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Содржината на овој документ е исклучива одговорност на Кардно Емерџинг Маркетс 
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1. РЕГИОНАЛНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ 

Општината во регионалното опкружување  
• Дајте кус опис на планскиот регион (главни географски 

карактеристики), растојанија до други големи градови и главни 
пристапни патишта. Планските региони во РСМ се 8 и секоја 
општина припаѓа во некој од нив. Општината треба да презентира 
на кратко: локацијата, врската со соседните општини, евентуално 
граничење со соседни држави, главни транспортни коридори, 
главни социо-економски субјекти и слично.  

Регионалната економија и границите на околината на општината 
• Опишете ги главните дејности и производи на регионот, 

складишните капацитети (како силоси), главните железнички 
станици и пазари и најкористените транспортни патишта. 
Забележете ги главните регионални административни граници и 
кластери на население. Дефинирајте ги границите на околината 
на општината (област на влијание и можен потенцијал за 
агломерација со други општини). 

Демографија 
• Обезбедете бројки за населението во регионот според најновиот 

попис и оценки од посетите на населените места на терен, 
проекции за 5, 10 и 15 години од сега како и за соодветните стапки 
на раст.  

 

2. УРБАНИСТИЧКА ПОСТАВЕНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНАТА 

Урбанистичка поставеност  
• Опишете го просторното опкружување на општината: (а) главниот 

релјеф, хидрографијата, областите на кои не може да се гради 
(стрмни падини, ерозија, места подложни на поплави итн.), 
заштитените подрачја (шуми, водени површини), отворени 
подрачја и области за можна експанзија; (б) главни врски со други 
градови; (в) клима; (г) предности и ограничувања кои ја 
поттикнуваат или ограничуваат урбаната експанзија.  

 

Зафатеност на земјиштето 
• Прикажете ги административните граници и поделбата на 

населби или на групи населби (за потребите на СИПУ – Табела 
5). 

ЗАБЕЛЕШКА: Овде ве молиме, поделете ја општината на број на населени 
места/месни заедници/или друга поделба. Ве молиме, излистајте ги овие населени 
места/месни заедници/или друга поделба. Потоа, излистајте ги оние населени 
места/месни заедници/или друга поделба за кои стручните служби од општината 
оценува дека не се витални (нема население, населението емигрирало, нема да има 
население во наредните 3-5 години).   

ТАБЕЛА  1– ЗАФАТЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

 Населба населени места/месни 
заедници/или друга поделба 

  1 2 3 … … Вкупно 
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- Домување Хектари 
или км2 

  

Површина – опслужено 
домување* 

       

Површина – недоволно 
опслужено домување** 

       

Површина – нерегуларно 
домување***  

       

Вкупна површина - домување        

ЗАБЕЛЕШКА: 

 Опслужено домување* се населени места/месни заедници/или друга поделба кои се услужени на 
организиран начин од општината со сите овие услуги: електрична енергија, водоснабдување, 
канализација, асфалтирани патишта, собирање на смет 

 Недоволно, опслужено домување* се населени места/месни заедници/или друга поделба кои се 
услужени на организиран начин од општината со сите овие услуги освен со две од нив: електрична 
енергија, водоснабдување, канализација, асфалтирани патишта, собирање на смет 

 Нерегуларно домување* се населени места/месни заедници/или друга поделба кои се услужени 
на организиран начин од општината со една или ниедна од овие услуги: електрична енергија, 
водоснабдување, канализација, асфалтирани патишта, собирање на смет 

 

3. ТРЕНДОВИ И ПРОЕКЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО  

Урбано население и население по населени места/месни 
заедници/или друга поделба 

• Обезбедете бројки за населението на општината според 
најновиот попис, оценка од теренската посета и проекции за 5, 10 
и 15 години од сега, како и соодветни стапки на раст  

• Поделете го општинското население по населени места/месни 
заедници/или друга поделба. 

  

ТАБЕЛА  2 – НАСЕЛЕНИЕ 

Година Попис 1 N- населени 
места/месни 
заедници/или 

друга 
поделба 

N+5 N+10 N+15 

Население      

 

 

ТАБЕЛА  3 – НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА/МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ/ИЛИ ДРУГА ПОДЕЛБА 

 Населени места/месни заедници/или друга 
поделба 

 1 2 3   Вкупно 

Население во опслужено домување       
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Население во недоволно опслужено 
домување 

      

Население во нерегуларно домување       

Вкупно население       

ЗАБЕЛЕШКА: 

 Опслужено домување* се населени места/месни заедници/или друга поделба кои се 
услужени на организиран начин од општината со сите овие услуги: електрична енергија, 
водоснабдување, канализација, асфалтирани патишта, собирање на смет. 

 Недоволно, опслужено домување* се населени места/месни заедници/или друга 
поделба кои се услужени на организиран начин од општината со сите овие услуги освен 
со две од нив: електрична енергија, водоснабдување, канализација, асфалтирани 
патишта, собирање на смет. 

 Нерегуларно домување* се населени места/месни заедници/или друга поделба кои се 
услужени на организиран начин од општината со една или ниедна од овие услуги: 
електрична енергија, водоснабдување, канализација, асфалтирани патишта, собирање 
на смет. 

 

 

4. ОПШТИНСКА ЕКОНОМИЈА 

Општината е фокусна точка за обликување на локалната економија и 
на развојните врски со околните области: 

• Утврдете ги „двигателите“ на локалната економија: главните 
чинители (јавни и приватни, локални и надвор од регионот, 
„модерни“ и „неформални“). 

• Опишете ја размената на земјоделски производи и услуги и 
трансферите помеѓу руралните области и општината и 
анализирајте ја меѓу зависноста помеѓу овие две области.   

• Утврдете ги центрите за одлучување кои влијаат врз разните 
компоненти на локалната економија и главните надворешни 
фактори што влијаат врз овие разни компоненти.  

• Опишете ги карактеристиките и нивото на вработеност во градот: 
власти, трговија, индустрија, земјоделство, „неформални“ 
дејности. Именувајте ги главните „работодавачи“. Карактеристики 
на големите трговци на мало, на транспортниот сектор и на 
секторот на јавни згради и работи.  

• Утврдете ги „модерните“ бизниси и неформални дејности.  

ТАБЕЛА  4 – ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ И РАБОТНИ МЕСТА (ЗАБЕЛЕШКА. ОВА Е ПРИМЕР 

ТАБЕЛА. МОЖЕ ДА КОРИСТИТЕ ПОДАТОЦИ ОД МАКСТАТ БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ: 
HTTPS://WWW.STAT.GOV.MK/POSLEDNOOBJAVENOVOMAKSTAT_MK.ASPX)  

Дејност 
Економски 
единици / 
услуги 

Вид 
активност 

Број на 
работни 
места 

Локација 

Индустрија 

Занаети 

Трговија 
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Јавни 
претпријатија 

Јавна 
администрација 

Друго 

Неформални 
дејности 

Друго 

 

    

 

5. ОПШТИНСКИ УСЛУГИ, СРЕДСТВА, ОДРЖУВАЊЕ 

Овој дел се пополнува откако ќе се направат теренските посети на 
сите населени места/месни заедници/или друга поделба и откако ќе 
се соберат потребните податоци: број на население, трендови на 
емигрирање и/или иселување, површина во хектари или км2, 
оддалеченост од седиште на општина, главна економска активност 
на население, социјална структура на население, податоци за 
постоечка инфраструктура (водоснабдување, канализација, 
патишта, електрична енергија), суперструктурни објекти (општински 
згради и основни средства, училишни згради, градинки и слично). 

 

Градските услуги и нивото на достапност за населбите 
• Подгответе попис на пристапот на населбите до услуги, по 

инфраструктурни и суперструктурни објекти. Внесете ги 
информациите во табелата СИПУ. 

• Откако ќе се пополни табелата СИПУ, дајте коментар на 
показателите и резултатите со кус опис на сите населени 
места/месни заедници/или друга поделба;  

• Kласифицирајте ги населени места/месни заедници/или друга 
поделба според резултатите. 

Коментари 
A) Оваа анализа треба да помогне да се откријат главните потреби на 

општината и да служи како водич за предлозите во Програмата за јавни 
инвестиции (ПЈИ). Целта е за секој вид инфраструктура или објект, да се 
определи кои населби се нај несоодветно опслужени и потоа да се донесе 
одлука за приоритетите. Податоците се внесуваат во делот „попис“ (1) од 
табелата. Делот 2 „показатели“ прави споредба на податоците за 
најзначајните услуги за населението на секоја населба (автоматски се 
пресметуваат). И конечно, резултатот што се определува од овие 
показатели служи како основа за споредба на податоците за услугите во 
населбите со просекот на градот. Резултатот на населбата се дефинира 
квалитативно (слаб, среден, просечен, добар или одличен) преку 
квантитативно рангирање од 1 до 5. На секој резултат му се доделува 
коефициент според неговата тежина.   

B) Како да се пополни СИПУ табелата 5 (достапен е и Ексел документ). Прво се 
пополнува бројот на население по населени места/месни заедници/или друга 
поделба. Потоа се пополнува површината во хектари или во км2. Во делот 1. 
Пристап до инфраструктура се пополнува уделот на население (од 0 до 1) кој 
добива услуга: асфалтиран пат, собирање на смет, водоснабдување, 
електрична енергија и канализација. Уделите од 0.4 на пример значи дека 40% 
од населението во тоа населено место добива соодветна услуга. Удел од 0.7 
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на пример значи дека 70% од населението во тоа населено место добива 
соодветна услуга. Во делот за пристап до суперструктурни објекти се 
пополнува 1 или нула зависно од тоа дали во соодветното населено место има 
или нема објект кој ги нуди наведените услуги: основно училиште, средно 
училиште, градинка, здравствен објект, спортски терен/сала, објект од 
областа на културата, објект од јавната администрација (локална или 
централна власт). Во делот за Показател се засметува густината на 
населението преку делење на бројот на население со површината од 
соодветното населено место. Потоа за сите услуги се множи уделот од 
пристапот до инфраструктура со населението во соодветното населено 
место. Во делот на Резултат се доделуваат бројки од 1 до 5 во зависност од 
рангот на соодветниот Показател. На пример ако Показателот се движи од 
0,001 до 1.5 тогаш доделувањето на резултати може да биде на пример вака: 

 Од 0.001 до 0.1 = 1 
 Од 0.1 до 0.2 = 2 
 Од 0.2 до 0.5 = 3 
 Од 0.5 до 1 = 4 
 Од 1 до 1.5 = 5 

        

       Останува на пополнувачот да го определи рангот и соодветно да додели 
резултати од 1 до 5 (1 за најмал број и 5 за најголемиот број од рангот). Крајниот 
резултат е збир на сите резултати за: густина и домување, асфалтиран пат, 
собирање на смет, водоснабдување, електрична енергија, канализација и 
суперструктурни објекти.  
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ТАБЕЛА  5– СПИСОК НА ИНФРАСТРУКТУРА И НА ПРОГРАМИРАЊЕ НА УСЛУГИ (СИПУ) 

  Населени места/месни заедници/или друга поделба  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вкупно 
Назив на населено 
место                 
НАСЕЛЕНИЕ                               0 

ПОВРШИНА во ха 
или км2                               0 

1. ПРИСТАП ДО 
ИНФРАСТРУКТУРА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Локални патишта                               0 
Собирање на смет                               0 
Водоснабдување                               0 
Eлектрична енергија                               0 
Канализација                               0 

2. ПРИСТАП ДО 
СУПЕРСТРУКТУРНИ 
ОБЈЕКТИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Основно 
образование                               0 
Средно образование                               0 
Детски градинки                               0 
Здравство                               0 
Спортски терени                               0 
Култура објекти                               0 
Јавна 
администрација                               0 
3.ПОКАЗАТЕЛИ                                 

Густина и домување ### ### ### ### ## ### #### ### #### #### #### #### ##### #### ### ##### 
Локални патишта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собирање на смет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Водоснабдување 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eлектрична енергија 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Канализација 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Објекти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. РЕЗУЛТАТИ                                 
Густина и домување                               0 

Локални патишта                               0 
Собирање на смет                               0 
Водоснабдување                               0 

Eлектрична енергија                               0 
Канализација                               0 
Објекти                               0 

КРАЕН РЕЗУЛТАТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Извори на информации за инвестициони проекти 

• Наведете ги сите документи (општински и од планските региони) 
кои имаат наведено инвестициони проекти: ЛЕР стратегии, 
стратегии за одржлив развој, рурални стратегии, програми, 
постоечки процеси за инвестиционо планирање (ако посто(и)јат). 
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Општински средства 

• Наведете ги сите општински (и регионални) објекти. Дајте 
генерална проценка на нивната сегашна вредност. 

ТАБЕЛА  6 – ОПШТИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ СРЕДСТВА 

Опис Големина 

Датум на 
купување / 
изградба 

Сегашна вредност 
(најдобро е да се 

презентира оценета 
сегашна пазарна 

вредност) 

Населено место 

Уредено земјиште m2    

Неуредено 
земјиште 

m2    

Инфраструктура 

   Асфалтни 
патишта 

   Земјени 
патишта 

Итн... 

km    

Згради     

Возен парк     

 Вкупно     

Работи за одржување 
• Утврдете ги работите за одржување што се извршуваат секоја 

година од страна на општината: вид на работи, локација, начин на 
извршување, ресурси алоцирани за одржување.  

• Прикажи соодветни табели.  

 

 

6. НЕДОСТАТОЦИ И ПОТРЕБИ 

• Резимирајте ги главните недостатоци и потреби за време на 
анализата и спроведувањето на СИПУ. 

• Врз основа на тоа, назначете можни видови интервенции и 
сектори по население места кои ќе помогнат процесот да се 
фокусира на утврдување проекти за ПЈИ.   

 

7. ПРОЕКТИ ЗА УРБАН РАЗВОЈ, СКОРЕШНИ И ИДНИ ПРОЕКТИ 

Трендови на урбаниот развој и проекти за урбанистичко планирање 

• Утврдете ги трендовите на периферијата на општината (области 
на раст по населени места). 

• Дајте преглед на постојните урбанистички плански документи, 
проценете ја состојбата на спроведувањето. 
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• Утврдете предлози за можно разгледување во ПJИ.  

• Скорешни и идни проекти. 

• Резимирајте ги сите завршени или тековни проекти во последните 
три години во општината или во нејзиното непосредно 
опкружување и проектираната работа за непосредната иднина по 
населено место. 

 

ТАБЕЛА  7 – СКОРЕШНИ, ТЕКОВНИ И ИДНИ ПРОЕКТИ 

 Опис Година Локација-
населено 
место 

Износ Финансирање 

Скорешни      

Тековни      

Проектирани со урбанистичките 
плански документи 

     

Идни      

 

 

8. ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОЕКТИ, ИЗБОР, КОНСУЛТАЦИИ 

Преглед на процесот на консултации 
• Фаза на „информирање/консултирање“ кога почнала урбаната 

ревизија. 

• Фаза на „повторно воспоставување/консултирање“ по 
завршувањето на анализата; (1) одговорните од општината кои ја 
подготвуваат УА ги презентираат првите заклучоци и списокот на 
проекти по населено место кои се однесуваат на наведените 
недостатоци и потреби; (2) се наведуваат сите предлози за 
проекти искажани за време на консултирањето. 

• Фаза на „консултирање/кооперативна дискусија“ откако ќе се 
проценат трошоците и оправданоста на сите проекти. Оваа „долга 
листа“ на проекти1 се разгледува, дискутира и филтрира преку 
критериумите што се подолу наведени. Консултациите се 
проследени со дискусија потребна да се одлучи кои проекти се 
квалификуваат за ППИ.  

 

Критериуми за квалификување и за приоритет на проектите 
На почетокот, со програмата се дефинираа целите, корисниците, 
времетраењето и условите за интервенциите (како и финансиските рамки 
ако е можно). Овие информации служат како основа за почетните 
критериуми за избор за „квалификуваноста“ на проектот. Со критериумите 
се дефинираат различните категории инвестиции кои ќе добијат 

                                                            
1  ������� „��������“ �� ������������ ��� ������ 
�� �������� ��������. ������� „��������“ �� 
���������� �� ��������������� ���������.  
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програмско финансирање. Потоа треба да се утврди втората група 
критериуми за да се определат „приоритетите“ помеѓу квалификуваните 
проекти. Критериуми, проектот треба да е: 

• Дел од стратегиите 

• Има планска документација 

• Да биде во надлежност на општината 

• Да не се преклопува со други проекти планирани според други 
програми 

• Oдговарa на потребите утврдени во урбаната анализа и/или на 
барањата артикулирани за време на консултациите 

• Да биде предвиден во „списокот на образование и здравство“ за 
образовни и здравствени објекти 

• Да ги задоволи барањата за почнување со работа веднаш по 
завршувањето на работите (достапност на кадар кој ќе работи во 
објектот, поврзување со комуналните мрежи итн.) 

• Да даде приоритет на недоволно опслужените населби со висока 
густина на население 

• Да има решени имотноправни односи 

• Да не предизвика големо преместување на население или 
корисници; а во случај на преместување, треба да се најде 
решение во рамките на проектот. 
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9. ПЈИ АЛОКАЦИЈА И РАСПОРЕД НА ИНВЕСТИЦИИ 

• Алоцирајте ги инвестициите во објекти и инфраструктура според 
приоритетите, природата на работата (рехабилитација, нови работи итн.) 
и износот на инвестицијата.  

 

ТАБЕЛА  8 – БАРАЊЕ НА ЖИТЕЛИ ЗА ПРОЕКТИ И МИНИМАЛНИ КРИТЕРИУМИ ЗА 

КВАЛИФИКУВАЊЕ 

Категорија 
Населено 

место 
Опис на проектот 

Дел од 
стратегијата: 

Има проектна 
документација 

Планирани 
финансии  

Патна  

инфраструктура 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Комунална 
инфраструктура 

(водоснабдување, 
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канализација, 
собирање на смет, 

друго) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Образование      
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Јавна чистота 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

Друго  

     

     

     

Друго  

     

     

     

 
• Направете приоритет на проектите од табела 8 горе во зависност од 
крајниот резултат на рангирање на населени места согласно СИПУ 
табелата 5.  

 

 
ТАБЕЛА  9 - ППИ – ПРОГРАМА НА ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ 

 
Вид на инвестиција 

Приори
тет 

Проекти 

Нови работи Рехабилитација Вкупно 

1 Инфраструктура 

‐ Патишта 
‐ ... 

    

2 Образовни и здравствени 
објекти 

- 

- 

 

    

3 Комунални  
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- 

4 Владини и општински технички 
објекти 

- 

- 

    

5 Комерцијални објекти 

- 

    

6 Спорт 

- 

    

7 Култура 

- 

    

 
Вкупно 

 

    

 

ТАБЕЛА  10 – РАСПОРЕД ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЈИ 

 Вид на инвестиција Нова 
работа/рехабилитација 

Година 1 Година 2 Година 3 Вкупно 

1 Инфраструктура 

‐ Патишта  
‐  

     

2 Образовни и 
здравствени објекти 

- 

- 

 

     

3 Комунални  

- 

     

4 Владини и општински 
технички објекти 

- 

 

     

5 Комерцијални објекти 

- 

     

6 Спорт 
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- 

7 Култура 

- 

     

 
Вкупно 

 

     

 
 


