респираторниот систем (4%). Според полот, бројот 
на мажи е поголем во умрените на возраст од 45-60 години, а бројот на жените во умрените на 
возраст од 65 години, што укажува на подолго очекувано траење на животот кај жените во 
регионот. 

Населението на возраст од 65 години и повеќе како и неговото учеството во вкупното 
население, како и бројот и учеството на работоспособното население (на возраст од 15-64 
години) е во пораст, а учеството на населението на возраст од 0 до 14 години се  намалува. 
Бројот на ученици запишани во основно училиште во целиот период има постојан трен на 
намалување. 

Најголем процент од населението е со средно образование, а потоа со основно и некомплетно 
основно. 

Просечната големина на едно домаќинство во регионот изнесува 3,4 члена, а во самечки 
домаќинства живеат 2,5% од вкупното население во регионот. Просечно, по  член на 
домаќинство има 20,7 м2 станбена површина (просек за Република Македонија 19,7). 

Југоисточниот регион учествува во бруто-домашниот производ на Република Македонија со 
9,7% (во 2011 година). Според износот на БДП по жител, Југоисточниот регион е само зад 
Скопскиот регион, но има значителна разлика во големината од 28 индексни поени.  

Богатата хидрографска мрежа, големиот број сончеви денови, климатското поднебје и 
поволните педолошки услови го карактеризираат Југоисточниот регион како претежно 
земјоделски со квалитетното и обемно производство на раноградинарски култури, свеж 
зеленчук и овошје. Во структурата на бруто-додадена вредност на Југоисточниот регион, 
најголемо учество има секторот “Земјоделство, шумарство и рибарство“. Во 2011 година 
изнесува 33,2%. (највисоко  43,3% во 2005 година). 

Според Пописот на земјоделството во 2007 година во Југоисточниот регион има 25978 
индивидуални земјоделски стопанства или 13,5% од вкупниот број во Република Македонија, 
како и 61 деловен субјект кој се занимава со земјоделско производство. На индивидуалните 
земјоделски стопанства работат 67003 членови на домаќинствата, а во деловните субјекти 
1232 лица (или вкупно 68235 лица). На земјоделските работи во регионот во време на 
сезонските работи се ангажирани 22275 сезонски работници од кои 30% се жени. 

Најголемиот број на деловни субјекти во регионот се регистрирани за вршење на дејноста 
“Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли“,  а потоа 
преработувачката индустрија и транспортот и складирањето. Според големината, најголемиот 
дел (63%) се микро субјекти, 36% мали, 0,7 средни и 0,1 големи (8 субјекти во 2011.  

Во последните години е забележлив тренд на пораст на туризмот како стопанска гранка што 
најмногу се должи на ревитализацијата и искористувањето на Дојранското Езеро како 
туристички потенцијал. 

Во споредба со другите региони во Република Македонија, Југоисточниот регион има 
највисока стапка на активност и вработеност (70,7 и 60,9 во 2012 година), а најниска стапка на 
невработеност од 13,8 (2012 година).  

Стапката на невработеност  во Југоисточниот регион е значително повисока во  урбаните 
отколку во руралните средини, што секако се должи на развиеноста на земјоделството во 
регионот. Според полот, состојбата е променлива, но во последните две години, стапката на 
невработеност е поголема кај жените. 
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Просечна исплатена нето-плата по вработен во Југоисточниот регион во 2011 година изнесува 
16169 денари, што е за  е за околу 22,4 % од просечна исплатена нето-плата  на државно ниво.  

 

Расположливите официјални статистички податоци овозможуваат да се добие солидна 
претстава за демографската и социо-економската состојба во Југоисточниот регион. 
Расположливоста на податоците на интернет порталот на Државниот завод за статистика ја 
овозможува и олеснува работата со податоците на секој корисник.  

И покрај мноштвото расположливи податоци, за една ваква анализа недостасуваат уште некои 
податоци. На регионално ниво недостасуваат  податоци за приходи и расходи на 
домаќинствата, сиромаштија, социјално исклучени групи и слични индикатори. 

Недостасуваат одредени податоци на ниво на општина од областа на здраството, социјална 
заштита, регистрирани невработени и слично, кои се дисеминираат на ниво на здраствени/ 
социјални центри/ агенции за вработување. 

И конечно, за да послужи оваа анализа за целите дефинирани во проектната задача, потребни 
се и одредени податоци за населението до најниско територијално ниво (населено место), кои 
што може да се добијат само со спроведување на Попис на население, домаќинства и станови. 
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