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СОДРЖИНА 

 

                                                                                                                                                      

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 

Основа за изработка на овој документ е обезбедување на поддршка на проектите 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. Во рамките на задачата се предвидени и изработени 

три документи: 

- Социо-економските услови и демографскиот профил на населението во Југоисточниот 

регион 

- Индикатори и индекси за оценка на социо-економската ранливост на населението во 

однос на намалување на ризикот од катастрофи и климатски промени 

- Оценка на социо-економската ранливост на населението во десетте општини во 

Југоисточниот плански регион во однос на ризикот од катастрофи и климатски промени 

2. Применета методологија и користени податоци 

Оценката на социо-економската ранливост на населението во десетте општини во 

Југоисточниот плански регион во однос на ризикот од катастрофи и климатски промени e 

направена врз основа на сет (група) на индикатори избрана по дедуктивен метод. Во рамките 

на подготовката на вториот документ беше направен преглед на соодветата литература, 

вклучувајќи ja и македонскaта регулатива за управување со ризикот од катастрофи, врз чија 

основа се иденификувани и избрани индикаторите кои се применети за подготовка на оваа 

оценка. 

За одредување на концептуалната рамка за избор на индикаторите и пресметка на еден 

агрегатен индекс на социо – економска ранливост на населението кој ни послужи како 

показател по кој се рангирани општините според ранливоста тргнавме од следните дефиниции 

и концепти: 

- Ризикот од катастрофи е функција од опасноста, изложеноста, ранливоста на 

изложените елементи и способноста на заедницата за закрепне од последиците од 

катастрофата и да се врати во состојбата во која била пред катастрофата.  

- Без оглед на пристапот кој ќе биде применет, оценката на ризикот треба се направи во 

четири фази/чекори: оценка на опасноста, оценка на изложеноста, оценка на 

ранливоста на изложените елементи и оцекна на способноста на заедницата за 

закрепне од последиците од катастрофата и да се врати во состојбата во која била пред 

катастрофата.  

- Ранливоста е карактеристика на елементите изложени на ризик која што постои пред 

настанување на нарушувањето, промената или опасноста. 

- Ранливоста е склоност или подложност кон негативни влијанија.  

- Ранливоста е состојба определена од физички, социјални и економски фактори или 

процеси, како и фактори и процеси од животната средина кои ја зголемуваат 

чувствителноста на една заедница на влијанието на опасности.  
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- “Ранливост е присуството на посебни карактеристики, специфики и околностите на 

поединецот, заедницата, системите или објектите кои ги прават подложни на 

негативните влијанија и оштетувачките фактори на дадената опасност " (Уредба 2011) 

- Социјалната ранливост ги опишува оние карактеристики на населението кои влијаат на 

способноста на една заедница да се подготви за, да одговори на, и да закрепне од 

една опасност или катастрофа. Социјалната ранливост помага да се објасни зошто 

некои заедници ги доживуваат опасностите на различен начин, иако тие го доживуваат 

истото ниво на поплава или истите надојдени бранови во една бура. Социјалната 

ранливост е постоечка состојба или својство на една заедница, кое постои без оглед на 

било каква природна непогода. 

- Со оглед дека сиромаштијата е една од карактеристиките на социјално-ранливите 

групи на населението, при изборот на индикаторите за оваа оценка се земени во 

предвид групите на население во Република Македонија кај кои е пораширена 

сиромаштијата (идентификувани според статистичките истражувања, а официјално 

препознаени во Старатегијата за намалување на сиромаштијата во Република 

Македонија). 

Изборот на индикаторите е направен според неколку квалитативни критериуми избрани од 

пошироката листа на критериуми кои во литературата се сметаат како стандардни при развој 

на еден сет на индикатори. Така, при избор на индикаторите за оваа оценка тргнавме од тоа 

дека индикаторите треба да бидат:     

- Мерливи; 

- Релевантни, да се однесуваат на соодветната тема која е предмет на истражувањето за 

кое се одредува индикаторот; 

- Мерка само на важните - клучни елементи на една појава/ карактеристика наместо 

обид со еден индикатор да се  укажува на сите аспекти на таа појава/ карактеристика; 

- Аналитички и статистички точни (да бидат пресметани според важечки аналитички и 

статистички методи); 

- Разбирливи и да може лесно да се протолкуваат; 

- Веродостојни и точни (да се пресметаат врз основа на точни податоци од официјален 

и/или познат извор на податоци);  

- Споредливи (индикаторите за различни временски периоди и за различни 

територијални единици да бидат пресметани по иста методологија односно да 

одсликуваат иста содржина на појавата или карактеристиката која ја прикажуваат);  

- Расположливи (податоците за пресметка на индикаторите да се прибираат во рамките 

на одредено истражување или се составен дел од одредени администартивни 

евиденции, регистри или збирки на податоци); 

- Достапни (постоечките податоци за пресметка на индикаторите да може да се добијат 

од изворот кој ги прибира и обработува); 

- Да може да се репродуцираат. 

Откако ги определивме индикаторите за социо-економска ранливост, следниот чекор беше да 

дефинираме и пресметаме еден агрегатен показател/ индекс на социо – економска ранливост 
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на населението кој ни послужи да ги рангиранаме општините во Југоисточниот регион според 

социо-економска ранливост на населението кое живее во тие општини. Како модел ни 

послужи Social Vulnerability Index (SoVI), развиен од Susan Cutter. Пресметката на индексот ја 

направивме во неколку чекори опишани во параграфите кои следат. 

1. Ги прибравме влезните податоци/ индикатори, потребни за пресметка на индексот на 

социјална ранливост (ќе го употребуваме овој назив на индексот по примерот на моделот 

според кој е пресметан). Користените податоците се од Државниот завод за статистика - од 

последниот попис на населението (2002), од пописот на земјоделството (2007), проценки на 

населението по возраст и пол за 2012 (последна достапна година), податоци за здраствените 

установи и работници добиени од Заводот за здраствена заштита (извештаи изработени врз 

основа на матичната евиденција која ја водат здраствените установи) и податоци за корисници 

на парична социјална помош и за лица со посебни потреби од Министерството за труд и 

социјала (врз основа на евиденцијата која ја водат социјалните центри). 

2. Направивме нормализација на варијаблите сведувајќи ги на проценти или релативни 

показатели како што се показателите по 1 жител, на 1000 жители неселение, на 1 км квадратен 

исл. 

3. Направивме анализа на податоците употребувајќи дескриптивна статистика (пресметавме 

минимални, максимални и просечни вредности и стандардна девијација за секој сет од 

податоци). За карактеристиките на населението и становите за кои податоците се земени од 

Пописот на населението, домаќинствата и становите во 2002 година, направена е претпоставка 

дека релативните показатели се непроменети. Ваквата претпоставка е направена врз основа 

на анализата на социо-економските услови и демографскиот профил на населението во 

Југоисточниот регион (прикажана во првиот документ во рамките на оваа задача). 

4. Направивме стандардизација на влезните варијабли применувајќи z-score standardization, 

односно по формулата: 

 
При тоа добивме нов сет на варијабли со средна големина еднаква на 0 и стандардна 

девијација еднаква на 1.  

Во процесот на пресметка на индексот, не направивме меѓу факторска анализа на 

индикаторите со оглед да тоа дека го применивме дедуктивниот метод при изборот на 

индикаторите за пресметка на индексот. Покрај тоа, расположливоста и достапноста на 

податоците не ограничи и не бевме во можност да тргнеме од поширока листа на можни 

индикатори која би ја стесниле врз основа на резултатите од меѓу факторската анализа. 

5. Направиме агрегирање на стандардизираните вредности притоа водејќи сметка за 

предзнакот на вредноста  на секоја варијабла:  

SoVI=  Fx1 + Fx2 + Fx3…+Fxn – Fy1 - Fy2 - Fy3…- Fyn 

При што факторите Fx1  до  Fxn  ја зголемуваат ранливоста, а факторите од Fy1 до Fyn  ја 

намалуваат ранливоста. 
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6. На крајот, вредностите на пресметаните индекси за секоја општина ги мапиравме според 

перцентилите во три класи/ групи  и тоа:  

- до 33 перцентил, општини со ниска социјална ранливост; 

- од 33 до 66 перцентил, општини со умерена социјална ранливост; 

- над 66 пецентил, општини со висока социјална ранливост. 

Редните броеви на обсервациите во серијата каде се наоѓаат 33 и 36 перцентил се пресметани 

по формула 

при што: 

- p е перцентил; 

- R е рангот (редниот број) на една индивидуална обсервација во дадена серија од 

обсервации кои се наредени според вредноста од најмала кон најголема;  

- n е вкупниот број на обсервации во серијата (во нашиот случај, n е еднакво на 10 – десет 

индекси за 10 општини.   

Ако p=33,   R= p*(n+1)/ 100  R= 33*11/100= 3,63 (односно тоа е четвртата обсервација во нашата 

серија, означена како I4) 

Ако p=66,   R= p*(n+1)/ 100  R= 66*11/100= 7,26 (односно тоа е четвртата обсервација во нашата 

серија, означена како I7) 

Така нашите 10 обсервации (I1, I2….I10) ќе бидат групирани на следниот начин: 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 

0-32 перцентил 33-66 перцентил 67-100 перцентил 

7. Понатаму пресметаните оценки за социјална ранливост на населението заедно со 

пресметаната ранливост на другите изложени елементи треба да се доведат во врска со 

идентификуваните опасности и оценката на изложеноста на елементите за да се добие оценка 

за вкупната ранливост во однос на одредена опасност (што не е дел од оваа задача). За таа 

цел во литературата се посочени различни алатки, а многу често се користат ГИС технологиите 

преку мапирање на идентификуваните вредности на мапи.  

3. Ограничувачки фактори при изборот на индикаторите за пресметка на 

индекс на социо-економска ранливост на населението  

Најголем проблем при оценка на ранливоста на различни територијални нивоа е 

расположливоста на  веродостојни и точни податоци за пресметка на избраните индикатори 

како и достапноста до постоечките податоци. Овој проблем е наведен како ограничувачки 

фактор и во теоријата и во досега изработените оценки на ранливост. Така, и во овој прв обид 

на дефинирање на сет на индикатори за оценка за социјалната ранливост на населението по 

општини во Република Македонија, како и при самата пресметка на веќе дефинираниот 

индекс, најголем ограничувачки фактор е расположливоста на податоците за пресметка на 

индикаторите и достапноста до нив. 
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И покрај фактот дека постојат официјални статистички податоци речиси за сите карактеристики 

на населението кои се од интерес за определувањето на индикаторите и за пресметка на 

индексот, како и при подготовката на демографскиот и социо-економски профил на 

населението на одредено територијално ниво, и сега се соочивме со истите ограничувачки 

фактори: 

- 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. При 

пресметка на индексот, за одредени карактеристики за кои нема расположливи 

податоци од други извори и од понов датум, користени се  податоците од последниот 

спроведен попис во 2002 година по направената анализа и претпоставка  (како што е 

објаснето погоре во делот 2. точка 3). 

- 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 центри
1
. 

- Нерасполагање со официјални статистички податоци на ниво пониско од државното
2
 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.  

                                                        

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 редовни 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. 
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Овие ограничувачки фактори влијаеа на изборот на конечниот сет на индикатори, а со тоа и на 

содржината (компонентите) на индексот на социјална ранливост. Најголема слабост на 

пресметаниот индекс (според авторот на овој документ)  е што во него не се вклучени 

индикатори во врска со економската состојба на населението како што се стапката на 

невработеност и висината на приходите на домаќинствата. 

4. Индекс на социјална ранливост на населението во општините во 

Југоисточниот плански регион 

Постојат бројни студии во кои вра основа на ретроспективна анализа на одреден настан или 

серија на настани, се идентификувани широк спектар на социо-економските фактори кои ја 

зголемуваат ранливоста на различни еколошки и природни опасности, како што екстремна 

топлина, поплави, пожари, и лош квалитет на воздухот. Некои фактори, како што е на пример  

сиромаштијата се поврзуват со спектар на опасности, а некои фактори пак се повеќе 

специфични за одредена опасност. 

Тргнувајќи од концептот дека ранливоста е карактеристика на елементите изложени на ризик 

која што постои пред настанување на нарушувањето, промената или опасноста, пресметаниот 

индексот на социјална ранливост во рамките на оваа задача, не сe однесува конкретно на 

одредена опасност иако при изборот на индикаторите ги земавме во предвид опасностите кои 

може да се јават како и карактеристиките на населението кои го прават ранливо да 

одредената опасност. 

Како резултат на влијанието на присутните климатски фактори и услови кои се 

карактеристични за територија на Република Македонија, како и на климатските промени и 

трендови кои се случуваат на глобално, регионално и локално ниво,  Република Македонија во 

последните години често е подложна на природни непогоди од метеоролошки карактер, како 

што се:  

- екстремни климатски услови во летниот период, изразени со високи температури, 

суши и намален хидропотенцијал, 

- екстремни климатски услови во зимскиот период изразени со ниски температури, 

мразеви, снежни врнежи и друго, 

- пожари на отворен простор и шумски пожари од голем интензитет, 

- интензивни и поројни врнежи од дожд и град кои предизвикуваат штети во 

земјоделието, поплави, одрони и оштетување на инфраструктурата, 

- Земјотреси поради геотектонските предуслови (трустно подрачје), и со катастрофални 

последици (Валандово, Гевгелија).  

- лизгање на земјиште, ерозија и други тектонски пореметувања, и друго (Милковски, 

Љ., 2013). 

Ваквите природни непогоди имаат негативно влијание врз луѓето или животната средина. 

Природните непогоди во зависност од обемот и јачината може да влијаат негативно врз 

здравјето и економската состојба на населението: нарушување на здравјето, појава на 

одредени болести, психолошката траума по несреќата, економски загуби, принудна евакуација 
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од местото на живеење и губење на имот, а некои природните катастрофи вклучуваат и смрт 

или повреда за време на настанот. Ранливоста на природните катастрофи може да биде 

поголема под влијание на одредени социо-економски фактори.  

Ранливоста на локалното население во однос на одредени природни непогоди и природни 

катастрофи се зголемува кога е под влијание на одредени социо - економски фактори. Некои 

показатели постојано се појавуваат во направените анализи на социјалната ранливост, иако е 

можно да се изберат различни променливи за да ги претставуваат тие показатели. 

Карактеристиките кои најчесто се сретнуваат во литературата се: социо-економски статус 

(богатство или сиромаштија), возраст, специјални потреби на населението, пол и расата и 

етничка припадност. Во Табела 1 се претставени индикаторите кои ги избравме за пресметка 

на индексот на социјална ранливост. 

Социо-економскиот статус влијае на способноста на поединците и заедницата да ги апсорбира 

загубите од опасностите. Општо земено, лицата со ниски примања и оние кои живеат во 

сиромаштија се повеќе ранливи на природните катастрофи отколку богатите и тоа на различни 

начини и од различни причини. Сиромашните луѓе имаат помалку пари да трошат на 

превентивни мерки, итни резерви, и напорите за обнова. Тие обично живеаат во полоши 

станбени услови, не го осигуруваат својот имот исл, а доколку  претрпат штети од природна 

непогода, поради ниските примања неможат да ги санираат последиците. Во случај ако треба 

брза евакуација, лицата кои немаат сопствен автомобил се со помала веројатност да се 

евакуираат. Понатаму постои поголема веројатност, лицата со ниски примања да страдаат 

емоционален стрес и други психолошки влијанија по катастрофа заради економски загуби 

поради фактот дека тешко може да го надокнадат изгубеното. За жал, висина на примањата и  

стапката на невработеност кои се  битни индикатори кои се однесуваат на економската 

состојба на населението небевме во можност да ги вклучиме, поради нерасположливост и 

недостапност на податоците на општинско ниво. Гледано по региони, Југоисточниот регион 

има најниска стапка на невработеност, но и скоро најниска просечни плата.  

Во делот на социо-економски карактеристики е вклучена етничката припадност како фактор 

кој може да ја зголеми социјалната ранливост (Табела 1). Во сите општества има одредени 

расни, етнички, верски или друг вид на заедници кои во просек имаат понизок стандард на 

живеење од другите. Во Република Македонија ромската етничка заедница е идентификувана 

како ранлива и од тие причини е вклучена во пресметките на индексот на социјална 

ранливост. 
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Табела 1. Листа на вклучени индикатори за пресметка на Индекс за социjална ранливист на 

населението 

Концепт или 

карактеристика 

Варијабла Извор на податоци  и најниско 

територијално ниво на кое се 

достапни 

Ефект на 

социјалната 

ранливост 

Социо-економски 

карактеристики 

- Етничка припадност 

% на Роми Попис*, ДЗС,  населено место Ја зголемува 

Возраст % на возрасни (65+) 

% под 6 

Годишна проценка на 

населениеото, ДЗС, (општина) 

Попис * ДЗС,  населено место  

Ја зголемува 

Ја зголемува 

Основ по кој 

домаќинството го користи 

станот во кој живее 

% сопственици Попис*, ДЗС,  населено место  

Анкета за потрошувачка на 

домаќинствата во РМ 

(истражување на примерок), 

државно ниво 

Ја намалува 

Занимање % на земјоделски работници Попис*, ДЗС,  населено место  

Попис на земјоделие, ДЗС, 

(објавени податоци на 

општинско ниво, но методот на 

прибирање овозможува 

обработка по населени места) 

Ја зголемува 

Структура на семејствата % Семејства со еден родител- 

татко 

% Семејства со еден родител- 

мајка 

% на население кое живее во 

самечки домаќинства 

Попис*, ДЗС,  населено место  

SILK анкета, ДЗС, државно ниво, 

градско и останато 

Ја зголемува 

 

Ја зголемува 

 

Ја зголемува 

Домаќинства со поголем 

број на членови 

% Домаќинства составени од  две 

или повеќе семејства 

Попис*, ДЗС,  населено место  Ја зголемува 

Писменост % на неписмени во вкупно 

население на 9+ 

Попис*, ДЗС,  населено место  Ја зголемува 

Образование % помалку од завршена виша 

школа 

Попис*, ДЗС,  населено место  Ја зголемува 

Пораст на населението Просечна годишна стапка на 

пораст на населението 

Брз раст на населението 

Годишна проценка на 

населениеото, ДЗС, (општина) 

 

Ја зголемува 

Пристап до здравствени 

услуги 

лекари на 1000 жители Административни податоци – 

достапни на ниво на 30 

здраствени центри (на 

општинско ниво на барање)  

Ја намалува 

Население со посебни 

потреби 

% население со пречки во развојот 

% население со пречки во развојот 

сместени во институции 

Административни податоци – 

достапни на ниво на 30 

социјални центри (на општинско 

ниво на барање)  

Ја зголемува 

 

Ја зголемува 

Население кое бара 

посебен третман во случај 

на катастрофа 

туристи на 1000 жители Статистичко истражување за 

туризам, ДЗС (општина) 

Ја зголемува 

Социјална зависност % корисници на социјална помош Административни податоци – 

објавени на ниво на 30 

социјални центри (на општинско 

ниво на барање)  

Ја зголемува 

*Попис на населението, домаќинствата и становите 
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За целите на оваа оценка за етничката припадност се земени официјалните статистички 

податоци од последниот спроведен Попис во 2002 година. Етничката припадност е субјективна 

димензија и прибирањето на податоци во Пописот е врз основа на слободна декларација. 

Постојат случаи кога припадници на ромската популација од различни мотиви изјавуваат дека 

припаѓаат на друга етничка заедница; понекогаш во мали населби кога се малцинство, тие се 

идентификуваат со мнозинското население, а понекогаш и поради други мотиви. "Во Радовиш 

во последно време, Ромите се декларираат како дел од турската заедница. Причината за овој 

феномен се донациите најавени од страна на турски организации. Ромите сметаат, ако се 

декларираат како Турци, ќе може да се користи некои од овие донации. "(Влада на РМ, 2010). 

Овие отстапувања во декларациите по етничка припадност не може да се измерат, па затоа  ги 

користиме само официјалните податоци од пописот. 

Според некои анализи, во Југоисточниот плански регион, Јуруците се сметаат како ранлива 

група на население. Јуруците се посебна турска етничка група кои живеат во југоисточниот дел 

на земјата, односно во делови од Дојран, Валандово, Струмица, Штип и Радовиш. За Јуруците 

како помала група (доколку се изјасниле како Јуруци) нема достапни податоци од Пописот, со 

оглед на тоа дека за време на обработка на податоците од пописот, изјаснувањата за мали 

групи (или “непрепознаени“ како посебна етничка заедница) се сумирани во групата 

"останати/други". 

Сознанијата дека некои "Ромите се изјаснуваат како дел од турската заедница", како и фактот 

дека Јуруците се посебна турска етничка група, не ни дозволуваат целато население со турска 

етничка припадност во регионот, да го сметаме како ранлива група. Со цел да се вклучи и 

индикатор за Јуруците во оценката за ранливост, неопходни се дополнителни истражувања за 

да се оцени нивниот број и територијална разместеност. Затоа засега, врз основа на етничка 

припадност, во нашата листа на избрани индикатори е вклучена само ромската популација. 

Возраста е земена како еден од факторите кои може да ја зголемат социјалната ранливост 

тргнувајќи од фактот дека во услови на катастрофи, децата и постарите без надворешна 

поддршка не можат да одговорат на катастрофата. Пореметувањата кои може да настанат по 

несреќата може да имаат значајни психолошки и физички влијанија врз деца. Имајќи ги во  

предвид висините на пензиите, а и општо земено постои поголема веројатност постарите лица  

да ги немаат потребните физички и економски ресурси за ефикасно да одговорат на 

катастрофа. Исто така и децата до 6 години  и повозрасните се здраствено почуствителни па се 

со поголема веројатност да страдаат од здравствени проблеми, Старите пак и да потешко 

закрепнуваат. Стари лица се потешки за евакуација не само заради физички потечкотии, туку и 

заради фактот дека  не сакаат да се евакуираат од своите домови во катастрофа.  

Лицата со одредени занимања може да бидат поранливи од другите на природни катастрофи 

и климатски промени. Во услови кога природна катастрофа ќе го погоди земјоделскиот имот 

ќе останат и без работа и без приход и сопствениците и наемните работници. Од друга страна 

земјоделските работници со оглед дека работат на отворено се повеќе изложени на ризикот 

по здравјето од топлотните бранови и другите појави предизвикани од климатските промени. 

Таква изложеност постои и кај градежните работници и кај некои услужни занимања кои 

работат  одредени услужни дејности на отворен простор. Со оглед на тоа дека Југоисточниот 

регион е претежно земјоделски крај, бројот на лица кои работат на земјоделските стопанства 

го вклучивме во сетот на индикаторите. 
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Домаќинствата со голем број на издржувани членови или семејства составени од самохрани 

родители со деца често пати имаат ограничени финансиски средства и доколку се погодени од 

природна непогода потешко можат да се справат со последиците. Во иста положба се и лицата 

кои примаат социјална помош. Не крајот, како фактори кои ја зголемуваат социјалната 

ранливост се вклучени лицата со посебни потреби кои живеат во своите семејства, како и 

лицата со посебни потреби кои живеат во специјални институции или болници со оглед дека 

нив им треба посебна грижа, континуирано обезбедување со лекарства исл., а во услови на 

евакуација им треба и посебна помош. Во население за кое е потребно посебно внимание се 

вклучени и туристите. Прво тие го зголемуваат бојот на изложените елементи, а од друга 

страна, тие не го познаваат местото во кое се дојдени, ниту знаат каде треба да се обратат во 

услови на природна непогода. 

Во индексот се вклучени и два фактора кои влијаат на намалување на ранливоста на 

населението ( се разбира доколку имаат поголеми вредности): поголем пристап до здраствени 

услуги и процент на станови населени од сопствениците.  

Во Табела 1 се вклучени поголемиот дел од факторите кои сметавме дека придонесуваат за 

зголемување на социјалната ранливост на населението кои ги идентификувавме врз основа на 

теоријата, но и имајќи го во предвид демографскиот и социо-економскиот профил на 

населението во општините во Југоисточниот регион. Иако беше можно да се идентификуваат и 

некои други показатели кои се конкретно поврзани со одредена конкретна опасност, тие не се 

вклучени (Табела 2). Исто така не се вклучени и некои од факторите кои се однесуваат на 

конкретна опасност, како на пример дали домаќинството располага со разладни уреди (во 

врска со топлотните бранови) или пак дали домаќинството има осигурување на имотот (во 

врска со поплави). Невклучувањето на овие индикатори од една страна е од причина што не 

располагаме со податоци, а од друга страна што правиме еден индекс за социјална ранливост 

кој не е дирекно поврзан со одредена опасност. 

Имајќи во предвид дека во согласност со статистичките методологии пропишани од Евростат, 

најголемиот дел од истражувањата кои се прават на база на примерок се спроведуваат и 

резултатите се обработуваат и дисеминираат на НТЕС 3 ниво (статистички/ плански региони), 

некои од податоците не може да се очекуваат на пониско територијално/географско ниво. Но. 

Без оглед дали еден индикатор е вклучен или не во пресметка на индексот, ако тој е 

расположлив на НТЕС 3 ниво, многу е важно тој да се земе во предвид при анализата на 

ранливоста во одреден регион. Од тој аспект би било пожелно податоците од истражувањето 

SILK (Анкета за приходи и услови за живеење) да обезбедува резултати на НТЕС 3 ниво. 

Административните податоци (како што се бројот на невработени, корисници на социјална 

помош, лекари, медицински услуги и слично) кои се добиени од евиденциите составени од 

индивидуални записи, претпоставиме дека би било можно да се обработат и дистрибуираат на 

општинско ниво. Веројатно за некои евиденции е потребно прилагодување на софтвер кој го 

користат за таа намена. Имајќи го во предвид неуспехот да се спроведе до крај последниот 

Попис на населението, становите и домаќинствата во 2011 година, кој според применетата 

методологија беше традиционален попис (собирање на податоци - попишување во 

домаќинствата од страна на попишувачи), развој на административните евиденции и регистри 

станува дури и од поголемо значење отколку порано во однос на обезбедување на податоци 

за демографските и социо - економски карактеристики на населението. 
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Табела 2. Листа на идентификувани потенцијални индикатори за пресметка на Индекс за социjална 

ранливист на населението кои не се вклучени во пресметаниот индекс 

Концепт или 

карактеристика 

Варијабла Извор на податоци  и најниско 

територијално ниво на кое се 

достапни 

Ефект на 

социјалната 

ранливост 

Социо-

економски 

карактеристики 

 

- GDP per capita 

- Просечна плата 

- Износ на месечни 

приходи на 

домаќинствата 

Годишно статистичко истражување 

(ДЗС) НТЕС 3  

Месечно статистичко истражување 

(ДЗС) НТЕС 3  

SILK, статистичко истражување на 

примерок (ДЗС), државно ниво 

Ја зголемува 

Етничка 

припадност 

- % на Јуруци Попис на население, ДЗС,  (доколку 

се изјасниле како Јуруци), населено 

место  

Ја зголемува 

Вработеност % на невработени или 

стапка на невработеност 

- АРС според  ILO методологија, 

квартално (ДЗС), НТЕС 3 

- Административни податоци – 

регистрирани невработени (30 

Центри за вработување)  

- Попис на население, ДЗС,  

населено место 

Ја зголемува 

Занимање % на работници кои 

извршуваат: 

- земјоделски занимања 

- градежни 

- ниско квалификувани 

работници 

Попис на населението, 

домаќинствата и становите, ДЗС,  

населено место 

Ја намалува 

 

Во Табела 3, покрај пресметаните  индекси на социjална ранливист на населението за секоја 

општина, прикажани се и стандардизираните вредности на секој од индикаторите користени 

за пресметка на индексите. Од овие вредности може да се види кој фактор во која општина 

повеќе влијаел на зголемување на социјалната ранливост. 

Треба да се напомене дека квантификацијата на овие идентификувани групи на население 

како социјално ранливи е многу важно, но исто така е важно и како секој фактор или варијабла 

влијае или како сите фактори влијаат меѓусебно и прават социјално ранливи групи. При 

изборот на една варијабла, на пример сиромаштија, незначи дека ги опфаќа сите Роми или 

сите семејства составени од самохрани мајки со деца кои се идентификувани генерално како 

сиромашни, бидејќи не сите Роми или не сите самохрани мајки со деца се сиромашни. 

Набројаните ранливи групи треба да се сватат повеќе како групи кај кои товарот од 

природните опасности и катастрофи ќе се натовари на социјалниот товар кој веќе постои кај 

овие ранливи овие групи  (заради социо-економскиот статус, возраста, полот, условите за 

живеење и работа и семејни околности) и нивното меѓусебното влијание би придонело за 

зголемување на ранливоста.  
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Табела 3. Индекс за социjална ранливист на населението во општините на Југоисточниот регион 

Општина 

Б
о
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Ге
в

ге
л

и
ја

 

Д
о

јр
а

н
 

К
о

н
ч

е
 

Н
о

в
о

 С
е

л
о

 

Р
а

д
о

в
и

ш
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Индекс на социјална ранливост 

(SoVI) 

-3.84 -3.52 -0.44 1.76 -1.11 9.50 -0.004 -0.04 0.97 -3.28 

% на Роми -0.64 -0.35 -0.16 -0.59 -0.56 2.58 -0.66 -0.61 1.14 -0.16 

% млади на возраст од 0 до 6 

години  -1.37 -0.10 -0.24 1.78 -0.64 -0.43 0.90 -1.49 0.71 0.87 

% на возрасни 65+ години 0.91 0.00 0.21 -1.91 0.72 0.58 0.01 1.56 -1.20 -0.89 

% на земјоделски работници од 

вкупно население -0.56 1.45 0.01 1.78 -1.06 -0.73 0.75 0.37 -0.85 -1.16 

% на станови населени од 

сопствениците  -1.16 1.26 1.01 1.62 -0.67 -1.45 -0.29 0.51 -0.73 -0.08 

% Семејства со еден родител- 

татко 0.35 -1.66 0.94 -0.05 -1.17 1.08 -0.20 1.72 -0.82 -0.19 

% Семејства со еден родител- 

мајка 0.55 -0.99 0.02 -0.96 1.41 1.50 -1.54 0.50 -0.88 0.39 

% на население кое живее во 

самечки домаќинства  0.27 -1.44 0.37 -1.58 1.47 1.66 -0.52 -0.16 -0.05 -0.03 

% Домаќинства составени од  две 

или повеќе семејства -0.31 2.06 -0.62 0.04 -0.88 -0.10 -0.99 1.71 -0.75 -0.16 

% на неписмени во вкупно 

население на возраст од 9+ 

години -1.35 0.30 -0.77 1.71 -1.53 -0.65 1.00 0.24 0.86 0.18 

% помалку од завршена виша 

школа -0.12 0.86 -0.15 1.19 -1.49 0.00 1.45 0.58 -0.68 -1.65 

Просечна годишна стапка на 

пораст на населението -1.31 -0.65 0.18 1.71 0.38 -0.11 -0.32 -1.71 0.73 1.09 

лекари на 1000 жители -0.07 -0.89 0.10 -0.91 2.04 -0.41 -0.93 -0.63 0.04 1.66 

% население со пречки во 

развојот 0.11 -1.15 1.24 -1.09 1.53 -0.84 0.68 -1.09 1.03 -0.42 

% население со пречки во 

развојот сместени во институции -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 3.00 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 

туристи на 1000 жители -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.22 3.00 -0.35 -0.35 -0.35 -0.31 

% корисници на социјална помош -0.94 -0.80 0.31 1.11 -0.71 0.43 -1.10 -1.08 1.71 1.07 
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Според пресметаниот индекс на социjална ранливост на населението,  општините се 

рангирани во три групи: со ниско, средно (умерено) и високо ниво на социјална ранливост. 

Табела 4. Рангирање на општините во Југоисточниот регион 

според нивото на социjална ранливост на населението 

Општина SoVI Ниво на социјална ранливост 

Богданци -3,840 Ниско 

Босилово -3,518 Ниско 

Струмица -3,276 Ниско 

Гевгелија -1,109 Средно (умерено) 

Валандово -0,438 Средно (умерено) 

Ново Село -0,040 Средно (умерено) 

Конче -0,004 Средно (умерено) 

Радовиш 0,973 Високо 

Василево 1,756 Високо 

Дојран 9,497 Високо 

 

Во групата општини со висока социјална ранливост (висока во споредба со другите општини во 

регионот), фактори кои придонесуваат за повисоките вредности на индексите се: 

o Во општина Дојран: 

- Број на туристи на 1000 жители  

- Процентуално учество на Ромите во вкупното население 

- % на население кое живее во самечки домаќинства  

- % на семејства со еден родител- мајка, во вкупниот број на едносемејни домаќинства 

- % на семејства со еден родител- татко, во вкупниот број на едносемејни домаќинства 

- Процентуално учество на возрасните (на возраст 65 години и повеќе) во вкупното 

население 

- Процентуално учество на население кое користи социјална помош во вкупното 

население 

o Во општина Василево: 

- Процентуално учество на младите на возраст од 0 до 6 години во вкупното население 

- Број на земјоделски работници на 1000 жители 

- Процентуално учество на неписмените во вкупното население на возраст од 9 години и 

повеќе  

- Просечна годишна стапка на пораст на населението 

- Процентуално учество на населението со помалку од висико образование во вкупното 

население на возраст од 15 години и повеќе  

- Процентуално учество на население кое користи социјална помош во вкупното 

население 
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o Во општина Радовиш: 

- Процентуално учество на население кое користи социјална помош во вкупното 

население 

- Процентуално учество на Ромите во вкупното население 

- Процентуално учество на лица со пречки во вкупното население  

- Процентуално учество на неписмените во вкупното население на возраст од 9 години и 

повеќе  

- Просечна годишна стапка на пораст на населението 

- Процентуално учество на младите на возраст од 0 до 6 години во вкупното население 

Пресметаните индексите на ранливост треба да се сметаат како апроксимација и можат да 

бидат показател за потреба од понатамошни квалитативни истражувања од страна на 

надлежните институции за добивање на поконкретни сознанија за социо-економската 

ранливост на просторите за се однесуваат.  

5. Краток демографски и социо-економски профил на Југоисточниот регион 

Во Табела 5 се дадени вредностите на влезните индикатори употребени за пресметка на 

индексот на социјална ранливост (во %, на 1000 жители исл), како и кратко образложение за 

движењето на тие вредности во регионот, со цел да се добие кратка престава за 

демографскиот и социо-економскиот профил на регионот и за бројот /обемот на изложените 

елементи.  

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. 
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Табела 5. Вредности на влезните индикатори употребени за пресмека на индексот на социјална 

ранливост 

Општина 
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Social vulnerability index (SoVI) -3,84 -3,52 -0,44 1,76 -1,11 9,50 -0,004 -0,04 0,97 -3,28 

Роми 0,01 0,17 0,27 0,04 0,06 1,72 0,00 0,03 0,96 0,27 

% млади на возраст од 0 до 6 години 5,77 7,23 7,07 9,40 6,61 6,85 8,39 5,63 8,17 8,34 

% на возрасни 65+ 14,59 13,00 13,36 9,64 14,25 14,01 13,02 15,74 10,89 11,43 

Земјоделски работници 1000 жители  48,54 90,52 60,37 97,25 38,14 44,90 75,86 67,81 42,46 36,10 

% на станови населени од сопствениците 72,20 81,19 80,25 82,51 74,03 71,15 75,43 78,40 73,80 76,23 

% Семејства со еден родител- татко, во 

вкупниот број на едносемејни домаќинства 

1,52 1,13 1,64 1,44 1,22 1,67 1,42 1,79 1,29 1,42 

% Семејства со еден родител- мајка, во 

вкупниот број на едносемејни домаќинства 

6,57 4,54 5,88 4,59 7,71 7,83 3,81 6,51 4,68 6,37 

% на население кое живее во самечки 

домаќинства  

2,70 1,46 2,77 1,35 3,57 3,71 2,12 2,39 2,46 2,48 

% Домаќинства составени од  две или 

повеќе семејства 

9,16 20,85 7,62 10,86 6,35 10,20 5,77 19,14 6,96 9,87 

% на неписмени во вкупно население на 

возраст 9+ 

1,27 4,49 2,41 7,25 0,92 2,64 5,86 4,37 5,59 4,25 

% на население со помалку од висико 

образование во вкупно население на 

возраст 15+ 

94,34 97,29 94,25 98,29 90,19 94,70 99,06 96,44 92,63 89,71 

Просечна годишна стапка на пораст на 

населението 

-0,43 -0,23 0,03 0,50 0,09 -0,06 -0,13 -0,55 0,20 0,31 

Лекари на 1000 жители 1,8 0,4 2,1 0,3 5,5 1,2 0,3 0,8 2,0 4,8 

 %  на лица со пречки во вкупното 

население 

0,19 0,06 0,31 0,06 0,34 0,09 0,25 0,06 0,29 0,13 

 %  на лица со пречки сместени во 

институции во вкупното население 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% на население кое користи социјална 

помош 

0,41 0,47 0,96 1,32 0,51 1,02 0,33 0,35 1,59 1,30 

 

Според Пописот 2002 година, според етничката припадност, околу 91 % од населението во 

регионот се Македонци, 7 % Турци, 1% Срби и уште околу 0,4% останати. Етничката структура 

во меѓупописниот период не е многу значително изменета. Бројот на ромите во регионот е 

многу мал.  
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Табела 6. 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 
 

По општини, наголем процент на Роми во вкупното население има во општина Дојран (1,7%), 

Во  Богданци, Василево и Ново Село има само по неколку лица, а во воопшто нема појава во 

Конче.  

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%. Учеството на населението на возраст од 0 до 6 години во вкупното население на 

регионот изнесува 7,7% во 2012 година. Гледано по општини најголем процент на население 

на возраст од 0 до 6 години има општина Василево (9,4%), а најмал општина Ново Село (5,6%), 

и обратно,  Василево има најмал процент на население на возраст од 65 и повеќе години 

(9,5%), а  најголем процент има општина Ново Село (15,7%). 

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). 

Најголем процент на семејства составени од сама мајка со деца во вкупниот број на 

едносемејни домаќинства има во општина Дојран, а најмал во Конче. Најголем процент на 

семејства составени од сам татко со деца во вкупниот број на едносемејни домаќинства има во 

општина Ново Село, а најмал во Босилово.  

Најголем процент на население кое живее во самечки домаќинства има во општина Дојран, а 

најмал во Василево. Домаќинствата составени од повеќе семејства се најзастапени во општина 

Босилово, а најмалку во Конче. 

Од вкупниот број на население на возраст од 10 и повеќе години во Југоисточниот регион, 

според пописот 2002 година, околу 4 % (или 5991 лице) се неписмени, од кои 2,7% (4123) се 

жени.  
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Од 137433 лица на возраст од 15 години и повеќе, најголем процент се лица со завршено 

средно училиште, а потоа со основно.  

Табела 7. 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 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 

Податоците за земјоделските работници се однесуваат на бројот на население кое работи на 

земјоделски работи во општините во регионот. Не сите што работат во една општина и живеат 

во истата општина. Затоа показателот е пресметан како број на работници во однос на 1000 

жители население (како што е пресметан и индикаторот за  туристите).  Најмногу работници во 

однос на 1000 жители во текот на сезонските работи има  во општина Василево (972), а 

најмалку во општина Струмица (361). 

Според Пописот 2002 година во Југоисточниот регион има 59436 стана, а во периодот 2005-

2012 година во општината се изградени 2717 нови стана. 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%.  Од вкупниот број на населени станови во регионот,  

76% се населени од нивните сопственици (Василево 82,5% и Дојран 71,2%) . 

Во 2011 година, учеството на Југоисточниот регион во бруто-домашниот производ на 

Република Македонија изнесува 9,7% (најголемо учество има Скопскиот регион 42.4%, додека, 

пак, најмало учество има Североисточниот регион со 5.5%.). 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). 

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. 

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), но и скоро најниска просечни плата. 

Стапката на невработеност  во Југоисточниот регион е значително повисока во  урбаните 

отколку во руралните средини, што секако се должи на развиеноста на земјоделството во 
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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. 

Просечната исплатена нето-плата во сите региони е помала од државниот просек, освен во 

Скопскиот каде е повисока за 18,4%. 

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).  

6. Заклучок 

Употребата на индикатори и индекси за мерење на карактеристиките на системите кои се 

предмет на интерес е во се поголем подем во литературата и праксата. Сепак, постојат неколку 

ограничувања поврзани со развојот и користењето на индикаторите и индексите. Прво, постои 

можност да се  редуцира комплексноста на меѓусебните влијанија во рамките на системот на 

само една одредена променлива или збир на сет од неколку променливи што може да има 

големи последици за тоа што се мери и како се мери. Од друга страна пак, некои концепти или 

меѓусебни влијанија се многу тешко измерливи. Покрај тоа, достапноста на податоците 

претставува проблем како за оценка на опасностите така и за параметрите за население и 

претставува проблем кој може да го попречи изборот на влезните променливи.  

Исто така треба да се има предвид дека пресметаните индекси на социјална ранливост се 

ограничени во обемот на анализа на одредена географска единица и во одредена временска 

рамка. Постојат дополнителни ограничувања во споредливоста помеѓу различни индекси, 

бидејќи секој индекс е развиен врз основа на различен сет на варијабли или може да е 

развиен со исти варијабли, но дефинирани по различни методологии.  

Имајќи го ова во предвид, како и набројаните ограничувачки фактори при изборот на 

индикаторите во рамките на нашата задача (во делот 2 од овој документ), на пресметаните 

индекси за социјална ранливост на населението во општините во Југоисточниот регион треба 

да се гледа повеќе како на описи на постојните услови, отколку како егзактна квантификација 

на ранливоста која би се користела како  алатка за предвидување.  

Индексите на ранливост треба да се сметаат како апроксимација и можат да бидат показател 

за потреба од понатамошни квалитативни истражувања од страна на надлежните институции 

за добивање на поконкретни сознанија за социо-економската ранливост на просторите за се 

однесуваат. Самите индексите (или индексите со дополнети сознанија)  може да послужат и 

како водич за развој на политика за намалување на социјалната ранливост во регионот и да 

послужат како средство за мерење на напредокот кон таа специфична цел. Употребата на 

индексите може да се прошири и на национално ниво доколку и за другите општини се 

пресметаат индекси според истата концептуална рамка и истите влезни индикатори.    

 

 



    

 

 

 

United Nations Development Programme 

 

 

 

22 

 

Библиографија 

Birkmann, J., 2005. Danger need not spell disaster—but how vulnerable are we? Research Brief, Number I, 

United Nations University, Tokyo. 

Birkmann, J. (Ed.), 2006a. Measuring Vulnerability to Natural Hazards—Towards Disaster-Resilient 

Societies. UNU Press, Tokyo, New York. 

Birkmann, J., Wisner, B., 2006b. Measuring the un-measurable. The challenge of vulnerability. Source, No. 

5/2006. United Nations University—Institute for Environment and Human Security, Bonn. Available at: 

/http://www.ehs.unu.edu/file.php?id=212S. 

Cardona, Omar D. 2003, The Need for Rethinking the Concepts of Vulnerability and Risk from a Holistic 

Perspective: A necessary Review and Criticism for Effective Risk Management.. Chapter 3 of the book 

Mapping Vulnerability: Disaster, Development and People, 2003, G.Frerks, D.Hilhorst(ED) G.Bankoff 

Earthscan Publishers, London 

Cardona, O.D., 2005. Indicators of disaster risk and risk management—main technical report. IDB/IDEA 

Program of Indicators for Disaster Risk Management, National University of Colombia, Manizales. 

Available at / http://idea.unalmzl.edu.co 

Cardona, O.D., 2006. A system of indicators for disaster risk management in the Americas. In: Birkmann, J. 

(Ed.), Measuring Vulnerability to Natural Hazards—Towards Disaster Resilient Societies. UNUPress, Tokyo, 

New York, Paris. 

Cutter, S. et al.( 2009), Social Vulnerability to Climate Variability Hazards: A Review of the Literature, Final 

Report to Oxfam America, University of South Carolina, Columbia 

Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. and Webb, J. (2008). A place-based model 

for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change 18(4), pp. 598-

606. 

Cutter, S. L., Boruff, B. J. and Shirley, W. (2003). Social Vulnerability to Environmental Hazards. Social 

Science Quarterly 84(2), pp. 242-261. 

Department of Regional Development, Environment Executive Secretariat for Economic, and Social Affairs 

Organisation of American States. (SAO AS 1991): Primer on Natural Hazard Management in Integrated 

Regional Development Planning. Technical report, Organisation of American States, Washington, USA, 

1991. 

European Environment Agency (2012a). Urban adaptation to climate change in Europe – Challenges and 

opportunities for cities together with supportive national and European policies. EEA Report No 2/2012 

European Environment Agency (2012b). Climate change, impacts and vulnerability in Europe – An 

indicator-based report, EEA Report No 12/2012 

European Commission, Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management Commission 

Staff Working Paper, SEC(2010) 1626 final, Brussels, 21.12.2010 

Füssel, H. (2007a). "Vulnerability: A generally applicable conceptual framework for climate change 

research." Global Environmental Change 17(2): 155-167.  

Füssel, H. (2007b). "Adaptation planning for climate change: Concepts, assessment approaches, and key 

lessons." Sustainability Science 2(2): 265-275. 

 

Füssel, H.-M., 2005: Vulnerability to climate change: a comprehensive conceptual framework. University of 



    

 

 

 

United Nations Development Programme 

 

 

 

23 

 

California International and Area Studies Breslauer Symposium Paper 6, Berkeley, CA, 36 pp. 

Government of the Republic of Macedonia, Poverty Reduction Strategy Paper (Interim Version), Skopje, 

November 10, 2000 

Heberger, M. and Moore, E: Adapting to Rising Tides: Vulnerability to Sea Level Rise in Select Communities 

in the San Francisco Bay Region, ART Vulnerability and Risk Assessment Report, Apendix D. Socio-

Economic Vulnerability Analysis, Pacific Institute, Oakland, California,  

IDNDR (1990-2000), DHA Geneva (December 1992), Internationally agreed glossary of basic terms related 

to Disaster Management 

IPCC (2007a) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (S. Solomon, D. Qin, M. 

Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor and H. L. Miller, eds.). Cambridge University Press, 

Cambridge. http://www.ipcc.ch/publications_ and_data/ar4/wg1/en/contents.html. 

IPCC (2007b) Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group 

II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (M. L. Parry, O. F. 

Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden and C. E. Hanson, eds.). Cambridge University Press, 

Cambridge. http://www.ipcc.ch/ publications_and_data/ar4/wg2/en/contents.html. 

IPCC (2012) Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. 

Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (C. B. Field, V. Barros, T. F. Stocker and 

D. Qin, eds.). Cambridge University Press, Cambridge. http://ipcc-wg2.gov/SREX/report/. 

IPCC, 2012: Glossary of terms. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 

Change Adaptation [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. 

Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. A Special Report of Working Groups I 

and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, 

UK, and New York, NY, USA, pp. 555-564. 

Lina Lundgren & Anna Jonsson (2012), Assessment of social vulnerability, A literature review of 

vulnerability related to climate change and natural hazards, CSPR Briefing No 9, 2012 

National Research Council (2006). Facing Hazards and Disasters: Understanding Human Dimensions. 

Washington, DC, Joseph Henry Press.  

National Research Council (NRC) (2007). Tools and Methods for Estimating Populations at Risk from 

Natural Disasters and Complex Humanitarian Crises. Washington D.C.: The National Academies Press. 

Nick Brooks, Vulnerability, risk and adaptation: A conceptual framework, Tyndall Centre Working Paper 

No. 38, Tyndall Centre for Climate Change Research and Centre for Social and Economic Research on the 

Global Environment (CSERGE), School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, 2003 

Parker, D. and Tapsell, S. et al., (2009) Deliverable 2.1. Relations between different types of social and 

economic vulnerability. Final draft report submitted to EU project ‘Enhancing resilience of communities 

and territories facing natural and na-tech hazards’ (ENSURE). 

Pelling, M., 2004. Visions of Risk: A Review of International Indicators of Disaster Risk and its Management. 

UNDP—Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BRCP), Geneva. 

Polsky, C., R. Neff, and B. Yarnal (2007). “Building comparable global change vulnerability assessments: the 

vulnerability scoping diagram.” Global Environmental Change 17(3-4): 472-485. 

 

Република Македонија, Министерство за труд и социјална политика, Национална стратегија за 



    

 

 

 

United Nations Development Programme 

 

 

 

24 

 

намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија (Ревидирана 

2010-2020), Скопје, март 2013 година 

State Statistical Office, Relative poverty in 2010, News release, No: 4.1.11.48, Skopje 11.07.2011 

Tapsell, S; McCarthy, S; Faulkner, H & Alexander, M (2010): Social Vulnerability and Natural Hazards. 

CapHaz-Net WP4 Report, Flood Hazard Research Centre – FHRC, Middlesex University, London (available 

at: http://caphaz-net.org/outcomes-results/CapHaz- Net_WP4_Social-Vulnerability.pdf). 

UNISDR (2009), Terminology on disaster risk reduction  

Turner, B. L. I., R. E. Kasperson, P. A. Matson, J. J McCarthy, R. W. Corell, L. Christensen, N. Eckley, J. X. 

Kasperson, A. Luers, M. L. Martello, C. Polsky, A. Pulsipher, and A. Schiller (2003a). "A framework for 

vulnerability analysis in sustainability science." Proceedings, National Academy of Sciences of the United 

States of America 100 (14): 8074-8079.  

Turner, B. L., P. Matson, J. J. McCarthy, R. W. Corell, L. Christensen, N. Eckley, G. K. Hovelsrud-Broda, J. X. 

Kasperson, R. E. Kasperson, A. Luers, M. L. Martello, S. Mathiesen, R. Naylor, C. Polsky, A. Pulsipher, A. 

Schiller, H. Selin, and N. Tyler (2003b). "Illustrating the coupled human-environment system for 

vulnerability analysis: Three case studies." Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (14): 

8080-8085. 

Влада на РМ, МТСП, Институт за човекови права “Лудвиг Болцман“ , Анализа на состојбата на 

социјалната заштита и социјално вклучување на локално ниво (Социјална слика на Македонија) 

2010, Институт за човекови права “Лудвиг Болцман“ 2010 

Wisner, B., Blaikie, P.M., Cannon, T., Davis, I. (2004) At Risk. Natural Hazards, People’s Vulnerability and 

Disasters, Routledge. 

 

Legislation related to risk reduction in Republic of Macedonia 

Закон за заштита и спасување (“Сл. весник на РМ“) бр.36/04 

Закон за управување со кризи (“Сл. весник на РМ“) бр.29/05 и ИД (“Сл. весник на РМ) бр.36/2011. 

Милковски, Љ., Прелиминарен извештај за профилот на опасности на Југоисточниот плански 

регион на Република Македонија, UNDP 2013 

MILUTINOVIC, Z., GAREVSKI M. Guidelines for development of methodologies for assessment of risks and 

hazards and their implications, Government of Republic of Macedonia, Crisis Management Center, Skopje, 

November 2009 

Уредба за методологијата за изработка на процена за загрозеноста на безбедноста на Република 

Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и 

ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се 

доставува целосна или извод од процената, (“Сл. весник на РМ“) бр.03/11. 

Упатство за појаснување на опфатот и структурата на процената од сите ризици и опасности, ЦУК на 

РМ, 2012. 

 


