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A.
Стратещкп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтините

Увпд
Акп знаете щтп сакате и какп да гп направите тпа, мпжете да имате успех. Акп не знаете щтп
сакате, не сте вп спстпјба да управувате сп свпјпт живпт. Или некпј друг ќе гп прави тпа или самп
ќе плпвите без дестинација. Раципналнптп управуваое сп секпја ппщтина, има пптреба пд:
разбираое каде е ппщтината денес, ппстпеое на визија каде сака да биде вп иднина и стратегии
какп да стигне дп таму. Спзнаниетп за пвие пптреби треба да ја ппфати целпкупната
прганизациска структура на ппщтината и истите треба да бидат базирани на пптребите и
припритетите на граданите. Визијата, стратегијата и планираните активнпсти треба да бидат
реални и впзмпжни за имплементација пд страна на ппщтината, а не самп нејзини желби и
спнищта.
Стратещкптп планираое е демпкратски метпд вп ппщтината за спздаваое на визијата и на
стратегиите за да се дпстигне ппсакуваната иднина на ппщтината, за наспшуваое на активнпстите
и прпектите за имплементација на пвие стратегии и за нивнп претставуваое вп фпрма на
дпкумент - стратещки план. Медунарпднптп искуствп гпвпри за стратещкп планираое кпе е
дплгпрпшнп и за пперативнп планираое кпе е ппкраткпрпшнп. Вп динамишната и прпменлива
средина вп Република Македпнија, Закпнпт за Бучетите1 и Метпдплпгијата за стратещкп
планираое и ппдгптвуваое на гпдищната прпграма за рабпта на Владата се фпкусираат главнп на
тригпдищнп среднпрпшнп планираое. Метпдплпгијата за стратещкп планираое на лпкалнипт
развпј на ппщтините претставена вп пвпј дпкумент е е вп спгласнпст сп пвпј пристап на Владата.
Стратещкптп планираое на мпдерен, демпкратски и лпкален нашин беще активнп прпмпвиранп
вп македпнските ппщтини пд страна на главните дпнатпри (ЕАР, УСАИД и УНДП), медутпа ппд
разлишни називи. Мнпгу ппщтини имаат планпви за лпкален екпнпмски развпј, акципни планпви и
некпи стратещки планпви. Разлишни кприсни и спветпдавни материјали беа упптребувани за
прпмпција на стратещкп и лпкалнп екпнпмскп планираое вп државата.
Оваа брпщура презентира идеи ппврзани сп планираоетп на лпкалнипт развпј на ппщтините ..
Брпщурата е наменета за експертите вп ппщтините кпи ракпвпдат сп прпцеспт на планираое.
Генерална цел на пвпј прирашник е да претстави еднпставни метпди кпи мпжат да и ппмпгнат на кпја
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билп ппщтина при планираоетп на развпјпт сп свпите редпвни експерти без ангажираое на
надвпрещни гплеми наушни или, пак, кпнсултантски тимпви. Сппдветните надвпрещни
специјалистишки кпнсултантски услуги вп пвпј прпцес мпжат да ги ппдпбрат резултатите, нп
пдгпвпрнпста вп врска сп планираоетп на развпјпт вп ппщтината, сепак, не мпже да им се пстави
исклушивп на надвпрещните експерти. Тпа би требалп да е стратещка задаша на ппщтинската
администрација.
Опщтините се разлишни. Нивнипт капацитет за планираое, какп и пптребите за планираое се
разлишни. Тпа знаши дека секпја ппщтина треба сама да пдлуши какпв вид планираое на
лпкалнипт развпј и е пптребен. Овпј прирашник треба да ппслужи какп извпр за ппщтината за да
гп избере свпјпт нашин за планираое на сппственипт лпкален развпј.
Пристаппт за стратещкп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтините вп Република Македпнија,
кпјщтп е претставен вп пвпј прирашник, е самп еден мпжен нашин какп да се впди планираоетп на
лпкалнипт развпј. Вп сппредба сп претхпдните практики вп државата, пвпј дпкумент има
хплистишки (целпсен) ппглед врз лпкалнипт развпј на ппщтините. Местп претхпдната целпсна
кпнцентрација врз лпкалнипт екпнпмски развпј, планираоетп треба да се прпщири и врз
услугите за кпи ппщтините се надлежни да ги исппрашаат дп граданите, а за кпи има гплема
пптреба пд нивнп планираое. Врз пснпва на Закпнпт за Бучетите, стратещкптп планираое треба
дппплнителнп да резултира сп тригпдищен план за ппщтински развпј2.

A1. Систем на планираое на лпкалнипт развпј на ппщтините
Ппстпешкипт систем на лпкална сампуправа вп Република Македпнија правнп се базира на
Уставпт пд 2005 гпдина и на Закпнпт за лпкална сампуправа пд 2002 гпдина. Сегащните ппщтини
беа спздадени вп 2005 гпдина. Практиките на ппщтинскипт меначмент се сé ущте вп развпј и вп
ппщтините вп Македпнија не ппстпи јаснп дефиниран и интегриран систем за планираое на
развпјпт. Сепак, Закпнпт за лпкална сампуправа3 вп свпјпт шлен 22 предвидува ппщтините да
бидат надлежни за урбанистишкптп и руралнптп планираое, какп и за планираоетп на
лпкалнипт екпнпмски развпј.
Закпнпт за Бучетите пд 2005 гпдина дава рамка за бучетираоетп на ппщтините и вп свпјпт шлен
15 дава идеја за 3-гпдищнп стратещкп планираое какп щтп следи: “Кприсниците на Бучетпт
ппдгптвуваат тригпдищен стратещки план кпјщтп вклушува прпграми и активнпсти за
испплнуваое на стратещките припритети на Владата на Република Македпнија и целите и
припритетите на кприсниците на Бучетпт за релевантнипт перипд“. Сппред закпнпт, ппщтината е
кприсник на Бучетпт. “Владата на Република Македпнија треба да ги пдреди стратещките
припритети за наредната гпдина најдпцна дп 15 април на текпвната гпдина. Стратещките
припритети на Владата на Република Македпнија какп група на цели и иницијативи се
задплжителнп вклушени вп бучетпт на кприсниците на Бучетпт и кприсниците на средства преку
владини прпграми и пптпрпграми.” Врз пснпва на демпкратската и автпнпмна улпга какп лпкални
власти, ппщтините мпжат да дефинираат свпи сппствени лпкални цели и припритети вп свпетп
стратещкп планираое, нп пвие треба да бидат балансирани сп стратещките припритети на
Владата на Република Македпнија вп пращаоата ппврзани сп кпристеоетп на државнипт Бучет.
Генералнипт секретаријатпт на Владата гп кппрдинира стратещкптп планираое на кприсниците на
Бучетпт пд државната администрација, дпдека Министерствптп за лпкална сампупурава гп
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кппрдинира планираоетп на развпјпт на лпкалните власти, сампстпјнп и вп регипните4. Закпнпт за
прпстпрнп и урбанистишкп планираое пд 2005 гпд. дава рамка за прпстпрнп планираое и за
разлишни видпви ппщтинскп урбанистишкп планираое5. Прпстпрнптп планираое треба да ја
ппкрие теритпријата на Републиката, нп мпже да се направи и специфишен прпстпрен план за
еден регипн или за една пбласт пд специјален интерес за Републиката. Урбанистишките планпви
се пд шетири видпви:
Генерални урбанистишки планпви
Детални урбанистишки планпви
Урбанистишки планпви за населени места
Урбанистишки планпви за пбласт надвпр пд населенп местп
Освен урбанистишкптп планираое, закпнпдавецпт не гп прецизира системпт за планираое на
развпјпт на ппщтините. Ова знаши дека ппщтините имаат слпбпда да развијат свпј систем, щтп е
дпбрп, бидејќи тие се разлишни едни пд други, нивните ппјдпвни пснпви и пптребите за
планираое се разликуваат, истп какп и нивните капацитети за планираое .
Акп иднината мпже да се кпнтрплира ппдпбрп, таа нема да дпјде какп изненадуваое. Најдпбар
нашин за предвидуваое на иднината на ппщтината е да се влијае врз нејзината изградба.
Управуваоетп сп кпја билп ппщтина не е раципналнп дпкплку нема планираое. Севкупните
дплгпрпшни цели треба да ги наспшуваат деталните краткпрпшни планпви и активнпстите кпи се
базираат врз нив.
Дплгпрпшнптп планираое се фпкусира на тпа какп ппщтината ќе изгледа на крајпт на некпј
пдреден временски перипд, вппбишаенп меду 5 и 20 гпдини вп иднина. Стратещкптп планираое
се фпкусира на стратегиите какп да се стигне дптаму. Вп зависнпст пд стабилнпста на ппщтествптп
и негпвптп темпп на развпј, стратещкптп планираое мпже да се ппдгптви какп дплгпрпшнп
планираое, нп истп така и какп среднпрпшнп планираое гледајќи 3-5 гпдини кпн иднината. Врз
пснпва на Закпнпт за Бучетите, јавната администрација на Македпнија се фпкусира на 3-гпдищнп
стратещкп планираое.
Стратещкп планираое е прпцеспт на пдредуваое на тпа щтп ппщтинската прганизација има
намера да биде вп иднина (визија) и на активнпстите сп кпи ќе стигне дптаму. Се пбидува да
изнајде најдпбра иднина за ппщтината и најдпбрипт пат за да се стигне дп пваа дестинација.
Стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј претставува еден вид шадпр за сите други планпви
вп ппщтината, и вклушува фундаментални избпри за иднината на ппщтинската прганизација какп:
- мисијата (пперативна идеја)
- Стратещките фпкусирани пбласти, стратещките цели и кпнкретните цели сп кпи ппщтината ќе
настпјува да ја ппстигне визијата
- прпграмите и прпектите кпи треба да се имплементираат за ппстигнуваое на целите.
Планираоетп на стратещките фпкусирани пбласти, пднпснп сектпрскптп планираое вп ЕЛС мпже
да гп ппкрива пперативнипт услужен сектпр на ппщтината какп щтп се: дневнипт престпј на децата,
пснпвнптп и среднптп пбразпвание, културата, ппщтинските претпријатија итн. Резултатите на
сектпрскптп планираое мпже да се презентираат вп фпрма на сектпрски план или прпграма.
Пптребнп е да се запамети дека ппщтината треба да се кпнцентрира при свпетп планираое на
ппщтинските задаши, а не на планираоетп и имплементацијата на приватнипт сектпр какп щтп

4
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се индустријата, приватните услуги и земјпделиетп. Опщтината мпже да гп прпмпвира на
разлишни нашини екпнпмскипт развпј вп приватнипт сектпр сп цел да спздава пријателски
настрпена делпвна средина вп ппщтината и да ги планира свпите прпмптивни активнпсти, какп и
активнпстите за спрабптка. Истп така не е задаша на ппщтината да ги планира задашите на
државата. Сепак, ппщтината мпже преку свпите планпви да направи предлпзи за приватнипт
сектпр и кпн централните државни субјекти и да ги пптврдува нивните планпви.
Вп текпвнипт прпцес на децентрализација распределбата на пдгпвпрнпстите меду ппщтините и
државата се менува, така щтп ппщтините дпбиваат нпви пдгпвпрнпсти пд државата. Стратещкптп
планираое е важна алатка за лпкалните власти да се ппдгптват за нпвите децентрализирани
задаши преку планираое. Финансираоетп и имплементацијата на лпкалните прпекти сé ущте е
дпста фпкусиранп на централните министерства. Вп мпментпт лпкалнптп ппщтинскп планираое
на развпјпт е кпмбинација на лпкалните развпјни прпекти вп рацете на лпкалните власти и
бараоа на лпкалните прпекти кпн државата и дпнатприте. Мнпгу прпекти за лпкален развпј се
кпфинансирани пд некплку извпри. Честппати списпците на желби се мнпгу дплги, не дпвплнп
припритизирани и нереални. Мнпгу шестп државните власти пдлушуваат вп врска сп
финансираоетп на лпкалните прпекти независнп пд лпкалните пптреби и планпви. Вп иднина
автпнпмијата и ресурсите на лпкалните власти вп развпјпт и сампфинансираоетп на нивните
лпкални прпекти сппред пптребите на граданите треба да се згплемат. Овпј дпкумент гледа кпн
таквата иднина, кпја, се надеваме, дека ќе стане реалнпст щтп е мпжнп ппскпрп.
Сппред публикацијата “ЕУ Развпјни фпндпви и Република Македпнија“ државата има недпвплен
капацитет за да апспрбира ЕУ фпндпви вп делпт на ппдгптпвка, какп и вп делпт на
имплементација на прпекти. Ппстпи ппщт недпстиг на дплгпрпшна стратегија на властите вп
пднпс на припритетите и щтп треба да се направи вп иднина. Градеоетп на пплитики вп
државата типишнп не се базира врз среднпрпшни и дплгпрпшни стратещки планпви и дпкументи,
туку врз навиките на примена на ад хпк мерки. Дури и вп слушаи кпга планираоетп е заврщенп,
мпже да се слуши некпи пд шинителите кпи имаат интерес за темата да не биле вклушени. Ова
неизбежнп впди кпн недпстиг на сппственпст на прпграмите. Оваа критика е валидна и за
централната и за лпкалните власти. Сепак, лпкалните ентитети имаат ппцврста улпга вп
имплементацијата на прпектите ппддржани пд ЕУ фпндпвите. Лпкалните институции кпи се
вклушени вп имплементација на прпекти не се исклушивп јавни институции, туку истп така
вклушуваат приватни фирми и НВОа.

A2. Идеја и прпцес на стратещкп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтините
Стратещкипт план е алатка за ракпвпдните структури на ппщтината и дава рамка и упатства за
сектпрските планпви и акципнптп планираое. Стратещкптп планираое е аналитишен и креативен
прпцес преку кпј ппщтината се ппдгптвува себеси за иднината и да се пднесува на пптимален
нашин. Без стратещкп планираое ппщтината премнпгу леснп се грижи самп за малите дневни
рабпти и реалните мпжнпсти не се упптребуваат. Стратещкптп планираое е прпцес на
дефинираое на стратегиите за развпј на ппщтината, прпмпвирајќи раципналнп расппредуваое
на дпстапните ресурси. Еднпставнп, стратещкптп планираое на ппщтините пдредува каде сака да
стигне ппщтината вп следните некплку гпдини (5-7 гпдини), и какп да стигне дптаму.
Стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтините служи за некплку цели, вклушувајќи:
1. Сеппфатна дефиниција на дплгпрпшната визија на ппщтината;
2. Дефинираое на стратещките фпкусирани пбласти, реалните стратещки и кпнкретни цели,
дпследни сп визијата и дпстапнпста на ресурсите вп пдредена временска рамка;
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3.
4.
5.
6.

Кпмуникација на целите дп ппщтинските шинители;
Развпј на шувствптп на сппственпст врз стратещкипт план за лпкален развпј на ппщтината;
Најефективна упптреба на дпстапните ресурси, сп фпкусираое вп клушните припритети;
Креираое на систем за евалуација, надзпр и кпнтрпла на реализацијата на планираните активнпсти;

Успехпт на стратещкптп планираое зависи пд прганизираоетп на самипт прпцес на планираое.
При негпва ппдгптпвка треба да се пдреди на кпј нашин ќе бидат вклушени вп прпцеспт сите
засегнати страни: граданите, врабптените на ппщтината, избраните пплитишари и разлишните
партнерски групи. Се преппрашува Спветпт на ппщтината вп текпт на свпјата прва гпдина на
ппстпеое да ппмине низ прпцес на стратещкп планираое. Тпа е истп така дпбар метпд за
шленпвите на Спветпт и партнерите вп прпцеспт да се пбушат и да ги разберат задашите и улпгата
на ппщтината. Прпцеспт вклушува дискусии и пдлуки за вреднпстите на пплитиките, пспбенп за
алтернативите за даваое на услугите пд страна на ппщтината.
Стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтината лпгишнп прпдплжува преку
прганизираое на прпцеспт, прибираое на ппдатпците за ппстпешките услпви (израбптка на
прпфилпт на ппщтината вклушувајќи пп мпжнпст и анализа на екпнпмијата), дефинираое на
мисијата (пперативна идеја) на ппщтината, креираое на визијата на ппщтината, дефинираое на
стратещките фпкусирани пбласти, стратещките и кпнкретните цели за развпј, какп и пптребните
активнпсти за нивна реализација преку имплементација на прпграми и прпекти.
Ппдгптпвката на еден стратещки план за лпкален развпј на ппщтината треба да вклушува ушествп на
разлишни шинители (шленпви на Спветпт, градани, бизнис заедница, групи на цивилнптп ппщтествп и
др.) сп цел ппставуваое стратещки цели кпи ги пдразуваат нивните пптреби. Партиципативнипт
пристап е мнпгу важен вп прпцеспт на стратещкп планираое вп ппщтината. Бидејќи ппщтините се
слпжени единици спставени пд разлишни шинители, сите тие треба да имаат мпжнпст да придпнесат
кпн впсппставуваое на стратещките наспки кпи треба да се следат. Партиципативните метпди на
планираое се дискутираат ппдеталнп вп ппнатампщнипт текст на пвпј дпкумент.
Успещнипт прпцес на стратещкп планираое вп ппщтината се базира на некплку предуслпви:
- Ушествп на вистинските луде вп прпцеспт на стратещкп планираое. Тпа вклушува кпмпетентна
ракпвпдна и технишка пдгпвпрнпст за прпцеспт, партиципативни влезни ресурси пд секпја
засегната страна кпја ќе биде пдгпвпрна за изврщуваое на делпви пд планпт, претставници пд
групите врз кпи ќе има влијание реализацијата на планпт, какп и избраните претставници кпи
се пдгпвпрни да гп прегледаат и пдпбрат планпт;
- Запищуваое на инфпрмациите (влезните ппдатпци) за планираое и нивнп ппщирнп
кпмуницираое, за да им се даде на главните шинители мпжнпст да реагираат акп е пптребнп;
- Раципналнп ппставуваое на краткпрпшните и дплгпрпшните цели сппред дпстапните
инфпрмации, ресурси и реалнптп време за планираое;
- Јасна спецификација на пдгпвпрнпстите и временските граници за ппстигнуваое на секпј
резултат;
- Вп средина за планираое кпја брзп се менува и каде предвидуваоетп на ресурсите е врзанп
сп пптещкптии, нпрмалнп е да се слушуваат птстапуваоа пд планпт. Стратещкипт план е самп
сеппщта рамка за идентификувана наспка на развпјпт. Отстапуваоата пд планпт треба да се
внесат какп прпмени, при щтп најдпбрп е акп тпа се направи при ажурираое на акципнипт
план.
- Евалуацијата на стратещкипт план за лпкален развпј на ппщтината треба да се изведува на
пдредени временски интервали, и тпа преку редпвни прегледи на негпвата имплементација,
преку пцена на испплнуваоетп на кпнкретните и стратещките цели, пднпснп преку
идентификација на пришините за пптенцијалните прпблеми вп негпвата реализација;
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-

Прилагпдуваое на стратещкипт план, сппред идентификуваните стратещки прпмени и
нивнптп предвиденп влијание.

A3. Планираое на прпцеспт на стратещкп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтините
Претхпдните ппглавја пбјаснија зпщтп стратещкптп планираое е важна алатка вп управуваоетп сп
ппщтината, па сега мпже да ппшнат ппдгптпвките за самипт прпцес на стратещкп планираое на
лпкалнипт развпј. Какп прв шекпр, кприснп е да се пдгпвпрат некплку пснпвни и практишни
пращаоа кпи ќе пбезбедат јасна идеја за трите пснпвни и фундаментални пбласти:
Дали ващауа ппщуина е ппдгпувена за сурауещкп планираое на лпкалнипу развпј вп ппглед
на:
Ресурси: дали има дпвплнп пари, луде и дпстапнп време за да гп имплементира прпцеспт?
Култура: дали ракпвпдните структури вп ппщтината имаат став, кпј е дпвплнп приентиран кпн
бизнис, прпактивнпст и резултати?
Обврзанпст: дали перспналпт на распплагаое е ппсветен на прпцеспт?
Визија: дали има дпвплнп разбираое за дплгпрпшните цели на ппщтината?
Мптивација: дали вклушените ппединци се свесни за пптребата пд пвпј прпцес?
Ппддрщка: дали Спвеупу на ппщуинауа е дпвплнп свесен и убеден за пптребите пд
стратещкп планираое на лпкалнипт развпј?
Прифаќаое: дали прпцеспт пдгпвара на пптребите и пшекуваоата на ппщтинската
администрација и Спветпт на ппщтината?
Клима: Дали средината вп ппщтината е истп така ппдгптвена за тпа?
Пплитишка вплја: дали ппщтината е ппдгптвена да се пбврзе сп стабилни развпјни стратегии и
транспарентнпст вп наспшуваоетп на развпјните ресурси и финансии?
Кпј ќе ушесувува?
Еден пд фактприте за успех на стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтината е
нивптп на внимание и пбврзанпст кпе се ппсветува на прпцеспт. Треба истп така да се има
предвид дека управуваоетп сп лпкалнипт развпј е кпнтинуирана задаша на ппщтината и затпа е
важнп да се пдлуши кпј вп рамките на ппщтинската администрација ја има пдгпвпрнпста за
планираое и кппрдинација на лпкалнипт развпј. Вп мнпгу слушаи дпсега, сектприте/ пделенијата
за лпкален екпнпмски развпј се ппгрижиле за сеппщтптп планираое, нп пращаое е дали се тие
дпвплнп струшни да излезат на крај сп целпкупнптп планираое на лпкалнипт развпј, вклушувајќи
ги и ппщтинските услуги?
Вп мнпгу слушаи пптребна е рабптна група или кпмитет кпј би се спстпел пд 6 дп 12 шленпви,
вклушувајќи: ппсветени специјалисти сп ппсебни задаши за надгледуваое и имплементација на
прпцеспт, претставници на Спветпт на ппщтината, самипт градпнашалник сп ппщтинскипт
ракпвпден тим, државни службеници, претприемаши, НВО, градани, медиуми и други релевантни
лпкални експерти. Секакп, крајната пдгпвпрнпст треба секпгащ да биде на највиспкптп нивп на
пдлушуваое. Вп пваа наспка треба да се пдгпвпрат следните пращаоа:
Сппственпст на прпцеспт: дали клушните лица се дпстапни за нпсеое на впдешката
пдгпвпрнпст за прпцеспт?
Перспнал: дали вклушените шленпви пд ппщтинската администрација ја имаат пптребната
експертиза и дали се дпстапни?
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Спвет: дали е дпделена функцијата за управуваое сп лпкалнипт развпј и дали е впсппставена
рабптната група?
Градани: дали има сппдветна медусебна кпмуникација меду граданите и месните или урбаните
заедници инвплвирани директнп или индиректнп? Какп се прифаќаат идеите и забелещките
пд заедниците и граданите?
Пптреба пд вклушенпст: дали засегнатите страни биле ппщирнп кпнсултирани вп претхпдните
фази на планираое? Дали малп ажурираое на стратещкипт план мпже да се реализира сп
ппмала вклушенпст на шинителите?
Какп ќе гп прганизирауе и управувауе прпцеспу на сурауещкп планираое?
Главнптп внимание треба да биде наспшенп кпн задржуваое на прпцеспт вп правилна наспка.
Организациските иницијативи какп щтп е стратещкптп планираое се вистински предизвик,
пспбенп вп средини кпи брзп се менуваат, каде щтп пплитишката клима е нестабилна, а ресурсите
пгранишени. Затпа пд витална важнпст е да се развие прпектен план вп кпј разлишните прпектни
кпмппненти се пдредени врз пснпва на пдгпвприте на следниве пращаоа:
Цели: щтп сакате да ппстигнете преку стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј?
Рабптен план: дали се наведени и планирани сите неппхпдни активнпсти?
Опис на рабптата: щтп треба да се направи?
Сппственпст на прпцеспт: дали е јаснп кпј щтп прави; дали се дпделени сите задаши и
пдгпвпрнпсти?
Време: дали е планиранп и дпделенп дпвплнп време за ппединешните активнпсти на
ушесниците вп текпт на стратещкптп планираое?
Надзпр: дали механизмите за следеое на имплементацијата на планпвите се развиени и
ппставени?
Финансиски ресурси: дали ппщтината е вп мпжнпст да пбезбеди реална финансиска рамка за
свпјата рабпта и развпј вп текпт на тригпдищен перипд?
Вп краткипт преглед преку ппставуваое и пдгпвараое на гпренаведените пращаоа Вие треба да
сте вп мпжнпст да пдредите дали ппщтината е ппдгптвена да гп лансира прпцеспт на стратещкп
планираое. Всущнпст, ппдгптвуваоетп и развпјпт на прпцеспт на стратещкп планираое на
лпкалнипт развпј е самп пп себе вежба на планираое.

A4. Прпфил на ппщтината, Преглед на ппстпешките услпви и услуги
Планираоетп и управуваоетп сп ппщтината има пптреба пд ппдатпци за ппстпешките услпви вп
ппщтината. Ппстпјат разлишни метпди за пдредуваое на тпа кпи ппдатпци се пптребни, па секпја
ппщтина треба да ја пцени пптребата и мпжнпста за презентираое на факти или аналитишки
ппдатпци. Квалитетпт на планираоетп зависи прирпднп пд квалитетпт на дпстапните ппдатпци. За
жал, неискусните планери шестппати сакаат да упптребат премнпгу ппдатпци (ппнекпгащ дури и за
непптребни рабпти), па забправаат на некпи клушни пращаоа. Сппспбнпста на прибираое на
неппхпдните ппдатпци и нивнп претставуваое вп практишна, јасна и шитлива фпрма е дел пд
сппспбнпстите на дпбрите планери. Ппдатпците мпжат да бидат спставени пд текст, табели,
графикпни и мапи, а пснпвните ппдатпците мпжат да се пбјават пдделнп пд дпкументите на
планираое.
Прегледпт на ппстпешките услпви и услуги вп ппщтината е вп функција на стратещкптп планираое
на лпкалнипт развпј на ппщтината. Тпј најшестп се нарекува прпфил на ппщтината и мпже да биде
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направен какп пдделна задаша или какп прва фаза на планираоетп. Прпфилпт служи за некплку
цели. Тпј ппмага вп планираоетп преку пвпзмпжуваое на систематски преглед на услпвите вп
ппщтината вклушувајќи ги лпкалните преднпсти и ресурси за иднипт развпј, какп и преку
пбезбедуваое ппдатпци за лпкалните прпблеми кпи треба да се ппдпбрат сп планираоетп на
развпјпт. Систематските ппдатпци за лпкалните услпви се кприсни и за претпријатијата (какп
лпкалните така и надвпрещните) кпи ги развиваат свпите активнпсти и ги планираат свпјите
инвестиции. Мнпгу пд ппщтините дпсега ги фпкусираа свпите ппстпешки прпфили исклушивп на
лпкалната екпнпмија, нп дпбрп е вп свпјпт прпфил ппщтината да ги претстави и јавните услуги, а
пспбенп пние за кпи таа е пдгпвпрна или ќе биде пдгпвпрна вп иднина.
Гплемината и спдржината на ппдатпците за планираое треба да се пдреди сппред лпкалните
пптреби и ресурси. Нпрмалнп, сектприте/пделенијата за лпкален екпнпмски развпј имаат ппвеќе
ппдатпци кпи мпжат да се вклушат вп извещтаите. На следните страници е даден пример на
мпжна спдржина на прпфилпт на ппщтината :

Прпфил на ппщтината (пример)
I.

Генералнп
Истпријат (краткп)
Лпкација (краткп)
Население (вкупнп населени места, структура на впзраст, структура на ппл, структура на
пбразпвание, структура на наципналнпст, развпј на населениетп вп ппследните 10-20
гпдини, прпценки за иднината вкупнп/за население)
Прирпдни ресурси (клима, земја, пбрабптливп земјищте, хидрппптенцијал, пптенцијал на
термишка впда, минерални пптенцијали, щуми и други)
Прпфил на единицата на лпкалната сампуправа (прганизација, кпнтакти, јавни
претпријатија, бучет (тригпдищна истприја, данпк итн.)

II. Лпкална екпнпмија
Генералнп (брпј на кпмпании, развпј на брпјпт на кпмпании вп ппследните некплку
гпдини, занаетшии, најразвиени бизнис сектпри итн.)
Главни претпријатија, МСП
Анализа на бизнис средината
Финансиски институции
Земјпделствп
Врабптуваое (брпј на врабптени - вкупнп и пп сектпр, ппстпешка ситуација, прпценки за
иднината; неврабптенпст (вкупен брпј, структура на впзраст и пбразпвание)
III. Опщтински услуги
Генералнп за јавните услуги (ппщтинските и лпкалните државни услуги), фаза на пренпс на
државни задаши и сппственпст на ппщтината
Лпкална демпкратија, инфпрмираое и граданскп ушествп, медиуми, НВОа
Урбанистишкп и руралнп планираое
Дпмуваое, градеое, резервиранп земјищте за инвестиции
Образпвание (единици, ушеници, ушители, ушилници, претщкплски, пснпвнп, среднп,
виспкп пбразпвание и универзитети, студентски дпмпви, трансппрт на студентите)

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација
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Здравствена защтита (пснпвна здравствена защтита, кпнстултации сп специјалисти,
бплници)
Спцијална защтита (семејства, деца, инвалиди, ппстари луде, други)
Култура (услуги) и защтита (археплпщки лпкации, верски пбјекти, прирпда и др.)
Сппрт и рекреација (сппртски клубпви, сппртски пбјекти, активни сппртисти/сппртистки,
рекреативни пбласти итн.)
Живптна средина
Улици, патищта и сппбраќај
Впдпснабдуваое
Канализација
Управуваое сп птпадпци
Телекпмуникации (интернет, каблпвска ТВ)
Eнергија
IV. Стратещка анализа
СВОТ
Резултати пд јавните истражуваоа
Други анализи
При ппдгптпвка на прпфилпт на ппщтината мпже да се земат предвид следните идеи:
- Спдржината на прпфилпт треба да биде кратка, лесна за шитаое и презентацијата на
ппдатпците треба да се фпкусира на пснпвните рабпти.
- Клушните ппдатпци за населениетп, структурата на впзраст, етнишката структура,
врабптуваоетп, екпнпмијата и услугите се презентираат пдделнп за урбаните и руралните
пбласти и пд секпја заедница на ппщтината.
- Временските перипди за статистики мпжат да се згплемат и статистишките сппредуваоа мпжат
да бидат направени вп рамки на регипнпт или земјата. Демпграфските карактеристики,
брпјките за врабптуваое итн. треба да се претстават пд 5-10 гпдищна перспектива, и вп
минатптп и кпн иднината.
- Државнипт Завпд за статистика пбјавува разлишни ппдатпци, кпи мпжат да се упптребат вп
ппщтинските прпфили. Овие ппдатпци генералнп даваат кратпк преглед на една цела ппщтина
и не укажуваат на услпвите вп нејзините разлишни делпви. Ппради рефпрмата на
теритпријалната прганизација претхпдните статистишки ппдатпци не мпжат директнп да бидат
упптребени и ппнекпгащ има пптреба пд нивнп сумираое за некплку претхпдни ппщтини.
- Бидејќи ппдатпците на државнипт Завпд за статистика не пвпзмпжуваат јасна слика за
ппщтинските услуги, пптребни се инпвативни лпкални рещенија за дпбиваое на пвие
ппдатпци и пппплнуваое на празнините.
- Генералнп ппдпбрп е да се кпнцентрираме на ппдатпци кпи мпжат да се дпбијат пплеснп за
да се избегне упптреба на прегплем капацитетпт за прибираое на ппдатпците дп кпи тещкп се
дпада.
- Ппдатпците треба да се прибираат на нашин приентиран кпн планираое. Важнп е да се
претстават ппзитивните пптенцијали и развпјните капацитети вп ппщтината, нп истпвременп
ппдатпците не треба да ги кријат прпблемите. Тие треба истпвременп да ги презентираат и
развпјнипт пптенцијал и акутните прпблеми, а не самп да ја рекламираат ппщтината.
Планираоетп без сппдветнп разбираое на лпкалните прпблеми и нивните пришини е
бескприснп.
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-

-

Сумираоетп на стратещките анализи мпже да ппмпгне вп приентацијата кпн прпблемите и
нивнптп разрещуваое. Мпжните детални извещтаи на анализа мпжат да се кпристат пдделнп
пд прпфилпт.
Описни мапи мпжат да се вклушат вп пвпј материјал.
Ппстпешките тпппграфски мапи вп скала 1:25 000 пбезбедуваат дпста ппдатпци и ппддрщка за
лпкалнптп планираое. Ппгплем дел пд државата е ппкриена пд нпви мапи, а пстанатипт дел
има мапи пд 1970 гпдина. Тие се леснп дпстапни вп државнипт Завпд за гепдетски рабпти.

Прилпжената листа на мпжни ппказатели вп ппглавје Ц11 пбезбедува дппплнителни детали на
статистишките ппдатпци кпи мпжат да се вклушат вп прпфилпт или кпи ппщтинските власти за
планираое мпжат да ги следат надвпр пд прпфилпт. Државнипт Завпд за статистика е
дпбредпјден да ппдгптви стандардни статистишки пакети за ппщтините и да им ппмпгне сп
ппдатпците пптребни за планираое.

A5. Мисија, Пперативна идеја на ппщтината
Мисијата на ппщтината треба да даде ппјаснуваое дп внатрещните и надвпрещните партнери на
ппщтината зпщтп таа ппстпи и щтп таа прави за реализација на пваа цел. Мисијата треба да биде
стабилна, главнп ппзитивна, нп реална, јасна и ппкратка. Истп така таа треба да биде
индивидуална, а не текст кпј ќе пдгпвара на секпја ппщтина. Вп мнпгу слушаи секпј пд шленпвите
на Спветпт израбптува свпја дефиниција за пваа идеја и резултатпт е кпмбинација на
најпппуларните идеи. Предлпгпт се дискутира збпр пп збпр вп текпт на планирашка рабптилница и
пп пваа дискусија сите ушесници навистина разбираат зпщтп ппщтината ппстпи. Мисијата истп
така се базира и на Закпнпт за лпкална сампуправа и на надлежнпстите на ппщтината.

A6. Визија, Генерална стратегија
Визијата вклушува кратпк ппглед кпн идните услпви вп ппщтината (пп пдреденп време, пп три или
пет гпдини на пример) фпкусирајќи се на главните пращаоа и на улпгата на ппщтината вп иднина.
Таа мпже да вклушува слика и за идната регипнална улпга на ппщтината, за населениетп,
екпнпмијата, бучетпт или услугите вп ппщтината. Ппдгптпвката за визијата мпже да се пдвива
сппред истите нашела какп гпренаведената мисија. Визијата треба да биде амбиципзна, нп
реална. Некпи делпви пд визијата треба да бидат на нивп вп кпе ппщтината ќе биде мнпгу гпрда.
Прирпдните развпјни услпви и пптреби се разлишни вп разлишни ппщтини. Така ппщтините мпжат да
развијат свпи специфишни прпфили. Некпи ппщтини мпжат да се кпнцентрираат на прпмпција на
бизниспт, други на земјпделствптп, децата, здравата живптна средина, телекпмуникациите,
пбразпваниетп, пензипнерите, културата или туризмпт. Овпј прпфил треба да биде видлив вп визијата.

A7. Специфишни стратегии за развпјните сектпри
Вп вистинскипт живпт ппщтините не се вп спстпјба да се сппшат активнп сп сите мпжни лпкални
пращаоа. Вп рамките на пгранишуваоата ппставени пд Закпнпт тие треба да направат селекција и
да се кпнцентрират вп најважните рабпти пд аспект на Закпнпт и лпкалните пптреби, а треба и да
се предвидат владините припритети и дпстапните ресурси. Истпвременп, треба и да се
дефинираат клушните припритетни пперативни сектпри сп цел наспшуваое на активнпстите –
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стратещките фпкусирани пбласти. Тпа се најважните сектпри каде щтп треба да се кпнцентрираат
ппщтинските развпјни ресурси.
Клушните спдржини на пплитиките на стратещкипт план се спстпјат пд стратещките фпкусирани
пбласти, какп и пд стратещките и кпнкретните цели вп пвие пбласти. Ппставуваоетп на целите се
развива врз пснпва на разбираое на актуелната ситуација вп ппщтината, какп и врз пснпва на
анализа на прпблемите вп секпја пбласт и идната визија на ппщтината. Кпнкретните цели треба да
бидат дизајнирани и фпрмулирани какп SMART - специфишни, мерливи, ппстигнувашки и
впзмпжни, реални и благпвремени.
Дефиницијата на стратещките фпкусирани пбласти има важнпст за наспшуваое на активнпстите и
за дпделуваое на ресурсите при ппдгптвуваоетп на бучетпт. Фпкусираоетп на стратещките
фпкусирани пбласти мпже да се зајакне сп адресираое на сите или ппвеќетп пд клушните
развпјни активнпсти и прпекти самп вп пвие пбласти. Земајќи ја предвид пптребата пд
ппврзуваое на резултатите на стратещкптп планираое сп ппщтинскипт бучет, стратещките
фпкусирани пбласти треба да ги ппкријат сите пбласти на клушните задаши на ппщтината, какп и
пбластите за кпи ппщтината мпже да ја дпбие пдгпвпрнпста вп текпт на перипдпт на планираое.
Следната листа ппкажува пример на мпжна класификација на стратещките фпкусирани пбласти
врз пснпва на дефинираните надлежнпсти вп Закпнпт за лпкална сампуправа, земајќи ја предвид
бучетската распределба, какп и административната и демпкратската улпга на ппщтината:

Стратещки фпкусирани пбласти вп планираоетп на лпкалнипт развпј
(пример)
Опщтинска прганизација, канцеларија и јавни претпријатија, децентрализација
Лпкална демпкратија, инфпрмираое и граданскп ушествп
Медуппщтинска спрабптка, прекугранишна спрабптка
Опщтински бучетски данпци и такси
Опщтинска сппственпст
Прпмпција на лпкалната екпнпмија (бизнис средина, врабптуваое, МСП, земјпделствп и др.)
Урбанистишкп и руралнп планираое
Дпмуваое, градба, резервиранп земјищте за инвестиции
Образпвание
Здравствена защтита
Спцијална защтита
Култура, сппрт и рекреација
Живптна средина
Улици, патищта и сппбраќај
Канализација
Управуваое сп птпад
Телекпмуникации
Eнергија
Сите гпренаведни рабпти не мпжат да бидат стратещки фпкусирани пбласти, па ппщтината треба да ги
издвпи припритетните 4-6 пбласти. Активни развпјни стратегии не се пптребни вп сите гпренаведени
стратещки пбласти, нп некплку цели вп секпја пд нив се, сепак, кприсни. Вп пвпј кпнтекст, една цел
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11

Прирашник за сурауещкп планираое на лпкалнипу развпј на ппщуиниуе – Сурауещкп планираое

мпже да биде и прпдплжуваое на пбезбедуваоетп на ппстпешките услуги вп сектпрпт кпе
прпдплжува без гплеми прпмени, или самп намалуваое на некпи услуги за да се ппстигне щтедеое
на трпщпците.
Спдржините на стратещкипт дпкумент зависат прирпднп пд материјалпт, пристаппт и прпцеспт
упптребен при планираоетп. Две пснпвни алтернативи за спдржините се презентирани тука:
1.Стратегија, Спдржина (Структура сп нагласпк на стратещките фпкусирани пбласти)
Впвед
Mисија
SWOT
Визија
Стратещки фпкусирани пбласти
СФО 1 (Стратещки цели и кпнкретни цели; Прпграми и прпекти)
СФО 2 (Стратещки цели и кпнкретни цели; Прпграми и прпекти)
СФО 3 (Стратещки цели и кпнкретни цели; Прпграми и прпекти)
СФО 4 (Стратещки цели и кпнкретни цели; Прпграми и прпекти)
2. Стратегија, Спдржина ( Структура на сите клушни сектпри)
Впвед
Mисија
Стратегии
Население
Опщтинска прганизација, канцеларија и јавни претпријатија, децентрализација
Лпкална демпкратија, инфпрмираое и граданскп ушествп
Медуппщтинска спрабптка, прекугранишна спрабптка
Опщтински бучетски данпци и такси
Опщтинска сппственпст
Прпмпција на лпкалната екпнпмија (бизнис средина, врабптуваое, МСП, земјпделствп и
др.)
Урбанистишкп и руралнп планираое
Дпмуваое, градба, резервиранп земјищте за инвестиции
Образпвание
Здравствена защтита
Спцијална защтита
Култура, сппрт и рекреација
Живптна средина
Улици, патищта и сппбраќај
Канализација
Управуваое сп птпад
Телекпмуникации
Eнергија
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A8. Дефинираое на финансиската рамка за планираое на развпјпт
Вп стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтините главен ризик е тпа щтп стратещкипт
план шестп претставува самп листа на лпкалните желби бидејќи ресурсите и капацитетпт на
ппщтината не се дпвплни за имплементација на идеите пд планпт. За да се избегне пвпј ризик
треба вп текпт на прпцеспт на планираое да се дефинираат реалните финансиски ресурси на
ппщтината за инвестираое вп развпјни прпграми и прпекти. Ова треба да биде стпренп щтп е
мпжнп ппранп, нп не ппдпцна пд евидентираоетп на активнпстите и дефинираоетп на
прпграмите и прпектите. Рамкпвнипт бучет за развпј гп прави планираоетп ппреалнп.
Ппради гплемата зависнпст на ппщтинските бучети пд државнипт Бучет, прирпднп е да се
пшекува пд централната власт гпдищни или тригпщни рамки и наспки за ппдгптпвка на
лпкалнипт бучет, вклушувајќи и рамка за развпјни, пднпснп трпщпци за капитални инвестиции.
Таквите рамки или упатства мпжат да дадат и наспки на ппщтините вп врска сп владините
припритети меду разлишните развпјни сектпри, какп и инфпрмација вп врска сп расппредпт и
пбемпт на државните средства наменети за ппщтините вп склад сп децентрализацијата.
Врз пснпва на пбезбедените инфпрмации пд страна на Владата, градпнашалникпт или Спветпт на
ппщтината мпжат да пбезбедат тим за планираое на лпкалнипт развпј сп преппрашана
финансиска рамка за планираое на развпјпт. Дури и акп недпстигаат сппдветни наспки пд
централните власти, градпнашалникпт вп спрабптка сп пдделениетп/сектпрпт за бучет на
ппщтината треба да пбезбеди наспки за финансиската рамка за планираое на лпкалнипт развпј
за три гпдини. Вкупните трпщпци за активнпстите и прпектите за развпјпт на ппщтината треба
да пстанат вп пваа рамка. Таа рамка треба да пбезбеди и наспки за финансиска распределба меду
сектприте врз пснпва на веќе ппдгптвените стратегии и припритети. Рамката мпже вп пдредена
мера да биде изразена и преку гепграфска распределба меду заедниците, пднпснп урбаните или
руралните делпви на ппщтината.
Гпренаведенптп навидум звуши леснп, нп е гплем предизвик сппред мпменталните услпви вп
земјава. Вп недпстиг на сппдветни ппдатпци дефинираоетп на бучетската рамка за лпкален
развпј вп перипд пд три гпдини мпже да кпристи еднпставни метпди. На пример, пгранишуваое
на вкупните гпдищни трпщпци за развпј какп прпцентуален дел пд вкупнипт бучет. Тпј дел мпже
да биде ист какп щтп бил изминатите некплку гпдини или да биде пдредена нпва цел (3-8 % пд
вкупнипт бучет за лпкални развпјни цели, на пример). Прирпднп, финансискипт капацитет на
ппщтината, ппстпешките дплгпви и фазата на фискална децентрализација влијаат врз пвие наспки.
Финансиската рамка за планираое на развпјпт мпже да вклуши истп и рамка за надвпрещнп
финансираое на лпкалните прпграми и прпекти. Државата и дпнатприте мпжат да финансираат
некпи делпви пд трпщпците на развпјпт, истп какп и граданите и другите лпкални шинители. Од
друга страна, спздаваоетп на пгрпмна листа на желби за надвпрещнп финансираое на лпкалнипт
развпј не е реалнп. Дпкплку нема некпја друга ппреална пснпва, таквите пшекуваоа треба да се
пгранишат на претхпднптп нивп на надвпрещнп финансираое или на нивнп удвпјуваое (акп се
пди вп максимум).
Какп и да е, финансиската рамка за првата гпдина на имплементација на лпкалнипт развпј треба
да биде избалансирана сп ппщтинскипт бучет. Самп на пвпј нашин развпјнипт план и бучет мпжат
да бидат рамнпмерни. Преценетите нереални планпви за лпкален развпј кпи не се ппврзани сп
дпстапни ресурси и бучет спздаваат фрустрација меду администрацијата и не ги изразуваат
припритетите на ппщтината. Спветпт на ппщтината, државните власти и дпнатприте не мпжат да
ги упптребат какп наспки ваквите преценети планпви за лпкален развпј.
Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација
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A9. Акципнп планираое: активнпсти, прпекти, резултати и трпщпци
Генералнп, стратещките планпви за лпкален развпј треба да вклушат акципнен дел кпј спдржи
предлпзи за стратещки активнпсти и развпјни прпграми и прпекти. Стратещкипт план треба да ги
ппище активнпстите и резултатите на ппщтината, а не да гп претстави целипт развпј на
претпријатијата и државните власти вп рамките на ппщтината. Дпкплку планпт гп ппищува
развпјпт кпј не е ппщтинска пдгпвпрнпст, треба да биде нагласенп кпј е пдгпвпрен за пвпј развпј.
Стратегиите вп стратещките фпкусирани пбласти имаат пптреба пд активнпсти за нивна
имплементација. Мнпгу пд пвие активнпсти спадаат вп лпкални прпграми и прпекти, а некпи пд
нив мпжат да се имплементираат и без пдреден фпрмат на прпект и без инвестиција или
дппплнителни пперативни трпщпци. Останатите мпжат да бидат инвестиции или други видпви
прпекти.
Набрпјуваоетп на прпграмите и прпектите, заеднп сп дефинираоетп на нивните резултати и
трпщпци е всущнпст акципнп планираое. Тпа е пдделна фаза на планираоетп пд ппдгптвуваоетп
на стратегиите. Вп мнпгу држави и вп некплку ппщтини вп Македпнија акципнптп планираое е
презентиранп какп пдделен дпкумент врз пснпва на пдпбрените стратегии. Важешката пракса на
тригпдищнптп стратещкп планираое вп државава, сепак, се базира на идејата дека тригпдищнптп
планираое на активнпстите е дел пд стратещкптп планираое. Акп тригпдищнипт план се
ажурира на гпдищнп нивп и ја впди ппдгптпвката на гпдищнипт бучет и се пдпбрува заеднп сп
бучетпт, тпгащ акципнипт план ппврзан сп бучетпт фактишки ги спдржи и текпвнипт тригпдищен
стратещки план и бучетпт, па мпже да се каже дека се рабпти за тригпдищен стратещки акципнен
план.
Вака дефиниранипт тригпдищен стратещки акципнен план за лпкален развпј на ЕЛС, ппврзан сп
бучетпт на ЕЛС и балансиран сп акципните планпви за рамнпмерен регипнален развпј и
акципните планпви на централната власт, претставува мпќен инструмент за ЕЛС вп
ппстигнуваоетп на визијата за лпкалнипт развпј на ппщтината вп наредните 5 дп 7 гпдини.Вп
текпт на гпдищнптп ажурираое на стратещкипт план мпже да нема пптреба да се ажурира
прпфилпт на ппщтината и мпже да се пстане при ппстпјните стратегиски фпкусирани пбласти и
цели без никаква прпмена. Сепак, листите на прпграми, прпекти, резултати и трпщпци бараат
гпдищнп ажурираое. Имплементираните прпграми или прпекти се птстрануваат пд планпт, и сп
тпа расппредпт на прпграмите, прпектите и активнпстите заеднп сп нивните трпщпци треба да се
прпменат, а би мпжелп да се вклушат и нпви прпекти и активнпсти.
Секпја прпграма и прпект треба да има наслпв вклушувајќи и мал ппис, пдгпвпрна
прганизациска единица, расппред или рпк, дефинирани резултати, прпценка на трпщпкпт, какп
и ппдатпци за извпрпт на финансираое (ппщтинскипт бучет, гарантирани или пшекувани
надвпрещни извпри какп щтп се државнипт бучет, дпнатприте или други извпри).
Секпј пд предлпжените прпграми или прпекти треба да биде ппдгптвен дп пдреденп нивп.
Минималнп бараое за секпј прпект е прпектна карта ппдгптвена пд прганизацијата пдгпвпрна за
имплементацијата на прпектпт. Прпектната карта кажува мнпгу ппвеќе пд сумарната табела вп
стратещкипт план и претставува пснпва за вклушуваое на прпектите вп стратещкипт план.
Организацијата кпја не е вп мпжнпст да презентира прпектна карта за прпект щтп таа сака да гп
имплементира не мпже да ја нпси пдгпвпрнпста за негпва имплементација.
Генералнп земенп, ниту инвестиции, ниту гплеми прпекти не би мпжелп да бидат вклушени вп
првата или втпрата гпдина на планпт акп не се сппдветнп ппдгптвени. Првп е пптребна
Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација
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ппдгптпвка на технишката дпкументација на прпектпт, а пптпа ппдгптпвка на предлпг-прпект. Вп
пдредени слушаи нивната ппдгптпвка мпже да вклушува израбптка на: физибилити студии,
ппдгптпвка на прпектен дпкумент, технишки дизајн, финансиски прпцедури и прпцедури на
пбезбедуваое, какп и дпгпвпри, активнпсти кпи щтп мпжат да имаат пптреба пд мнпгу време да
бидат реализирани.
Резултатите треба да се дефинираат на кпнкретен мерлив нашин така щтп тие да мпжат да бидат
јаснп измерени пп имплементацијата на планпт.
Прпценката на инвестиципните трпщпци на еден развпен прпект е пбврзувашка за вклушуваое на
прпектпт вп тригпдищнипт стратещки акципнен план. Дппплнителнп, ппкрај инвестицијата,
прпектпт предизвикува и пперативни трпщпци за ппщтината. Премнпгу шестп се слушува еден
инвестициски пбјект да биде напущтен или неефикаснп упптребуван заради тпа щтп бучетпт не е
вп мпжнпст да ги пбезбеди платите за пптребнипт перспнал и другите неппхпдни пперативни
трпщпци, вклушувајќи гп и пдржуваоетп.
Местп да се наспшува кпн целпснп нпви инвестиции, планираоетп на активнпстите и прпектите
треба истпвременп да ја земе предвид ппстпешката сппственпст на ппщтината. Преку пдржуваое
и пбнпва на ппстпешките услужни пбјекти, патищта, инфраструктура итн. ппщтината треба да
пвпзмпжи нивна ефикасна упптреба. Пренпспт на пбјектите пд државна сппственпст вп
сппственпст на ппщтините е сé ущте вп тек и ппстапката на утврдуваое на пдгпвпрнпста за
управуваоетп сп сппственпста не е секпгащ целпснп јасна. За да се плесни управуваоетп сп пваа
сппственпст ппщтината треба да ппдгптви сппдветен пппис на ппщтинската сппственпст, заеднп
сп нејзината спстпјба, какп и пптребите за рекпнструкција и пдржуваое.
Активнпстите и прпектите вп текпт на тригпдищнипт перипд би мпжеле да се сумираат вп
следната матрица:

Стратещка фпкусирана пбласт 4: Култура, сппрт и рекреација
Стратегиска цел 4.1: Ппефикасна упптреба на ппстешките културни и сппртски пбјекти преку нивна пбнпва,
ппдпбренп управуваое, пдржуваое и функципналнпст и преку вклушуваое на кприсниците
Активнпст/
Пшекувани резултати
Пдгпвпрна
Временска
Степен на
Трпщпци
Ппис на
прганизација
рамка
ппдгптпвка на
прпграмата/
технишката
прпектпт
дпкументација
4.1/1
Пппис и
анализа на
ппстпешките
културни и
сппртски
пбјекти

4.1/2
Пбнпва на
сппртската
сала вп
пбласт A

Базата сп ппдатпци за
ппщтинската
сппственпст ги спдржи
ппстпешките културни и
сппртски пбјекти и
нивната спстпјба,
Сппственпста е
регистрирана на
ппщтината вп
Катастарпт.
Крпвпт и две
внатрещни игралищта
се ренпвирани

Сектпр за
ппщти рабпти,
Референти за
култура и сппрт

Пппис
1-3/2008
Регистрација
4-6/2008

Базата на ппдатпци
е дизајнирана

Нема
инвестиципни
трпщпци,
Трпщпци на
регистрираое вп
Катастар 10 000,
Опщтински бучет

Сектпр за
урбанизам

4-7/2010

Ќе биде ппдгптенп
вп 2009

Вкупнп 2 500 000
500.000
ппщтински бучет;
пшекуваоа:
1.500.000
државнп,
500.000 лпкалнп
ушествп
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Стратегиска цел 4.2 : Ппдпбруваое на убавината и рекреативната вреднпст на делпви на урбаните паркпви
4.2/1
Пбнпва на
паркпт Б

Паркираое надвпр,
засадуваое дрвја,
мебел и детскп
игралищте внатре

Сектпр за
урбанизам

3-6/2009

Прпектпт е гптпв,
тендерската
дпкументација
треба да се
ппдгптви

1.200.000,
Опщтински бучет,

Успещната реализација на стратещките цели и акципните планпви шестппати е ппврзана сп
прганизациската структура на ппщтината. Дпкплку има пптреба пд менуваое на прганизациската
структура (прпмената дури би мпжела да биде и пдделна стратещка цел), ппщтинскптп акципнп
планираое треба да гп спдржи предлпгпт за тпа какп да се направи прпмената. Сппдветната
прганизациска структура е клушна за ефективнп стратещкп и пперативнп планираое, какп и за
имплементација на акципните планпви.

A10. Извещтаи за стратещкп планираое и нивнптп ажурираое
Извещтаите за стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтината, пднпснп стратещкипт
план какп дпкумент и придружната дпкументација (прпфилпт, акципнипт план итн.) треба да ги
пдразуваат пптребите пд планираое вп ппщтината. Вп една гплема и слпжена ппщтина
извещтаите мпжат да бидат ппгплеми пткплку вп една ппмала, нп клушните извещтаи треба да
бидат лесни за шитаое и разбирливи за избраните претставници. Ппради пва тие не би требалп да
бидат мнпгу дплги. Дпбар пешат и надвпрещен изглед, заеднп сп атрактивна кприца и бпи гп
ппдпбруваат изгледпт на планпт, иакп не се мпжни вп мнпгу ппщтини. Благпдарение на
дпнатпрската ппддрщка, а сп цел да се импресипнираат странските инвеститпри, мнпгу пд
македпнските ппщтините се навикнати да ги пбјавуваат свпите извещтаи и на македпнски и на
англиски јазик вп еден дпкумент.
Какпв билп извещтај кпј ќе биде презентиран за пплитишкп пдпбруваое вп вппбишаена ппщтина не
треба да биде ппгплем пд 30 страници. Гпдищнптп ажурираое на стратещкипт план мпже сппдветнп
да гп ппкрие самп тригпдищнипт стратегиски акципнен план. Тпа знаши дека мпже да се слуши
дпкументацијата и пдпбрениетп на стратещкипт план да ппкриваат три пдделни дпкументи.
Прпфилпт на ппщтината пптималнп мпже да биде ппдгптвен за петгпдищна упптреба, или
евентуалнп на секпи шетири гпдини на ппшетпкпт на нпвипт мандат на градпнашалникпт и Спветпт
на ппщтината. Прпфилпт на ппщтината и другите аналитишки ппдатпци би мпжелп да бидат
пбјавени вп извещтај пд 10-30 страници. За прпфилпт не треба некаквп пплитишкп пдпбрение
Мисијата, визијата, стратещките фпкусирани пбласти, стратещките и кпнкретните цели
вклушувајќи ги и пппделните сектпрски стратегии се ппдгптвуваат секпја шетврта гпдина (пп
мпжнпст веднащ пп прпфилпт) и се пдпбруваат пд страна на Спветпт на ппщтината за перипд пд
пет гпдини, притпа нивнптп пдпбруваое е пдделнп пд тригпдищнипт стратещки акципнен план.
Најдпбрп е извещтајпт (планскипт дпкумент) да биде ппкратпк (на пример 5-20 страни) и мпже да
биде пбјавен вп ист дпкумент сп прпфилпт на ппщтината.
Првипт тригпдищен стратещки акципнен план се ппдгптвува вп текпт на ппдгптпвката на
прпфилпт и стратегиите, нп се дпкументира и пдпбрува пдделнп. Тпј вклушува и финансиска рамка
за планираоетп. Првишнипт дел пд планираоетп е најдемпкратски прпцес пд сите. Стратещкипт
акципнен план мпже да спдржи 10-20 страници плус мпжни прпектни карти. Тие не се тема на
пплитишкп пдпбруваое.
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Вп текпт на втпрата, третата и шетвртата гпдина ажурираоетп се пднесува самп на тригпдищнипт
акципнен план, па дппплнителна дпкументација и пдпбруваое е пптребнп самп за стратещкипт
акципнен план. Гпдищнптп ажурираое мпже да се базира на извещтајпт за напредпкпт вп текпт
на претхпдната гпдина, на важешките стратегии и сп ппмалп ушествп на јавнпста вп пднпс на
ппдгптпвка на стратегиите и стратещкипт акципнен план за првите три гпдини.
Извещтаите пд планираоетп (планските дпкументи) треба да се дпстават дп сите шленпви на
Спветпт и клушнипт административен перспнал, и тие треба да бидат дпстапни и за населениетп
сп надпмест на трпщпците за кппираое. Некпи ппщтини вп ЕУ ги пбјавуваат извещтаите за
дпставуваое дп дпмаќинствата вп ппщтината, нп, сепак, ппдпбрп е да се вклушат лпкалните
пешатени и електрпнски медиуми вп текпт на прпцеспт на планираое или за пбјавуваое на
крајните резултати.

A11. Ппврзуваое на стратещкптп планираое сп ппщтинскипт бучет
Бучетпт на ппщтините се сппшува сп мнпгу прпблеми. Опщтините не распплагаат сп дпвплнп свпи
прихпди и премнпгу зависат пд финансиската ппддрщка пд државата. Рещаваоетп на пвпј клушен
прпблем бара закпнпдавни и финансиски рещенија на државнп нивп бидејќи ппщтините
ппединешнп не мпжат сп планираое да гп рещат пвпј наципнален прпблем.
Сепак, ппщтините мпжат преку свпетп планираое и бучетските расхпди да ја ппдпбрат
ефикаснпста и транспарентнпста на упптребата на ппщтинските бучетски средства. Ова
претставува јасна пптреба за стратегиски развпј на бучетпт и финансиските практики вп
ппщтината. Вп секпја ппщтина стратещкипт план треба да спдржи некплку цели за развпј на
ппщтинскипт бучет и ппдпбруваое на управуваоетп сп финансиите.
Одпбрените стратегии се наспки за ппдгптпвка на ппщтинскипт бучет. Какп щтп е претхпднп
сппменатп, упптребата на рамкпвнп бучетираое вп текпт на тригпдищнптп стратещкп и акципнп
планираое, гп задржува акципнптп планираое вп реалнп нивп вп пднпс на бучетпт. Вп пснпва,
првата гпдина на Акципнипт план и првата гпдина на Бучетпт треба да бидат ускладени, а сп
нивнптп истпвременп пдпбруваое дпада дп ппврзуваое на тригпдищнптп планираое сп бучетпт.

A12. Управуваое и следеое на спрпведуваоетп на лпкалнипт развпј на ппщтините
Секпја предлпжена активнпст, прпграма и прпект бара активнп управуваое, спрпведуваое и
следеое. Принципиелнп, пдгпвпрната прганизација треба да гп прави тпа какп кпнтинуирана
задаша. Градпнашалникпт и Спветпт на ппщтината имаат пптреба пд систематски ппвратни
инфпрмации за спрпведуваоетп на бучетпт и за имплементација на прпектите. Минималната
сеппфатна алатка за следеое е гпдищнипт извещтај за имплементација на акципнипт план. Тпј
претставува клушен извпр за прпмена на акципнипт план за следните гпдини, какп и за внатрещна
прпценка на капацитетпт на ппщтинската прганизација за имплементација и пцена на пптребите за
кпрекција и ппдпб-руваоа на ефикаснпста. Гпдищнипт извещтај би мпжел да биде презентиран вп
следнипв фпрмат:

Aктивнпст/Ппис на
прпграмата /
прпектпт

Пдгпвпрна
прганизација

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

Планирана
временска
рамка

Планирани
трпщпци

Статус на активнпстите/
прпграмите / прпектите
пктпмври 2008
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4.1/1 Пппис и
анализа на
ппстпешките
културни и сппртски
пбјекти

Сектпр за
ппщти рабпти,
Референти за
култура и сппрт

Пппис 13/2008
Registration
4-6/2008

4.1/2 Пбнпва на
сппртска сала вп
пбласт A

Сектпр за
урбанизам,

4-7/2008

4.2/1 Пбнпвуваое
на паркпт Б

Сектпр за
урбанизам,

3-6/2008

Нема
инвестиципни
трпщпци
Трпщпци на
регистрираое
вп Катастар 10
000,
Опщтински
бучет
Вкупнп
2.500.000,
500.000
ппщтински
бучет,
пшекуваое;
1.500.000
државнп
500.000
лпкалнп
ушествп
1.200.000,
Опщтински
бучет

Ппписпт е заврщен.
Регистрацијата делумнп
заврщена, се пшекува да
заврщи на 12/2008

Прпектпт и
дпкументацијата се
кпмплетирани, ппшетпкпт
не се знае ппради
негативната пдлука за
државнптп финансираое,
средства не се пшекуваат
ниту вп 2009 гпдина.

Заврщен, Защтеденп
200.000 вп пднпс на
планираните трпщпци

Дппплнителнп на следеоетп на имплементацијата на акципнипт план, ппщтината треба да гп
следи и ппщтипт развпј на услпвите и услугите на лпкалнп нивп. Ппдгптпвката на прпфилпт на
ппщтината на секпи шетири гпдини е практишен метпд да се види на среден рпк какп се движи
развпјпт вп ппщтината. Сппредуваоетп на актуелната вреднпст на развпјните индикатпри
(презентирани вп ппглавје Ц11 пд пвпј прирашник) сп претхпдните вреднпсти даваат наспки за
планираое на иднината.
За ппшнуваое на нпв кпмплетен прпцес на стратещкп планираое, вклушувајќи ппдгптпвка на нпв
прпфил, нпви стратещки фпкусирани пбласти, нпви стратещки и кпнкретни цели и нпв акципнен
план, кприснп е да се пцени какп биле имплементирани претхпдните стратегии и планпви и щтп
ппщтината мпже да науши пд тпа искуствп.
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Б.
Ппдгптпвка на прпекти
Б1. Идентификација на прпект, Прпектна карта
Секпј граданин и сите прганизации вп ппщтината имаат свпи идеи какп мпжат да се ппдпбрат
услпвите и услугите вп ппщтината. Слущаоетп и регистрираоетп на таквите мислеоа и дискусии
мпже да биде пд кприст, нп не е дпвплнп за идентификација на развпјните прпекти. Одредени
луде и прганизации, единици и рабптни групи внатре или надвпр пд ппщтинската администрација
треба да размислуваат ппвнимателнп щтп е пптребнп и щтп би мпжелп да биде груба идеја за
вистински развпен прпект. Генералнп, преппрашливп е пвие идеи да бидат презентирани вп еден
систематски и дп пдредена мера аналитишен фпрмат, пднпснп вп фпрма на прпектна карта.
Дпкплку никпј не е заинтересиран да пппплни таква карта за една идеја или не е дпвплнп
кпмпетентен за тпа, тпгащ изгледа дека нема дпвплнп реален интерес за таа идеја и таа не би
мпжела да се земе предвид серипзнп. Секакп, пп приемпт на инфпрмацијата пд граданите или
друга засегната страна, сппдветната единица вп ппщтината мпже да преземе иницијатива и да
испплни прпектна карта. Одгпвпрната единица за планираое, кпмитетпт или рабптната група
мпжат да ги упптребат пвие карти за ппдредуваое пп припритет на разлишни предлпг-прпекти и
за нивнп ппместуваое вп акципнипт план. Вп акципнипт план не треба да биде вклушен ниту еден
прпект за кпј нема ппдгптвенп прпектна карта.
Следи еден пример за прпектна карта. Таа има две страници. Првата страница треба да ја
пппплни засегнатата страна кпја гп предлага прпектпт. Втпрата страна бара струшнпст за
прпценуваое на бучетпт. Дпкплку предлагашпт не ги прпценил трпщпците или не мпже да гп
стрпи тпа, таа треба да биде финализирана пд страна на ппщтинските експерти за планираое.
Пример на детална прпектна карта е даден вп Прилпг 1.
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Б2. Прпектен циклус
Б2.1 Впвед
Вп 1992 гпдина Еврппската кпмисија усвпи Правилник за “управуваое сп прпектен циклус“ - УПЦ.
Тпа претставува збир на алатки за ппдгптпвка и управуваое сп прпекти врз пснпва на лпгишнипт
рамкпвен пристап, кпј дп тпгащ беще щирпкп упптребуван пд страна на мнпгу дпнатпри и држави
шленки на ЕУ. Ова ппглавје гп претставува УПЦ пристаппт на пснпва на ппследната верзија на
Директивите за управуваое сп прпекти на Еврппската кпмисија пд 2004 гпдина. Овпј кратпк
преглед има цел да им ппмпгне на ппщтините вп Македпнија при упптребата на УПЦ, пднпснп
при ппдгптпвката и имплементацијата на развпјни прпекти сп разлишни дпнатпри, а пспбенп сп
Еврппската кпмисија.
Цел на „Управуваоетп сп прпектен циклус“ е да се ппдпбри управуваоетп на прпектите преку
земаое предвид на пснпвните пращаоа и рамкпвни услпви, какп вп текпт на ппдгптпвката така и
вп текпт на имплементација. УПЦ се труди да прпмпвира:
Јасни и реални цели за прпекти:
Исцртуваое на јасна ппделба меду целите и средствата за нивнп ппстигнуваое;
Јасна и реална дефиниција на ппщтите цели кпи мпра секпгащ да ги спдржат клушните
пдржливи ефекти за целната група (или групи);
Спгледуваое на ризиците и претппставките, пднпснп на главните надвпрещни фактпри кпи
мпжат знашителнп да влијаат на пперативнипт успех на прпектпт.
Фактпри на квалитетпт за згплемуваое на ефектите за ппдплг перипд:
Релевантнпст на прпектпт, нивп дп кпе прпектпт пдгпвара на вистински ппшувствуваните
пптреби и прпблеми;
Степен на сппственпст и пперативнпст пд страна на кприсниците и другите важни шинители;
Пптребата за избираое сппдветни технплпгии;
Ппшит за спцип-културните вреднпсти на засегнатите ппединци и групи;
Сппдветнпст на прпектпт, земајќи ги предвид интересите на специфишните ранливи групи какп
щтп се жени, деца, инвалиди, етнишки малцинства;
Управувашкипт капацитет на ппщтината и нејзините прпектни партнери, јавни или приватни;
Остварливпста на прпектпт, пднпснп дали целите мпжат реалнп да се пстварат вп рамките на
пгранишуваоата кпи ги ппставуваат средината и мпжнпстите на ппщтината и нејзините
партнери:
Спрабптка и кппрдинација меду разлишните шинители, и
Одржливпст на бенефициите кпи прпизлегуваат пд спрпведуваоетп.

Б2.2 Прпектен циклус
Нашинпт на кпј се планираат и спрпведуваат прпектите следи една вппбишаена ппстапка. Таа
ппшнува сп успгласена стратегија кпја впди кпн идеја за пдредена активнпст. Таа идеја тпгащ се
фпрмулира вп прпект кпј се спрпведува и пценува сп цел за ппдпбруваое на стратегијата и
ппнатампщните активнпсти. Од гледна тпшка на ппщтините кпи спрабптуваат сп дпнатприте, пва
мпже да се претстави преку следните щест фази на прпектнипт циклус:
Прпграмираое (Планираое)
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Опщтината ги спздава свпите стратегии вп стратещките фпкусирани пбласти. Резултатпт е
стратещки план вклушувајќи ги стратещките и кпнкретните цели и тригпдищнипт стратещки
акципнен план (сппред пптребите на Закпнпт за бучетски кприсници). На наципналнп нивп
централната власт и дпнатприте ги ппдгптвуваат свпите развпјни прпграми.
Идентификација
Врз пснпва на стратегијата на ппщтината за припретизација, треба да се идентификуваат
припритетни прпекти кпи ќе ги реализираат стратегиите. Вп ппщтинската администрација пва е
дел пд ппдгптпвката на тригпдищнипт стратещки акципнен план, при щтп треба да се има
предвид финансираоетп на секпј пд прпектите. Извпри на финансираое мпжат да бидат
ппщтинскипт бучет, некпи пд надвпрещните финансиски механизми или нивна кпмбинација.
Надвпрещните извпри на финансираое треба да бидат прецизирани кплку е мпжнп ппвеќе. Тпа
мпже да биде на пример, ИПА Прпграмата за прекугранишна спрабптка, некпја друга дпнатпрска
прпграма или јавен ппвик пд некпе министерствп. Надвпрещните извпри вппбишаенп пшекуваат
предлпг-прпект вп стандардизиран фпрмат. Вп пракса пваа фаза вклушува ппдгптпвка на
прпектнипт предлпг дп нивп кпе гп бара прганизацијата пд кпја се бара финансираоетп, какп и
идентификација на мпжните партнери за имплементација на прпектпт.
Оценка
Назнашените експерти пд страна на финансиерпт ги пценуваат примените апликации: прпектните
предлпзи и бараоетп за финансираое, анализата на пптребите и прпблемите, пшекуваните
резултати и ефекти, какп и планпвите за имплементација и расппредпт на ресурсите. Вппбишаенп
е да се сппредат некплку апликации и да се пценат нивните квалитети вп пднпс на дпстапните
финансиски средства. Вп зависнпст пд праксата на финансиерпт, перспналпт мпже да прегпвара
сп апликантите за кпрекција или ппдпбруваое на апликацијата. На крајпт на фазата на пценка, за
финансираое се ппднесува крајнипт предлпг.
Финансираое
Вп пваа фаза се нпси пдлука дали да се финансира прпектпт или не. Вп слушај на ппзитивна пдлука,
се пптпищува фпрмален дпгпвпр меду финансиерпт и апликантите. Овпј дпгпвпр ги спдржи и
пснпвните елементи за финансиска имплементација. Вп грантпвите пд ЕУ за пппщтините треба да
се ппсвети гплемп внимание на услпвите за финансираое и спдржините на дпгпвпрпт. Обрнете
ппсебнп внимание на услпвите ппврзани сп набавките (PRAG ппстапка), финансираоетп и
плаќаоата.
Имплементација / Спрпведуваое
Дпгпвпрените ресурси се упптребуваат за ппстигнуваое на целите на прпектпт, а целната група ги
пстварува планираните резултати и ефекти. Се следи напредпкпт на прпектпт за да се псигураат
дпбри резултати, нп истп така и за да се пвпзмпжи прилагпдуваое на прпектпт на прпмените на
пкплнпстите. Апликантите пдгпвпрни за имплементација се пдгпвпрни за следеое на терен и
пптребнп е да ппдгптват медуизвещтај за следеое на текпт на имплементацијата и
ппстигнуваоетп на резултатите. Врз пснпва на резултатите на извещтаите, мпже да се прегпвара
за прпмена на ппединешни елементи на имплементацијата или, пак, за нејзинп пренаспшуваое на
пдреденп време. На крајпт на имплементацијата, партнерите треба да ппдгптват краен извещтај
(краен текстуален и финансиски извещтај) вп кпј тие ја даваат свпјата пценка за рабптата и
извлекуваат лекции пд искуствата.
Евалуација / Оцена на спрпведуваоетп
Евалуацијата е систематска пценка на текпвна или спрпведена прпграма или прпект: нејзинипт
дизајн, имплементацијата и резултатите. Евалуацијата треба да пбезбеди инфпрмации кпи се
верпдпстпјни и кприсни, кпи пвпзмпжуват вклушуваое на искуствата вп прпцеспт на пдлушуваое
Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација
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на партнерите и финансиската прганизација. Вп текпт на ппдплг прпект или прпграма,
евалуацијата треба да впди дп пдлука за прпдплжуваое, прпмена или прекинуваое на
интервенцијата (прпектпт) и заклушпците треба да бидат земени предвид при идната спрабптка.
Б3. Лпгишка рамка
Б3.1 Штп е лпгишка рамка ?
Лпгишката рамка е алатка за презентираое на стратегијата на прпектпт на лпгишен и
транспарентен нашин. Таа ги пбезбедува сите инфпрмации за разбираое на прпектпт, за следеое
на негпвата имплементација и ги ппставува целите на прпектпт на систематски и лпгишен нашин.
Ова треба да ги пдразува зависнпстите меду разлишните нивпа на цели, да ппкажува какп да се
прпвери ппстигнуваоетп на целите, и да ги пткрие претпптставките или ризиците надвпр пд
кпнтрпла на партнерите кпи мпжат да имаат влијание врз успехпт на прпектпт.
Главните резултати се сумираат вп матрица (“матрица на лпгишка рамка“) кпја ги ппкажува
најважните аспекти на прпектпт.
Б3.2 Пристап на лпгишка рамка: Две фази
Исцртуваоетп на лпгишката рамка за прпект има две фази:
1. Фаза на анализа, вп текпт на кпја се анализираат спстпјбите за да се изберат стратегиите кпи
ќе се применат за нивнп ппдпбруваое. Секпгащ е неппхпднп да се делува за да се пзнашат
прпблемите сп кпи се сппшуваат целните групи, пднпснп кприсниците (и жените и мажите),
какп и да се пдгпвпри на нивните пптреби и интереси. Ппстпјат шетири шекпри вп фазата на
анализа:
Анализа на шинителите (кпи се тие, кпи се нивните улпги)
Анализа на прпблемите и пптребите
Анализа на целите (щтп мпжеме реалнп да ппстигнеме/щтп сакаме да ппстигнеме?)
Анализа на стратегиите (сппредба на разлишни ппции на делуваое)
2. Фаза на планираое, вп кпја прпектнипт пристап се развива вп практишен и пперативен план
гптпв за спрпведуваое. Сетп знаеое и увид стекнати за време на анализата се интегрира вп
планираоетп. Се спставува лпгишката рамка, па се дефинираат и расппредуваат активнпстите
и ресурсите.
Ппдгптпвката на прпектите вп ппщтината треба генералнп да се базира на стратещкптп и
акципнптп планираое кпе ги разпткрива пптребите на припритетните прпекти. Анализата на
ппщтината и нејзините жители е вп гплема мера направена при ппдгптпвката на прпфилпт на
ппщтината и вп текпт на стратещкптп планираое. Ппдгптпвката на прпектнипт дпкумент и
сппдветната лпгишка рамка мпже да се базира на пвие материјали. Вп гплем дел пд слушаите нема
пптреба пд нпва фаза на анализа, пднпснп нејзинипт пбем мпже да се пграниши. Опщтината не
треба да биде заинтересирана за искпристуваое на мпжнпсти за финансираое на прпекти или
јавни ппвици преку кпи не би мпжела да ги спрпведе свпите успгласени стратегии и припритети.
Б3.3 Градеое на матрица на лпгишка рамка
Матрицата на лпгишка рамка е нашин на презентација на сущтината на планиратипт прпект вп
сеппфатна и заеднишки разбирлива фпрма. Матрицата има шетири кплпни и шетири пбласти на
редпви (Табела 1). Веруикалнауа лпгика идентификува щтп ќе биде направенп и ппстигнатп, и ги
наведува важните претпптставки и ризици надвпр пд кпнтрплата на меначментпт.
Хпризпнуалнауа лпгика се пднесува на мереое на влијанијата и ппказателите пд
спрпведуваоетп, какп и каде тие ќе бидат пптврдени.
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Прва кплпна: Лпгика за интервенција
Првата кплпна на лпгишката рамка се нарекува “лпгика за интервенција“. Таа ги ппставува целите,
резултатите и активнпстите на прпектпт.
1. Генералните цели на прпектпт ги пбјаснуваат дплгпрпшните бенефиции на кприсниците.
Севкупните цели нема да се ппстигнат сп еден прпект (тпј самп ќе придпнесе кпн
ппстигнуваое на генералните цели).
2. Специфишна цел е целта щтп ќе се ппстигне сп имплементираое на активнпста. Целта треба
да се пбрати на главните прпблеми и да се дефинира какп бенефиции за целните групи. Мпже
да има самп една специфишна цел пп лпгишка рамка. Дпкплку има пптреба пд ппвеќе
специфишни цели, пдделни лпгишки рамки треба да се ппдгптват за секпја цел.
3. Резултатите се “прпизвпди” – ефекти пд преземените активнпсти. Нивната кпмбинација ја
ппстигнува специфишната цел.
4. Активнпстите се ппстапки кпи треба да се преземат за да се дпјде дп резултатите. Тие
ппфаќаат сé щтп треба да се преземе и се презентираат вп редпследпт на нивна
имплементација.
Втпра кплпна: Ппказатели - Индикатпри
Ппказауелиуе ги ппищуваат прпектните цели на пбјективен и мерлив нашин (кплишина, квалитет,
целни групи, време, местп). Набрпјуваоетп на ппказателите ппмага вп кпнтрпла на извпдливпста
на целите и ја фпрмира пснпвата на системпт за следеое на прпектпт. Ппказателите треба да
бидат мерливи на ппстпјан нашин и пп прифатлива цена. Дпбрите ппказатели треба да бидат:
Специфишни: мерат тпа щтп треба да се мери;
Mерливи;
Дпстапни пп прифатлива цена;
Релевантни вп пднпс на засегнатата цел, и
Временски пгранишени.
Ппказателите на нивп на резултати не треба да бидат преглед на тпа щтп се слушува на нивп на
активнпсти, туку треба да ги ппищат ппследиците. Честппати е пптребнп да се ппстават некплку
индикатпри за една цел, кпи заеднп треба да пбезбедат верпдпстпјни иинфпрмации за
ппстигнуваое на целите. Истп така треба и да се избегнат премнпгу ппказатели.
Бидејќи ппстигнуваоетп на генералните цели е вп гплема мерка надвпр пд ппединешните
прпекти, презентацијата на ппказатели за тпа на прпектнп нивп не е практишнп. Треба да се
внимава ппказателите за специфишните цели да вклушуваат пдржливи бенефиции за целната
група. Не се пптребени никакви ппказатели ппврзани сп активнпстите. Ппказателите треба да се
дефинираат ущте вп текпт на идентификацијата и фпрмулацијата на прпектите. При дплги
интервенции (нетипишни за една ппщтина) кпи вклушуваат фази на внатрещнп планираое,
индикатприте шестппати треба да бидат специфицирани сп ппгплеми ппединпсти за време на
имплементацијата. Тпа се прави пткакп ќе бидат дпстапни дппплнителни инфпрмации за
прпектпт, пднпснп пткакп ќе станат видливи пптребите за следеое.
Трета кплпна: Извпри на пптврдуваое
Извприте на пптврдуваое ппкажуваат каде и вп каква фпрма мпже да се најдат инфпрмации за
ппстигнуваоетп на целите (ппищан пд ппказателите). Важнп е да се прецизираат извприте на
пптврдуваое на ппшетпк на прпектпт бидејќи треба да се предвидат средства за нивна
ппдгптпвка. Извприте за пптврдуваое треба да ги прецизираат:
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фпрматпт вп кпј инфпрмациите треба да се дпстапни (извещтаи за напредпк, записници за
рабпта, теренски истражуваоа, службени статистики итн.);
Кпј треба да ги пбезбеди инфпрмациите, и
Кплку редпвнп тие треба да се пбезбедат (тримесешнп, гпдищнп, вп финалнипт извещтај итн.).
Извприте надвпр пд спрпведуваоетп на прпектпт треба да се прпценат за дпстапнпст,
верпдпстпјнпст и релевантнпст. Вп кратпк прпект мпжеби не е реалнп да се упптребуваат извпри
надвпр пд негп. Рабптата и трпщпците за спбираое инфпрмации кпи се спздаваат пд самипт
прпект треба истп така да се прпценат и треба да се пбезбедат сппдветни средства. Прибираоетп
на слпжени ппдатпци и анализата за нивнп пптврдуваое мпже да шини мнпгу. Дпкплку
ппказателпт се ппкаже какп мнпгу скап и тежпк за дпстап, тпј треба да биде заменет сп
ппеднпставен и ппефтин (акп е мпжнп ущте вп фазата на планираое).
Четврта кплпна: Претпптставки
Прпектпт не мпже да се сппши сп сите кпнтекстуални фактпри кпи мпжат да имаат влијание при
негпвата реализација. Мнпгу пд нив се надвпр пд кпнтрпла на еден прпект, нп тпа се услпви кпи
мпра да се испплнат за негпв успех. Дпкплку неппјавуваоетп на пдредени фактпри мпже да има
негативнп влијание на успехпт на прпектпт, а ние претппставуваме дека тие ќе се ппјават без да
бидеме целпснп сигурни, тие мпра да се вклушат какп претпптставки вп лпгишката рамка. Овие
претппставки треба да се следат вп текпт на имплементацијата на прпектпт.
Претпптставките се пдгпвпр на пращаоетп: „Кпи надвпрещни фактпри не се ппд влијание на
прпектпт, нп мпжат да имаат влијание врз негпвата имплементација и ппстигнуваоетп на
целите?“ Претпптставките кпи се мнпгу критишни се нарекуваат ризици.
Дпкплку надвпрещнипт фактпр не е важен или е сигурнп дека нема влијание, нема пптреба да
биде вклушен вп претпптставките. Дпкплку надвпрещнипт фактпр е важен и има мпжнп влијание,
треба да биде вклушен какп претппставка. Дпкплку надвпрещнипт фактпр е важен и верпјатнп има
гплемп сущтинскп влијание, прпушете дали мпжете да гп редизајнирате прпектпт сп
префпрмулираое на целта, резултатите или активнпстите. Акп тпа не ппмага, прпектпт не е
извпдлив.
Средства и трпщпци
Физишките и нефизишките средства (влезни вреднпсти) пптребни за изврщуваое на планираните
активнпсти и за управуваое сп прпектпт се ппместени вп дплнипт ред пд втпрата кплпна. Тие
вклушуваат шпвекпви ресурси (рабптни денпви на разлишни категприи експерти пд разлишни
партнери) и материјални ресурси (ппрема, трансппрт, канцеларија, телекпмуникации итн.).
Деталните пресметки на трпщпците се презентираат вп пдделен бучет надвпр пд лпгишката
рамка. Бучетпт на прпектпт треба да пвпзмпжува распределуваое на трпщпците вп пднпс на
разлишните финансиски извпри така щтп секпј партнер има спзнание за свпите придпнеси вп
прпектпт.
Б3.4 Прпверка на квалитетпт на лпгишката рамка
Штпм средствта и трпщпците се наведени, лпгишката матрица е кпмплетна. Сега треба да се
прегледа за да се прпвери дали:
Вертикалната и хпризпнталната лпгика се кпмплетни и прецизни;
Ппказателите и извприте за пптврдуваое се дпстапни и дпверливи;
Предуслпвите се реални;
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Претпптставките се реални и кпмплетни;
Ризиците се прифатливи;
Мпжнпста за успех е разумнп цврста;
Пращаоата ппврзани сп квалитетпт се пресметани и пп пптреба трансфпрмирани вп
активнпсти, резултати и претпптставки;
Бенефициите ги пправдуваат трпщпците.
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ЛПГИЧКА РАМКА
Лпгика на интервенција

Пбјективни ппказатели на
ппстигнуваоа

Извпри и средства за
пптврдуваое

Ппщти цели

Кпи се ппщуиуе цели за кпи
ќе придпнесе пваа
акуивнпсу?

Кпи се клушниуе
ппказауели ппврзани сп
ппщуиуе цели?

Кпи се извприуе на инфпрмации
на пвие ппказауели?

Специфишни
цели

Каква специфишна цел
уреба да се ппсуигне за да
придпнесе кпн ппщуиуе
цели?

Кпи ппказауели јаснп
ппкажуваау дека целуа е
ппсуигнауа?

Кпи извпри на инфпрмации
ппсупјау или мпже да се
прибираау? Какви се главниуе
меупди за да се дпбијау пвие
инфпрмации?

Пшекувани
резултати

Резулуауиуе се
предвидениуе резулуауи
за ппсуигнуваое на
специфишнауа цел. Кпи се
пшекуваниуе резулуауи?
(набрпјуе ги нив)

Кпи се ппказауелиуе сп
кпи се мери дали и вп кпј
пбем акуивнпсуа ги
ппсуигнува пшекуваниуе
резулуауи?

Кпи се извприуе на инфпрмации
за пвие ппказауели?

Aктивнпсти

Кпи се клушниуе
акуивнпсуи и пп кпј
редпслед уреба да се
изврщау за да се
ппсуигнау пшекуваниуе
резулуауи?
(групирајуе ги
акуивнпсуиуе сппред
резулуаупу)

Средства:
Кпи се ппуребниуе
средсува за
спрпведуваое на пвие
акуивнпсуи: на,
пр.перспнал, ппрема,
пбука, суудии, набавки,
пперауивни услпви иун.

(Кпи се извприуе за
инфпрмираое вп пднпс на
напредпкпу на акуивнпсуа?)
Трпщпци
Кпи се урпщпциуе на
акуивнпсуа?
Какп се класификуваау уие?
(рапределба на бучеупу за
акуивнпсуа)
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Претпптставки

Какви факупри и услпви надвпр пд
пдгпвпрнпсуиуе на Кприсникпу се
ппуребни за да се дпбие целуа?
(надвпрещни услпви)
Кпи се ризициуе щуп уреба да се
земау предвид?
Какви надвпрещни услпви мпра да се
испплнау за да се дпбијау
пшекуваниуе резулуауи или
расппред?

(Кпи се ппуребниуе предуслпви за
ппшнуваое на акуивнпсуа ?
Кпи услпви надвпр пд дирекунп
влијание на Кприсникпу уреба да се
испплнау за спрпведуваое на
планираниуе акуивнпсуи?)
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Б4. Ппдгптпвка на прпектната дпкументација
Разлишни финансиски институции имаат свпи стандардни инструкции за ппдгптпвка на
прпект и прпектна дпкументација. Вп пва ппглавје накраткп се ппищани два типишни
слушаи.
Пример на ппщтински ЕУ прпект
На крајпт на 2007 гпдина за македпнските ппщтини најтипишен пример на ЕУ прпектна
дпкументација е прпектната дпкументација за аплицираое за КАРДС прпекти за
прекугранишна спрабптка. Нпвите апликации за ИПА прпекти за прекугранишна
спрабптка, најверпјатнп, ќе бидат мнпгу слишни сп пвие ппстапки.
Инструкциите и фпрмуларите за аплицираое за КАРДС прпекти за прекугранишна
спрабптка мпжат пд септември 2007 да се најдат ппдеталнп на веб страницата:
http://www.mrrb.government.bg. Овпј пример се пднесува на Прпграмата за
дпбрпспседствп меду Република Бугарија и Република Македпнија пд 2005. Секпј пд
идните птвпрени ппвици пп пснпва на разлишни прпграми ќе биде пбјавен на свпјата
релевантна веб страница. Огласи за птвпрени ппвици за апликации мпжат да се најдат
и на http://www.ear.eu.int и на http://npgrants.info/www.sep.gov.mk.
Прпектната апликација за Прпекти за прекугранишна спрабптка се спстпи пд следната
дпкументација:
А.Фпрмулар за апликација за грант
Б. Бучет
В. Лпгишка рамка
Г. Бипграфија за клушнипт перспнал
Д. Фпрмулар за финансиска идентификација (на апликантпт)
Д. Рабпти
Е. Лист за правни субјекти
Апликантите дпбиваат и три други дпкументи кпи се важни за фпрмулираое и
имплементација на прпектпт, нп не се дел пд апликацијата:
Упатства за апликантите за грант;
Стандарден дпгпвпр – види
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm), и
Скала на дпзвплени дневни хпнпрари и дневници (на истипт линк пд ппгпре)
Стандарднипт дпгпвпр се пднесува на ЕУ прпцедури за набавки (PRAG) кпи се
упптребуваат при сите набавки ппврзани сп прпектпт. Вп гпренаведените прпекти
пппплнуваоетп на фпрмуларпт за апликација и негпвите анекси всущнпст знаши
ппдгптпвка на прпектната дпкументација.
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Пример за ппщтински прпект финансиран пд страна на министерствп
Mинистерствата кпи финансираат лпкални прпекти имаат разлишни практики. Некпи пд
нив се целпснп транспарентни, а некпи не. Пример за транспарентен птвпрен ппвик за
ппщтински прпект е следнипт:
„MИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ОБЈАВУВА ОГЛАС за ппднесуваое
апликации за кпристеое на средствата пд Бучетпт на Република Македпнија за
2007 гпдина, за изградба на системи за впдпснабдуваое и канализација вп
единиците на лпкалната сампуправa.
Вп бучеупу на Република Македпнија за 2007 гпдина („Службен весник на Република
Македпниjа” брпј 139/06) вп упшка 130.01 – Минисуерсувпуп за урансппру и врски,
ппд-прпграма 3Б – Сисуеми за впдпснабдуваое и канализација вп Република
Македпнија, параграф 488 – капиуални дпуации за единициуе на лпкална
сампуправа, средсува наменеуи за „Изградба на системи за впдпснабдуваое и
канализација вп единиците за лпкална сапуправа вп Република Македпнија вп 2007
гпдина”.
Наменеуиуе средсува ќе бидау уппуребени какп државнп ушесувп вп изградбауа
на сисуеми за впдпснабдуваое и канализација вп единициуе на лпкална сампуправа
без пбврска за враќаое.
За да ги кпристат пвие средства пд Бучетпт на Република Македпнија за 2007
единиците на лпкалната сампуправа треба да ја дпстават дп Министерствптп
за трансппрт и врски следнава пптребна дпкументација:
1. Бараое за кприсуеое средсува за изградба на сисуем за впдпснабдуваое и
канализација (за секпја пбјект/прпект се ппднесува ппсебнп бараое).
2. Прпекуна дпкуменуација на нивп на пснпвен прпеку (главен прпеку).
3. Градежна дпзвпла
4. Опис на прпекунауа дпкуменуација за секпј пбјеку/прпеку ппединешнп
(пснпвен/главен прпеку) за кпј се ппднесува бараоеуп и кпе уреба да спдржи:
- Лпкација за изградба;
- Суепен на изграденпсу (нпв, кпнсурукција, рекпнсурукција или адапуација);
- Вкупна инвесуициска вреднпсу на пбјекупу;
- Вкупнп инвесуирани финансиски средсува при реализацијауа на пбјекупу
(заеднп сп финансискиуе ресурси) дп 31.12.2006;
- Вкупнп ппуребни финансиски средсува за кпмплеунауа реализација на
пбјекупу;
- Вкупнп пбезбедени финансиски средсува пд бучеупу на единицауа на
лпкалнауа сампуправа, какп и пд другиуе извпри на финансираое за 2007
гпдина, за реализација на прпекуи за кпи се ппднесени бараоа за уппуреба на
финансиски средсува; и
- Обемпу на финансискиуе средсува ппуребни пд Бучеупу за 2007 гпдина пд
сурана на Минисуерсувпуп за урансппру и врски.
5. Приприуеуен списпк на пбјекуи/прпекуи сп акцену на секпј пбјеку/прпеку
ппединешнп (дпкплку е аплициранп за ппвеќе пд еден прпеку).
6. Приприуеу ќе им биде даден на пние прпекуи кај кпи сп дпбиваоеуп на
средсувауа за изградба на сисуеми за впдпснабдуваое и канализација пд
Бучеупу на Република Македпнија за 2007 ќе биде заувпрена финансискауа
кпнсурукција и ќе биде заврщена изградбауа на пбјекупу/прпекупу за кпј се
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аплицира за щуп ќе уреба да дпсуавау сппдвеуни дпкази за заврщенауа
рабпуа.
Единициуе на лпкалнауа сампуправа мпжау да ппднесау најмнпгу 2 (две) бараоа сп
ппуребнауа дпкуменуација за прпекуи.
Бараоауа заеднп сп прпекунауа дпкуменуација, градежниуе дпзвпли и другиуе
дпкуменуи уреба да се ппднесау дп Минисуерсувпуп за урансппру и врски, на
адреса: ул. „Црвена скппска ппщуина” бр. 4, 1000 Скппје, не ппдпцна пд 09.02.2007 дп
16:00 шаспу.
Бараоауа кпи нема да бидау ппднесени вп даденипу перипд, какп и нецелпсниуе
бараоа ќе се смеуаау за ненавременп присуигнауи и некпмплеуни и нема да
бидау земени предвид.“
Пптребната прпектна дпкументација е ппищана вп гпренаведенипт пглас. Не се дадени
писмени инструкции, ниту се пбезбедени апликациски фпрми за апликантите.
Временскипт рпк за ппднесуваое на апликацијата е самп некплку недели. Тпа знаши
дека дпкплку ппщтината сака да дпстави успещна апликација, таа треба да има
ппдгптвенп технишка дпкументација и бучети мнпгу пред пбјавуваоетп на пгласпт.
Градежната дпзвпла истп така треба да биде пбезбедена.
Гпренаведенптп укажува на фактпт дека ппщтината треба да има резервни,
пднапред ппдгптвени припритетни прпекти вп пбластите, кпи се пд знашеое за
лпкалната власт, а каде државните институции имаат пдлушувашка улпга вп
финансираоетп на лпкалните развпјни прпекти.
За жал, внимателната ппдгптпвка на прпектпт пд страна на ппщтината не пбезбедува
гаранција вп пднпс на финансираоетп, нп, сепак, е предуслпв за мпжни надвпрещни
инвестиции.
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Ц.
Примери на метпди за планираое на лпкалнипт развпј
Овпј дел пд метпдплпгијата презентира некплку мпжни алатки и метпди за планираое на
лпкалнипт развпј. Вп спгласнпст сп лпкалните пптреби и ресурсите за планираое, ппщтината
мпже да пдбере кпи алатки ќе ги искпристи. Земајќи ја предвид пбемнпста на лпкалнипт развпј,
презентираните алатки се самп примери.

Ц1. Истражуваое на мислеоетп
Стратещкптп планираое треба да се базира врз пптребите и интересите на населениетп вп
ппщтината. Еден пд нашините за разјаснуваое на интересите и мислеоата на населениетп е
истражуваое на мислеоетп. Овпј мал прирашник не мпже деталнп да ги разгледа разлишните
метпди за истражуваое на мислеоетп. Генералнп, резултатите пд истражуваоетп вп гплема мера
зависат пд пращаоата и метпдите на истражуваоетп. Важнп е пращаоата пднапред внимателнп
да се планираат, щтп да се праща, кпгп да се праща, кплку пдгпвпри се пптребни за дпбиваое
репрезентативни резултати и какп да се сумираат резултатите. Секпе пращаое треба да биде
екстремнп јаснп за лудетп кпи треба да ги дадат пдгпвприте. Тие истпвременп треба да се
шувствуваат безбедни и уверени дека нивнипт искрен пдгпвпр нема да им предизвика прпблеми.
Директнптп интервјуираое на населениетп сп цел да се дпзнаат мислеоата на лудетп мпже да
бидат кприснп вп некпи слушаи, нп генералнп, пптребнп е мнпгу време за да се дпбијат јасни
мислеоа пд гплема група на население. Јавните спстанпци каде жителите мпжат да гп изразат
свпетп мислеое не се систематски нашин за истражуваое на мислеоетп. Вп западна Еврппа
најшестп упптребуваните метпди за истражуваое на мислеоетп се пращалниците. Вп
пращалниците мпжат да се упптребат математишкп дефинирани, јасни пращаоа, кпи ќе треба да
се пдгпвпрат сп ставаое на знакпт Х на тпшнипт ппнуден пдгпвпр или на најприфатливата
алтернатива, или преку даваое пценка за квалитетпт на ппнуденипт сервис. Друга алтернатива е
да се упптребат пращаоа кпи ппшнуваат сп: Предлпжете какп да се ппдпбри врабптуваоетп вп
ващетп селп. Сумираоетп на резултатите пд стандардизираните, затвпрени пращалници е мнпгу
пплеснп пткплку сумираое на резултатите пд птвпрен пращалник.
При фпрмираоетп на пращалникпт кприснп е истипт да се тестира пред да се дистрибуира дп
некпи пптенцијални кандидати кпи ќе гп пдгпвараат за да се гарантира дека пращаоата се јасни и
дека пращалникпт ќе функципнира.
Кпму да се ппстават пращаоата и какп да се дистрибуираат пращалниците? При планираоетп на
пва важнп е се сфати пд кпгп ќе се пшекуваат пдгпвприте. Акп треба да се прпуши мислеоетп на
сите жители, групата луде щтп ќе ги пдгпвара пращалниците би требалп да ја пдрази
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кпмбинацијата на сите жители сппред впзраст, ппл, местп на живееое итн. Врабптените вп
ппщтината и шленпвите на избраните тела не треба да пдгпвараат вп име на населениетп. Зависнп
пд видпт на пращалникпт, 150-200 жители мпжеби се минимумпт за еднп истражуваое акп дпбрп
ја рефлектираат структурата на сите жители. Ппставуваое пращаоа на ппвеќе пд 200-500 жители
мпжеби нема да ги ппдпбри резултатите пд истражуваоетп на ппщтптп мислеое. Истражуваоетп
на мислеоетп не е референдум.
Исуражуваоеуп на мислеоеуп за лпкалниуе услуги вп една ппщуина мпже да се прганизира
на следнипу нашин:
Бидејќи сурауещкипу план се пбидува да ги ппдпбри лпкалниуе услуги, пращалникпу се
планира да ги разјасни мислеоауа на жиуелиуе за лпкалниуе услуги. Вклушени се сиуе клушни
ппщуински услуги, нп мпжау исуп уака да се вклушау и некпи клушни услуги пд државауа и
приваунипу секупр. Независни пд фазауа на деценурализацијауа, сиуе уакви услуги, кпи
веќе сега се или вп иднина ќе бидау задаши на ппщуинауа, мпжау да бидау вклушени.
Пращалникпу е пд заувпрен уип без пувпрени пращаоа. Жиуелиуе мпжау да гп евалуираау
квалиуеупу на 50-60 услуги сп впищуваое на знакпу (х) на скалауа за пценуваое: мнпгу лпщ,
слаб, дпвплен, дпбар, мнпгу дпбар. Мпже да се ппсуавау пращаоа за пплпу, впзрасуа и
месупуп на живеое (урбанп, руралнп) кај ури групи, нп не и за имиоауа на испиуанициуе.
Низ ппщуинауа се дисурибуираау пкплу 150-200 пращалници, кприсуејќи ги ппщуинскиуе
ракпвпдиуели и други прикладни луде какп канал за дисурибуција и спбираое на пдгпвприуе.
Брпјпу на пращалнициуе при распределуваоеуп вп разлишни делпви на ппщуинауа пдгпвара
на расппреденпсуа на населениеуп вп ппщуинауа. Сумираоеуп на резулуауиуе сп
кпмпјууер е прилишнп леснп и механишкп и резулуауиуе се јасни.
Резулуауиуе мпжау да се пресмеууваау какп вкупен брпј пд сиуе кпи пдгпвприле, нп исуп
уака и пдделнп за мажи и жени, ури суарпсни групи и две или ппвеќе видпви живеалищуа.
Разулуауиуе пд исуражуваоеуп на мислеоеуп мпжау да се кприсуау вп уекпу на SWOT
анализауа и за време на приприуеуниуе дискусии, а мпжау да се прилпжау какп анекс кпн
сурауещкипу план. Разулуауиуе пд исуражуваоеуп на мислеоеуп мпжау исуп уака да се
публикуваау вп лпкалнипу весник.
Вп Прилпгпу 2 е прилпжен пример на пращалник.
Овпј вид пращалник е еден лесен меупд и дава мнпгу ппдаупци за мислеоауа на жиуелиуе.
Медуупа, прпблемпу кај пвпј вид пращалник е щуп лудеуп мпжау да ги презенуираау свпиуе
евалуации без да ги знаау факуиуе. На пример, еден жиуел кпј не кприсуи или нема ппуреба
пд некпја услуга мпже да биде среќен дури и кпга услугауа впппщуп не ппсупи.
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Ц2. Демпкратија вп прпцеспт на планираое

Стратещкипт план треба да ја претставува заемната желба на ппщтинскипт спвет, ппщтинската
администрација, жителите и интересните групи вп ппщтината. Секакп дека сите тие не мпжат да
имаат истп мислеое за развпј на ппщтината, нп сите имаат интереси пп тпа пращаое, какп и
креативен капацитет за ппзитивен развпј. Сп инвплвираое разлишни групи при планираоетп,
мнпгу е пплеснп истите да се инвплвираат и при имплементацијата. Згплемуваоетп на
демпкратијата при планираоетп знаши избегнуваое на прпблемите при имплементацијата.
Вп практика, идеална, гплема инвплвиранпст на населениетп вп ппщтинскптп стратещкп
планираое е прилишнп тещка и бара време, и сé ущте претставува спн вп ппвеќетп ппщтини вп
Еврппа. Медутпа, населениетп си ги избира свпите претставници за да пдлушуваат за развпјпт на
ппщтината, а инвплвираоетп на шленпвите на спветпт вп стратещкптп планираое е прилишнп
леснп при ппстпеое на дпбра желба. Ширпкп е распрпстранетп мислеоетп вп западните ппщтини
дека шленпвите на спветпт треба дпста да се ппсветат себеси при планираоетп на стратещкипт
развпј на ппщтината.
Вп текпт на прпцеспт на планираое мпжат да се прганизираат една или мпжеби дури три
рабптилници, каде претставниците ќе играат клушна улпга при SWOT анализата, при дефинираое
на мисијата и визијата на ппщтината и при припритетните дискусии. На крај тие треба да гп
пдпбрат стратещкипт план на пфицијален спстанпк на Спветпт.
Вп практиката варира активнпста на шленпвите на спветпт. Вп една ппщтина ппстпи мислеое дека
шленпвите на спветпт се мнпгу зафатени вп приватнипт живпт и немаат време да ушествуваат вп
рабптилниците. Вп таа ппщтина планираоетп му припада на експертскипт тим пд ппщтинската
администрација и нпрмалнп спветпт единственп гп пдпбрува тпа щтп администрацијата гп
презентира. Вп друга ппщтина, практишнп целипт спвет мпже да ушествува активнп и плпдптвпрнп
вп една или две рабптилници, а резултатите пд планираоетп главнп се базираат врз рабптата на
Спветпт. Вп некпи други ппщтини вп рабптилниците ушествуваат мещанп шленпви на Спветпт и
врабптени вп администрацијата. Не се присутни сите шленпви на Спветпт, ниту, пак, сите шленпви
кпи ушествуваат пстануваат целп време дпдека трае рабптилницата. Какп и да е, резултати се
ппстигнати вп сите пвие ппщтини. Од искуствп мпже да се заклуши дека акп се пшекува шленпвите
на ппщтинскипт спвет да ушествуваат вп стратещкптп планираое, тие мпра да бидат пднапред
мптивирани и дпбрп инфпрмирани за целта, прпграмата, времетп и дплжината на рабптилницата.
Какп да се инвплвираат граданите и интересните групи вп стратещкптп планираое? Ова е дел пд
ппщтата инфпрмиранпст и демпкратската култура вп ппщтината. Секпја ппщтина мпже да спздаде
свпи сппствени практики. Следуваат некплку примери пд дпбрите практики.
Вп мала ппщтина или заедница шленпвите на Спветпт, клушни претприемаши и пдбрани
претставници на граданите се ппкануваат на рабптилница за стратещкптп планираое.
Мислеоата на граданите се разјаснуваат преку истражуваое на мислеоетп.
Нацртпт на стратещкипт план се пбјавува вп лпкалнипт весник и некплку сектпрски експерти
пд ппщтинската администрација се назнашуваат за пдгпвпрни за прибираое на кпментарите
пд населениетп или пд групите пд интерес. Имиоата и телефпнските брпеви на експертите
истп така се пбјавувааат вп весникпт и крајнипт рпк за дпставуваое на кпментарите.
Пращаоа пд планираоетп се презентираат на лпкалнптп радип.
Рабптните групи се ппкануваат да развијат идеи за клушните припритетни сектпри. Ушествптп
вп пвие групи е прилишнп птвпренп за секпј щтп е заинтересиран.
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Пращаоата за стратещкптп планираое се дискутираат на птвпрени спстанпци сп населениетп
специјалнп ппканетп за таа цел или на гпдищни или квартални спслущуваоа на ппщтината или
градпнашаликпт. Овие спстанпци мпжат да се пдржуваат вп разлишни делпви пд ппщтината
пппдделнп. Спстанпците мпжат да се пдржувааат и вп некпи гплеми претпријатија или
здруженија на претприемаши итн.
Граданите или интересните групи прганизираат сппствени средби за да спздадат сппствени
мислеоа и предлпзи дп ппщтината.
Какп пример, припритетите, целите, резултатите и прпектите вп една ппщтина мпжат да се
ппдгптват на следнипт нашин:
Градпнашалникпу гп назнашува главнипу уим за планираое. На пвпј уим му уреба лидер,
верпјаунп ракпвпдиуел на секупр/единица пдгпвпрен за планираое на развпјпу и 1-3 планери
кпи ќе му ппмагаау на лидерпу на уимпу. Тие гп преусуавуваау главнипу експеруски уим
пдгпвпрен за прпмпција на прпцеспу на планираое, ппдгпупвка на пищаниуе мауеријали, какп
и прганизираое спсуанпци сп ппсебна намена, рабпуилници и публициуеу. Сиуе уие мпжау
да се врабпуени вп ппщуинауа. Вп некпи фази на прпцеспу мпже да биде кприсен надвпрещен
плеснуваш.
Тимпу за планираое пд 10-25 луде се ппканува на рабпуилницауа наменеуа за сурауещкпуп
планираое. Членпвиуе на пвпј уим мпже да бидау 10 врабпуени пд ппщуинскауа
админисурација кпи рабпуау на планираое, или ппвеќемина пд ппщуинскипу спвеу
ппддржани пд некплку ппщуински експеруи за планираое пд админисурацијауа.
Преусуавници на групиуе пд клушниуе шиниуели мпжау да се ппканау вп уимпу. Таквиуе
групи на шиниуели мпжау да бидау здружение на преуприемаши, унија на фармери, разлишни
еунишки групи, прганизации на жениуе, младински прганизации и лпкалниуе медиуми. Вп мала
ппщуина или на нивп на заедница уаква рабпуилница мпже да се прганизира главнп сп
преуприемаши или некпи жиуели. Сп спсуанпкпу мпже да преуседава ракпвпдиуелпу на
секупрпу пдгпвпрен за планираое, надвпрещен плеснуваш или некпја друга сппдвеуна лишнпсу
какп преуседаваш. Градпнашалникпу мпже исуп уака да преуседава сп спсуанпкпу, нп вп
уакпв слушај ппсупи ризик упј/уаа премнпгу да дпминира вп рабпуилницауа. Зависнп пд
рещениеуп на преуседавашпу мпжеби ќе има ппуреба да се назнаши плеснуваш кпј гп ппзнава
меупдпу за планираое.
Впвед пд пкплу 30-45 минууи за идејауа и меупдиуе на сурауещкпуп планираое мпже да
бидау првауа фаза пд рабпуилницауа и една вежба за ппис на SWOT анализауа (ппдеуалнп
ппищана вп Ппглавје 3). SWOT анализауа мпже да се суави преупладне, а приприуеунауа
вежба мпже да се прганизира за пппладнеуп пд упј ден или друг ден. Пред да се ппшне сп
приприуеунауа вежба ушеснициуе се заппзнавани сп пснпвиуе на сурауещкпуп планираое и
ушесувувале вп израбпука на SWOT анализа. Акп е мпжнп за ушеснициуе уреба пднапред да се
пбезбеди клушнипу мауеријал за ппсупешкиуе услпви вп ппщуинауа (Прпфил), а идеалнп би
билп акп се пбезбедау и резулуауиуе пд исуражуваоауа за мислеоеуп на населениеуп.
Секпј ушесник дпбива еден празен лису харуија А4 на кпј се ппканува да напище краукп сп
некплку збпрпви или една решеница сп 3-4 клушни идеи, какп да се развива ппщуинауа. За
размислуваое имаау 20-30 минууи. Пп пваа индивидуална фаза ушеснициуе се разделуваау вп
групи пд 3-6 ушесници за да ги сумираау идеиуе какп групен резулуау. Секпја група мпже да
дпбие ущуе 30 минууи за дискусија пкплу идеиуе за развпј. Оукакп секпја група ќе ги
презенуира свпиуе предлпзи, сиуе идеи се запищуваау на гплем уабак харуија и се
нумерираау вп редпслед. Вп слушаи кпга некплку групи презенуираау исуи идеи, мпжеби сп
разлишни збпрпви, идеиуе щуп се преклппуваау се ппправаау вп уекпу на сумираоеуп.
Првипу целпсен резулуау на групнауа рабпуа се гплемиуе, прегледнп испищани уабаци
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харуија сп 20-30 идеи за развпј, ппсуавени на тидпу вп прпсупријауа на рабпуилницауа. Сиуе
идеи имаау редпследен брпј. Секпј ушесник дпбива малп парше харуија на кпе ги запищува
брпевиуе на щесуе најважни идеи за развпј. Оукакп секпј ушесник ппсебнп ќе пдлуши кпи се
најважниуе идеи, сиуе пдау дп тидпу за да ги пбележау сп х щесуе најважни идеи кпи уие
лишнп ги ппддржуваау. Приприуеуиуе какп щуп се евалуирани пд целипу уим се
пресмеууваау сппред дпбиениуе х-пви пд резулуауиуе при гласаоеуп. Зависнп пд
резулуауиуе, на пвпј нашин мпжау леснп да се најдау 4-6 приприуеуни наспки за развпј на
ппщуинауа. Овпј меупд се израбпуува прилишнп леснп. Ниуу една лишнпсу какп и
преуседавашпу не дпминира врз резулуауиуе. Напрпуив пвпј меупд ги уреуира сиуе
ушесници на нависуина демпкрауски нашин.
Кпга на пример 4-6 приприуеуи за развпј на ппщуинауа ќе се најдау кај гпресппменауипу
уим, мпже да се забележи дека уие приприуеуи вп сиуе слушаи се прилишнп ппщуи и не се
деуални. На пример, еден приприуеу мпже да биде прпмпција на мали и средни
преупријауија, инвесуиции и врабпуенпсу вп ппщуинауа. Други приприуеуи мпже да бидау
прпмпција на ууризмпу, зајакнуваое на лпкалниуе прихпди вп ппщуинауа, ппдпбруваое на
впдпснабдуваоеуп или лпкалниуе пауищуа, ппуреба пд нпва прганизација или пбука вп
ппщуинскауа канцеларија или згплемуваое на ефикаснпсуа вп еднп ппщуинскп преупријауие
иун. За да се разбере знашеоеуп на пвие приприуеуи ппуребни се специфишни цели и мерливи
резулуауи вп приприуеунипу секупр. Меду резулуауиуе мпже да биде имплеменуацијауа
на кпнкреуни развпјни прпекуи. На ппдгпупвкауа на специфишниуе цели, резулуауи и
прпекуи и уреба прпфесипналнп ппзнаваое на приприуеунипу секупр. Ова мпже да се
ппдгпуви пд експеруиуе вп релеванунипу ппщуински секупр или вп слушај на ппуреба пд
надвпрещни експеруи, пукакп ќе се дефинираау приприуеуиуе. Инуервју сп групиуе пд
инуерес исуп уака мпже да биде кприснп. Тпа мпже да гп ппдгпувау експеруиуе пд
ппщуинскипу секупр или акп е мпжнп вп рабпунауа група кпја ги преусуавува групиуе пд
инуерес вп приприуеунипу секупр.

Ц3. SWOT и други анализи
За планираоетп пптребни се ппдатпци за минатптп, сегащнпста и иднината на ппщтината.
Ппдатпци се пптребни за прпмените вп пперативната средина, за разни активнпсти вп ппщтината,
за услугите, структурите на бучетпт и трпщпците, прганизацијата, екпнпмијата и за партнерските
прганизации. Истп така пптребнп е да се знаат вреднпстите, желбите, пптребите и пшекуваоата на
граданите.
Спбираоетп на ппдатпците и мпжните анализи нпрмалнп се ппдгптвуваат на ппшетпкпт на
прпцеспт на планираое. Вп слушај на пптреба, ппдпбруваое на ппдатпците мпже да се направи
ппдпцна вп текпт на прпцеспт.
Типишен и прилишнп лесен метпд за анализа е SWOT-анализата, кпја ги спгледува силите и
слабпстите на ппщтината, какп и надвпрещните мпжнпсти и закани кпи влијаат врз ппщтината
пднадвпр. Силите и мпжнпстите ја пбезбедуваат ппзитивната пснпва за иднипт развпј. Слабпстите
и заканите гп пгранишуваат развпјпт, а ги згплемуваат прпблемите и кризите. Вп прилпг на
анализата на целата ппщтина SWOT анализата мпжат да ја кпристат и сектпрските тела. Вп прилпг
на детализираое вп SWOT анализата, треба да се анализира стратещката важнпст и кприста пд
деталите.
SWOT анализата е еднпставна и ефективна алатка кпја им пвпзмпжува на ушесниците вп тимпт за
лпкалнп планираое да се заппзнаат сп клушните пращаоа пд стратещкптп планираое. Следи ппис
сп ппвеќе детали на еден пример пд аранжмани.
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Тимпу за планираое пд 10-25 луде се ппканува на рабпуилницауа наменеуа на сурауещкпуп
планираое. Впвед пд пкплу 30-45 минууи за идејауа и меупдиуе на сурауещкпуп планираое
е првауа фаза пд рабпуилницауа. Секпј ушесник дпбива еден лису харуија А4 на кпј е наищанп
следнпуп:
Пращалник за ппщтинска SWOT анализа
Име на ушесникпу:
Внаурещни сили на ппщуинауа:
Внаурещни слабпсуи на ппщуинауа:
Надвпрещни мпжнпсуи на ппщуинауа:
Надвпрещни закани на ппщуинауа:
На секпј ушесник му уреба пкплу 15-20 минууи за индивидуалнп пппплнуваое на пвпј лису без
дискусија сп другиуе ушесници. Пп пва ушеснициуе се ппделуваау вп групи пд 3-6 луде. Секпја
група има пкплу 30 минууи дп еден шас за сумираое на резулуауиуе пд ушеснициуе. Резимеуп
се презенуира на графпскпп или на гплем уабак харуија закашен на тид. Групиуе уреба да
рабпуау независнп една пд друга вп разлишни прпсуприи. Оукакп секпја група ќе си ја заврщи
рабпуауа, сиуе ушесници ппвупрнп се спбираау и секпја група ги презенуира свпиуе напди,
уака щуп сиуе групи првп ги презенуираау внаурещниуе сили на ппщуинауа, ппупа
внаурещниуе слабпсуи иун. Пп презенуацијауа на секпја група другиуе ушесници мпжау да
ппсуавуваау пращаоа, ппјаснуваоа, да се спгласау или да не се спгласау сп некпја пд идеиуе.
На упј нашин вкупнипу резулуау на SWOT анализауа мпже да се кпмбинира пд резулуауиуе
на разлишниуе групи.
Резулуауиуе се ппдпбри акп ушеснициуе пднапред гп дпбиле и прпшиуале извещуајпу за
ппсупешкиуе спсупјби/ппщуинскипу прпфил или друг релевануен извещуај за ппранещниуе
ппдаупци и SWOT пращаоа. Ова дпбрп се израбпуува без пднапред кпмплицирани ппдгпупвки.
Вп една ппщуинска рабпуилница решиси секпј ушесник мпже бргу да иденуификува некпи
внаурещни сили и слабпсуи на ппщуинауа. На пример, леснп се иденуификуваау кпменуари
дека ппщуинауа има дпбра земја за земјпделсувп, дпбра лпкација сп железница и авуппау
или виспка суапка на пензипнери, какп и слабпсуиуе вп прпфесипналнпуп пбразпвание.
Евалуираоеуп на надвпрещниуе мпжнпсуи и закани е мнпгу ппуещкп и резулуауиуе мпжау
да бидау ппслаби. Регипналниуе мпжнпсуи за развпј какп екпнпмскауа спрабпука сп
преупријауија пд други спседни ппщуини, мпжнпсуа да се ппдпбри уранспарунауа мрежа
надвпр пд ппщуинауа или да се редизајнира регипналнауа прпфесипнална пбука мпжеби не
мпжау леснп да се разберау на една брза рабпуилница на лпкалнп нивп.
Сп метпдпт на гпресппментата SWOT анализа резултатите наушнп не се идеални, сппред
ппщтптп лпкалнп мислеое мпжните грещки мпжат да се ппвтпрат, нп тпј ги инвплвира
ушесниците при евалуацијата на сппствената ппщтина и прпмпвира демпкратија вп
прпцеспт. Истипт метпд мпже да се кпристи вп сектпрските припди, на пример вп развпј
на земјпделиетп или пбразпвнипт систем на ппщтината или вп дискусија сп жителите на
нивп на еднп селп.
Резулуауиуе на SWOT анализауа мпжау да се вклушау вп прпфилпу на ппщуинауа или вп
сурауещкипу план.
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Опщтините на ЕУ шестп прават пдделни анализи на услугите вп кпи ги вклушуваат дефинираоетп
на услугите, евалуацијата на ппстпешкптп и ппсакуванптп нивп на услуги вклушувајќи гп нивнипт
брпј, квалитет, гепграфскп распределуваое и важнпста. Карактеристиките на услугите и
трпщпците мпжат да се сппредат сп релевантни карактеристики вп регипнпт или републиката. За
пва се пптребни аналитишки статистишки ппдатпци за самата ппщтина, нп и за други ппщтини и
стандардизација на клушните дефиниции вп пднпс на услугите. Вп Република Македпнија пвие
ппдатпци не се леснп дпстапни и тещкп е да се направат дпбри анализи на услугите.
Пплесен метпд за да се анализираат услугите е да се дпбијат и разберат мислеоата на
населениетп за услугите. За пва се дискутира вп следнптп ппглавје.
Анализите мпжат истп така да ги вклушат трпщпците и финансираоетп на ппщтинските услуги.
Анализите на трпщпците вп спздаваоетп на јавните услуги вп Западна Еврппа традиципналнп се
мнпгу слаби, щтп се дплжи на неефикаснп финансискп сметкпвпдствп. Истптп важи и за
Република Македпнија. Акп не се знаат трпщпците за услугите вп ппщтината, дефинираоетп на
цените не мпже да биде раципналнп. Опщтината треба да мпже да ги сппреди трпщпците на
услугите щтп таа ги прпизведува сп мпжнпста таа да ги купува пвие услуги пд приватнипт пазар.
Без ефикаснп сметкпвпдствп не е мпжнп да се пдлуши за пптималните нашини за спздаваое
услуги. Ова важи и за ппщтинските претпријатија и за сите ппщтински бучетски институции.
Пптребнп е истп така да се ппјаснат екпнпмските пдгпвпрнпсти на ппщтината и идните пптребни
инвестиции. Кпга тие се сппредуваат сп распплпживите ресурси мпже да се спгледа екпнпмската
иднина на ппщтината. Мнпгу ппщтини имаат пгрпмни дплгпви и дпцнеое при наплата. Тие треба
да се ппзнати и анализирани. Пптребните задплжителни инвестиции вп иднина истп така треба да
се разберат. Одлпжуваое на капиталните рекпнструкции на ппщтинските згради и технишката
инфраструктура ќе впди кпн намалуваое на ппщтинската сппственпст и ппнатампщни загуби.

Ц4. Припритет на прпектите
Припритизацијата на прпектите е пптребна вп ЕЛС за да се пдреди кпи прпектни иницијативи пд
групата на пптенцијални прпекти се најважни за идна ппдгптпвка или имплементација, земајќи
предвид дека ресурсите на ппщтината за имплементираое на прпектите се пгранишени.
Вп прпцеспт на стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтините припритизацијата е
пптребна вп фаза каде стратегиите се трансферираат вп тригпдищен стратещки акципнен план, кпј
дава списпк на пптребни активнпсти, прпграми и прпекти вп текпт на следните три гпдини.
Припритизацијата е истп така пптребна за да се дефинира какви мпжни прпектни апликации
ппщтината ппдгптвува за надвпрещни финансираоа. Ппдгптпвката на пдлуката за припритизација
на прпектите треба секпгащ да се базира врз избраните стратещки фпкусираните пбласти и
пдпбрените стратегии. Прпектите вп стратещките фпкусирани пбласти се прирпднп ппважни
пткплку прпектите надвпр пд пвие пбласти.

Примери за разлишни практики и метпди щтп се кпристат вп ппдгптпвката при нпсеоетп пдлука
за припритизација се следниве:
Припритизација без да се кпристат никакви критериуми:
1. Мислеоетп на градпнашалникпт
2. Тимпт гласа без дефинирани критериуми
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3. Граданите ги изразуваат свпите гледищта/заедниците предлпжуваат прпекти вп рамките на
дадените финансиски лимити без дефинирани критериуми

1. Вп една ситуација каде лпкалните ресурси за развпј се пгранишени и стратещките припритетни
сектпри се јасни, а еден или два прпблема и предизвици се пшигледнп ппактуелни пд щтп
билп другп, ппстпи и пплитишки кпнсензус пп тпа пращаое, пдлуката за припритетпт на
прпектите мпже леснп да се ппдгптви. Вп некпи слушаи пптребнп е прпектпт да ја испплни
закпнската пбврска без пдлпжуваое. Градпнашалникпт ја има клушната улпга вп ппдгптвуваое
на таквата пдлука и пвпј метпд се нарекува „мислеое на градпнашалникпт”.
2. Ппнапреден и ппдемпкратски припд кпн припритизација е кпга еден тим, тимпт за стратещкп
планираое, ппщтинскипт спвет на рабптилница, итн. ќе ппдгптви прелименарен прпектен
предлпг или ќе ги рангира претхпднп ппдгптвените прпекти, пп пат на гласаое. Акп списпкпт,
на пример, има 20 прпекти и секпј шлен пд тимпт мпже да гласа за 5 прпекти, припритетните
прпекти се тие кпи ќе дпбијат најмнпгу гласпви и ќе се вметнат вп пднапред дпгпвпрената
финансиска рамка или другите пгранишуваоа. Кај пвпј метпд секпј пд прпектите треба да има
брпј и гласаоетп е ппдпбрп акп секпј шлен пд тимпт независнп гласа за секпј брпј на прпектпт,
тајнп без наспки пд претседавашпт на тимпт. Спдржината на секпј прпект мпжеби треба да се
пбјасни пред гласаоетп. Пред гласаоетп треба да се прегледаат прпектите за да се птстранат
нереалистишните прпекти. Кај пвпј метпд припритетпт се дефинира сп гласаое без
дефинирани критериуми. Од секпј шлен на тимпт се пшекува да ги преппзнае лпкалните
пптреби и припритети на свпј спствен нашин.
3. Припритизацијата на лпкалните прпекти мпже да вклуши разлишни метпди, нп и градани вп
прпцеспт на планираоетп. Истражуваоетп на мислеоетп или интервјуираоетп на граданите
мпжат да се кпристат при припритизација на сектприте за развпј. Индивидуалните прпекти за
лпкален развпј мпжат да се идентификуваат и иницираат пд групи градани, ппсебнп пд
лпкалните месни заедници. Дел пд ппщтинскипт бучет или дпнатпрскптп финансираое мпже
да се наспши за развпј на заедницата, каде самата заедница пдлушува за свпите развпјни
припритети вп рамките на даденипт бучет, или ги презентира свпите мислеоа за пптребите на
лпкалнипт развпј и припритетите пред ппщтинските автпритети. Заедницата, вп некпи слушаи,
мпже да биде тплку активна щтп самата ќе ппшне да гп финансира прпектпт или делпви пд
прпектпт преку сампфинансираое. Заедницата мпже да ги припритизира свпите лпкални
прпекти на јавен спстанпк на заедницата преку јавни дискусии или вп слушај на пптреба и сп
гласаое. Ппкануваоетп на граданите да ушествуваат вп ппдгптпвката на планпвите и прпектите
за нивнптп спседствп ја згплемува лпкалната сппственпст вп прпектите, ги ппдпбрува
успещните мпжнпсти на прпектите и спздава дпверба меду граданите и ппщтината. Интересите
вп пднпс на шпвекпвите права, пплпвата и етнишка еднаквпст мпжат ппдпбрп да се земат
предвид при директна спрабптка сп лудетп. За спрабптка сп граданите пптребнп е време и
скрпмен став за да се ислущаат нивните гледищта и мислеоа.
Припритизација сп кпристеое на дефинирани критериуми:
4. Единствен стандарден пристап
5. Припритизација сппред категприја
6. Разлишни критериуми кпи вклушуваат вреднуваое и ппени

4. Единственипт стандарден пристап кпристи еден стандард какп щтп е ппвраупк на
инвесуицијауа или мпжнпсу на финансираое за да се евалуира прпектпт. Прпектите кпи
имаат крауки перипди на исплауливпсу на инвесуицијауа или мпжау да се финансираау
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преку други извпри ппкрај лпкалниуе фпндпви дпбиваат виспки припритети.
5. Вп припритизацијата сппред категприја секпј прпект е сместен вп еден мал брпј рангирани
категприи базирани врз ургентнпста и вреднпстите на заедницата. Примери за категприите се:
задплжителнп, ургентнп, битнп, пптребнп, ппжелнп, прифатливп и пдлпжливп. Ваквипт
систем ппщтп земенп не ги припритизира прпектите вп секпја категприја, нп мпжат да се
придружат ппени сппред кпи прпектите ќе се рангираат. Ппдплу е пример на припритизација
сппред категприја.
Задплжителнп
Прпекти пдредени пд закпн, регулатива или судска пдлука.
Ургентнп и битнп
Ги вклушува прпектите щтп:
Ја ппдпбруваат спстпјбата ппасна за здравјетп, сигурнпста или сппственпста
Гп кпригираат главнипт недпстатпк
Гп кпмплетираат или гп прават целпснп упптреблив главнипт развпј
Ги пбезбедуваат капацитетите за серипзнп пптребната услуга
Немаат флексибилнп време и финансираое
Ппжелнп
Ги вклушува прпектите щтп:
Ги защтитуваат и ппдпбруваат ппстпешките капацитети
Ги заменуваат функципналнп старите или пщтетени капацитети
Ги намалуваат пперативните трпщпци и трпщпците за пдржуваое
Ги ппдпбруваат стандардите на услугите
Гп привлекуваат нпвипт развпј
Сега се пптребни, нп финансираоетп е флексибилнп
Прифатливп
Ги вклушува прпектите щтп:
Ја спрешуваат неквалитетната услуга
Обезбедуваат нпва услуга
Ја ппдпбруваат јавната дпбрпспстпјба
Ги редуцираат спстпјбите на претрпанпст
Ги ппдигнуваат капацитетите дп пптималнптп нивп
Имаат флексибилнп финансираое и време
Пдлпжливп
Ги вклушува прпектите щтп:
Мпжат да се пдлпжат за ппдпцна
Имаат пптреба пд дппплнителнп планираое и анализа
Удвпјуваат други јавни или приватни прпекти
Имаат пгранишени бенефиции или щтетни ефекти
6. Припдпт на разлишни критериуми кпристи разлишни критериуми за евалуација на прпектите
за да ги урамнптежи разлишните и кпнкурентските вреднпсти и пптреби. Примерите за
критериумите ги вклушуваат влијанијата какп щтп се: фискалнптп, здравственптп и
сигурнпснптп, екпнпмскптп, пд живптна средина, пперативнипт бучет и пплитишкптп влијание.
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Пример на разлишни критериуми за да се назнаши припритет на прпекти
Рабптната група гп пдредува брпјпт на критериуми за да ги припретизира прпектите за капитални
инвестиции, имајќи гп пред вид следнптп:
- стратещките цели;
- елементи на пплитиката на финансиски и капитални инвестиции;
- дпстапна инфпрмација (вп пписпт на прпектпт).
Рабптната група гп пдредува брпјпт на критериуми кпи треба да се кпристат при рангираоетп на
прпектите, сппред развпјната стратегија и сп вреднпстите на лпкалната заедница. Тие критериуми
мпжат да бидат:
1. Прпектпт придпнесува за лпкалнипт екпнпмски развпј;
2. Прпектпт придпнесува за развпј на инфраструктурата;
3. Прпектпт ги кпмплетира или развива текпвните услуги;
4. Прпектпт ја ппддржува защтитата на средината и пдржливипт развпј;
5. Прпектпт придпнесува за ппдпбруваое на здравствптп вп заедницата;
6. Прпектпт придпнесува за регипналнипт развпј;
7. Прпектпт придпнесува за квалитетен развпј на рехабилитација и туризам;
8. Прпектпт има улпга на ппларизација на руралните пбласти;
9. Прпектпт придпнесува за ппддрщка на делпвната средина;
10. Влијание врз шпвекпвите права, пплпва и етнишка еднаквпст.
Мереое на критериумите за рангираое на прпектите
Секпј критериум се мери (1 дп 10, и вп тпј ред -10), зависнп пд негпвата важнпст, на пример:
Криуериум
1. Прпектпт придпнесува за лпкалнипт екпнпмски развпј;
2. Прпектпт придпнесува за развпј на инфраструктурата;
3. Прпектпт ги кпмплетира или развива текпвните услуги;
4. Прпектпт ја ппддржува защтитата на средината и пдржливипт развпј;
5. Прпектпт придпнесува за ппдпбруваое на здравствптп вп заедницата;
6. Прпектпт придпнесува за регипналнипт развпј;
7. Прпектпт придпнесува за квалитетен развпј на рехабилитација и туризам;
8. Прпектпт има улпга на ппларизација на руралните пбласти;
9. Прпектпт придпнесува за ппддрщка на делпвната средина;
10. Влијание врз шпвекпвите права, пплпва и етнишка еднаквпст.

Мерка
8
9
6
4
2
7
5
6
4
8

Гпрнипт списпк на критериуми и пценки е самп еден пример. Вп секпј прпцес на припритизација,
лпкалната власт треба сама да рещи за критериумите и нивната пценка.
Одредуваое на ппените
Зависнп пд степенпт дп кпј прпектпт ги задпвплува критериумите, мпжат да се пдредат ппени
какп щтп следи:
Дп гплем степен
Дпнекаде гплем степен
Дп мал степен

[7 - 10] ппени;
[4 - 6] ппени;
[1 - 3] ппени.

Финалнптп пценуваое на прпектпт Финалната пценка щтп му се дава на секпј прпект е
прпизвпд пд мереоетп на критериумпт и индивидуалната пценка на прпектпт. Секпј шлен пд
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тимпт за евалуација ги презентира свпите пценки и вкупнипт резултат е прпсекпт на сите пценки.
Секпја ЕЛС ќе треба да ги идентификува критериумите и мерките најсппдветни за нивната
пптреба. Системите на разлишни критериуми мпжат да бидат прпблематишни и бараат мнпгу
време. Некпи ЕЛС ги изпставаат апликациските тпшки и мерки заради пптребнптп време. Тпшнптп
пценуваое бара време и енергија при гплема евалуација или кај тимпвите за планираое. Тие,
медутпа, прпдплжуваат да ги кпристат јаснп дефинираните критериуми за да им ппмпгнат на пние
кпи се инвплвирани вп ппставуваоетп на критериумите. Битна е здрава фактишка пснпва за
ппставуваое припритет. Развпјпт на критериумите за евалуација е прпцес на изнапдаое најдпбри
рещенија кпј бара ппстпјанп тестираое и прешистуваое. Еднпставен систем впведен ппстепенп е
најдпбар припд. Првп критериумите ќе се ппкажат кприсни вп зацврстуваоетп на ппдгптпвките за
пправданпста на прпектите.
Ппставуваоетп на припритетите мпже да се ппеднпстави сп исклушуваое на извесни прпекти пд
интензивнп испитуваое какп щтп се:
• Прпекти щтп ја плеснуваат впнредната спстпјба
• Малите или маргинални прпекти
• Прпекти инвплвирани вп парници
• Прпекти сп виспк степен на ппддрщка пд заедницата и пплитиката
• Лпщп замислени прпекти кпи бараат дппплнителна анализа
• Прпекти сп виспки трпщпци кпга се дпстапни самп пгранишени фпндпви
• Прпекти вклушени на пдпбрен расппред за замена
• Прпекти закпнски налпжени
Кпга припритетите на прпектите се пдредуваат пд кпмисија, треба да се земе предвид
кпристеоетп на техники за групна интеракција какп щтп е метпдпт на нпминална група.
Нпминалнп групираое е техника на структурна интеракција кпја гп ппттикнува придпнеспт пд сите
шленпви на групата и пбезбедува анпнимнп гласаое за припритетите.

Ц5. Преглед на прпектпт
На пдлуката за избпр на прпект за имплементација, пткакп истипт ќе се пцени какп важен и
знашаен серипзнп да се разгледа, мпжеби ќе и треба кпнтрплен тип на преглед или ппдлабпка
физибилити студија (студија на мпжнпсти). Такпв преглед мпже да се направи вп рамките на
ппщтинската администрација или надвпрещнп пд прганизацијата кпја пбезбедува надвпрещнп
финасираое пд државнипт бучет, дпнации или заем за прпектпт. Секпја пд пвие прганизации има
свпи интерни практики на преглед. Опщтп земенп, прегледпт на еден прпект мпже да ги спдржи
на пример следните задаши, презентирани на листата за прпверки. Листата за прпверки мпже да
се кпристи истп така и какп инструкција вп ппдгптпвката на прпектпт.
Примерпк на листа за прпверки за прегледпт на прпектпт
a.Листа на прпверки за административнипт преглед
Дали пптребните фпрмулари се кпмплетирани?
Дали инфпрмацијата е кпмплетна и тпшна?
Дали сите математишки калкулации се тпшни?
Дали прпектпт е категпризиран какп еден пд следните: се спрпведува-без прпмени;
мпдифициран заради прирпдата и трпщпците; прпменет заради расппредпт; ппднесен вп
претхпдната гпдина нп не расппреден; прпект пп првпат?
Дали фпрмуларпт за прпектпт е пптврден наспрпти дпкументите за детален прпект?
Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

40

Прирашник за сурауещкп планираое на лпкалнипу развпј на ппщуиниуе – Прилпзи

Дали прпектпт ги задпвплува усвпените дефиниции за квалификуванпст?
Дали е идентификувана пптребата за прпектпт и е ппддржана сп сппдветни ппдатпци?
Дали делпвите за пправданпста и припритетпт се дпбрп дпкументирани?
Дали прпектпт има ппзитивнп или негативнп влијание врз другите прпекти?
Дали прпектпт е вп спгласнпст сп усвпените ппщтински стратегии, пплитики и акципни
планпви?
Дали прпектпт е сппред закпн, судска ппстапка, или други нивпа на владата?
Какпв е степенпт на ппддрщка или спрптивставуваое пд пплитишка, граданска и пд гледна
тпшка на групата пд интерес?
Какп прпектпт се пднесува кпн резулатите на граданските истражуваоа?
Дали се евалуирани алтернативни нашини за да се задпвплат пптребите или да се рещат
прпблемите?
Дали има ппзитивни или негативни влијанија пд прпектпт (на средината, преселбата,
екпнпмска или јавна прешка)?
Дали лпкацијата е вп рамнптежа сп урбанистишкптп планираое и дали сппственишките
права на земјата/сппственпста се шисти за имплементација на прпектпт?
Кпи се ппследиците пд неприфаќаое на прпектпт?
б. Листа на прпверки за прегледпт на планираоетп
Дали прпектпт се прилагпдува кпн развпјпт и другите планпви?
Дали инфпрмациите за демпграфијата, кпристеоетп на земјищтетп, сппбраќајпт,
дпмуваоетп, екпнпмската пснпва и другите инфпрмации кпи гп ппддржуваат бараоетп се
тпшни и мерливи?
Дали инфпрмациите за бенефициите и кприсниците се тпшни и мерливи?
Каквп е влијаниетп на прпектпт врз екпнпмскипт развпј и врабптенпста?
Каквп е влијаниетп врз живптната средина?
Какви се влијанијата врз етнишките пднпси, врз младината, рпдпвите и другите слаби
сегменти на пппулацијата?
в. Листа на прпверки за финансискипт преглед
Дали финансиските преппраки се тпшни и извпдливи?
Дали финансиските извпри се реални?
Какви други финансиски ппции се дпстапни?
Дали директните и индиректните прпекции за трпщпците за рабпта и пдржуваое се тпшни
и реални?
Дали се идентификувани сите капитални трпщпци?
Какпв е ефектпт на прпектпт врз прихпдите на лпкалната власт?
Дали се пптврдени защтедите пд пресметаните трпщпци?
Дали прпектпт е адекватен за финансираое на дплгпвите?
Каквп е влијаниетп врз стапката на данпци/такси?
Дали приливпт на пари е дпвплен да гп финансира прпектпт?
Каквп фискалнп влијание има прпектпт врз другите прпекти?
г. Листа на прпверки за инженерскипт и архитектпнскипт преглед
Дали е адекватен дизајнпт на прпектпт?
Дали се разгледани алтернативи на дизајнпт?
Дали се разгледани вреднпста на инженерствптп и трпщпците на живптнипт циклус?
Какпв е статуспт на прпектпт (планираое, дизајн, инженерствп, изградба)?
Дали на прпектпт му треба или веќе има градежна дпзвпла? Акп нема, ппстпјат ли некави
пгранишуваоа за градежната дпзвпла?
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Дали спецификациите се адекватни и дали јаснп се измерени изнпсите пп единица?
Дали пресметките за трпщпците се тпшни и разумни?
Дали прпектпт има или му треба физибилити студија?
Дали прпектпт пперативнп е извпдлив?
Дали предлпженипт план на активнпсти е реален?
Дали се разгледани алтернативните припди (да се ппправи, да се рехабилитира, да се
замени, да се напущти)?
Кпја е тпшката на прекинуваоетп на пптенцијалната услуга?
Ц6. Физибилити студија
Ппдгптпвката на фпрмалните физибилити студии на прпектите за лпкален развпј не е вппбишаена
практика вп ппщтините вп Македпнија. Расте пптребата пд ппдпбруваое на израбптката на
прпекти и физибилити студии. Зависнп пд прпектпт ппщтинскипт експерт за планираое мпже да
ппдгптви пснпвна физибилити студија или ппщтината да ангажира надвпрещни експерти кпи ќе ја
ппдгптват студијата. Вп кпмплициран прпект за инфраструктура, задашата мпже да биде прилишнп
гплема.
Овпј ппис се пбидува да ппмпгне за да се разбере щтп е физибилити студија и щтп мпже да биде
нејзината ппщта цел и спдржина. За жал или за среќа, нема стандарден припд пп пва пращаое и
вп секпј слушај, пптребата и спдржината на физибилити студијата треба да се пбмисли сппред
пптребите на прпектпт. Какп и да е, секпгащ вп гплемите инвестициски прпекти ппевтинп е да се
прпуши прпектпт пднапред, да се плати пристпен дизајн и студија пткплку да се прават скапи
грещки. Некпи дпнатпри и инвеститпри, ппсебнп банките кпи пбезбедуваат заеми, бараат
физибилити студија какп задплжителен дпкумент пред да гп разгледаат финансираоетп. Дури и
да не ппстпи такпв дпкумент, секпгащ е кприснп да се евалуира реализмпт на кпј билп прпект
пред да се дпнесе пдлука за финансираое. Пред физибилити студија, груба и релативнп брза
физибилити евалуација мпже да пткрие дека некпи прпекти не се вредни за имплементација или
треба мнпгу да се прпменат. Прегледпт на прпектпт презентиран вп ппвеќе детали вп ппглавјетп
Ц5 мпже да ги пткрие слабпстите на дизајнпт на прпектпт.
Штп е физибилити студија?
Какп щтп иметп имплицира, физибилити студија е една анализа на пправданпста и пдржливпста
на една идеја. Физибилити студијата се фпкусира да ппмпгне да се пдгпвпри битнптп пращаое
„Дали треба да пристапиме сп имплементација на идејата на предлпженипт прпект?“ Сите
активнпсти на студијата се наспшени да се ппмпгне да се пдгпвпри пва пращаое. Прпект сп
извпдлив развпј е прпект каде резултатите ќе ја пправдаат негпвата имплементација, каде тпј ќе
ја издржи имплементацијата и ризиците за пдржливпст на кпи ќе наиде, каде прпектпт ќе ппстане
дплгпрпшнп и ќе ги испплни целите на прганизацијата щтп гп финансира. Физибилити студијата е
самп еден шекпр дп прпцеспт на имплементацијата на прпектите за развпј. Прегледувајќи гп пвпј
прпцес и шитајќи ја инфпрмацијата ппдплу ќе ппмпгнат улпгата на физибилити студијата да се
стави вп перспектива.
Една физибилити студија е дпкумент кпј пбезбедува пснпва за една инвестициска пдлука пп
предлпжен прпект за развпј. Тпј треба да вклуши релевантни технишки, екпнпмски, екплпщки,
институципнални и спцијални елементи кпи влијаат врз прпектпт и ја ппкажуваат негпвата
пдржливпст. Физибилити студијата мпра да ппкаже дека прпектпт се спгласува сп ващите стратегии
за развпј и целите, какп и сп стратегиите и целите на финансиските институции (дпнатпрска
прганизација, централна владина агенција и/или министерствп, IPA или структурни фпндпви итн.).
Обишнп се изведува пткакп пдгпвпрните за развпј ќе прпдискутираат цела серија идеи за развпј или
сценарија. Таа ппмага при ппставуваоетп на „рамка“ и „блеснуваоетп“ на специфишни предлпзи за
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прпектпт, сп цел истите ппнатаму да се развијат и имплементираат. Вп текпт на пвпј прпцес
алтернативите на прпектпт за развпј щтп се разгледуваат пбишнп бргу се редуцираат. Какп
инструмент за дпнесуваое пдлуки, физибилити студијата е клушен дпкумент врз шија пснпва извесен
прпект дпбива финансираое или не, без разлика каде се дпнесува пдлуката за финансираое, вп
ващата ппщтина или некаде надвпр.

Предфизибилити студија
Мпжеби треба првп да се израбпти предфизибилити студија за да ппмпгне да се спртираат
алтернативите. Пред да се пристапи на целпсната физибилити студија, мпжеби ќе сакате сами да
направите предфизибилити анализа. Акп ранп пткриете дека идејата на предлпженипт прпект не
е пстварлива, ќе си защтедите време и пари. Медутпа, акп напдите ве впдат да пристапите кпн
физибилити студија ващата рабпта на предфизибилити студијата ќе ви рещи некпи пснпвни
пращаоа. Мпжеби ќе ви треба ппмпщ пд кпнсултант при предфизибилити студијата, нп и вие
треба да се инвплвирате. Тпа е мпжнпст за вас да пбезбедите пптребен инпут за студијата, какп и
мпжнпст да ги разберете пращаоата кпи ја ппкружуваат извпдливпста на тпј ппсебен прпект за
развпј.

Спдржина на една физибилити студија
Прирпдата на прпектите за развпј варира зависнп пд гплемината, технплпгијата и екпнпмскипт
сектпр и некпи прпекти бараат ппсебнп внимание пп сектпрскп-специфишни пращаоа. Затпа
тещкп е да се ппище детален унифпрмиран мпдел кпј ќе биде на слишен нашин применлив за
израбптка на физибилити студија вп сите слушаи. Пптребна е разумна флексибилнпст, нп и ппкрај
разликите, ппстпјат бараоа щтп секпја студија мпра да ги ппкрие. Степенпт на ппфатенпста зависи
пд гплемината и кпмплекснпста на прпектпт, имајќи предвид дека кплку е ппгплем прпектпт тплку
е ппкпмлексна инфпрмацијата щтп се бара.
Практиките пд билатералните дпнатпрски прпграми за ппддрщка ппкажуваат дека пбишнп
технишкипт ппис на прпектпт се пбезбедува вп физибилити студијата, а истп така се вклушени и
финансиските калкулации за пдржливпста на прпектпт. Описпт за функципнираоетп на прпектпт
vis-à-vis кприсниците и средината, прганизациските и пптребите пд рабптна сила, какп и
пптребите за пбука се мнпгу важни, нп шестп недпстасуваат. Ущте ппвеќе, таквите студии реткп
спдржат внимателна размисла за развпјпт, пдржливпста и анализата на развпјните ефекти, иакп
без нив прпектпт има малку щанси да биде пдпбрен за финансираое.
Внимателните анализи за живптната средина треба истп така да се разгледаат вп физибилити
студиите без разлика дали екплпщкипт ефект на прпектпт е мал или гплем. Кпнешнп, ппвеќетп
прпекти навистина имаат ризици или предуслпви за успех, нп мнпгу реткп мпжните ризици се
сппмнуваат вп предлпгпт на прпектпт. Ппспшуваоетп на пвие пращаоа ќе ги убедат пдлушувашите
дека прпектпт е дпбрп ппдгптвен щтп вппбишаенп силнп гп ппддржува пдпбруваоетп. Следната
спдржина треба самп внимателнп да се разгледа и упптреби. Спдржината на ващата физибилити
студија мпра да пдгпвара на спецификите на ващипт прпект!
1. Изврщнп резиме
- Опис на прпектпт
- Заклушпци и преппраки
Изврщнптп резиме треба да ги сумира сите заклушпци и преппраки кпи ги ппфаќаат
критишните аспекти на студијата.
2. Ппзадина на прпектпт
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- Ппзадина на прпектпт
- Истприја на прпектпт
- Прпценка на прпблемпт
- Кприсници и шинители на прпектпт
- Прпценка на пптребите на кприсниците
Ова е прва средба на шитателпт сп ситуацијата вп ващата средина. Скицирајте ја текпвната
ситуација и дискутирајте ги ппнатаму пришините на предлпгпт заснпван на прпблемите щтп
треба да се рещат и нивнптп пптенцијанп рещаваое. Мпжете да ја ппфатите истпријата за
развпјпт на прпектпт заеднп сп списпк на студии и испитуваоа щтп веќе се слушиле. За вас е
мнпгу важнп прецизнп и автпритативнп да ја скицирате средината, пптребите на кприсниците,
какп и закпнските пбврски щтп мпжеби ппстпјат. Пптребите на кприсниците треба да се
идентификуваат какп предуслпви за успещнп ублажуваое на прпблемите и задпвплуваое на
пптребите. Истпвременп, една сеппфатна анализа на прпблемите ќе гп спдржи пднпспт
„пришина и ефект“ меду прпблемите щтп ппстпјат.
Индивидуалците, групи луде, институции или прганизации кпи би искпристиле пд
анализиранипт прпект или би се инвплвирале вп имплементацијата на истипт, се нарекуваат
заинтересирани страни или стејкхплдери. Сп цел да се максимизираат бенефициите и
минимизираат негативните влијанија, ппдпбрп би билп да презентирате кпмплетна анализа
на заинтересираните страни кпја би ги идентификувала сите групи кпи верпјатнп би биле
ппгпдени (ппзитивнп или негативнп) пд прпектпт. Важнп е да се знае не самп интереспт и
гледищтетп на пвие заинтересирани страни, туку и нивнипт пптенцијал за да придпнесат за
мпжна имплементација на прпектпт. Анализата на заинтересираните страни и анализата на
прпблемите се теснп ппврзани: без ставпт на лудетп пкплу една криза, ниту нејзината
прирпда, ниту нивните пптреби, ниту евентуалнптп плеснуваое, пвие анализи ќе бидат јасни.

3. Предлпженп рещение, на пример ппис на прпектпт
- Прпект и цели на прпектпт
- Лпкација
- Лпкални услпви (физишки, регулатпрни)
- Нпсител на имплементацијата на прпектпт заеднп сп прпмптприте, сппственпст
- Имплементација и временски расппред
Ова ппглавје дава јасен преглед за идејата на прпектпт, лпкацијата заеднп сп прпщирен
преглед за кприсниците и лпкалните услпви (физишки, пплитишки, закпнски итн). Тпа треба
истп така да гп спдржи временскипт расппред на прпектпт, лпгиката и мпделпт на
имплементацијата. Предлпженптп рещение треба да ги вклуши целите и намерата на
предлпжената активнпст заеднп сп: специфишните пптребни рабптни материјали, технишките
алатки кпи се кпристат за ппддрщка на рещениетп, главните функции щтп треба да се
пбезбедат, какп и нпвите прганизациски структури и прпцеси пптребни да ја ппддржат
имплементацијата. Треба истп така да ја лпцирате пдгпвпрнпста за имплементацијата и да
дефинирате/идентификувате какп имплементираоетп на предлпженипт развпен прпект ќе
влијае врз кприсниците.

4. Прпектнп инженерствп и техницки рещенија (не секпгащ пптребни)
- Спстпјбите на местптп на прпектпт
- Технплпгија и индустриски права
- Мащини и ппрема
- Структури и капацитети
- Рабптеое и пдржуваое
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Сппдветните технишки прпцеси треба да се ппищат заеднп сп пптребните видпви и гплемина
на мащинеријата и ппремата какп и индустриските права. Разлишните структури, граданските
рабпти и инфраструктурните капацитети треба да се дефинираат. Оддржливпста на
селектиранптп рещение треба да се пправда.
5. Организација на прпектпт и шпвешки ресуреси
- Организациска ппставенпст
- Прпценка на рабптна сила и вещтини
- План за пбука
- Меначмент инфпрмативен систем
Прпектнптп инженерствп, планираоетп на имплементацијата и пдредуваое на шпвешките
ресурси се теснп ппврзани и треба да се прпушат заеднп и пдделнп. Планпт за
имплементацијата треба да биде ппддржан пд прпценката на рабптната сила и вещтините и
планпт за пбука. Дискутирајте какп мпже имплементацијата на инвестицијата да влијае врз
ващата ппщтина, вп ппглед на: влијаниетп врз рабптните прпцеси, пптребите за пбука,
спдржината на рабптата, влијаниетп врз прганизациската структура и другп.
6. Трпщпци на прпектпт и финансираое
- Трпщпци на инвестицијата пп кпмппнента вп лпкална и странска валута
- Трпщпци на прпизвпдствп пп кпмппнента (пперативни трпщпци, финансиски трпщпци,
ампртизација)
- Извпри на финансираое и регулатива за финансираое
- Сервисираое на дплгпви на прпектпт
Предвидуваоата за инвестициските трпщпци и гпдищните трпщпци за пдржуваое (акп се
применливи) треба да се прикажат пп кпмппненти и ставки за трпщпци за целипт перипд на
прпектпт. Трпщпците за пдржуваое треба да се пресметаат на гпдищна пснпва сп претппставена
зашестенпст на кпристеое и/или експлпатираое на капацитетите. Извприте на финансираое
треба да се ппищат и ппткрепат и треба да се пресметаат дппплнителни финансиски трпщпци (акп
се применливи).
7. Спцип-културна анализа
- Кприсници
- Спцијални и културни влијанија
- Намалуваое на сирпмащтијата
- Чпвекпви права и спцијална правда
- Ефекти на врабптуваое
Кприсниците на прпектпт треба да се идентификуваат и треба да се пцени влијаниетп на
прпектпт врз нив вп врска сп нивните пптреби и капацитети на апспрпција. Треба да бидат
ппфатени пращаоа кпи се пднесуваат на намалуваое на сирпмащтијата, рпдпвите,
еднаквпста, спцијалната правда, шпвекпвите права и културните пращаоа. Ефектите на
врабптуваоетп треба да се пценат реалнп. Да не се пренагласува важнпста на
индивидуалните прпекти бидејќи институциите на финансираое (да биде и ващата ппщтина)
верпјатнп ќе сакаат да ги видат пшекуваните резултати.
8. Оценуваое на средината
- Екплпгија и пбласт
- Закпнпдавствп и регулативи за средината
- Сигурнпст и здравје при рабптеоетп
Ошекуваните влијанија на средината треба да се ппищат вп пднпс на екплпгијата и пбласта
(зрашеое, птпад, градеое инфраструктура, итн.). Да се ппище закпнпдавствптп и регулативите за
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живптната средина и нивнптп влијание врз прпектпт. Да се ппищат ппаснпстите пп здравјетп и
мерките за сигурнпст при рабптеоетп.
9. Имплеметација, претппставки и ризици
- Преппставки за имплементација
- Прпграма за имплементација и временски расппред
- Анализа на ризици
Стадиумпт на имплементација на прпектпт гп ппфаќа перипдпт пд пдлуката за инвестираое дп
ппшетпкпт на кпмерцијалнптп прпизвпдствп, вклушувајќи гп дпгпвараоетп, дизајнпт на прпектпт,
кпнструкцијата и ппшетпкпт. Деталната прпграма за имплементација и временската рамка треба
пбврзателнп да се вклушат заеднп сп пписпт на претппставките и мпжните ризици.

10. Заклушпци и претппставки
- Главни преднпсти и недпстатпци на прпектпт
- Одржливпст
- Оправданпст за финансираое/кредитна ппддрщка/инвестиција
Заклушпците треба да ги сумираат главните напди за прпектнипт предлпг и прпценката за
негпвата извпдливпст. Важнп е заклушпците и претппставките да се фпкусираат на клушните
пращаоа бидејќи пвие напди главнп ќе бидат главната пснпва за пдлушувашите при пценуваоетп
дали прпектпт ги испплнува критериумите за финансираое и дали прпектпт заслужува да биде
финансиран. Клушните пращаоа треба да гп ппфатат развпјнипт ефект и спцијалната пдржливпст
(ппсебнп влијаниетп на прпектпт врз намалуваое на сирпмащтијата и еднаквпст на пплпвите),
заеднп сп ефектите на средината, прганизацискипт развпј и пптребите пд пбука.
Дадени пришини да не се прави физибилити студија
Лидерите на прпектпт мпжат да се најдат ппд притиспк да ја прескпкнат фазата на физибилити
анализа и директнп да пдат на имплементација на прпектите за развпј. Индивидуалци пд внатре и
надвпр пд прпектпт мпжат истп така да притискаат да се прескпкне пваа фаза. Дадените пришини
да не се прават анализи за извпдливпст ги вклушуваат:
Ја знаеме негпвата извпдливпст. Истипт прпект е имплементиран на другп местп.
Зпщтп да се прави друга физибилити студија кпга пред некплку гпдини е направена една?
Физибилити студиите се самп нашин кпнсултантите да зарабптуваат.
Анализата на извпдливпст веќе е направена пд бизниспт кпј ќе ни ја прпдаде ппремата или ја
изведува градежната рабпта.
Зпщтп не се најми самп генерален меначер кпј ќе ја направи студијата?
Физибилити студиите се самп залуднп губеое време. Треба да гп имплементираме прпектпт,
а за негпвата извпдливпст ќе видиме ппдпцна.
Дадените пришини ппгпре не треба да ве пдвраќаат пд изведбата на серипзна и тпшна физибилити
студија. Откакп ќе се дпнесат пдлуките за пристапуваое кпн предлпженипт прпект за развпј, шестп
мнпгу е тещкп да се прпменат. Мпжеби ќе треба дплгп време да живеете сп тие пдлуки.
Пришини да се направи физибилити студија
Израбптката на физибилити студија е дпбра развпјна практика. Акп ги испитувате успещните
ппщтини вп пднпс на искпристуваое на развпјните ресурси, ќе најдете дека тие не влегуваат вп
нпв прпект без првп целпснп да ги испитаат сите пращаоа и да ја прпценат негпвата извпдливпст.
Ппдплу се пришините за спрпведуваое на физибилити студија:
Гп дава фпкуспт врз прпектпт и ги скицира алтернативите;
Ги стеснува алтернативите на прпектпт;
Ги изнесува на ппврщина нпвите мпжнпсти преку истражувашки прпцес;
Ги идентификува пришините за да не се пристапи;
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Ја ппдпбрува верпјатнпста за успех сп псврнуваое и ранп намалуваое на фактприте щтп мпжат да
влијаат врз прпектпт;
Обезбедува квалитетни инфпрмации за пдлушуваое;
Ппмага да се згплеми влијаниетп на дпстапни инвестиции вп ппщтината;
Обезбедува дпкументација дека прпектпт е целпснп испитан, и
Ппмага вп пбезбедуваое финансираое пд дпнатпри или кредитни институции или други
извпри.
Кпга кпристиме или какп ја кпристиме една физибилити студија
Акп рещите да направите физибилити студија за да ја испитате извпдливпста на пптенцијалната
развпјна инвестиција, пдгпвпрпт на следниве пращаоа ќе ви ппмпгне да ппминете низ прпцеспт.
Кпристејќи ги какп впдиш, ќе ви ппмпгнат да се движите низ прпцеспт ефикаснп и да гп извлешете
максимумпт пд анализата.
Кпга да се направи суудија?
Одлуката да се направи физибилити студија не треба да се дпнесе леснп. Тпа е скап прпцес на кпј
му треба време. Медутпа, акп не се направи, мпже да биде дури ппскапп вп пднпс на лпщите
пдлуки щтп ќе се направат пд неизгптвуваое тпшна анализа. Треба да навлезете вп прпцеспт на
внимателнп разгледуваое на идејата за имплементација на прпектпт за да ја искпристите
најдпбрп физибилити студијата. Така, треба да имате јаснп дефинирана скица на еднп или ппвеќе
рещенија или сценарија кпи сакате да ги анализирате. Сакате да имате направенп дпвплнп
ппшетнп испитуваое на пвие алтернативи за да пдредите дали имаат пптенцијал да бидат
извпдливи. Не сакате да ги пптрпщите свпите пари за физибилити студијата испитувајќи идеи кпи
мпжете да пдредите дека не се извпдливи самп сп некплку телефпнски ппвици.
Ова знаши дека веќе пд ппранп треба да направите испитуваоа и анализираое на ващата идеја
пред да пдредите план на активнпсти за целпсна студија. Ова ранп испитуваое или
претфизибилити анализа мпже да се направи пд шленпви на ващата администрација или сп
ппмпщ на кпнсултант. Без разлика кпј тпа гп прави, меначментпт на студијата бара пред ппшетпкпт
на прпцеспт да се ппстават критериумите за извпдливпст и индикатприте. Мпжете да ппшнете сп
изгптвуваое студија за да се пдреди дали предлпженптп рещение има пдржливпст кај
кприсниците или дали ппстпи дпвплен растеж на пппулацијата за да се пправда пбемпт на
инвестицијата. Акп нема, сте си защтедиле време и пари щтп не сте израбптиле сеппфатна
физибилити студија. Акп идејата има иницијална извпдливпст, мпжете да прпдплжите сп
физибилити анализа и (ппвтпрна) упптреба на пваа анализа вп физибилити студијата.
Кпј ќе ја прави анализауа?
Акп планирате да направите физибилити студија, мпжете да размислите за ангажираое
кпнсултант за израбптка на студијата. Вие сте пдгпвпрни за избпрпт на вистински кпнсултант за да
пдгпвара на ващите пптреби, нп, сепак, ппстпјат критишни влезни инфпрмации кпи треба да ги
пбезбедите за кпнсултантпт сппдветнп да ја спрпведе рабптата. Времетп и парите пптрпщени при
избпрпт и кпристеоетп дпбар кпнсултант се истп тплку важна инвестиција какп и внимателната
елабпрација на критериумите за извпдливпст и индикатприте за нивната мерливпст. Вп секпј
слушај, трепениетп и ппсветенпста ќе се исплатат ппдпцна. Кпнсултантите шестп се шувствуваат ппд
притиспк да ви гп кажат тпа щтп сакате да гп слущнете. Клиентите пбишнп се впзбудени пкплу
делпвнипт успех и, без да сфатат, индиректнп влијаат врз кпнсултантпт да им гп каже тпа щтп
сакаат да гп слущнат – „предлпгпт е дпбра идеја“. Така, инфпрмирајте гп кпнсултантпт дека сакате
тпшна пценка за извпдливпста на прпектпт.
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Цената на една студија мпже мнпгу да зависи пд серипзнпста на студијата. Серипзна
виспкпквалитна студија мпже мнпгу да шини (вп некпи слушаи дп 100.000€), иакп цената е пбишнп
ппмала и ппврзана сп гплемината на прпектпт. Кпга се избира кпнсултант за физибилити студија
пбишнп се преппрашува да испратите бараое за предлпзи (БЗП) дп пптенцијалните кпнсултанти,
скицирајте щтп сакате да се направи. Кпнсултантпт мпже да пдгпвпри на БЗП сп ппис какп ќе се
впди студијата, кпи пращаоа ќе се пдгпвпрат сп студијата, временската линија за кпмплетираое
на анализата и кплку тпа ќе шини. Кпга се избира кпнсултант пд пние кпи пдгпвприле на БЗП, првп
се идентификува кпи гп дале видпт и квалитетпт на пращаоата пптребни за да се пцени ващата
бизнис идеја. Пптпа селектирајте гп кпнсултантпт кпј мпже да ја пбезбеди пптребната анализа за
најмала цена.
Какп ќе гп следиуе прпгреспу на суудијауа?
Ангажираоетп кпнсултант не ја негира ващата пдгпвпрнпст при пбезбедуваоетп дека физибилити
студијата правилнп се впди. Вие треба да се ангажирате вп прпектпт и евалуацијата на прпцеспт,
да ги разбирате инвплвираните прпблематики, да пращувате за пснпвните претппставки щтп се
кпристат вп студијата и предизвикате заклушпци пд студијата. Член пд кпмитетпт на прпектпт или
мала група шленпви мпжат да се изберат да рабптат сп кпнсултантпт. Тие функципнираат какп
врска меду кпнсултантпт и ппщтинската власт за да пбезбедат дека студијата напредува сппред
желбите на кпмитетпт на прпектпт (не желби за финални резултати туку желби за спдржина и
рещаваое на дилемите щтп мпжеби ги имате). За да се изврщат адекватнп пвие дплжнпсти, пваа
група треба целпснп да гп разбира прпектпт, треба да ја разбере намената на студијата и треба да
знае за пдредбите на кпнсултантскипт дпгпвпр. Тие ќе:
- Ги претстават пптребите на ппщтината и интересите за кпнсултант;
- Дадат преглед и ќе ппјаснат щтп се бара пд кпнсултантпт;
- Ја надгледуваат рабптата на кпнсултантпт, и
- Му дадат перипдишни извещтаи на кпмитетпт на прпектпт.
На крајпт на студијата кпнсултантпт ќе му даде на кпмитетпт нацрт и финален извещтај. Пред да
ппшнете да дискутирате за заклушпците на студијата и каквп влијание ќе имаат на извпдливпста на
ващипт прпект, мпрате првп да ја прегледате студијата за да пдредите дали е тпшна, релевантна и
кпмплетна. Не е невппбишаенп кпмитетпт на прпектпт да гп пдбие нацрт или финалнипт извещтај
и да ппбара дппплнителнп ппјаснуваое и анализа. Студијата е истп тплку силна кплку и нејзинипт
најслаб дел. Пптребна е една грещка вп самп еден дел на студијата за да пптпне верпјатнпста за
имплементација на прпектпт. Така, пред да ја прифатите студијата треба да утврдите дека таа:
- Е разбирлива и лесна за шитаое,
- Се псврнува на сите релевантни прпблематики и пращаоа,
- Ги набрпјува и дискутира сите нагласени претппставки на прпектната анализа,
- Ги задпвпли пшекуваоата на кпмитетпт на прпектпт,
- Лпгишнп е кпнзистентна вп делпвите и меду делпвите,
- Е целпснп истражена, кпристејќи дпбри техники на истражуваое,
- Ги спдржи сите релевантни инфпрмации, и
- Ги испплнува услпвите наведени вп дпгпвпрпт сп кпнсултантпт.
Важнп е вие да гп ппстигнете бараоетп сп „дплжна внимателнпст“ бидејќи дпнатприте и другите
мпжат да ги дпведат ппд пращаое ващите прпцедури и пдлуки вп текпт на пвпј перипд акп
ппстпјат прпблеми за пдржливпста или прпектпт евентуалнп не успее.
Какп да се искприсуау резулуауиуе на суудијауа?
Целта на физибилити студијата е да ви пбезбеди пптребни инфпрмации за да се детерминира
дали предлпженипт прпект е извпдлив или не. Медутпа, верпјатнп нема да ви пбезбеди вплщебен
пдгпвпр. Затпа ќе треба внимателнп да ги пцените заклушпците на студијата и да рещите дали
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предлпжените активнпсти имаат дпвплна вреднпст да се пди ппнатаму. Акп има време за
неемпципналнп, раципналнп и лпгишнп размислуваое, тпа треба да се направи на пва местп.
Овде направените грещки мпжат да пстанат дплгп. Заеднишките грещки щтп ги прават групите вп
пваа фаза се:
- Членпвите веќе пдлушиле и ги „раципнализирале“ резултатите на студијата за да
пдгпвараат на пдлуката.
- Бидејќи шленпвите на прпектнипт кпмитет настпјуваат да бидат приентирани кпн „акција“
пткплку да бидат „претпазливи“ тие стануваат нетрпеливи прпектпт да се движи напред и
ги прикриваат важните аспекти на студијата.
- Заради важнпста на пдлуката и недпстигпт на јасна наспка пд физибилити анализата,
шленпвите на кпмитетпт пткриваат дека не мпжат да дпјдат дп пдлука. Тие прпдплжуваат
да бараат ппвеќе инфпрмации.
Фактпри на квалитет кпи практикуваат ппзитивнп влијание?6
Искуствптп ппкажува дека успехпт и влијаниетп на прпектите за развпј зависат пд мнпгу фактпри.
Следниве се најважни и сигурнп ќе бидат пснпва за ващата финална пдлука врз пснпва на
физибилити студијата:
- Сппсувенпсу на кприснициуе – степенпт дп кпј целните групи се инвплвирани и се кпристат
нивните пптенцијали.
- Ппддрщка на пплиуикауа – степенпт дп кпј лпкалната и наципналната пплитика нема да
влијаат на рабптеоетп на нашин за да не се пправдаат целите.
- Сппдвеуна уехнплпгија – дали применетите технплпгии се прилагпдени на специфишните
услпви (дпвплнп безбедпнпсни регулативи; сппспбнпста на лпкалните жени и мажи вп
рабптеоетп и пдржуваоетп).
- Спцип-кулуурни пращаоа – какп пдгпвара интервенцијата вп даден кпнтекст и какп се земаат
предвид лпкалните спцип-културни нпрми и ставпви.
- Еднаквпсу на сиуе и ппсебнп на најбесппмпщниуе групи – какп се земаат предвид
специфишните пптреби и интереси на најбесппмпщните групи (жени, луде сп пппрешенпст, стари
луде, малцинства ...).
- Инсуиууципнален и меначерски капациуеу – сппспбнпста и рещенпста на партнерпт.
- Спрабптка меду разлишните актери кпи се инвплвирани.
Ц7. Сектпрскп планираое (планираое на стратещки фпкусираните пбласти)
Планпвите за сектпркипт развпј ппфаќаат самп еден специфишен сектпр пд задашите на ппщтината
или стратещките сектпри. Тие се прават сппред лпкалните пптреби и припритети. Вп некпи слушаи
тие се прават за да се имплементираат некпи планпви и прпграми пд наципналнп нивп. Примери
за тпа мпжат да бидат ппщтинските прпграми за рефпрми вп станбената изградба, за
младинските активнпсти, за лпкалнипт екпнпмски развпј, за земјпделскипт развпј, за детскптп
дневнп згрижуваое, за јавнипт трансппрт или план за развпј на ппщтинскп претпријатие. Вп некпи
ппщтини практишнп секпј пддел, единица или кпмитет има сппствен краткпрпшен план за развпј.
Ппгплемипт дел пд ппщтините вп Македпнија веќе имаат ппдгптвенп свпевидни сектпрски
планпви, планпви за типишнп лпкален екпнпмски развпј или планпви за делуваое вп средината,
нп ппвеќетп ппщтини не ги ппфатиле сите сектпри на лпкални услуги сп пвпј вид пдделни
планпви. Вп мнпгу слушаи сектпрскптп планираое е вклушенп какп еден пд сектприте вп
стратещкптп планираое или планпт за ЛЕР ја вклушува и инфраструктурата. Инфраструктурата
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мпже истп така дп некпј степен да биде ппфатена и сп урбанистишкптп планираое. Главнп мпже
да се пшекува дека пптребите за сектпрскптп планираое растат вп ппщтините на Македпнија.
Вп културата на еднп мпдернп ппщтинскп планираое сектпрските планпви и прпграми треба да се
базираат на стратещкптп планираое и да не се вп никакпв јасен кпнфликт сп негп ниту сп
пперативнипт план. Опщтп е кприснп акп сектпрските пддели или кпмитетите пд ппщтината ги
планираат свпите активнпсти вп детали. Овпј материјал мпже истп така да се упптреби вп
ппдгптпвка на стратещкипт план или на дел пд негпвипт акципнен план.
Временската рамка на сектпрските планпви мпже да варира сппред пптребите. Главнп тие се
приентирани на краткпрпшни сп перспектива пд една дп три гпдини, нп вп слушаи на пптреба
мпже да биде кприсна и перспектива пд 5 гпдини.
Какп да се пдпбрат сектпрските планпви? Најппщтп кажанп пдпбруваоетп на планпвите му
припада на ппщтинскипт спвет. Акп сектпрскипт план е пплитишки важен и вклушува некпи нпви
идеи за развпј или нпви бучетски пптреби, јаснп ќе се преппраша пдпбруваое вп спветпт. Медутпа,
вп некпи слушаи планпт или прпграмата гп имплементираат пдпбренипт стратещки план и
акципнипт план и мпжат да се разберат какп внатрещен дпкумент за имплементација на нивп на
кпмитетпт, кпј нема никакпв пплитишки интерес надвпр пд кпмитетпт. Вп такви слушаи планпт и
прпграмата мпжат најпрактишнп да бидат пдпбрени пд кпмитетпт или градпнашалникпт. Статутпт
на ппщтината или статутпт на кпмитетпт мпжат да ја ппјаснат пваа практика.
Стратещкипт план и акципнипт план мпжат да ги сппмнат применливите ппстпешки ппщтински
сектпрски планпви и прпграми и серипзните пптреби за истите да се ппдгптват. Вп услпви на
македпнските ппщтини мпжеби вреди да се разгледа ппдгптпвката на некпи или некплку пд
следните сектпрски планпви:
- План за лпкален екпнпмски развпј
- План за прпмпција на МСП(мпжеби вклушувајќи индустриски парк, инкубатпр, итн.)
- План за развпј на туризмпт
- План за рурален развпј
- План за зeмјпделски развпј
- План за прпмпција на станбена изградба
- Опщт план за впдпснабдуваое и канализација
- План за управуваое на птпад
- Лпкална агенда 21 (план за развпј на средината)
- План за урбан трансппрт
- План за рурална патна мрежа
- План за детскп дневнп згрижуваое
- План за пснпвнп пбразпвание
- План за среднп пбразпвание
- План за примарна здравствена защтита
- План за спцијална защтита
Ц8. Пценка врз живптната средина
Секпгащ е пптребнп да се разгледат прпектите за лпкален развпј пд гледна тпшка на живптната
средина. Зависнп пд финансираоетп на прпектпт, дпнатприте (фпрмуларите за апликација) мпжат
да дадат инструкции за припдпт за пценка на влијаниетп на прпектпт врз живптната средина. Вп
некпи прпекти дпмащнптп закпнпдавствп и прпписи бараат прпценка на влијаниетп врз
живптната средина или дпзвплуваат прпцедури пред имплементацијата на прпектпт.
Пценуваоетп на влијаниетп врз живптната средина мпже да се дефинира какп: прпцес на
иденуификуваое, предвидуваое, евалуација и ублажуваое на бипфизишкиуе, спцијалниуе и
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други релевануни ефекуи на развпјниуе предлпзи пред да се дпнесау главниуе пдлуки и да се
направау залпжбиуе. Пптребата и прпцедурата за фунkципнираое на прпектите е дефинирана
сп закпн. Вп ЕУ пва се базира на Директивата за пценуваое на влијаниетп врз живптната средина
(85/337/ЕЕC). Таква прилишнп кпмплицирана и дплга прпцедура кпја вклушува јавнп спслущуваое
и кпја бара специфишна експертиза не е пптребна кај малите лпкални прпекти.
Стратещкптп пценуваое на живптната средина е друг термин на ЕУ дефиниран вп директивата
2001/42/EC. Таа има цел да впведе систематскп пценуваое на ефектите пд живптната средина
при кпристеое планпви и прпграми кпи се пднесуваат на кпристеоетп на земјищтетп. Тпа
типишнп се применува вп регипналнипт и лпкалнипт развпј, планпвите за птпад и трансппрт вп
рамките на ЕУ. Вп прпектите за лпкален развпј на македпнските ппщтини пплнпважните закпни за
живптната средина и прпписите на државата ја даваат легалната рамка за мпжнпсти да се
имплементираат лпкалните прпекти.
Независнп пд гпресппменатите директиви на ЕУ и пплнпважната легална рамка, вп секпј прпект за
лпкален развпј мпже да се преппраша пснпвнп пценуваое на живптната средина да се направи
какп дел на ппдгптпвката на прпектпт и барем накраткп да се вклуши вп прпектните дпкументи.
Клушните сектпри кпи мпжат да се забележат при пценуваоетп на средината пд планиранипт
развпј се следните:
Население
Екплпгија (фауна и флпра) ппсебнп загрпзените видпви
Загадуваое на впздухпт
Бушава
Кпнтаминираое на ппшвата
Квалитет и загадуваое на впдата
Здравје
Окплина
Културнптп наследствп
Геплпщки ппаснпсти
Типишни пращаоа кпи се ппставуваат при пценуваоетп на влијаниетп врз живптната средина се:
Дали развпјпт има знашителни ппзитивни или негативни ефекти, или ризици вп кпј билп пд
сппменатите сектпри?
Кпи се тие ефекти или ризици?
Дали има клушни алтернативи за имплементираое на прпектпт на пппријатен нашин за
живптната средина?
Мпжат ли да се згплемат ппзитивните ефекти, а да се намалат негативните сп ппдпбрен дизајн
на прпектпт?
Ц9. Чпвекпви права, рпдпви и етнишки аспекти
Имплементацијата на планпт за лпкален развпј најдпбрп ќе успее акп сите заинтересирани страни се
вклушат и рабптат заеднп вп прпцеспт. Сирпмащните и загрпзените кпи пбишнп ппследни
искпристуваат пд развпјпт, пбишнп има верпјатнпст да се исклушат пд прпцесите на планираое и
имплементираое на развпјните стратегии. Медутпа, пд развпјните стратегии треба сите да искпристат.
Припдпт базиран на шпвекпвите права при развпјнптп планираое се фпкусира на сирпмащните
и бесппмпщни групи за да гп пбезбеди нивнптп вклушуваое и псппспбуваое. Лпкалните планпви
треба да се базираат на наципналната и медунарпдната рамка за шпвекпви права. За пва е
пптребна истп така релевантна анализа, следеое и механизми за пдгпвпрнпст.
Намалуваоетп на сирпмащтијата е примарна цел на нпвипт милениум. Рабптеоетп врз целите за
милениумскипт развпј е вп рамнптежа сп наципналнптп интегрираое на целите за влез вп ЕУ.
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Главните карактеристики на шпвекпвите права базирани врз пснпва на припдпт кпн намалуваое
на сирпмащтијата се:
Идентификуваое на сирпмащните
Признаваое на сппдветната закпнска рамка (наципнална и медунарпдна) за шпвекпвите права
Еднаквпст и недискриминација
Прпгресивнп реализираое на шпвекпвите права
Ушествп и псппспбуваое
Мпнитпринг и пдгпвпрнпст
За да се пбезбеди пва, важнп е да:
1. се идентификуваат сите бесппмпщни групи вп текпт на спбираоетп на ппдатпците и анализата
на ситуацијата и прпблемите;
2. се утврдат иницијативи за спцијална мпбилизација и ушествп сп фпкусирани активнпсти на пние
целни групи кпи пбишнп се исклушени и активнп не ушествуваат вп прпцесите на развпј.
3. се утврди специфишна серија на цели и индикатпри кпи се пднесуваат на пстваруваое на
шпвекпвите права, сп краткпрпшни, среднпрпшни и дплгпрпшни цели.
4. се креираат ефикасни механизми за мпнитпринг и пдгпвпрнпст, за да се пбезбеди дека
нпсителите на дплжнпстите ќе се пднесуваат пдгпвпрнп, ппсебнп вп слушаи на злпупптреба
при расппредуваое на ресурсите.
Секпј ппщтински стратещки и акципнен план треба да ги има пвие елементи јаснп ппставени вп
фазите на планираое и имплементираое. Групите врз кпи планираоетп треба ппсебнп да се
фпкусира се лицата кпи искусиле разлишна дискриминација или ранливпст, какп щтп се рпмските
жени и децата сп пппрешенпст. Вп прилпг кпн кпнцентрираое на намалуваое на сирпмащтијата
и спцијалнптп исклушуваое на ппсебни спцијални групи пптребнп е дппплнителнп фпкусираое
на две права: правптп на здравствена защтита и правптп на пбразпвание. Примери за практишни
метпди за прпмпвираое на правптп на пбразпвание се:
Бесплатнп пснпвнп пбразпвание за најшувствителните групи
Образпвни институции за впзрасни, фпкусирани на струшната пбука
Прпграми за ппддрщка на шувствителните групи за да се намали стапката на напущтаое на
ушилищтетп (пснпвнп и среднп) на пр. преку ушебници, превпз, бесплатна исхрана.
Рпдпвата еднаквпст прпмпвира еднаквпст меду жените и мажите вп пднпс на нивнипт пристап дп
спцијалните и екпнпмските инфраструктури и услуги, какп и дп бенефициите пд развпјпт. Целта е
да се намали разликата меду жените и мажите, вклушувајќи гп здравствптп и пбразпваниетп, при
врабптуваое и екпнпмската активнпст, какп и при пдлушуваое на сите нивпа. Сите пвие елементи
варираат сп текпт на времетп и пд еднп ппщтествп или група дп другп. Сите прпграми и
активнпсти треба активнп да придпнесат кпн намалуваое на разликите меду пплпвите вп свпите
пбласти на интервенција.
Пплитиката на ЕУ за вклушуваое на рпдпвата еднаквпст вп развпјпт бара интеграција на анализата за
рпдпвите на сите административни нивпа преку прпектнипт циклус. Рпдпвата анализа пвпзмпжува
идентификуваое и интегрираое на рпдпвата еднаквпст вп планираоетп и имплементираоетп.
Рпдпвата анализа ппсветува внимание на: разлишните улпги (прпдуктивни, репрпдуктивни,
пдлушуваое) на жените и мажите; нивнипт пристап и кпристеое на ресурсите и нивните специфишни
пптреби, интереси и прпблеми; бариерите за целпснп и еднаквп ушествп на жените и мажите вп
пперативните активнпст и еднаквпст на жените и мажите вп дпбиените бенефиции.
Вп македпнскптп мултиетнишкп ппщтествп пптребна е истп така и етнишка анализа вп текпт на
прпектнипт циклус. Охридскипт рамкпвен дпгпвпр пд 2001 е пснпва за зашувуваое и птсликуваое
на мултиетнишкипт карактер на земјата. Самипт дпгпвпр, закпните кпи гп имплементираат и
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стратегијата за еднаква застапенпст на немнпзинските заедници вп земјата пд 2007 даваат
инструкции етнишките пращаоа да се земат предвид на лпкалнп нивп. Етнишката еднаквпст мпже
да се прпмпвира сп следните практики вп лпкалнптп планираое:
Сп анализираое на етнишкипт спстав на населениетп вп ппщтините и нивните заедници
Сп идентификуваое на специфишните прпблеми и пптреби на разлишните етнишки заедници и
нивнп вклушуваое вп планираоетп
Сп прпмпвираое на еднаквп ушествп вп планираоетп за разлишни групи
Сп прпекти за припритизираое кпи прпмпвираат еднакви услпви за живпт, врабптуваое и
услуги за разлишни етнишки групи, ппсебнп за најслабите групи
Сп пбрнуваое внимание на јазишните интереси на етнишките групи вп инфпрмациите за
планираоетп, ушествптп и вп дпкументацијата за планираое. Акп 20 % пд населениетп вп
ппщтината гпвпри друг јазик ппинакпв пд македпнскипт, тпј јазик е истп така пфицијален јазик
вп ппщтината и треба да се кпристи вп планираоетп и вп прпектите.
Сп вклушуваое на пптребните трпщпци за превпд вп бучетите на прпектпт.
Вп ппщтинската прганизација мпжнипт Кпмитет за медуетнишки пднпси мпже да има улпга вп
планираоетп на лпкалнипт развпј и имплементацијата. Сппред Закпнпт за лпкална сампуправа,
тпј ќе даде преглед на пращаоата щтп се пднесуваат на пднпсите меду заедниците и ќе даде
мислеое и предлпжи нашини за нивнп рещаваое. Мпже да се дадат и кпментари за нацртпт на
стратещкипт план и вп слушај на пптреба тпј мпже истп така да ги изразува свпите гледищта пп
индивидуалните прпекти и пптребата за такви.

Ц 10. Финансиски извпри за лпкалнипт развпј
Единственипт ппстпјан извпр за финансираое на лпкалнипт развпј е сппственипт бучет на
ппщтината вклушувајки мпжни кредити. Земајќи ги предвид ппщтите пгранишени извпри на
сппствените бучети, прирпднп е щтп ппвеќетп македпнски ппщтини да бараат надвпрещни
финансираоа за лпкалнипт развпј главнп пд државнипт бучет, пд дпнатпри и вп некпи слушаи пд
лпкалнп ушествп на граданите и претпријатијата, преку нивните здруженија на градани.
Ц10.1 Министерства
Еден пд најважните извпри на финансии за финансираое на лпкалнипт развпј е државнипт бучет
преку разлишни министерства. Вп тригпдищните прпграми за јавни инвестиции Владата ја
специфицира вп детали прпграмата за инвестиции за сппдветните министерства и им дпзвплува
на ппщтините да спзнаат за мпжнпстите. Вп брпјни примери прпектите се специфицирани, така не
е мпжна мпдификација. Медутпа, ппщтините мпжат да пријдат дп дпстапните фпндпви преку
разлишни прпграми за сектпрски развпј и/или рехабилитација без специфициран кприсник.
Фпндпвите се дистрибутираат преку разлишни министерства, щтп вп сущтина ги прави
апликациите и сппдветните прпцеси на пдлушуваое мнпгу разлишни. Имајќи предвид дека секпја
институција има разлишнп „пднесуваое“ кпн апликантите и дека апликативните дпкументи се
разлишни, ппщтините треба да знаат и да рабптат внимателнп сп пвие прпцедури. Ппдгптпвката
на технишката дпкументација пбишнп е задплжителна, нп истп така се бара наративен ппис на
прпектпт и бенефициите. Лпбираоетп истп така мнпгу ппмага!
Опщтп, дпстапните фпндпви дп ппщтината се дистрибуираат преку:
Министерствптп за трансппрт и врски;
o Прпграма за системи на впдпснабдуваое и канализација вп населените места;
Фпнд за пдржуваое патищта
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o Лпкални патищта и градски улици;
Министерствп за живптна средина и прпстпрнп планираое
o Прпграма за рекпнструкција и кпнструкција на прешистителните станици за впда;
Министерствп за култура;
o Рекпнструкција на културните капацитети;
Министерствп за пбразпвание
o Рекпнструкција на универзитетските згради
o Кпнструкција на пбразпвните капацитети вп студентскипт стандарден сектпр;
o Рекпнструкција и ппремуваое на интернатите;
o Рекпнструкција и ппремуваое на капацитетите вп среднптп пбразпвание;
o Рекпнструкција и ппремуваое на капацитетите вп пснпвнптп пбразпвание;
Министерствп за труд и спцијална пплитика;
o Рекпнструкција и ппремуваое на капацитетите за спцијалнп згрижуваое;
o Рекпнструкција на детски градинки и детски хптели;
Министерствп за земјпделствп, щумарствп и впдпстппанствп, и
Бирп за ппддрщка на развпј на недпвплнп развиените ппдрашја (наскпрп ќе се преименува
вп Бирп за регипнален развпј) ппврзанп сп Министерствптп за лпкална сампуправа
o Гпдищна прпграма за регипнален развпј (ппшнува вп текпт на 2008).

Ц10.2 Дпнатпри
Дпнатприте истп така нудат мпжнпст за ппддрщка на лпкалнипт развпј. Некпи пд гплемите
дпнатпри презентираат птвпрени ппвици дп ппщтините за извесни видпви прпекти, нп ппщтп
земенп мнпгу пд дпнатпрските прпекти се ппмалку транспарентни и се базираат на прегпвпри и
планираоа сп пдбран и пгранишен брпј ппщтини. Една интересна публикација („Дпнатпри вп
Република Македпнија“, Секретаријатпт за еврппски пращаоа, Владата на Република Македпнија,
2005, стр.91, англиски, Македпнија) ги презентира наспките и пбемпт на спрабптката на клушните
билатерални дпнатпри, мултилатералните дпнатпри и медунарпдни институции за финансираое
вп земјата вп 2005.
Вп 2007 најјаснипт и најтранспарентен извпр на дпнатпрскп финансираое на лпкалнипт развпј
беще прпграмата за медугранишна спрабптка (Cross Border Cooperation) вп рамките на CARDS
прпграмата, нп нејзинптп спрпведуваое е пред крај. Вп прпграмскипт перипд 2007-2013 ЕУ впведе
нпв стратещки пристап вп ппддрщката за развпј на земјите кпи пристапуваат кпн унијата. Toa e
Инструментпт за претпристапна ппмпщ – ИПА. ИПА има за цел да пбезбеди претпристапна ппмпщ
вп разлишни развпјни пбласти преку пет кпмппненти сп разлишни припритети и цели:
1.
Градеое на институциите
2.
Прекугранишна спрабптка
3.
Регипнален развпј
4.
Развпј на шпвешки ресурси
5.
Рурален развпј
Бидејќи нащата земја е кандидат за влез вп ЕУ, македпнските кприсници ќе бидат вп мпжнпст да
кпристат средства пд ИПА фпндпвите вп текпт на 2008 гпдина. Кппрдинацијата на петте
кпмппненти е сп цел да се избегне преклппуваое на преземените мерки и активнпсти.
Вицепремиерпт за еврппски пращаоа вп Република Македпнија, кпј е назнашен за наципнален
ИПА кппрдинатпр, е претставник на Република Македпнија вп пднпс на Еврппската кпмисија и ќе
биде пдгпвпрен за кппрдинација и ушествптп на Република Македпнија вп ИПА прпграмата.
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Градеое на институциите
Оваа ИПА кпмппнента има две индивидуални пперативни прпграми вп перипдпт на првите три
гпдини: „брза прпграма“ и регуларна прпграма. Регуларната (29.6 милипни EUR) е ппинтересна за
ппщтините. Таа вклушува некплку припритетни прпекти кпи се птвпрени за ппщтините: екпнпмски
развпј - лпкална инфраструктура за екпнпмска и спцијална кпхезија, рефпрми вп јавната
администрација и јакнеое на капацитетпт за ракпвпдеое на ЕУ фпндпвите. Дппплнителни
инфпрмации ппбарајте на www.sei.gov.mk.
Прпграмата Лпкална инфраструктура за екпнпмска и спцијална кпхезија се спстпи пд три ппсебни
прпекта. Првите два прпекта се веќе вп тек и ќе се реализираат вп текпт на 2008 гпдина. Се рабпти
за: Прпект за ппщтински награди и Прпект за избпр на инфраструктурни прпекти. Прпектпт за
ппщтински награди ќе биде пбјавен вп пктпмври 2008 и ќе резултира сп 3 награди: вп вреднпст пд
333.000 евра, 200.000 евра, и 133.000 евра сппдветнп. Наградите не претставуваат трансфер на пари
на ппщтините-ппбеднишки туку ќе бидат финансиски придпнес вп инфраструктурен прпект щтп ќе се
развие и спрпведе вп рамки на третипт прпект - Прпектпт за лпкална инфраструктура. Ппвеќе
инфпрмации за натпреварпт ќе бидат пбјавени вп неппсредна кпмуникација сп ппщтините, а
дппплнителни инфпрмации ќе мпже да се најдат на прпектната веб-страница веднащ сп пбјавата на
ппвикпт за апликации на 10 пктпмври 2008 (www.municipalawards2008.com.mk).
Прпектпт за избпр на инфраструктурни прпекти е замислен и се реализира на такпв нашин да
пбезбеди ппдгптвени прпекти за спрпведуваое вп рамките на третипт прпект - Прпектпт за
лпкална инфраструктура. Тпј се спрпведува вп перипдпт јуни – декември 2008, а јавнипт ппвик за
прпекти ќе биде пбјавен вп пктпмври 2008.
Третипт прпект - Прпектпт за лпкална инфраструктура ќе се спрпведе вп перипдпт 2009 – 2010 сп
бучет пд 8.7 милипни евра, пд кпи 7 милипна се пд ИПА, а пстатпкпт е ушествп на македпнската Влада.
Оснпвна цел на прпектпт е да стимулира екпнпмска и спцијална кпхезија преку ппддрщка на
инфраструктурнипт развпј на ппщтините, какп и тренинг и пбука на ппщтинските врабптени за развпј,
спрпведуваое и надзпр на пвие инфраструктурни прпекти. Ппдпбруваое на ппщтинскипт
инфраструктурен развпј ќе биде ппддржанп сп спрпведуваое на пдреден брпј инфраструктурни
прпекти, и тпа, (i) прпектите на ппщтините наградени сп наградите вп рамките на натпреварпт и (ii)
селектираните инфраструктурни прпекти вп рамките на Прпектпт за избпр на инфраструктурни
прпекти.
Регипнален развпј
Активнпстите вп пваа кпмппнента ќе се фпкусираат на две пспвини: Ппдпбруваое на
трансппртната инфраструктура и Ппдпбруваое на инфраструктурата за защтита на живптната
средина. Вп првата пспвина активнпстите ќе бидат наспшени кпн ппдпбруваое на патната и
железнишката инфраструктра пп дплжина на Пан-еврппскипт кпридпр 10.
Втпрата пспвина ќе биде наспшена кпн инвестиции за ппставуваое нпва и ппдпбруваое на
ппстпешката инфраструктура за спбираое и третман на птпадни впди и справуваое сп цврст птпад
вп населените пбласти сп ппвеќе пд 10.000 жители, сп ппсебен акцент на населените пбласти сп
над 100.000 жители. Дппплнителнп, ќе биде пбезбедена ппддрщка при ппдгптвуваоетп на
технишки прпекти за идни инвестиции вп инфраструктурата. Целта е да се ппдгптват гплем брпј
прпекти кпи ќе бидат ппдгптвени за имплементација вп нареднипт пперативен прпграмски перипд
или да бидат финансиски ппддржани пд страна на дпнатпри, дпкплку истите се дпстапни.
Оперативната прпграма 2007-2009 предвидува 13 интервенции вп склпп на две мерки, 8 системи за
птпадни впди и 5 системи за справуваое сп цврст птпад. Мерката 2.1 ппфаќа: Ппставуваое на
инфраструктура за спбираое и третман на птпадни впди кпја ги задпвплува бараоата на ЕК. Осумте
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планирани инвестиции ќе шинат 197.534.000€ и ќе бидат наменети за изградба и/или надградба на
системите за впдпснабдуваое, спбираое и третман на птпадните впди вп Скппје, Прилеп, Битпла,
Велес, Струмица, Тетпвп, Дебар и Гевгелија. Мерката 2.2 ппфаќа: Ппставуваое на интегриран и
финансиски самппдржлив систем за справуваое сп птпад. Планирани се 5 интервенции вп вкупен
изнпс пд 52.370.000€. Овие фпндпви ќе бидат наменети за ппдпбруваое на инфраструктурата за
спбираое на цврст птпад вп Скппје, југпистпшнипт, пплпщкипт, северпистпшнипт и истпшнипт регипн вп
Македпнија.
Ппдетални инфпрмации за прпцедурите и индивидуалнп планираните активнпсти, заеднп сп
нацрт верзијата пд пперативната прпграма се дпстапни на: www.moepp.gov.mk и www.mtc.gov.mk.
Развпј на шпвекпви ресурси
Вкупната стратещка цел на ИПА кпмппнентата за Развпј на шпвекпви ресурси е да гп плесни
нивнипт развпј и да гп ппдпбри квалитетпт на шпвекпвипт капитал, кпј, пак, ќе придпнесе кпн
згплемуваое и ппдпбруваое на рабптните места, ппвиспк раст, развпј и згплемуваое на
наципналната кпнкурентнпст на медунарпднп нивп. Оваа кпмппнента изнесува 19.176.000 EUR за
перипдпт 2007-2009 (при щтп 15% пд изнпспт е ушествп пд наципнални јавни субјекти).
Оперативната прпграма за шпвекпви ресурси ги зема предвид пгранишените дпстапни финансиски
средства и свпјата стратегија ја кпнцентрира на пгранишенипт брпј пперации вп три (шетири)
припритетни пбласти:
1. Врабптуваое – спздаваое и задржуваое на ппгплем брпј рабптни места;
2. Образпвание и пбука – инвестираое вп шпвекпв капитал низ ппдпбренп пбразпвание и пбуки;
3. Спцијална вклушенпст – прпмпција на пазарпт на труд, и
4. Технишка ппмпщ.
Институциите пдгпвпрни за технишка имплементација се Министерствптп за труд и спцијална
пплитика (МТСП) и Министерствптп за пбразпвание и наука (МОН) вп блиска спрабптка сп сите
релевантни агенции и институции, вклушувајки ги спцијалните партнери и невладините
прганизации. Активнптп ушествп на сите шинители (вклушувајќи ги и ппщтините) пбезбедува
сппственпст на прпграмата и претставува сигурен услпв за успещна имплементација. Опщтините
се предвидува да бидат кприсници вп активнпстите на сите припритетни пски.
За пптимизираое на ресурсите, вп ппщтините кпи ќе бидат избрани вп текпт на имплементацијата
на прпграмата ќе бидат имплементирани пилпт прпекти и прпекти наменети директнп за
населениетп. Опщтините, пд друга страна, треба да ги испплнат следните генерални критериуми за
квалификација:
I. Виспка стапка на неврабптенпст, вп пднпс на вкупнптп население вп ппщтината;
II. Разлишнпст вп спставпт на населениетп вп ппглед на гплемина на етнишките заедници, на пр.
заедници на Рпми и Албанци;
III. Виспка стапка на дплгптрајна неврабптенпст вп вкупната неврабптенпст вп ппщтината.
Активнпстите ќе се пдберат пп ппвикпт за прибираое ппнуди, ракпвпден пд Централнптп
пдделение за финансираое и дпгпвпри (CFCD - Central Finance and Contracting Department) и
Министерствптп за труд и спцијална пплитика (за активнпстите вп рамките на припритетните пски
1 и 3), пднпснп Министерствптп за пбразпвание и наука (за активнпстите вп рамките на
припритетната пска 2). Критеруимите за селекција на ппнудите вклушуваат: квалитет и
практишнпст на ппнудата, брпј на луде кпи ќе се пбушат, ппврзанпст сп пптребите на пазарпт на
труд, пплпва импликација и брпј на нпви пшекувани рабптни места, брпј и важнпст на партнерите,
важнпст на етнишките заедници, итн.
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За да се псигура дека единиците на лпкалната сампуправа ефективнп ќе пдгпвпрат на ппвикпт за
прибираое ппнуди, на пдреден брпј ппщтини пднапред ќе им биде ппнудена мпжнпста да се
ппдгптват за прпцедурите на еврппските фпндпви преку спрпведуваое пбуки за развпј на
предлпг-прпекти и нашините на аплицираое. Пп избпрпт на ппнуди, технишката ппмпщ за пвпј
припритет ќе гп згплеми капацитетпт на крајните кприсници за имплементираое, надзпр и
прпценка на прпектите.
За ппвеќе детали вп врска сп индивидуалните мерки, прпцедури за аплицираое и кпнешната
пперативна прпграма, ппсетете ја страницата:
www.mtsp.gov.mk/?ItemID=97B6D168F0983649A81E76F8CA8CB136.
Прекугранишна спрабптка - ПГС
Инструментпт за претпристапна ппмпщ (ИПА) ппсветува знашаен дел пд сппствените ресурси за
прекугранишната спрабптка, прпмпвираое на пдржлив екпнпмски и спцијален развпј на
ппгранишните пбласти и ппддрщка на спрабптката за разрещуваое на заеднишките предизвици вп
пбластите какп живптна средина, прирпднп и културнп наследствп, јавнп здравствп, какп и
защтита и бпрба прптив прганизиранипт криминал. Министерствптп за лпкална сампуправа е
назнашенп за кппрдинатпр на прекугранишната спрабптка. Какп прва „кпнтактна тпшка“ за
пптенцијалните кприсници вп пбезбедуваое инфпрмации, спвет и ппмпщ за прпектните партнери
на теритпријата ппкриена пд трите ппединешни прпграми за ПГС (сп Грција, сп Бугарија и сп
Албанија), ќе бидат фпрмирани три инфпрмативни канцеларии вп: Битпла, Струга и Струмица.
При спгледуваоетп на гплемината на прпграмите треба да се има предвид дека финансиски
рамки ги ппфаќаат активнпстите на пбете страни пд границите. Кприсниците/апликантите кпи ќе
ги кпристат средствата за прекугранишна спрабптка на Инструментпт за претпристапна ппмпщ се
ппщирнп дефинирани вп дпкументите на прпграмите. Дплгата листа на мпжни кприсници знаши
дека верпјатнп ќе има мнпгу гплема кпнкуренција за кпристеое на пгранишените средства пд ПГС
фпндпвите и ппвеќетп апликации нема да бидат прифатени. Медунарпднптп искуствп ппкажува
дека самп 15-20% пд апликациите се прифаќаат.
Управуваоетп на еден CBC прпект треба да се направи сппред регулативите и практиките на ЕУ,
кпи се прилишнп стрпги и бараат мнпгу административна рабпта. ПГС парите не се лесни пари за
лпкалните власти. Заради тпа, пптенцијалните апликанти треба внимателнп да ги прпушат
инструкциите и да прпценат дали се дпвплнп струшни и искусни да аплицираат и да ракпвпдат сп
прпектите за прекугранишна спрабптка. Деталните инструкции за финансираоетп на прпекти и за
самипт прпцес на аплицираое за средства пд ИПА-ПГС прпграмата ќе бидат публикувани вп текпт
на 2008. Сппред прелиминарните вести, дпкументите и практиките за апликација мпжеби нема да
се разликуваат мнпгу пд веќе кпристените КАРДС практики. Ппдетален преглед на спдржините на
ппединешните прпграми е даден вп табелите кпи следат.

ПГС прпграма

Перипд

Албанија -Македпнија

2007-2009

Бугарија - Македпнија

2007-2009

Грција - Македпнија

2007-2013

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

Средства
(вкупнп евра)
Вкупнп: 8.057.578
4.891.766 за Македпнија (пд ИПА)
3.165.812 за Албанија (пд ИПА)
Вкупнп: 7.756.038
(пд ЕФРР и пд ИПА)
Вкупнп: 24.810.005
15.054.445 за Грција (пд ЕФРР)
9.755.560 за Македпнија (пд ИПА)

Прпсешнп
наципналнп
финансираое
15 %
15 %
26 %
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Прпграма на ИПП-ПГС меду Македпнија - Грција 2007-2013
Индикативнипт бучет за прпграмите е 15.054.445 EUR (пд ЕФРР-Еврппски фпнд за регипнален развпј) и 9.755.560 EUR (пд ИПА) сп прпсешнп лпкалнп ушествп пд 26%
Македпнија
Грција
Вардарски регипн
Велес, Градскп, Чащка,
Негптинп, Демир Капија,
Кавадарци, Рпспман

Југп-истпшен регипн
Валандпвп, Гевгелија, Бпгданци,
Дпјран, Радпвищ, Кпнше, Струмица,
Бпсилпвп, Василевп, Нпвп Селп

Thessaloniki
Agios Athanasios, Agios Georgios, Agios Pavlos,
Ampelokipoi, Axios, Apollonia, Arethousa, Assiros,
Vasilika, Vertiskos, Egnatia , Eleftherio-Kordelio, Epanomi,
Evosmos, Echedoros, Thermaikos, Thermi, Thessaloniki,
Kalamaria, Kallithea, Kallindion, Koroneia, Koufalia,
Lagadas, Lahanas, Madytos, Menenmeni, Michaniona,
Mikra, Mygdonia, Nespoli, Panorama, Polichni, Palaia,
Rentina, Sohos, Stavroupolis, Sykies, Triandria, Chalastra,
Chalkidona, Chortiatis, Oreokastro, Eykarpia, Pefka

Пелагпниски регипн
Југп-западен регипн
Битпла, Мпгила, Нпваци,
Дебар, Центар Жупа, Кишевп,
Демир Хисар, Крущевп,
Вранещтица, Другпвп, Зајас, Ослпмеј,
Прилеп, Дплнени,
Македпнски Брпд, Пласница, Охрид,
Кривпгащтани, Ресен
Дебарца, Струга, Вевшани
Припритетна
Ппдпбруваое на преку-гранишнипт екпнпмски развпј
пска 1
Мерка 1.1 – Екпнпмски развпј
Развпј на јавните услуги за плеснуваое на прекугранишната тргпвија и инвестиции;
Развпј на здружени активнпсти на прпфесипналните тела и кпмпри, заеднишки настани и саеми;
Ппддрщка за истражуваоата и студиите за плеснуваое на прекугранишната тргпвија и инвестиции;
Развпј на прекугранишни бази на ппдатпци и институции за напдаое бизнис партнери;
Ппдпбруваое на институциите за истражуваое и развпј и ппврзуваое сп ппстпешките претпријатија;
Развпј на регипнален идентитет за прпмпција на лпкалните прпдукти;
Прпмпција на e-бизнис и e-рещенија преку развпј и упптреба на WLAN (еднпщалтерски систем на ппщтинскп нивп);
Ппдпбруваое на прекугранишните кпнтрплни пунктпви и безбеднпсните прпцедури ппврзани сп движеоетп на
лудетп, капиталпт и дпбрата;
Ппврзуваое и присуствп на ппщтините вп екпнпмскипт развпј и инпвативните зпни вп урбаните пбласти и
привлекуваое надвпрещни инвестиции.
Мерка 1.2 – Ппдпбруваое на шпвешките ресурси
Спрабптка меду ппстпешките универзитети и пбразпвните институции, развпј на курсеви за студенти и
прпфесипналци;
Развпј на прпфесипнални пбуки за жени и загрпзени групи на население;
Развпј на кпнцепти за ушеое упптребливи вп текпт на целипт живпт;
Ппдпбруваое на мпбилнпста на студентите;
Развпј и зајакнуваое на пднпспт меду НВО и ппщтествата.
Припритетна
пска 2

Припритетна
пска 3

Ппдпбруваое на ресурсите пд живптната средина и културнптп наследствп на гранишните пбласти
Мерка 2.1 – Прпмпција и защтита на живптните ресурси
Кппрдинација за ппдпбруваое на квалитетпт на впдите вп реката Вардар, Дпјранскптп и Преспанскптп Езерп;
Спрпведуваое на прекугранишна прпценка за влијаниетп на живптната средина;
Развпј на заеднишки систем за справуваое сп птпад;
Развпј на врски за прекугранишнп планираое на живптната средина пд страна на јавните субјекти;
Спрабптка при защтитата на пбластите и терените кпи спадаат ппд прпграмата NATURA 2000;
Спрабптка и здружени пбуки за справуваое сп прирпдни катастрпфи;
Развпј на инпвативен пристап за упптреба на земјищте и урбанистишки развпј пкплу ппстпешки (нп некпристени)
индустриски пбјекти и предвидените зпни за развпј.
Технишка ппмпщ

Florina
Aetos, Amyntaion, Kato Klina,
Meliti, Perasma, Prespes,
Filotas, Florina, Variko,
Kristallopigi, Lehovo, Nymfaio
Kilkis
Axioupoli, Galikos, Goumenissa,
Doirani, Evropos, Kilkis, Kroussa,
Mouries, Pikrolimni, Polikastro,
Cherso, Livadion

Pella
Aridea, Vegoritida, Giannitsa, Edessa, Exaplatanos, Kria Vrissi, Kirou, Megalou
Alexandrou, Meniidos, Pella, Skydra

Serres
Alistrati, Amfipoli, Achinos, Visaltia, Em. Pappa, Irakleia, Mitrousi, Kerkini,
Kormistas, Lefkonas, Nea Zichni, Nigrita, Petritsi, Proti, Rodolivos, Serres,
Sidirokastron, Skotoussa, Skoutari, Strimoniko, Strimonas, Tragilos, Agistron, Ano
Vrontou, Achladochori, Oreini, Promahonas
4.877.780€ за македпнските кприсници сп 15% ушествп (43 прпекти)

Мерка 1.3 – Оддржлив туризам
Развпј на алтернативи за екп-туризам на пбласти сп гептермални извпри, надвпрещни активнпсти,
планинарствп и зимски сппртпви, пбјекти вп планинските пбласти, вклушувајќи и ренпвираое на мали
туристишки пбјекти;
Развпј на прпграми за пбука и ппдигнуваое на свеста вп пплетп на пдржлив туризам;
Развпј на туристишки мрежи и инфпрмативни платфпрми за целните туристишки активнпсти;
Развпј на тематски кластери и реклами; (пр. ппврзуваое на разлишни надвпрещни активнпсти или развпј и
прпмпција на разлишни здруженија)
Развпј на заеднишкп туристишкп-теритпријалнп планираое;
Развпј на регипнален бренд и здружени маркетинг иницијативи;
Развпј на стандарди за услугите, заеднишки системи за наплата, заеднишки пбуки, итн.
Мерка 1.4 – Защтита на шпвекпвипт живпт
Развпј на мпбилна прекугранишна примарна здравствена защтита;
Развпј на прекугранишни бази на ппдатпци пд пбласта на здравствптп;
Ппдпбруваое на квалитетпт на медицинските услуги и пристап на лпкалнптп население дп прекугранишните
центри;
Защтита, кпнтрпла и истражуваое на инфективни и епидемиски бплести;
Ппврзуваое на лпкалните и централните здравствени услуги, здружени услуги за итни слушаи;
Ппддрщка за упптребата на нпви технплпгии и ИКТ вп прекугранишната здравствена спрабптка.
3.902.224€ за македпнските кприсници сп 15% ушествп (41 прпект)
Мерка 2.2 – Прпмпција и защтита на прирпднптп и културнп наследствп
Прпмпција на прирпдните и културните сппменици, религипзни пбјекти, истприски и археплпщки лпкалитети;
Развпј на ИКТ алатки за прпмпција и защтита на прирпдните и културните сппменици;
Развпј на заеднишки алатки вп пплетп на защтитата и реставрацијата на сппмениците на културата;
Кпмбинираое на лпкалнптп занаетшиствп сп културнипт туризам;
Прпмпција на лпкалната архитектура;
Развпј на тематски кластери и реклами (пр. фестивали, винп, манастир) вп врска сп културните активнпсти;
Инпвативен пристап за развпј на лпкалитети за рекреација и пдмпр .
975.556€ за македпнските кприсници

Сп цел да се пбезбеди ефективна ракпвпдна прпграма, тек на инфпрмациите и публицитет на прпграмата, инфпрмативен пункт на Технишкипт секретаријат ќе биде лпциран вп Битпла.
Индикативните кприсници главнп се кпмпри, прпфесипнални здруженија, лпкални сампуправи и ппврзани јавни пргани, министерства и централни државни пргани сп регипнални надлежнпсти, пбразпвани и истражувашки институции, музеи и
културни институции, здравствени, невладини прганизации и регипнални субјекти. Апликантите мпжат да бидат јавни субјекти кпи имплементираат активнпсти пд непрпфитен карактер. Прпграмата пстанува впдена пд целите, щтп знаши дека сите
имплементирани прпекти придпнесуваат за пстваруваое на целта. Оттука, сите валидни кприсници се дпбредпјдени да ушествуваат и ќе бидат пценети врз пснпва на сппствените предлпзи и залагаоа.
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Прпграми на ИПП-ПГС меду Македпнија - Бугарија 2007-2013
Индикативнипт бучет за прпграмите е 7.756.038€ (2007 – 2009 пд ЕФРР+ИПА)
Македпнија
Северп-истпшен регипн
Кратпвп, Крива Паланка, Ранкпвце,
Куманпвп, Липкпвп и Старп
Нагпришане
Припритетна
пска 1

Припритетна
пска 2

Припритетна
пска 3

Истпшен регипн
Берпвп, Пехшевп, Виница, Кпшани, ЧещинпвпОблещевп, Зрнпвци, Прпбищтип, Штип, Карбинци,
Делшевп, Македпнска Каменица, Лпзпвп и Свети
Nикпле.
Екпнпмски развпј и спцијална кпхезија

Бугарија
Југп-истпшен регипн
Валандпвп, Гевгелија, Бпгданци,
Дпјран, Радпвищ, Кпнше, Струмица,
Бпсилпвп, Василевп, Нпвп Селп

Благпевград
Банскп, Белица, Благпевград, Гпце Делшев, Гармен,
Кресна, Петриш, Разлпг, Сандански, Сатпвша,
Симитли, Струмјани, Хачидимпвп, Јакпруда

Ќустендил
Бпбпвдул, Бпбпщевп, Дупница,
Кпшеринпвп, Ќустендил, Невестинп, Рила,
Сапарева Баоа,Треклианп

3.102.415€ (2007 - 2009) сп лпкалнп ушествп пд 15%

Екпнпмски развпј
Спздаваое мрежи и кластери какп флексибилни инструменти за спрабптка меду институциите за
истражуваое, развпј и квалификација и ќе придпнесат за екпнпмскипт раст на регипнпт.
Индикативните активнпсти ќе бидат ппддржани вп рамките на пбласта екпнпмски развпј:
Спздаваое и прпмпција на прекугранишни прпизвпди и услуги;
Рекпнструкција и делумна нпва кпнструкција на бизнис и инпвативни устанпви;
Трансфер на вещтини и искуствп;
Фпрмираое центри за размена на инфпрмации и прекугранишна екпнпмска спрабптка;
Ппдгптпвка на здружени студии за истражуваое на пазарните мпжнпсти;
Заеднишки маркетинг иницијативи за прпмпција на заеднишки прпизвпди, услуги и интереси;
Организираое прекугранишни бизнис настани, семинари, рабптилници;
Спздаваое партнерства и групираое на бизнис институции;
Развпј на пбуки, размена на најдпбри практики, размена на наушни и пбразпвни институции за
екпнпмија кпја се базира на знаеоа;
Иницијативи за развпј на заеднишки пазар на труд и ппблиска спрабптка меду институциите.
Ппдпбруваое на квалитетпт на живпт

Спцијална кпхезија
Развпј на спцијална инфраструктура вклушувајќи пбразпвание, здравствп, грижа за деца, итн;
Спздаваое заеднишки инфпрмативни системи кпи пвпзмпжуваат институципнални кпнтакти за
прекугранишни активнпсти;
Истражуваое и ппвратни инфпрмации за фпрмираое заеднишки, спцијален и јавен сервис вклушувајќи
и спрабптка вп пбласта на здравствената защтита;
Активнпсти кпи гп ппдпбруваат ракпвпдеоетп сп шпвешките ресурси и пбезбедуваат еднакви
мпжнпсти за загрпзените групи на градани на пазарпт на труд;
Спрабптка меду пбразпвните и квалификациски институции и пазарпт;
Спздаваое инфпрмативна мрежа за e-услуги (e-здравствп, e-пбразпвание, e-влада, итн.)
Ппдгптпвка на прпект
Ппдгптпвка на претфизибилити и физибилити студии;
Технишки и детален прпекти за изведуваое;
Ппдгптпвка на инжинерски и прпектантски дпкументи;
Прпценка на влијаниетп на живптната средина, итн.
3.878.019€ (2007 - 2009) сп лпкалнп ушествп пд 15%

Искпристуваое на екп ресурсите
Спрабптка меду ппстпешките институции пд пбласта на живптната средина;
Ппдпбруваое на изградбата на инфраструктурата кпја се пднесува на прирпдните лпкалитети;
Активнпсти за заеднишкп ракпвпдеое и защтита на живптната средина,
Заеднишки рещенија за защтита на разнпвиднипт живптински и растителен свет;
Ппдгптпвка и имплементација на планпви за защтита пд загадуваое за ппщирпката пбласт и
сппдветни прпграми за пбуки;
Намалуваое на негативнптп влијание на екпнпмските активнпсти врз живптната средина и
пптикнуваое на екпнпмските активнпсти вп склпп сп живптната средина;
Хармпнизирани активнпсти за ранп предупредуваое и превенција пд прирпдни катастрпфи;
Развпј на прекугранишен туризам (услуги, прпизвпди, устанпви, итн.) кпј се базира на мпжнпстите за
пдржлива упптреба на прирпдните ресурси;
Кампаоа за згплемуваое на свеснпста за защтита на прирпдните бпгатства.
Технишка ппмпщ

Искпристуваое на културните ресурси
Прекугранишна спрабптка меду културните институции и прганизации;
Спздаваое нпви заеднишки прекугранишни културни прпизвпди и услуги;
Активнпсти за развпј на културнипт туризам какп фактпр за згплемуваое на врабптенпста;
Фпрмираое инфпрмативни мрежи за прпмпција на заеднишкптп културнп наследствп вп регипнпт;
Развпј и изградба на инфраструктура ппврзана сп културните лпкалитети;
Размена на најдпбрите практики и вещтини вп сферата на пживуваое и презервација на културнптп
наследствп, прпмпција на културни лпкалитети и нивната трансфпрмација вп туристишки лпкалитети;
Развиваое мпдели за ракпвпдеое сп културнптп наследствп;
Активнпсти кпи ги редуцираат и избегнуваат негативните ефекти пд екпнпмијата врз автентишнпста на
културнптп наследствп;
Спрабптка на културен план преку развпј на заеднишки традиципнални и нпви фестивали, излпжби,
културни настани, итн.
775.604€ (2007 - 2009) сп лпкалнп ушествп пд 15%

Сп цел да се пбезбеди ефективна ракпвпдна прпграма, тек на инфпрмациите и публицитет на прпграмата, ппдружница на Технишкипт секретаријат ќе биде лпцирана вп Струмица.
Кприсници
1.
Лпкални и регипнални субјекти
6.
Организации за прпфесипнална едукација и квалификација
2.
Регипнални структури на централната администрација
7.
Универзитети
3.
Институти за истражуваое, ушилищта, центри за пбука и впкациски пбразпвни институции
8.
Невладини прганизации
4.
Тргпвски кпмпри;
9.
Здруженија на гпренаведените прганизации
5.
Институции за администрација на пазарпт на труд
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Прпграми на ИПП-ПГС меду Македпнија - Албанија 2007-2013
Индикативнипт бучет за прпграмата е 4.891.766€ (Македпнија)
Macedonia
Пелагпниски регипн
Битпла, Мпгила, Нпваци, Демир Хисар,
Крущевп, Прилеп, Дплнени, Кривпгащтани,
Ресен
Припритет 1

Мерка 1.1
Екпнпмски развпј сп акцент на туристишките лпкалитети
Развпј и имплементација на здружените стратегии, акципни
планпви, студии и кпнкурентни анализи;
Олеснуваое на бизнис кпнтактите, врските и партнерствата;
Развпј и имплементација на студии, анализи и мерки за
ппдпбруваое на прекугранишната кпнвенципнална и
алтернативна туристишка ппнуда;
Инвестираое вп мали бизниси и туристишка инфраструктура;
Прпмпција и брендираое на регипналните прпдукти, услуги
и прганизации за прпизвпдствп на храна;
Развпј и имплементација на пбуки, пбразпвни активнпсти и
трансфер на вещтини, вп пбласта на туризмпт и
ракпвпдеоетп на бизниси, маркетинг, системи за мереое на
квалитет, ИКТ, прекфалификација на рабптници, итн.

Припритет 2

Албанија

Југп-западен регипн
Пплпщки регипн
Дебар, Центар Жупа, Кишевп, Вранещтица,
Гпстивар, Врапшищте, Маврпвп и Рпстуща,
Другпвп, Зајас, Ослпмеј, Македпнски Брпд,
Тетпвп, Бпгпвиое, Брвеница, Желинп,
Пласница, Охрид, Дебарца, Струга, Вевшани
Јегунпвце и Теарце
Пптикнуваое на преку-гранишен екпнпмски, средински и спцијален развпј

Dibra
Diber, Burreli,Bulqiza

Elbasan
Elbasani, Librazhdi, Gramshi,
Cerriku, Peqini

Korca
Korça, Pogradec, Devolli,
Кolonja

4.447.060€ (2007 - 2009) за македпнските кприсници сп
лпкалнп ушествп пд 15%

Мерка 1.2
Мерка 1.3
Одржлив развпј на живптната средина сп акцент на защтитата, прпмпцијата и
Спцијална кпхезија и културна размена меду лудетп и активнпстите на
ракпвпдеоетп на прирпдните ресурси и екп системи
разлишните институции
Развпј и имплементација на здружени стратегии, пплитики, акципни
Развпј и имплементација на прпграмите за спцијална интеграција на
планпви или физибилити студии ппврзани сп живптната средина
спцијалнп маргинализираните групи, неврабптените, младите пд
вклушувајќи справуваое сп цврст птпад и птпадни впди, впдпвпд,
руралните пбласти и женската рабптна сила;
щумарствп, наспшуваое на решни кприта, разнпвиден растителен и
Ппддрщка на заеднишките прпграми кпи се базираат на искпристуваое на
живптински свет, пбрабптка на ппшва, кпнтрпла на загадуваоетп на
мултиетнишките преднпсти;
впздухпт, какп и прекугранишни планпви за справуваое сп прирпдни или
Ппддрщка на заеднишките развпјни иницијативи за истражуваое и развпј;
предизвикани катастрпфи, итн.
Фпрмираое партнерства меду НО на двете страни пд границата за
Инвестираое вп развпјпт на мали бизниси и прекугранишна
рабптеое кпе се стреми кпн развпј на технишките и ракпвпдните
инфраструктура вп пбласта на живптната средина и ппдгптвенпста за
капацитети на НО.
справуваое сп итни слушаи, шистеое на некпнтрплираните деппнии, какп и
Ппддрщка на заеднишките активнпсти пд пбласта на здравствената
здружени активнпсти кпи се стремат кпн ппределуваое, зашувуваое и
защтита
развпј на наципнални паркпви и защтитени пбласти, флпра и фауна, итн.
Ппддрщка на заеднишките културни настани, активнпсти и прпекти кпи
Развпј и имплементација на прпграми за пбразпвание и пбука ппврзани сп
имаат цел да гп прпмпвираат и зашуваат културнптп и истприскптп
активнпстите за защтита на живптната средина
наследствп
Згплемуваое на свеснпста, имплементација на прпмптивни и
инфпрмативни кампаои вп врска сп живптната средина
Критериум за селекција на прпектитте:
Вклушува партнери пд двете страни на границата;
Фпрмираое на кпнтакти и врски меду лпкалните заедници вп пбласта ппфатена сп прпграмата;
Ппддрщка на врските меду релевантните институции / прганизации пд двете страни на границата;
Треба да се пдржливи вп пднпс на живптната средина;
Пптикнуваое на еднаквп ушествп пд страна на жените и маргинализираните групи на градани.

Технишка ппмпщ

444.706€ (2007 - 2009) за македпнските кприсници сп
лпкалнп ушествп пд 15%
Сп цел да се пбезбеди ефективна ракпвпдна прпграма, тек на инфпрмациите и публицитет на прпграмата, заеднишки технишки секретаријат ќе биде лпциран вп Струга какп административен прган на
прпграмата пдгпвпрен за секпјдневнптп ракпвпдеое и администрација на активнпстите.

Кприсници
1.
Лпкални и регипнални субјекти;
2.
Лпкални пргани на лпкалната администрација;
3.
Државни и регипнални агенции,(пдгпвпрни на централнп, регипналнп и ппщтинскп нивп);
4.
Регипнални, државни и јавни агенции и прганизации;
5.
Јавни претпријатија

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

6.

7.
8.

Невладини и непрпфитни прганизации, аспцијации и фпндации, какп прганизации за ппддрщка на
бизниси, агенции за лпкални претпријатија, развпјни агенции, тргпвски кпмпри, туристишки агенции,
агенции за развпј на ИКТ, институции за пбразпвание и пбука, истражуваое и развпј, здруженија на
прпизвпдители, рабптнишки здруженија;
Тргпвски кпмпри
Мали и средни претпријатија.
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Прпект за ппдпбруваое на ппщтинските услуги – Светска банка
Какп дппплнуваое на ИПА фпндпвите за лпкален развпј, пд средината на 2008, ппщтините ќе
бидат вп ппзиција да аплицираат вп Прпектпт за ппдпбруваое на ппщтинските услуги (Светска
банка). Целта на прпектпт е да се ппддржи пдржливипт развпј на ппщтинските услуги и да се
фпкусира на пбезбедуваое специфишни услуги за кприсниците, пд страна на ппщтините ушеснишки
вп прпектпт и пд нивните кпмунални претпријатија – КП. Ппд-прпектите кпи треба да се ппддржат
се пднесуваат на инфраструктурните услуги (впдпснабдуваое, третман на птпадни впди,
канализација и справуваое сп цврст птпад) пбезбедени пд КП, нп мпже да вклушат и други
ппщтински функции какп урбанистишкп планираое, лпкални патищта, урбан трансппрт или
рекпнструкција на јавни згради ппд ппщтинска надлежнпст.
Избпрпт на ппщтини и КП ќе биде врз база на кпнкурентнпст, пперативни индикатпри
(финансиска ефективнпст, мпбилизација на прихпди, итн.) и индикатпри специфишни за видпт на
инвестиција. Сп цел да се ппстигне згплемена ефикаснпст вп исппраката на услуги, спрабптката
меду ппщтините треба да се ппттикне. Прпектпт дппплнителнп ќе ги ппддржи ппщтините вп
ппдгптпвките на прпектните предлпзи (за идните пптреби и за структуралнптп финансираое пд
страна на ЕУ), какп и министерствата и прпфесипналните здруженија вп дефинираоетп на
функциите и анализата на пплитиките.
Фпндпвите дпстапни за ппщтините нема да се базираат единственп на грантпви. Прпектпт ќе
пбезбеди кпмбинација пд заеми и грантпви. Избпрпт меду заемите и грантпвите или
кпмбиниранптп финансираое за пдредени видпви прпекти ќе биде направенп врз база на јасни
критериуми ппдеднаквп валидни за сите ппщтини и кпмунални претпријатија. Планиранп е
бучетпт на прпектпт да изнесува 28 милипни USD, пд кпи 90% ќе бидат дпстапни за инвестиции, а
10% за технишка ппмпщ.

Ц10.3 Извпри за финансираое на прпекти за регипнален развпј
Нпвипт Закпн за рамнпмерен регипнален развпј пбезбедува нпв извпр за прпекти за
медуппщтинска спрабптка вп регипните. Вп време на ппдгптпвката на пваа Метпдплпгија не беще
дпстапна инфпрмација за прпцедурите за аплицираое за фпндпвите за регипнален развпј. Такви
инфпрмации треба да се пшекуваат вп текпт на 2008 пд страна на Бирптп за регипнален развпј.
Главната пдгпвпрнпст за ракпвпдеое на наципналната пплитика за регипналнипт развпј е
лпцирана тпкму вп Бирптп за регипнален развпј какп пдделен закпнски ентитет вп рамките на
Министерствптп за лпкална сампуправа. Тпа е главната пперативна единица за имплементација
на пплитиката на рамнпмерен регипнален развпј, за дистрибуција на државните средства за
ппддрщка на регипналнипт развпј, за следеое на искпристуваоетп на пвие средства, какп и за
ппддрщка на Центрите за развпј вп планските регипни.
Извпри за финансираое на регипналнипт развпј пд ппщтинска перспектива се Бучетпт на
Република Македпнија, фпндпвите на ЕУ (вп ппдпцнежните фази) и други медунарпдни извпри.
Средствата пд централнипт бучет се распределуваат гпдищнп вп изнпс пд најмалку 1% пд БДП
(сппред Закпнпт) и се пренесуваат на сметката на Бирптп за регипнален развпј, кпе пптпа ги
изврщува пдлуките за респределба.
Средствата ќе бидат дпстапни вп три категприи расппредени на следнипт нашин:
1. 70% финансираое на прпекти за развпј на планските регипни. Овие фпндпви треба да се
распределат на планирашките регипни сппред нивната класификација базирана на степенпт на

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

Прирашник за сурауещкп планираое на лпкалнипу развпј на ппщуиниуе – Прилпзи

развпј (кпмбинација на индекс на екпнпмски развпј и демпграфски индекс). Квалификувани
апликанти за пвие средства се 8-те регипнални развпјни центри и тие дпбиваат грантпви. За да
мпже да ги кпристи пвие фпндпви, Спветпт на планскипт регипн треба да дефинира листа на
предлпг-прпекти сппред припритетите на Прпграмата за развпј на планскипт регипн. Предлпгпрпектите (за кпи финасираоетп се бара за следната гпдина) се ппдгптвуваат пд Центарпт за
развпј на планскипт регипн не ппдпцна пд 15 декември вп текпвната гпдина.
- Планските регипни кпи нема да ппднесат предлпг-прпекти дп крајнипт термин, гп губат
правптп да ги кпристат средствата за развпј на планскипт регипн вп следната гпдина.
- Планските регипни кпи ќе ппднесат предлпг-прпекти сп вкупна финансиска вреднпст
ппниска пд вкупнипт изнпс на средства расппредени за нив гп губат правптп да ги кпристат
препстанатите средства (средствата за кпи не ппднеле предлпг-прпекти).
- Планските регипни гп губат правптп да ги кпристат средствата вп пднпс на ппднесените
предлпг-прпекти кпи не се прифатени заради неуспгласенпт сп прппищаните услпви.
- Средствата кпи нема да се искпристат врз пснпва на претхпднп сппмнати пришини ќе се
распределат за финансираое на прпекти пд други регипни.
2. 20% за финансираое на прпекти за развпј на ппдрашја сп специфишни развпјни пптреби. Овие
средства се дпделуваат директнп на единиците на лпкалната сампуправа сп идентификувани
ппдрашја сп специфишни развпјни пптреби на нивните теритприи (какп единствени мпжни
апликанти). За дпделуваое средства вп пваа категприја Бирптп пбјавува гпдищен јавен ппвик за
спбираое предлпг-прпекти. Ппвикпт ја вклушува и вкупната сума на средствата расппредени за
финансираое на вакви прпекти.
3. 10% за финансираое на прпекти за развпј на селата. Овие средства директнп се дпделуваат
на единиците на лпкалната сампуправа (какп единствени мпжни апликанти) на регипнална
кпнкурентска пснпва. Бирптп пбјавува гпдищен јавен ппвик за предлпг-прпекти, наведувајќи ја
вкупната сума на средства расппредени за финансираое на прпекти за развпј на селата
(ппсебнп за секпј регипн), а прпектите ќе се пдпбрат вп рамките на дпстапнптп регипналнп
финансираое. Опщтините сп седищте вп град7 се пбврзани да пбезбедат 50% спфинансираое
за прпектите за развпј на селата лпцирани на нивна теритприја, дпдека ппщтините сп седищте
вп селп не се пбврзани да пбезбедат спфинансираое. Ова спфинансираое мпже да биде пд
сппствени извпри, какп и пд други дпмащни и медунарпдни извпри на финансираое.
Предлпзите за прпекти вп сите три категприи мпра да ги спдржат следните задплжителни елементи:
- Наслпв на прпектпт и планскипт регипн;
- Институција за имплементираое на прпектпт;
- Целите на прпектпт;
- Ошекувани резултати пд прпектпт;
- Финансиска структура на прпектпт;
- Тек и време на имплементираое на прпектпт;
- Други елементи зависнп пд спецификите на прпектпт.
Ппврзанпста на прпектпт сп припритетите пд Прпграмата за развпј на планскипт регипн е
задплжителнп да биде назнашена кај предлпг-прпектите за развпј на планските регипни и
предлпг-прпектите за развпј на ппдрашјата сп специфишни развпјни пптреби. За да мпжат да
аплицираат и да кпристат пд средствата за регипнален развпј, какп и да ги реализираат задашите
релевантни на развпјпт, ппщтините треба да пснпваат центар за развпј на планскипт регипн вп
секпј регипн пдвпенп. Тие центри ќе имаат статус на правен субјект лпциран вп ппщтината сп
најгплемп население вп регипнпт. Овие центри се главните пперативни тела за спрпведуваое на
активнпстите за регипнален развпј вп сппдветните регипни и ќе бидат пдгпвпрни за ппдгптпвката

7
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на дпкументите за регипналнипт развпј. Вп истп време, сп ппдгптпвка и имплементација на
прпектите за развпј, тие ќе бидат главнипт регипнален двигател за искпристуваое на
наципналнптп финансираое за развпј ппсветенп на нивнипт регипн.
Овие центри мпжат да аплицираат за 70% пд средствата за регипнален развпј, дпдека директните
ппщтински апликации целат кпн 30% пд средствата.
Ц11. Индикатпри за следеое на лпкалнипт развпј на ппщтините
Анализираоетп на услпвите и наспката на лпкалнипт развпј на ппщтината има пптреба пд ппдатпци
и индикатпри. Спбираоетп на ппдатпците за индикатприте мпже да биде мнпгу кпмплициранп и
генералнп, ппстпешките ппдатпци, ппсебнп ппстпешките статистишки ппдатпци или леснп дпстапните
статистишки ппдатпци се пптребни какп база за индикатприте. Следнипт списпк презентира некпи
примери на мпжни и кприсни индикатпри за анализираое и следеое на лпкалнипт развпј. Овие
ппдатпци или некпи клушни делпви мпжат да се вклушат вп ппщтинскипт прпфил.
Население
Вкупнп население вп ппщтината, град, селп
Вкупнп урбанп население вп ппщтината
Вкупнп руралнп население вп ппщтината
Брпјпт на населениетп ппд 15 гпдини, ппщтина, град, селп
Брпјпт на населениетп над 15 и ппд 65 гпдини, Брпјпт на населениетп
Брпјпт на населениетп над 65 гпдини, Брпјпт на населениетп
Брпј/дел на жени вп % вп ппщтината, град, селп
Брпј/дел на етнишки Македпнци % вп ппщтината, град, селп
Брпј/дел на етнишки Албанци % вп ппщтината, град, селп
Брпј/дел на други етнишки групи % вп ппщтината, град, селп
Брпј на прирпдна прпмена на населениетп/гпдина (радаое, смрт)
Бпј на миграции на население/гпдина (дпселуваое, иселуваое)
Лпкална екпнпмија
Брпј на регистрирани претпријатија вп ппщтината
Брпј на претпријатија сп ппвеќе пд 10 врабптени вп ппщтината
Брпј на претпријатија сп ппвеќе пд 200 врабптени вп ппщтината
Брпј на индустриски претпријатија сп ппвеќе пд 200 врабптени вп ппщтината
Брпј на приватни фарми ппд 0.5 ha вп ппщтината
Брпј на приватни фарми над 0.5 ha вп ппщтината
Брпј на екпнпмски активнп населени вп ппщтината
Брпј на врабптенп население вп ппщтината
Брпј на врабптенп население вп земјпделствп вп ппщтината
Брпј на врабптенп население вп индустрија и градежнищтвп вп ппщтината
Брпј на врабптенп население вп услуги вп ппщтината
Брпј на регистриранп неврабптенп население вп ппщтината
Финансии
Вкупен изнпс на гпдищни прихпди пд данпци спбрани вп ппщтината
Вкупен изнпс на спбран ДДВ вп ппщтината на гпдищнп нивп
Вкупен ппщтински планиран/имплементиран пперативен бучет вп денари/гпдина/ глава
Вкупен бучет на сите ппщтински претпријатија, кпмпании, агенции имплементиран/ пперативен
бучет денари/гпдина/глава
Опщтински бучет градежни инвестиции вкупнп денари/гпдина/глава
Вкупен изнпс на ппщтински дплгпви/глава на крајпт на календарската гпдина
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Дпмуваое, изградба, урбанистишкп планираое
Брпј на станпви
Гплемина на семејствптп луде/стан
Брпј на нпви станпви кпмплетирани за една гпдина
Брпј на градежни дпзвпли вп ппщтината, град, селп/гпдищнп
Хектари на валиден детален урбанистишки план
Инфраструктура
Дплжина на линијата за впдпснабдуваое вп килпметри вп ппщтината
Дплжина на линијата за канализација вп килпметри вп ппщтината
Прпцент на дпмаќинства ппврзани сп впдпснабдуваое вп ппщтината
Прпсешнп кпнсумираое впда литри/жител/ден
Прпцент на дпмаќинства ппврзани сп канализација вп ппщтината
Дплжина на камени/асфалтирани урбани патищта килпметри вп ппщтината
Дплжина на камени/асфалтирани рурални патищта килпметри вп ппщтината
Брпј на регистрирани автпмпбили вп ппщтината
Спцијални услуги
Брпј на деца ппд 6 гпдини вп ппщтината, град, селп
Брпј на деца вп пснпвнп ушилищте на впзраст 6 гпдини вп ппщтината, град, селп
Брпј на деца вп среднпщкплска впзраст - вп ппщтината, град, селп
Брпј на деца вп ппщтинскп дневнп згрижуваое вп ппщтината
Брпј на деца вп центар за дневнп згрижуваое вп ппщтината
Брпј на наставници вп пснпвни ушилищта вп ппщтината
Брпј на ушеници вп пснпвни ушилищта вп ппщтината
Брпј на пснпвни ушилищта и ушилници вп ппщтината
Брпј на државни/приватни средни ушилищта и ушилници вп ппщтината
Брпј на прпфеспри вп државни/приватни средни ушилищта вп ппщтината
Брпј на ушеници вп државни/приватни средни ушилищта вп ппщтината
Брпј на струшни ушилищта /универзитети вп ппщтината
Брпј на ушеници вп струшни ушилищта/универзитети вп ппщтината
Брпј на библиптеки вп ппщтината
Брпј на книги вп библиптеките вп ппщтината
Брпј на изнајмени книги/жител/гпдина
Брпј на станици за примарна здравствена защтита вп јавнипт сектпр вп ппщтината
Брпј на медицински сестри/лекари вп станици за примарна здравствена защтита вп јавнипт сектпр
вп ппщтината
Брпј на институции за приватна здравствена защтита вп ппщтината
Брпј на приватни медицински сестри/лекари вп институции за приватна здравствена защтита вп
ппщтината
Брпј на регистрирани шленпви вп сппртски клубпви вп ппщтината
Брпј/дел % сирпмащни луде вп ппщтината
Брпј на семејства сп спцијални ппмпщ гпдищнп (вид на ппмпщ)
Брпј на деца кпи примаат ппмпщ гпдищнп (вид на ппмпщ)
Брпј на регистрирани инвалиди вп ппщтината
Брпј на пензипнери кпи дпбиваат ппмпщ гпдищнп (вид на ппмпщ)
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ПРИЛОГ 1
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Стратегиско планирање на локалниот развој на општина Велес

Во рамките на проектот: „Поддршка на процесот на децентрализација“ (SUDEP
проект - финансиран од ЕУ, а раководен од ЕАР) општина Велес пристапи кон изработка
на стратегија за локален развој на општината.
За таа цел, со Одлука број 07-916/3 од 19. 02. 2008 година, донесена од страна на
Советот на општината, се формираше работно тело за изработка на стратегијата за
локален развој. Членовите кои беа избрани, во соработка со општинскиот координатор за
локален развој и со советодавна помош на претставниците на SUDEP-проектот одржаа
неколку работни сесии.
Врз основа на податоците од претходно изработениот општински профил и од
спроведеното истражување на задоволството на граѓаните од услугите во општината,
членовите на работното тело изработија SWOT анализа. На тој начин тие ги
идентификуваа слабите и јаките страни на општината, како и можностите и заканите кои
доаѓаат од надворешното окружување.
Резултатите од оваа анализа претставуваа основа за потврдување на визијата на
општината, како и за дефинирање на клучните стратегиски области. Потоа, работејќи во
групи (по утврдените стратегиски области), членовите ги дефинираа стратегиските и
конкретните цели (за секоја област поединечно).
На последната сесија целите беа потврдени од страна на сите присутни учесници,
при што се наведоа и некои од програмите/проектите за нивно остварување.
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ПРИЛОГ 2
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SWOT Анализа за стратешко планирање на локалниот развој на општина Велес
Силни страни

Слаби страни

1. Добра географска местоположба на Велес:
-добра сообраќајна поврзаност
-добри климатски услови;
2.Богати природни ресурси (езеро Младост, шуми,
реки, планини-Бреза)-не се мисли на рудни богатства;
3. Богато културно-историско наследство
4. Хармонизирана мултиетничка средина
5.Добра организациона поставеност на ЕЛС (општина
за пример во РМ со своето квалитетно работење)
6. Широка мрежа на НВО (развиен и активен
граѓански сектор)
7.Добра медиумска покриеност (доволен број или
квалитетни медиуми ???)
8. Добра соработка со бизнис секторот
9. Доволен број образовни институции (установи)
-разгранета мрежа
-стручно усовршен наставен кадар во установи
10. Разгранета мрежа на предучилишни установи
-добро опремени и осовременети
-пружаат квалитетни услуги
11. Здравство
12. Индустриски зони
13. Добар рејтинг на општината-лидер (подобар
пристап до ЕУ фондовите и други инвеститори)

1. Навработеност (голема)
2. Слаб економски развој
3.Отсуство на партнерство и мрежи за осознавање на
потребите на локалната економија (ЈПП)
4. Недоволна застапеност на производствени МСП
5. Голем број корисници на социјална помош и заштита
6.Социјална патологија (наркоманија, проституција,
тровија со луѓе и сл.)
7. Зголемување на заболување на крвоток и неоплазми
8. Недоволна превентивна здравствена заштита
9. Загадена животна средина
10. Незадоволително ниво на услуги за управување со
отпад и отпадни води
11. Недоволна искористеност на природни локални
ресурси и потенцијали (Младост, Бабуна)
12.
Недостиг
на
доволен
број
насоки
во
Високобразовните институции
13. инфраструктура во образовните институции
14. дотраена инфраструктура во спортско рекреативни
центри 15.недоволна транспарентност на јавни локални
(општински) институции

Можности

Закани

1. Добра местоположба на општината
2. Добра сообраќајна поврзаност (пат за Прилеп)
3. Реализирање на вистинска децентрализација
-надлежности, средства, градежно земјиште
4. Можност за реализирање на проектот на системот
Лисиче-Ез. Младост-Злетовица како систем за
наводнување), развој на земјоделието
-квалитативна промена на застапените земјоделски
култури
-финализација на земјоделските производи (готов
производ-вино со мали винарски визби)
5. Развој на туризам и угостителство
-Ез. Младост
-културни објекти во градот
6. Можност за развој на економијата
-сообраќајна поврзаност и инфраструктура
-релативно добра ситуација со добра квалификувана
сила (разни стручни кадри со ССС)
7. Регионален здравствен центар
8. Образование
-добри и доволни капацитети (проект за енергетска
ефикасност во тек)
-добра опременост
-добар наставен кадар
10. Влезот на Македонија во ЕУ и НАТОможност/закана

1.Законска регулатива за процесот на децентрализација
(Проблеми
-градежно земјиште,
-распределба на даноците
-распределба на средства од буџетот
-никакви економски ингеренции
-образование
2. Немање координација меѓу влада и општина
3.Несоодветна територијална распределба на општина
(Чашка)
4. Носење на политички одлуки-кабинетски (различни
политички партии на централно и локално ниво)
5. Несоодветни кадри во образованието, во средини со
неразвиени етнички заедници
6. Заминување на донаторите од земјата
7. Блокирањето на влезот на РМ во НАТО и ЕУ
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ПРИЛОГ 3
Пример на визија и стратещки фпкусирани пбласти
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Општина: Велес
Визија:
Велес, убава и посакувана општина за живеење, економски развиена, општина на
среќни граѓани со висок степен на социјална сигурност, културен центар на
Македонија

Стратешка фокусирана област 1:
Економски развој
Стратешка фокусирана област 2:
Развој на образованието, спортот и културата
Стратешка фокусирана област 3:
Развој на животната средина
Стратешка фокусирана област 4:
Развој на здравствената и социјалната заштита
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ПРИЛОГ 4
Пример на пдредени стратещки фпкусирани пбласти, стратещки цели, кпнкретни цели, прпграми
и прпекти, вп прпцеспт на стратещкп планираое на лпкалнипт развпј на ппщтината
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Стратегиска фокусирана област 1: Економски развој
Стратегиска цел 1: Подобрување на локалниот економски развој преку воспоставување
стимулатувни мерки за поддршка
Конкретна цел 1.1: Зголемување на инвестициите низ мерки за промоција и воспоставување на
јавно приватни партнерства
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.1:
Програма за воспоставување на јавно приватни партнерства во јавните претпријатија основани
од општина Велес
Проекти
1.
2.
3.
4.
5.

ЈПП во областа на давањето комунални услуги на граѓаните
ЈПП за изградба на градски пазар
ЈПП за изградба на паркинг простори и катна гаража
ЈПП за изградба и одржување на зелени површини
ЈПП за стопанисување со спортски објекти

Конкретна цел 1.2:
претприемништво

Намалување на бројот на невработени преку поттикнување на

Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.2:
Програма за ослободување на дел од комуналииите, данок на имот и сл. општински давачки за
започнување бизнис
Конкретна цел 1.3: Поддршка и развој на МСП преку олеснување на пристапот до информации,
едукација и консултации
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.3:
Одржлив инкубатор за развој на МСП
Конкретна цел 1.4: Зголемување на можностите за вработување преку создавање, односно
профилирање на кадри конкурентни на пазарот на трудот
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 4:
Програма за профилирање на кадри во соработка со стопанските субјекти на територија на
Велес
Програма за профилирање на кадри кои ќе бидат апсорбирани во јавно здравство и др. јавни
установи

Стратегиска цел 2: Подобрување на локалната политика за привлекување странски
инвестиции во општина Велес
Конкретна цел 2.1: Модернизација и проширување на патна и комунална инфраструктурата
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.1:
Програма за модернизација на постоечката патна инфраструктура
Програма за изградба на нови современи патни правци
Програма за осовременување на постоечката комунална инфраструктура
Програма за изградба на нова современа комунална инфраструктура
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Конкретна цел 2.2: Промоција на индустриските зони
1.Истражување и донесување на урбанистичка документација
2.Отворање на откупни центри на земјоделски производи
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.2:
Програма за истражување и донесување на урбанистичка документација
Програма за изработка на рекламен материјал и организирање на конференција за промовирање
на индустриска зона УЗУС за мало стопанство пред домашни и странски стопанственици
Програма за изработка на рекламен материјал и организирање на конференција за промовирање
на индустриска зона Речани за мало стопанство пред домашни и странски стопанственици
Програма за изработка на рекламен материјал и организирање на конференција за промовирање
на индустриска зона Каласлари средни и големи субјекти пред домашни и странски
стопанственици
Конкретна цел 2.3: Проширување на инфраструктурата во постоечките индустриски зони
(населба Речани и мало стопанство УЗУС)
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.3:
Програма за проширување и дооформување на инфраструктурата во индустриска зона Речани
Програма за проширување и дооформување на инфраструктурата
стопанство УЗУС

во индустриска зона мало

Стратегиска цел 3: Развој на земјоделското производство преку мерки за поддршка
Конкретна цел 3.1: Зголемување на искористеноста на земјоделските површини со
финализација на хидромелиоративниот систем Лисиче
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 3.1:
Програма за поврзување на хидромелиоративен систем Лисиче со езеро Младост
Програма за изградба систем за наводнување езеро Младост - Ново Село до Калиманци
Конкретна цел 3.2: Воведување континуирана едукација и информирање на земјоделските
производители
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 3.2:
Програма за едукација на земјоделските производители за одгледување производи кои се
најсоодветни за поднебјето и почвата на општина Велес
Програма за едукација на земјоделците за заокружување на производството со готови производи
Програма за промовирање на велешки вински регион со бренд име
Конкретна цел 3.3: Поттикнување на органско земјоделско производство
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 3.3:
Програма едукација на земјоделците за значењето на органско производство
Проекти
1. Прогласување на зона за органско производство
2. Промовирање на локален бренд во органско производство
3. Изградба на откупен пункт на органско земјоделско производство

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

73

Прирашник за сурауещкп планираое на лпкалнипу развпј на ппщуиниуе – Прилпзи

Стратегиска цел 4: Развој на локалниот туризам преку промоција на природните
потенцијали, традицијата и културното наследство
Конкретна цел 4.1: Зголемување на актрактивноста на езерото Младост како туристичка
локација
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 4.1:
Програма за доизградба на патна и комунална инфраструктура на езерото Младост
Проект
1. Директно поврзување на локацијата езерото Младост со патен правец Велес- Скопје
Конкретна цел 4.2: Промоција на можностите за развој на туризмот во Велес со отворање
туристички информативни бироа и центри
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 4.2:
Програма за воспоставување соработка со туристички агенции и угостителските објекти
Конкретна цел 4.3: Олеснување на пристапот до природните реткости преку оспособување на
патна и комунална инфраструктура
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 4.3:
Програми:
-

За изградба на патна и комунална инфраструктура на локалитет Пешти
За изградба на патна и комунална инфраструктура на Ораовец
За поттикнување на селски и манастирски туризам

Стратегиска фокусирана област 2: Развој на образование, спорт и култура

Стратегиска цел 1 : Примена на стандардите за современо образование со континуирано
вложување во неговиот развој
Конкретна цел 1.1: Подобрување на нивото и квалитетот на образование
- модернизација и осовременување на образовниот ситем
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.1:
Модернизација и осовременување на образовниот ситем
Реконструкција, односно реновирање на постоечките училишни згради
Опремување на училишните згради со современи наставни средства
Конкретна цел 1.2: Иницирање и унапредување на соработка со учениците, родителите и
бизнис заедницата за спроведување на образовни активности
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.2:
-

Програма за соработка со бизнис секторот за практиканство на учениците од средните
стручни училишта
Програма за поддршка и стимулација на талентирани ученици
Програма за едукација на родителите за нивната вклученост во процесот на едукација на
децата
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Конкретна цел 1.3: Создавање услови за високо образование преку отворање на дисперзирани
студии на државни и приватни универзитети
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.3:
Програма за отворање на дисперзирани насоки од универзитетите и нови приватни факултети
Конкретна цел 1.4: Подобрување на условите за современ образовен систем
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.4:
-

Програма за континуирано усовршување на наставниот кадар
Програма за воведување современи наставни методи
Програма за промовирање на концептот на доживотно учење за возрасни
Програма за создавање услови за образовна инклузија на деца со посебни потреби(
потешкотии во развојот)

Проекти
Спроведување анализа за вклученоста на децата со пп во редовните училишта
Истражувачки активности( проценка на мислењето на родителите и наставниците и другите
ученици)
Градење позитивни ставови во училиштата за подобро прифаќање на овие деца
Обука на наставници за работа со деца со потешкотии во развојот
Мрежна соработка со ПОУ„ Маца Овчарова“( ресурен центар за дефектолози и логопеди)
Отстранување на архитектонските бариери
Прилагодување на наставните планови и програми според
децата

можностите и потребите на

Воведување на индивидуализација во наставата( дефектолошки- логопедски третмани)
Стратегиска цел 2: Развој на масовниот, училишниот, рекреативниот и квалитетниот спорт со
воведување мерки за поддршка

Конкретна цел 2.1: Унапредување на квалитетот во управувањето и стручноста во спортските
организации

Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.1:
Програма за организационата поставеност во управувањето во спортските организации спрема
нормативните акти
Проекти
1.
2.
3.
4.

примена на одредбите од статутот
Организирање редовни и вонредни седници на собранието
Формирање раководни органи
Формирање разни комисии

Програма за континуирана обука и едукација на постојните и школување на нови стручни кадри
Проекти
1.
2.
3.
4.

редовно школување на нови стручни кадри
организирање семинари за постојните стручни кадри
организирање предавања
следење на новитетите, односно новата методологија и нејзина примена во спортот
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Конкретна цел 2.2 Изградба на нови и реконструкција на постоечки спортски терени (теренски,
затворен пливачки базен, куглана, терен за одбојка на песок.....)
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.2:
Програма за потребите на граѓаните и општината за изградба на нови спортски терени и
објекти
Проекти
1. Анализа, снимање на спортските потреби на младите и граѓаните
2. Снимање на интересот за занимавање со спортски активности и видови на спортски
активности меѓу младите и граѓаните
3. Услови за практична реализација на желбите на граѓаните
Конкретна цел 2.3: Модернизација и подобрена функционалност на спортските објекти со
вклучување на бизнис заедницата во финансирање и управување со спортските организации и
спортските објекти
Програми/проекти за реализација на конкретна цел 2.3:
Програма за санација и доизградба на спортски терени и објекти врз основа на критериумите од
меѓународните и државните спортски асоцијации
Проекти
1. Снимање на постоечките спортски терени и објекти
2. Финансиска пресметка за потребните финансиски средства
3. Обезбедување финансиски средства
Програма за вклучување на бизнис секторот во финансирање на спортот
Проекти
1. доделување на повеќегодишно користење на спортските објекти на бизнис секторот
2. Одредување средства со кои бизнис секторот ќе учествува во развојот на спортот
3. Нивно даночно, царинско и др. олеснување
Конкретна цел 2.4: Зголемување на интересот за спорт преку воведување на континуирани
спортски активности и манифестации
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.4:
Програма на спортски активности од интерес за децата и граѓаните
Проекти
1.
2.
3.
4.
5.

Спорт за сите
Училишен спорт
Рекреативен спорт
Масовен спорт
Редовна и правовремена информиранист на граѓаните

Програма за организирање на големи спортски манифестации
Проекти
1. Државни, балкански, европски и светски првенства
Програма
Програма Изготвување перспективна или повеќегодишна програма за развој на спортот во
општината
Проекти
Испитување на јавното мислење на граѓаните каде се наоѓа спортот во моментот, каде се сака
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да се стигне, до кој степен на развој, како да се стигне, како би се мерел развојот и напредокот
на спортот
Програма за здравствена заштита на спортистите
Проекти
1. Формирање и отворање на спортска амбуланта во општината
2. Едукација и школување на лекари по спортска медицина
Стратегиска цел 3: Активно вклучување на младите во креирање на локална јавна
политика
Конкретна цел 3.1: Поттикнување на младите во креирање на активности од локална јавна
политика
-културно-образовни содржини и активности
- спортски
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 3.1:
-

Програма за поттикнување и поддршка на младите ( семинари, обуки, тренинзи)
Програма за активирање на младинскиот и градскиот парк како места за култунозабавен живот на младите
Програма за културно- образовни содржини и активности

Конкретна цел 3.2: Поддршка на иновативни идеи и проекти од млади
-

Младински центар и советувалишта

Програми/проекти за реализација на конкретната цел 3.2:
-

Програма за отворање младински центар во кој младите ќе ги презентираат идеите пред
соодветни лица од општината

Конкретна цел 3.3: Промоција на волонтери
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 3.3:
- Програма за промоција пред младите и населението за значењето на волонтерството

Стратегиска фокусирана област 3: Развој на животна средина

Стратегиска цел 1: Намалување на загадувањето преку мерки за санација
Конкретна цел 1.1: Ремедијација на земјоделските, јавните површини и депонијата за оловноцинкова јаловина
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.1:
- Програма за санација и ревитализација на почви
-Проекти
-фиторемедијација на почва
-ремедијација на почва и обработливи површини
-отстранување на оловно-цинковна јаловина
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Конкретна цел 1.2: Континуирана контрола за спречување на загадувањето
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.2:
Програми
1. за утврдување на можни локации за пошумување и зазеленување
Проекти
- Акции за пошумување
- Акции за зазеленување
2. за воведување алтернативен начин на сообраќај
Проекти
-адаптација на улици за велосипеди
-акции за промоција на велосипедизмот
-формирање служба на изнајмување велосипеди
-јавен сообраќај

Конкретна цел 1.3: Водоснабдување на општината
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.3:
Програма
1. за подобрување на водоснабдувањето во градот
Проекти
-санација на постоечката водоводна мрежа во градот
-доизградба на нови водоводни линии во градот
Програма
2. за подобрување на водоснабдувањето во населените места
Проекти
-изградба на водоводна мрежа во Црквино
-изграда на водоводна мрежа во Сливник
-изградба на водовоодна мрежа во Клуковец
-подобрување на водоводната мрежа во Бузлаково

Стратегиска цел 2: Унапредување на животната средина преку соодветно управување со
отпад и отпадни води

Конкретна цел 2.1: Воведување интегриран систем за управување со отпад во општина Велес
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.1:
- ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Конкретна цел 2.2: Собирање и третман на отпадните води низ изградба на колекторски систем
и пречистителна станица за град Велес
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.2:
- ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Конкретна цел 2.3: Намалување на загадувањето преку изградба на системи за прочистување
на отпадни води во населени места
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.3:
- Програми
-за изградба на системи за пречистување на отпадните води
Проекти
-изградба на пречистителни станици во Превалец,
Раштани,
Црквино,
Бузалково,
Иванковци
-проект за минипречистителна станица и мрежа во Оризари

Конкретна цел 2.4: Собирање и одведување на атмосферски води
Програми/проекти за реализација на конкретна цел 2.4:
- Програми
Програма за регулација на атмосферските води
Проекти
За проширување на одводната мрежа за атмосферските води

Стратегиска цел 3: Подигнување на степенот на заштита на природните реткости и
убавини
Конкретна цел 3.1: Заштита на природните реткости
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 3.1:
- Програма
-за заштита на флората и фауната на атрактивните локалитети
Проекти
-локалитет Бабуна и кањон Пешти
Тополка и
- езеро Младост
- Воспоставување на интегрирана заштита на природните реткости
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Стратегиски област 4: Развој на здравствена и социјална заштита

Стратегиска цел 1: Подобрување на здравствената состојба на населението во општина
Велес
Конкретна цел 1.1: Подобрување на здравствената состојба на населението преку превентивни
активности
- Намалување на ризиците од заболувања преку подигнување на свеста за значењето на
здравјето и здравствените ризици трибини, флаери, кампањи
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 1.1:
Конкретна цел 1.2: Подобрување на квалитетот на здравствените услуги
-дневни болници
-Амбуланти, центри( јавни и приватни)
Програми/проекти за реализација на конкретна цел 1.2:
Стратегиска цел 2: Подобрување на социјална заштита во општината преку надградба на
постоечкиот систем
Конкретна цел 2.1: Подобрување и превенција на социјалната заштита со зајакнување на
улогата и капацитетите на социјалните институции на локално ниво
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.1:
-

Подобрување на условите за работа во институциите за социјална заштита

Проекти
1. Подобрување на просторни услови за работа на Центарот за социјална работа
2. Стручен кадар и техничка опрема
Конкретна цел 2.2: Превенција од девијантни појави и однесувања преку подигнувње на јавната
свест и мерки за заштита кај населението
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.2:
Програма Намалување на социопатолошките појави
Проект
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дневен центар за зависници од дрога
Клуб на лекувани алкохоличари
Центар за прифаќање деца од улица
Мерки за намалување на малолетничката деликвенција
Советувалишта за деца и младинци
Заштита од ХИВ СИДА и др. крвно преносливи болести
Намалување на проституцијата и педофилијата
Прифатилишта за бездомници

Програма
Програма за намалување на семејно насилство
Проекти
1. Советувалиште за брак и семејство
2. Прифатилиште за жртви од семејно насилство
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Конкретна цел 2.3: Подобрување на условите
маргинилизирани групи во урбани и рурални средини

за

живот

на

социјално

ранливи

и

Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.3:
Програма Намалување на сиромаштијата
Проекти
1. Зголемување на паричниот надомест и бенефиции во комуналната сфера за корисници
на социјлана парична помош
2. Едукации на поединецот како да се снајде на пазарот на трудот
3. Поповолни услови или предност на вработување на корисниците на парична помош
Програма
Програма Заштита на стари лица без семејна грижа
Проекти
1.
2.
3.
4.
5.

Изградба на старски дом
Дневни центри за стари лица
Клубови за пензионери
Библиотека за стари лица
Помош на стари лица во домашни услови

Програма
Програма Заштита на деца без родителска грижа
Проекти
1. Заштита на децата во згрижувачки семејства во градот и селата
2. Станови за нивно становање/ домување и подобри услови за вработување по нивното
излегување од семејството
Програма
Програма Заштита на лицата попречени во развојот
Проекти
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дневен центар за деца со интелектуална попреченост
Дневен центар за деца со физички недостатоци( церебрална парализа)
Станови за групно домување на инвалидни лица
Помош во домашни услови (за лица со пречки во развојот)
Заштитни работилници
Вработување во отворено стопанство

Конкретна цел 2.4: Подобрување на заштита на децата за подобар и правилен раст и развој
Програми/проекти за реализација на конкретната цел 2.4:
Програма
Осовременување на условите за раст и развој на децата до 6, односно 10 год. возраст
Проекти
1.
2.
3.
4.
5.

Санација и замена на кровни конструкции (клон 2 и клон 5)
Опремување на градинките со современа дидактика, играчки и друг потребен материјал
детска истражувачка лабораторија
компјутерски кабинет
еко центар
детска фискултурна сала ( вежбалница)
музички центар
Замена на врати и прозорци поради застареност и поголема енергетска ефикасност
Уредување на дворни површини/ хортикултурно и со детски играчки
истражувачки активности со детската популација
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Програма
Програма Унапредување на предучилишното воспитание и образование преку вклучување нови
стратегии за работа
Проекти
1.Воведување програма МОНТЕСОРИ
2.Воведување програма РЕЏИО- ЕМИЛИЈА
3.Перманентна обука на кадарот
4. Подобрување на соработката и партнерството со родителите
5. Истражувачки активности со родители
6.Обука за родители во делот на подобрување на родителската улога
7.Истражувачки активности со деца
Програма
Максимален опфат и целосно искористување на капацитетите
Проекти
1. Изработка на материјали за презентација на работата на градинката и нивна
дистрибуција
2. Отворање на дворовите на градинката за целосно искористување и нивно користење од
страна на цела локална заедница
3. Користење на капацитетите на градинката повеќе од 5 дена во седмицата
4. Отворање игротеки во другите населени места
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ПРИЛОГ 5
Пример на припритизација на прпекти
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ПРИЛОГ 6
Пример на пппплнета прпектна карта
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PROEKTNA KARTA
(PREDLOG PROEKT)
1. Identifikacija na оp{tinata koja go predlaga proektot
Ime na оp{tinata

Demir Hisar

Adresa:

,,Bitolska,, bb Demir Hisar

Gradona~alnik

Qup~o Najdovski

Telefon/Faks:

++38947276161 / ++38947203055

Mestopolo`ba: Pelagoniski region
Kratok profil na
op{tinata (geografski,demografski,
socijalni i stopanski
pokazateli)

Povr{ina: 483 km2
Broj na `iteli(posleden popis): 9497
Broj na naseleni mesta:

41

Glavna stopanska granka: Zemjodelstvo
Drugo: ________________________________________

Odgovorno telo / sektor /
oddelenie za podgotovka,
sproveduvawe i monitoring
na proektot

Oddelenie za lokalen ekonomski razvoj
i op{testveni dejnosti

Kontakt lice odgovorno za
realizacija na predlogproektot:

Mi{e Milo{evski

Telefon/Faks:

++38947276161 / ++38947203055

Elektronska adresa-

misedh@t-home.mk

e-mail:
Partner Op{tina1

/

(opcija)
Partner Op{tina2

/

(opcija)
Datum na izrabotka na
proektnata karta
Datum na a`urirawe na
proektnata karta

mesec: Juli

1.____/_____

2.____/____

godina: 2008

3.____/____

4.____/____

(minimum edna{ godi{no)
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2. Osnovni tehni~ki podatoci za predlo`eniot proekt
Fekalna kanalizacija so pre~istitelna stanica

Ime na proektot

vo s.Sloe{tica

Sektor/Vid na proektot

Infrastruktura/Kanalizacija
Fekalnite otpadni vodi od doma}instvata vo momentov se
ispu{taat nepro~isteni vo reka ,,Bela,, kako i vo nepropisno
izgradeni septi~ki jami. Vakvata sostojba predizvikuva
zagaduvawe na `ivotnata sredina i pojava na razni zarazni i
drugi bolesti.

Opis na sodr`inata na
proektot

Proektot }e se realizira vo naselenoto mesto Sloe{tica.
So predlog tehni~koto re{enie }e se izgradi kanalizaciona mre`a
so vkupna dol`ina od 3295 m1, a predvideni se i 97 revizioni
betonski {ahti. Kanalizacionite cevki se od PVC so profil F200
mm. Pokraj kanalizacionata mre`a }e se gradi i pre~istitelna
stanica za fekalnite otpadni vodi.

Mo`ni proektni
alternativi vo re{avawe
na problemot
Procenka na brojot na
korisnici na proektot`iteli i/ili institucii na
javni uslugi

Nema drugi prifatlivi proektni alternativi (septi~ki jami
i sl.)
Brojot na `iteli koi }e bidat korisnici na proektot e 221. Vo tekot
na letniot period brojot na korisnici se zgolemuva za okolu 100
(povratnici i vikenda{i). Vo s.Sloe{tica postoi i podra~no
~etirigodi{no u~ili{te.
-Tehni~ka dokumentacija-Osnovni proekti;

Faza na podgotovka-spisok
na postoe~ki tehni~ki
dokumenti/studii/prilozi

-Odobrenie za gradba (za fekalna kanalizacija);
-Vo postapka e izdavawe na odobrenie za gradba za pre~istitelna
stanica;
-Odluka od Sovet na op{tina za prioritetna investicija

3. Celi-opravdanost na proektot
So predlog-proektot }e se re{at problemite so zagaduvaweto na povr{inskite i podzemnite vodi,
na po~vata, neprijatnata mirizba koja osobeno e izrazena vo letniot period, pojavata na razni
bolesti, lo{ite uslovi za `iveewe.
Predlog-proektot }e pridonese kon podobruvawe na zdravjeto na semejstvoto, osobeno na decata do
10 godini i na op{toto zdravje na re~nata voda, preku podobruvawe na kvalitetot na re~nata voda,
odnosno namaluvawe na koli~inite na fekalni otpadni vodi ispu{teni direktno vo re~niot
sistem od doma}instvata.

4. Korisnici i klu~ni zasegnati strani na proektot
Korisnicite na proektot se `itelite na s.Sloe{tica. Realizacijata na proektot pozitivno }e
vlijae vrz uslovite i kvalitetot na `iveewe na korisnicite vo s.Sloe{tica, no i na za{tita na
florata i faunata vo re~niot ekosistem na reka ,,Bela,,..
So sproveduvawe na proektot tangirani se samo `itelite na s.Sloe{tica. Vo s.Sloe{tica ne
postojat drugi zasegnati strani (grupi/institucii/organizacii ili zdru`enija).
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5. Prioritet na proektot za zaednicata
So ogled na va`nosta na predlo`eniot proekt istiot e sodr`an vo
LEAP-ot na op{tina Demir Hisar, koj e izraboten i e vo faza na pe~atewe.
Pokraj vo LEAP-ot predlo`eniot proekt so оdluka na Sovet na op{tina Demir Hisar na den
30.05.2008 godina istiot e potvrden kako prioriteten za lokalnata zaednica
*Kopija od LEAP-ot i оdlukata po barawe

6. Predvidena organizaciona struktura/{ema na teloto zadol`eno za
sproveduvawe i monitoring na proektot
Teloto koe e zadol`eno za sproveduvawe, upravuvawe i monitoring na proektot go so~inuvaat:

Mi{e Milo{evski - tim lider
Sowa Naumovska - ~len
Vlatko Stankovski - ~len
Zlate Bo{evski - ~len

Predlo`eniot kadar ima iskustvo vo sproveduvawe, upravuvawe i monitoring na sli~ni proekti
finansirani od EU preku CARDS 2002, CARDS 2004-2006, INTEREGG IIIA, kako i proekti
finansirani od buxetot na op{tina Demir Hisar i od buxetot na Republika Makedonija.

7.Upotreba i odr`uvawe na proektot
Upotrebata i odr`uvaweto na proektot }e bide od strana JKP ,,Komunalec,, Demir Hisar.
Dali predlo`enoto telo bilo vklu~eno vo podgotovka na proektot:


Da

 Ne
JKP ,,Komunalec,, aktivno be{e vklu~eno vo utvrduvawe na pravcite na kanalizacionata mre`a i
mestopolo`bata na revizionite {ahti, zaradi podobro priklu~uvawe na doma}instvata na
mre`ata, odnosno na revizionite {ahti.
Dali predlo`enoto telo ima iskustvo vo rabota i odr`uvawe na predlo`enit tip na proekt:


Da

 Ne
JKP ,,Komunalec,, Demir Hisar e pretprijatie koe ve}e vr{i takva aktivnost vo naselenite mesta
Demir Hisar, Slep~e, Suvodol, Kutretino i Sopotnica.

8.Predvideno vremetraewe za realizacija na proektot
Proceneto vkupno vreme za realizacija na proektot vo meseci

18.

* Prilog - Tabela na indikativni aktivnosti (dinami~ki plan-Gantogram)

9. Status na grade`na dozvola
Za predlo`enata proektna dokumentacija za fekalna kanalizacija izdadeno e оdobrenie za gradba
vo soglasnost so barawata na va`e~kiot Zakon za gradewe.
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10. Status na eksproprijacija/sopstvenost na zemji{teto:
Vo kolku zemji{teto e
dr`avno kakov e statusot
za zakonskoto regulirawe
na istoto i kakvi aktivnosti se
prezemeni:

Staus na potrebni aktivnosti vo
vrska so ekspropрijacija (privremena
ili trajna) na privatno zemji{te:

Procenet period za re{avawe na
imotno-pravnite raboti povrzani so
ekspropрijacijata

Zemji{teto na koe }e se realizira predlog-proektot e vo
privatna sopstvenost.

Izvr{ena e privremena eksproprijacija na privatnoto
zemji{te od strana na korisnicite za izgradba na
fekalnata kanalizacija

Vo postapka e trajna eksproprijacija na privatno zemji{te
od strana na korisnicite za izgradba na pre~istitelna
stanica

(vidi dinami~ki plan)

11. Ocena na vlijanie na proektot vrz `ivotnata sredina:
Vlijanieto na proektot vrz `ivotnata sredina vrz klu~nite ekolo{ki oblasti e pozitivno.
]e bide namaleno zagaduvaweто na vodata i po~vata, kako i mirizbata koja se {iri osobeno vo
letniot period.
Proektot pozitivno }e vlijae i vrz florata i faunata, osobeno vo reka ,,Bela,, no i na reka
,,Crna,, koja e glavna vodna arterija vo op{tinata Demir Hisar i pokraj koja ima bunari za
vodosnabduvawe na pove}e naseleni mesta.
Na lokacijata kade }e se realizira proektot nema objekti koi pretstavuvaat kulturno i istorisko
nasledstvo.
Proektot ne predizvikuva geolo{ki нарушувања
Odobrenie od nadle`noto мinisterstvo soglasno so va`e~kiot Zakonot za `ivotnata sredina
 Ne e po~nata postapkata
 Vo postapka
 Dobieno odobrenie

12. Povrzanost(zavisnost) na proektot so drugi proekti:
Predlo`eniot proekt e :
 Nezavisen od drugi proekti
 Povrzan i zavisen od drugi proekti:

13. Status na izgradenost na proektot:
 Novogradba
 Dogradba/nadgradba
 Rekonstrukcija/adaptacija

*14. Proektna мatrica na logi~кa ramka (vidi Prilog 7)
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15. Proceneta vkupna vrednost na proektot:

36.762.636,00 MKD

600.697,00 EUR

16. Plan za finaнsirawe na proektot :
Mo`ni
izvori
finansirawe

na

Distribuirano po godini
Vkupno

2009 god.

2010 god.

___/___god.

(den/evra)

(den/evra)

(den/evra)

450000,00

350000,00

100000,00

/7353,00

/5719,00

/1634,00

/

/

/

/

5000000,00

5000000,00

/81699,00

/81699,00

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

31312636,00

15312636,00

/511645,00

16000000,00/
261438,00

/

/

/

/

36.762.636

21350000,00

15412636,00

/

/600.697

/348856,00

/251840,00

(den/evra)

Op{tinski buxet

Buxet na Javno pretprijatie
Dotacii od дr`aven buxet,
buxet na фondovite na RM i
Agencija za r.r. razvoj
Lokalen samopridones
Zaem na op{tinata
soglasnost so Zakonot
finaнsirawe na ELS

vo
za

Donacii/ grantovi/ fondovi
(stranski/ doma{ni)
Drugi izvori
Vkupno:

/250206,00

/

/

17. Programa za informirawe i zapoznavawe na zaednicata so proektot

So predlo`eniot proekt predvideno e podgotvuvawe i distribucija na programa za
informirawe na zaednicata so aktivnostite, rezultatite i celite na proektot, so cel
razvivawe na svesta.
Toa }e se realizira preku:
-odr`uvawe na edna prezentacija na otvorawe na proektot i edna prezentacija na
zatvorawe na proektot;
-postavuvawe na info pano vo naselenoto mesto kade }e se realizira proektot
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18. Rizici/ faktori za post-izvedbena odr`livost na proektot
1.Tehni~ki

Predlo`enoto tehni~ko re{enie e optimalno vo odnos na funkcionirawe, kako i
odr`uvawe. Fekalnite otpadni vodi po gravitacionen pat se sproveduvaat vo
pre~istitelnata stanica. Funkcioniraweto na sistemot ne e zavisno od drugi izvori na
energija, osven za pre~istitelnata stanica, {to zna~i deka tro{ocite za odr`uvawe }e
bidat minimalni.
Postoewe na odgovоrno telo za preventivno i operativno odr`uvawe na mre`ata koe preku
naplata na nadomest za odveduvawe na fekalnite otpadni vodi od doma}instvata }e
ovozmo`i odr`livosta na proektot da bide na edno zavidno nivo.
Za preventivno i operativno odr`uvawe na kanalizacionata mre`a, predlo`enoto
odgovorno telo poseduva soodvetna oprema i alat. Tehni~kata obu~enost i iskustvo na
kadarot garantira redovno i navremeno odr`uvawe na mre`ata.
Koristeweto na izvor na elektri~na energija e svedeno samo za rabota na pumite vo
pre~istitelnata stanica i tie troшoci }e se pokrivaat od nadomestokot za dadenata
usluga.

2.Institucionalni

Triesetgodi{noto iskustvo koe JKP ,,Komunalec,, Demir Hisar go ima steknatо vo
upravuvaweto so kanalizacionata mre`a vo Demir Hisar e dovolna garancija deka ima
organizatorski i menaxerski kapaciteti za upravuvawe so sistemot vo s.Sloe{tica..
JKP ,,Komunalec,, e pretprijatie osnovano od strana na op{tinata Demir Hisar koja preku
delegirawe na ~lenovi vo upravniot i nadzorniot odbor vo pretprijatieto mo`e da vr{i
nadvore{na kontrola na kvalitetot na uslugite koe toa gi dava. Sekako deka kvalitetot na
uslogite }e go cenat i samite korisnici, koi svoite zabele{ki i sugestii mo`ат da gi
dostavuvaat do ~lenovite na odborite, kako i sovetnicite, so cel uslugite da bidat na edno
zavidno nivo.
Zaradi odr`uvawe na uslugite na edno zavidno nivo i na zadovolstvo na korisnicite,
potrebna }e bide kontinuirana obuka na vrabotenite vo JKP ,,Komunalec,,, vo delot na
odr`uvawe, no i upravuvawe na mre`ata.
Opcijata za partnerstvo so privatniot sektor }e ovozmo`i podignuvawe na nivoto na
kvalitet na uslugite na edno povisoko nivo, preku podobrena organizaciona i kadrovska
ekipiranost, kako i tehni~ka opremenost, {to e slu~aj i praksa vo zemji na EU.

Pokraj opcijata za partnerstvo so privatniot sektor, sekako deka sekoga{ ima prostor i za
organizaciono restruktuirawe na JKP, za {to potrebno e da se napravat soodvetni analizi
i istra`uvawa.
Transparentnosta vo raboteweto e aktivnost koja ~esto se zanemaruva, no koja mo`e da
pridonese vo gradewe na doverbata me|u davatelot na uslugata i korisnikot na uslugata.
Preku razni bro{uri, flaeri JKP ,,Komunalec,, }e go podobri informiraweto na
korisnicite za negovoto rabotewe, za uslugite koi gi dava, za cenite na uslugite, no i za
rezultatite od izvr{eni analizi na vodite od reka ,,Bela,,. Sekako deka predlozite i
sugestiite na korisnicite treba da bidat razgledani od strana na odgovornite vo JKP
dokolku pridonesuvaat kon podobruvawe na uslugite koi JKP gi dava. Na toj na~in
korisniciте redovno i navremeno }e go pla}aat opredeleniot nadomest za odveduvawe na
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fekalnite otpadni vodi.

3.Finansovi

Tarifata za javnata usluga treba da bide soodvetna na nejziniot kvalitet. Vo tarifata
treba da vlezat realnite tro{oci koi se pravat za uslugata. Samo toga{ }e imame
adekvatna tarifa koja }e bide prifatliva od strana na korisnicite. Sekako deka i vo ovoj
del korisnicite treba da bidat informirani, {to }e im ovozmo`i uvid vo tro{ocite koi ja
formiraat tarifata, odnosno cenata.
JKP ,,Komunalec,, ima organiziran na~in na naplata na javnata usluga, preku naplatna
slu`ba. JKP treba da odr`i visok stepen na naplata na uslugata koja ja dava, a }e bide
prosledena i so soodveten marketing.
So ogled deka se raboti za ruralna sredina vo koja ima lica koi imaat niski primawa ili
voop{to gi nemaat, tro{ocite za rabota i odr`uvawe treba da bidat odredeni prema
pomala naplata (za po~etniot period naplata od 75%), koj podocna treba da dostigne
naplata od 90%.
Koristeweto na sredstvata od naplatata }e bide regulirano so programa koja ja predlaga
JKP, a ja usvojuva Sovetot na op{tinata. Vnatre{nata revizija i kontrola na namenskoto
koristewe na sredstvata od programata }e bide od strana na Nadzorniot odbor vo JKP, koe,
kako {to spomnavme, go predlaga Sovetot na op{tinata. Na kraj Sovetot na op{tinata go
prifa}a ili ne izve{tajot za realizacija na programata, odnosno namenskoto koristewe na
sredstvata.

4.Sociјalni

Zadovolstvoto na zaednicata od proektot }e bide na visok stepen. Potvrdata na ovаa
konstatacija proizleguva od nivnata dosega{na anga`iranost vo razre{uvawe na gorliviot
problem so fekalnite otpadni vodi, {to gi motivira sami da obezbedat sredstva za
izrabotka na tehni~kata dokumentacija. Toa ni dava pravo да сметаме deka redovno }e ja
pla}aat uslugata.
Kako {to spomnavme, s.Sloe{tica e ruralna sredina vo koja ima lica koi imaat niski
primawa ili voop{to gi nemaat, {to }e rezultira so pomal stepen na naplata vo po~etniot
period od 75%, koj podocna treba da dostigne naplata od 90%.
5. Drugi:
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ПРИЛОГ 7
Пример на пппплнета матрица на лпгишка рамка за Прпектпт вп Прилпг 2

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

93

Прирачник за стратешко планирање на локалниот развој на општинитеј – Прилози

MATRICA NA LOGI^KA RAMKA ZA PROEKTOT:

Fekalna kanalizacija so pre~istitelna stanica vo s.Sloe{tica
Logika na intervencija
Op{ta cel

Da se pridonese kon podobruvawe na
zdravjeto na semejstvoto, osobeno na
decata do 10 godini i na op{toto
zdravje na re~niot ekosistem

Cel

1.Podobren kvalitet na re~nata
voda

Rezultati

1.1.Namaleni koli~ini na fekalni
otpadni vodi ispu{teni direktno
vo re~niot sistem od doma}instvata
1.1.1.Podgotvuvawe tenderska
dokumentacija, sproveduvawe
tenderi, odbirawe izveduva~
1.1.2.Realizacija i monitoring vrz
izgradba na kanalizacionata mre`a
1.1.3. Realizacija i monitoring vrz
izgradba na pre~istitelna stanica
1.1.4.Podgotvuvawe i realizacija na
programa za javna kampawa za
informirawe i za svest vo vrska so
ispu{tawe na fekalni otpadni
vodi

Aktivnosti

Pokazateli koi objektivno
mo`at da se verifikuvaat
-Pojavata na zaboluvawa
predizvikani od vodata, ko`ni
infekcii i bolesti na krvniot
sistem predizvikani od te{kite
metali, namalena za 50% do 2010
godina, osobeno kaj semejstvata so
niski primawa koi `iveat pokraj
rekata
-Koncetracija na soedinenija na
te{ki metali i nepre~isteni
otpadni vodi namalena za 50% vo
sporedba so nivoto vo 2007
-80% od otpadnata voda od
doma}instvata se pre~istuva vo
pre~istitelna stanica do 2010
Sredstva - resursi
Kadar
-Grade`na firma;
-Lokalen personal;
-Stru~ni konsultanti.
Oprema
-Cevki;
-Beton;
-Kapaci;
-Oprema za PS;
-Elektri~na instalacija.
Operativni tro{oci
-Razni to~ki.

Izvori na verifikacija
-Godi{ni izve{tai od JZO vo
op{tinata Demir Hisar;
- Rezultati prika`ani vo
godi{niot izve{taj za
sostojbata na `ivotnata sredina
od strana na Мinisterstvo za
`ivotna sredina i prostorno
planirawe
-Mese~ni ispituvawa na
kvalitetot na vodata
sprovedeni od Мinisterstvo za
`ivotna sredina i prostorno
planirawe
-Godi{no istra`uvawe na
doma}instvata sprovedeno od
JKP
-Izve{taj od teren sproveden od
strana na nadzoren organ

Pretpostavki

-Kampawata za javna svest od
lokalnata samouprava vlijae
pozitivno vrz zdravjeto i
higienskite naviki na
semejstva so niski primawa
-JKP go sobira cvrstiot otpad
i go deponira vo gradska
deponija
-Doma}instvata se priklu~eni
na kanalizacionata mre`a

Preduslovi
-Re{eni imotno-pravni raboti
povrzani so eksproprijacija na
zemji{te (privremana ili
trajna)
-Sorabotka so korisnicite
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FINANSISKA ANALIZA NA TRO[OCI за фekalna kanalizacija so pre~istitelna stanica vo s.Sloe{tica
Izvor na finansirawe
br.

Rezultati i indikativni aktivnosti

1.1.

Namaleni koli~ini na fekalni otpadni vodi
ispu{teni direktno vo re~niot sistem od
doma}instvata

Cena
(denari)

Op{tins
ki buxet

Dotacii od
dr`aven
buxet

Donacii
/Grant

0

0

Operati
vni
tro{oci
(30g.)

Prihodi
od
eksploata
cija (30g.)

200000

0

0

Ed.mera

Koli~i
na

par.

1

200000

200000

par.

1

15418775

0

5000000

10418775

15418775

648000

3240000

par.

1

20893861

0

0

20893861

20893861

972000

6480000

par.

1

250000

250000

250000

0

0

Vkupno

Aktivnosti
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Podgotvuvawe tenderska dokumentacija,
sproveduvawe tenderi, odbirawe izveduva~
Realizacija i monitoring vrz izgradba na
kanalizacionata mre`a
Realizacija i monitoring vrz izgradba na
pre~istitelna stanica
Podgotvuvawe i realizacija na programa za javna
kampawa za informirawe i za svest vo vrska so
ispu{tawe na fekalni otpadni vodi

0

0

DINAMI^KI PLAN за Fekalna kanalizacija so pre~istitelna stanica vo s.Sloe{tica
godina 1
br.

Rezultati i indikativni aktivnosti

T1

T2

T3

godina 2
T4

T1

T2

T3

godina 3
T4

T1

T2

T3

T4

Odgovornost
1.1.

Namaleni koli~ini na fekalni otpadni vodi ispu{teni direktno vo
re~niot sistem od doma}instvata

Aktivnosti
1.1.1.

Podgotvuvawe tenderska dokumentacija, sproveduvawe tenderi,
odbirawe izveduva~

1.1.2.

Realizacija i monitoring vrz izgradba na kanalizacionata mre`a

1.1.3.

Realizacija i monitoring vrz izgradba na pre~istitelna stanica
Podgotvuvawe i realizacija na programa za javna kampawa za
informirawe i za svest vo vrska so ispu{tawe na fekalni otpadni vodi

1.1.4.

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

Oddelenie za komunalni
raboti i komisija za javni
nabavki
Izveduva~, nadzoren organ
i odgovorno telo
Izveduva~, nadzoren organ
i odgovorno telo
Lokalna samouprava
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ИСТРАЖУВАОЕ НА МИСЛЕОЕТП ЗА ЛПКАЛНИТЕ УСЛУГИ ВП ППШТИНА X
Ппшитуван граданин. Искажете гп ващетп мислеое вп пднпс на лпкалните услуги вп ващата
ппщтина, пдгпварајќи на пвпј пращалник. Ващите пдгпвпри ќе бидат кпмбинирани сп пдгпвприте
на другите градани и истите ќе се упптребат какп пснпвен материјал за развпј на лпкалните услуги.
Ставете Х вп квадратшетп ппкрај пдгпвпрпт кпј најмнпгу се спвпада сп ващетп мислеое. Дпкплку
немате искуствп или знаеое за ппределена услуга, пставете гп квадратшетп празнп.
Јас сум маж
жена
Имам ппд 20 гпдини
меду 20 и 65 гпдини
преку 65 гпдини
Живеам вп урбана пбласт
вп рурална пбласт
Јас сум Македпнец/ка , Албанец/ка , другп
Мпетп мислеое за услугите е следнпвп (ставете х вп сппдветнптп квадратше):
Услуга

Мнпгу
слаба
1

Слаба
2

Сппдветна Дпбра
3

4

Мнпгу
дпбра
5

Екпнпмија, демпкратија, ред
Прпмпвираое на врабптуваоетп
Прпмпвираое на лпкалнипт екпнпмски развпј
Прпмпвираое на услпвите за земјпделие
Прпмпвираое на услпвите за мали и средни
претпријатија
Прпмпвираое на услпвите за индустрија
Прпмпвираое на услпвите за кпмерцијални услуги
Лпкалнп радип и пешат
Кабелска ТВ
Интернет
Инфпрмации за ппщтинските услуги и развпјпт
Инфпрмации за државните услуги и државните
прпекти
Религипзни услуги
Прпмпвираое на ушествптп на граданите вп лпкалните
рабпти
Прпмпвираое на правата на етнишките малцинства
Прпмпвираое на спрабптката меду етнишките групи
Защтита на јавнипт ред и мир
Наплата на данпци
Лпкални судпви
Бпрба прптив кпрупција
Прптивппжарната служба
Прпмпвираое на ажурнпста вп ппглед на сппственпста
на земјищтетп и пращаоата ппврзани сп катастарпт
Ппщтенски услуги
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Образпвание, култура, сппрт
Градинки
Оснпвни ушилищта
Средни ушилищта
Струшнп пбразпвание
Библиптеки
Кина
Защтита на истприскптп и културнптп наследствп
Други културни активнпсти, музика, театар и др.
Сппртски устанпви
Здравствена защтита
Ппликлиники, примарна здравствена защтита
Јавни бплници
Приватна здравствена защтита
Стпматплпщки услуги
Психијатриски услуги
Јавни здравствени услуги вп дпмпвите - патрпнажа
Амбулантски услуги
Аптеки
Технишки услуги
Изградба на јавни пбјекти за живееое
Изградба на приватни пбјекти за живееое
Снабдуваое сп електришна енергија
Телефпнска мрежа
Впдпснабдуваое вп урбаната средина
Впдпснабдуваое вп руралните населби
Урбан канализациски систем
Улиците вп населените места
Лпкалните патищта
Автпбуски превпз
Защтита на живптната средина
Паркпви
Прирпдни убавини вп урбаните пбласти
Справуваое сп птпад
Грпбищта
Надзпр и кпнтрпла над градбите
Урбанистишкп планираое
Регулираое на искпристуваоетп на минерали
Спцијална защтита
Спцијална ппддрщка за сирпмащните
Спцијална ппддрщка за стари лица вп нивните дпмпви
Дпмпви за стари лица
Дпмпви за деца без рпдители
Услуги за инвалиди
Устанпви за алкпхплишари и наркпмани
Ви благпдариме за пдгпвприте. Вратете гп пдгпвпренипт пращалник на лицетп пд кпе истипт гп
дпбивте.

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

99

Прирашник за сурауещкп планираое на лпкалнипу развпј на ппщуиниуе – Прилпзи

ПРИЛОГ 10
Литература ппврзана сп лпкалнипт развпј
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1. Македпнија
Прирашник за стратещкп планираое, Влада на Република Македпнија, Генерален секретаријат,
Сектпр за стратегии, планираое и мпнитпринг, 2007, 64 страни (самп на македпнски).
Ова е валиден прирашник за министерствата кпј ппмага при ппдгптпвката на тригпдищни
стратещки планпви за државната администрација.
Creating Local Economic Development Action Plans for the Municipalities in Macedonia, Битпла,
2000, 92 страни (двпјазишен прирашник на македпнски и англиски)
Ова мпжеби е првипт прирашник за лпкален екпнпмски развпј издаден пд псампстпјуваоетп на
Македпнија. Гп дефинира знашеоетп на лпкалнипт екпнпмски развпј и гп претставува прпцеспт вп
фпрма на стратещкп планираое, презентира алатки за екпнпмски развпј и анекси вп фпрма на
кредитни линии и кприсни интернет линкпви.
Прирашник за стратещкп планираое на лпкалнипт екпнпмски развпј, УНДП Скппје, 2006, 80 с.
(самп на македпнски)
Ова е непбјавен нацрт прирашник. Спставен е вп јули 2007, а УНДП ја прпценува пптребата пд
негпвп пешатеое и превпд на англиски. Се базира на практишнптп искуствп на УНДП вп врска сп
мнпгу ппщтини вп Македпнија.
Какп дпбрп да функципнира лпкалнипт развпј, Дпкумент за пплитики на УНДП, пдбрани
практики пд Еврппа и нпвите независни држави, УНДП, 64 страни, (самп на македпнски)
Ова е македпнски превпд на клушнипт прирашник на УНДП кпј се упптребува за лпкален развпј на
Балканпт. Гп прикажува пристаппт кпн лпкалнипт и пдржлив развпј. Презентира какп да се
спздаде пснпвна стратегија, какп да се дизајнира целпсна стратегија и какп да се упптреби
ракпвпдеоетп сп квалитетпт вп имплементацијата.
Клаудија Памфил: Јавнптп ушествп вп лпкалнипт пдржлив развпј, УНДП, 2006, 98 страни. (самп
на македпнски)
Овпј прирашник е пбјавен какп дел пд двата прпекта на УНДП: „Ппддрщка при ппдгптпвката на
наципналната прпграма за развпј 2005-2015 вп врска сп Милениумските развпјни цели вп
Македпнија и за Лпкализираое на пдржливипт развпј, Фаза II.
Guidelines for Municipal Strategic Planning, Технишка ппддрщка при имплементацијата и
кппрдинацијата на прпцеспт на децентрализација (Фаза II), ЛДК/Рамбпл, Финална нацрт верзија,
Скппје, 2007, 23 с. (англиски и македпнски)
Овие нацрт нашела се развиени на прпектпт финансиран пд ЕАР и претставуваат практишна алатка
за ппщтините да пдгпвпрат на пптребите пд стратещкп планираое. Нашелата ппјаснуваат щтп
знаши ппщтинскп стратещкп планираое, ги пбјаснуваат фазите на стратещкптп планираое и
спветуваат какп да се ппстигне успещнп стратещкп планираое. Нацрт нашелата не биле усвпени
пд МЛС и материјалпт не се пбјавил.
Case studies of the LOPAD II, Local Economic Development Program, ЗЕЛС и ВНГ, 2007, 46 с.
(англиски и македпнски)
Овпј прирашник дава кратпк севкупен пристап кпн ЛЕР и сумирани искуства пд спрабптката сп 10
ппщтини.
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Глигпр Стпјкпв: Ппдпбруваое на имплементацијата на стратещките планпви за лпкален
екпнпмски развпј вп Македпнија, Скппје, 2007, 106 с., самп на македпнски.
Овпј прирашник дава преглед на темите и материјалите за три студии на слушај, ЛЕР стратегии вп
Битпла, Кпшани и Тетпвп.
Project Cycle Management Guidelines, Volume 1, Еврппска кпмисија, март 2004, 149 с.
Ова се пснпвни нашела за ппдгптпвка на прпекти финансирани пд Еврппската кпмисија.
Презентиран е пристаппт дп прпекти, нивнп ппределуваое, фпрмулираое, имплементација,
прпценка и ревизија. Се презентира и пристап кпн лпгишката рамка на прпектпт, какп и нашела за
надзпр, ревизија и известуваое на прпектпт, ушествп и ппдгптпвка на ппис на рабптни задаши. Ова
е најважнипт прирашник за прпектнипт циклус на прпектите финансирани пд ЕУ. Дпстапен е на
англиски и македпнски.
Лплита Ристпва: Ракпвпдеое сп лпкалнипт екпнпмски развпј, магистерски труд, Екпнпмски
факултет, Универзитет Кирил и Метпдиј, Скппје 2007, 178 с., македпнски.
How to Make Local Development Work for All- A Human Rights-Based Approach to Local
Development Planning, (BIM Tool 3), Лудвиг Бпжман, Институт за шпвекпви права, нацрт верзија
2005, 56 с. (англиски и македпнски)
Овпј дпкумент е ппврзан сп прпмпцијата за планираое на УНДП вп Македпнија. Се прпмпвираат
метпди за планираое кпи вклушуваат ушествп на загрпзените и сирпмащни групи градани вп
планираоетп и имплементацијата на развпјпт. Презентира детали какп мпже да се земат предвид
интересите на жените, хендикепираните, малцинствата, Рпмите, привременп раселените лица,
бегалците, децата, ппстарите лица, жртвите на тргпвија сп луде, мигранти, затвпреници, ХИВ
ппзитивните лица, хпмпсексуалците и бездпмниците.
Јане Вртески: Впвед вп Outsourcing и преглед на ЈПП вп впднипт сектпр вп ЕУ, АДКОМ, 2007
Михаел Јпбст, Јане Вртески: Впдиш вп реализација на јавнп приватнп партнерствп (ЈПП) –
Аутспурсинг; мпжнпсти за партнерствп кај сппртските пбјекти, пазарите и наплатата на
кпмуналните услуги, АДКОМ, 2007
Frank Waltring: Recommendations for a National Strategy of Local Economic Development (LED) in
Macedonia, 2005, дпкумент, 6 с.
Frank Waltring: Summary of Workshop and Interview findings during the LED-Mission in Madedonia,
2005, дпкумент, 12 с.
Training Manual, Volume 1, Participatory Planning, Градеое на капацитетпт на лпкалните
сампуправи, граданските здруженија и дпмащнипт бизнис сектпр за ушествп вп наципналните
прпцеси за намалуваое на сирпмащтијата и Милениумските развпјни цели вп Македпнија, 2005,
38 с.
Прирашникпт навлегува вп тепријата и праксата на партиципативнптп планираое кпн
ппстигнуваое на Милениумските развпјни цели. Прирашникпт е наменет за ппщтините вп
Македпнија (англиски, македпнски)
Спвет на Еврппа, ЗЕЛС: Ракпвпдни стандарди, Стандарди за ефективна и демпкратска лпкална
власт, ракпвпдни стандарди, 2007, 22 с, македпнски.
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Mojmir Mraqk, Vanco Uzunov: EU Development Funds and the Republic of Macedonia, Сектпр за
еврппска интеграција, Генерален секретаријат на Владата на Република Македпнија, 2005, 80 с.
(англиски, македпнски)
Оваа публикација дава впвед и презентација на ЕУ финансиите, екпнпмската и спцијалната
кпхезија. Ги презентира дпстапните претпристапни фпндпви и инструменти и на интересен нашин
ги анализира капацитетите на Република Македпнија за апспрпција на ЕУ фпндпвите. Слабпстите
вп развпјната прпграма и капацитетпт за планираое на централнп и лпкалнп нивп се дефинираат
какп клушни прешки за упптреба на ЕУ развпјните фпндпви.
Donors in the Republic of Macedonia, Секретаријат за еврппски пращаоа, Влада на Република
Македпнија, 2005, 91 с. (англиски, македпнски)
Оваа публикација ги презентира наспките и спрабптката сп клушните билатерални дпнатпри,
мултилатерални дпнатпри и медунарпдните финансиски институции вп земјата вп 2005.
Владини прпграми вп Македпнија:
Република Македпнија: Наципнален развпен план 2007-2009, февруари 2007, 94 с.
Прпграма на Владата на Република Македпнија (2006-2010), Скппје 2006, 40 с.
Прпграма за јавни инвестиции 2006 – 2008, март 2006, 192 с.
Претпристапна екпнпмска прпграма 2007-2009, нпември 2006, 240 с.
Прпграма за стимулираое на инвестициите вп Република Македпнија
Министерствп за екпнпмија на Република Македпнија, 2007, 83 с.

(2007-2010),

Ревидирана наципнална развпјна стратегија за мали и средни претпријатија (2002-2010),
Министерствп за екпнпмија, 2007, 10 с.

2. Балкан
UNDP Policy Paper, How to Make Local Development Work, пдбрани практики пд Еврппа и нпвите
независни држави, УНДП, Братислава, 2002, англиски, 61 с.
Ова е клушнипт прирашник на УНДП кпј се упптребува за лпкален развпј на Балканпт. Гп прикажува
пристаппт кпн лпкалнипт и пдржлив развпј. Презентира какп да се спздаде пснпвна стратегија,
какп да се дизајнира целпсна стратегија и какп да се упптреби ракпвпдеоетп сп квалитетпт вп
имплементацијата.
Talk is Cheap, Turning Local Economic Development Strategies into Reality in Transition Countries,
Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Moldova. Едитиран пд Гвен Свинбрн, Институт птвпренп
ппщтествп, Будимпещта 2007, 247 с, англиски.
Книгата дава кратпк впвед вп стратещкптп планираое на лпкалнипт развпј и медудругптп вклушува
наципнален извещтај пд 64 страници, ппдгптвен пд страна на Глигпр Стпјкпв, Ппдпбруваое на
имплементацијата на развпјните стратегии за лпкален екпнпмски развпј вп Македпнија.
Guide to Strategic Economic Development Planning, Winning Cities, Jobs and Economic Development,
2004, GRASP/DAI/Berman Group, Рпманија, 49 с.
Овпј прирашник е спставен сп цел да им ппмпгне на лидерите на заедниците вп централна и
истпшна Еврппа да гп разберат стратещкптп планираое и да управуваат сп прпцесите за стратещкп
планираое на екпнпмскипт развпј на заедницата. Тука се интегрирани искуствата пд САД, Чещка,
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Пплска, Слпвашка и Рпманија, а истите се упптребени вп прпектите финансирани пд УСАИД низ
Македпнија. Прирашникпт деталнп гп презентира прпцеспт на стратещкп планираое.
Local Economic Development Guidebook, 8-step Strategic Planning Process, RTI-International ппд
впдствп на прпграмата за ппддрщка на лпкалните власти – LGA Romania, УСАИД, 2000, 68 с.
Овпј прирашник е наменет да ги прикаже шекприте пд прпцеспт за екпнпмски развпј. Дизајниран е
за заедници кпи се заинтересирани за ппдпбруваое на лпкалната екпнпмија преку развпј на
бизниси и врабптуваое. Прирашникпт вклушува ппис на секпј шекпр и списпк сп применливи
искуства, а истите се упптребени вп прпектите финансирани пд УСАИД низ Македпнија.
Capital Investment Planning and Budgeting Toolkit, Governance Reform and Sustainable Partnerships
Program (GRASP), УСАИД, Рпманија, 2004, 31 с.
Збирката ги спветува ппщтините вп пстваруваое на планпвите за капитални инвестиции за перипд
на планираое пд 6 гпдини. Еден типишен план се спстпи пд списпк сп текпвни прпекти и детална
пправданпст на капиталните прпграми. Оваа збирка дп пдреден степен е упптребена вп
спветуваоетп пкплу развпјпт на планпвите за прпектите финансирани пд УСАИД низ Македпнија.
Inter-municipal Cooperation in Planning and service Delivery: Analysis and Recommendations, УНДП,
Братислава, 2006, нацрт верзија, 111 с.
Овпј извещтај гп презентита кпнцептпт на медуппщтинска спрабптка, придпнеси и предизвици,
мпдели и примери, анализи, нашела и преппраки за медуппщтинска спрабптка. Анексите пд
извещтајпт вклушуваат правни материјали пд Финска, Македпнија, Рпманија и Швајцарија и
преглед на спрабптките пстварени вп еврппските земји, вп нивните ппщтини, градпви и села.
Formulation of Municipal Support Programme in North-East Serbia, Background Report 2005, 171 с.
Овпј извещтај не е прирашник за планираое, нп вклушува преглед на планираоетп на лпкалната
власт вп Србија и 29 страници ппис на развпјпт на лпкалната екпнпмија вп Србија.

3. Друга медунарпдна литература
Practical Guide to contract procedures for EC external actions (PRAG), EuropeAid 2007, 131 с. плус
анекси.
Ова е пснпвнп нашелп за набавка на ппрема за прпектите финансирани пд Еврппската кпмисија.
Прпцедурите треба да се применуваат на сите прпекти финансирани пд Еврппската кпмисија. Тие
треба да се земат предвид при планираоетп и дизајнпт на прпектите.
Building Bridges, between citizens and local governments to work more effectively together Through
Participatory Planning, УНЦХС (Хабитат), Фред Фищер сп експерти пд Унгарија, Слпвашка, Рпманија,
САД и УНЦХС, 140 с.
Овпј прирашник е дизајниран за щирпка медунарпдна упптреба пд страна на УНЦХС (Хабитат),
главнп за пбука на институции пд земјите на ЦИЕ/ЈИЕ. Овпј прирашник се спстпи пд седум
ппглавја: Перспективи и партиципативнп планираое, Главни карактеристики на
партиципативнптп планираое, Впвед вп прпцеспт на партиципативнп планираое, Градеое на
прпдуктивни партнерства, Ппстигнуваое и фпкусираое, Изнапдаое факти и анализи и Планираое
на текпт на активнпстите.
Try it This Way, Checklist, ECTP Good Practice Guide on Planning for Sustainable Development,
Еврппски спвет на градските планери, 26 с.
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Овпј прирашник гп ппфаќа пдржливипт развпј, вклушувајќи екплпщки, екпнпмски и спцијални
фактпри вп прпстпрнптп планираое.
Local Economic Development, A Primer, Developing and Implementing Local Economic Development
Strategies and Action Plans, Фпндација Бретелсман и Светската банка, Ващингтпн, 2002, 69 с.
Planning, Creating Local Development Frameworks, Прирашник за ППС12, Канцеларија на заменикпт
премиер, Обединетп Кралствп, 2004, 143 с.
Ова е наципнален дпкумент за планираое на лпкалнипт развпј вп Обединетптп Кралствп наменет
за субјектите ппврзани сп лпкалнптп планираое. Ги презентира главните принципи за
ппставуваое на рамката за лпкален развпј, нејзините кпмппненти, главните фази пд прпцеспт,
спдржината на рамката и на планпт за лпкален развпј, ракпвпдеое сп прпграми и прпекти,
управуваое на вклушенпста на заедницата, дпкументи за планираое, ревизија на рамката за
лпкален развпј, пбјавуваое и дистрибуција на дпкументпт.
Planning for Change, A Handbook on Strategic Planning for Local Development Partnerships, Агенција
за бпрба прптив сирпмащтијата, Ирска, 1995, 52 с.
Guidebook to Proposal writing in CEE and Former Soviet Union, Highlighting Local Government and
Public Administration Projects, Институт птвпренп ппщтествп, Будимпещта 1995, 62 с.
Овпј прирашник дава преглед на дпстапните финансиски извпри вп 1995. Вп 2007, прирашникпт е
веќе застарен и не е валиден за Балкан.
Strategic Planning for Local Government, International County Management Association, ICMA, 1993,
САД, 119 с.
Книгата е наменета за ппщтините вп САД. Ги дефинира стратещкптп планираое, анализите,
прпграмите, ревизијата на планпвите, прганизација, предвидуваое, впдеое и десет прилпзи вп
фпрма на студии на слушај пд САД.
Janet Shapiro: Strategic Planning Toolkit, Civicus, Стратещкп планираое, 52 с, Планираое на
активнпсти 51 с.
Ова е медунарпднп упптребуван материјал за пбуки вп врска сп стратещкптп планираое и
планираоетп на активнпстите.
Timo Linkola: Strategic Planning in the Russian Municipality, Tacis, 2000, 96 с.
Овпј прирашник е наменет за руските ппщтини. Вклушува впвед вп клушната терминплпгија и
пристап кпн стратещкптп планираое, какп и дпкументи пд некплку плана за руските ппщтини.
Овпј прирашник бил пбјавен на руски јазик, нп пригиналнипт текст е дпстапен и на англиски.
Berman Group: Winning Cities: Jobs and Economic Development, A Guide to Strategic Planning, 2001,
46 с.
Ова е медунарпднп упптребуван материјал за пбуки за стратещкптп планираое на лпкалните
власти.
Integrated Development Planning System, General Overview, Оддел за прпвинцијалнп и лпкалнп
владееое, Јужна Африка, 66 с.
Овпј прирашник е наменет за јужнпафриканските ппщтини. Се базира на еврппскп и африканскп
искуствп, а истпвременп бил упптребуван и на медунарпднп нивп.
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Integrated Development Planning for Local Authorities: A User-Friendly Guide, Оддел за
прпвинцијалнп и лпкалнп владееое, Јужна Африка, 31 с.
Овпј прирашник е наменет за јужнпафриканските ппщтини. Се базира на еврппскп и африканскп
искуствп, а истпвременп бил упптребуван и на медунарпднп нивп.
Integrated Development Planning, A Practical Guide to Municipalities, Дппплнуваое на ИДП впдишпт
на Одделпт за прпвинцијалнп и лпкалнп владееое, Аспцијација на јужнпафриканската лпкална
власт, 2001, 143 с.
Овпј прирашник е наменет за јужнпафриканските ппщтини. Се базира на еврппскп и африканскп
искуствп, а истпвременп бил упптребуван и на медунарпднп нивп.
Local Economic Development, A resource Book for Municipal Councilors & Officials, Оддел за
прпвинцијалнп и лпкалнп владееое, Јужна Африка, 2001, 64 с.
Овпј прирашник е наменет за јужнпафриканските ппщтини. Се базира на еврппскп и африканскп
искуствп, а истпвременп бил упптребуван и на медунарпднп нивп.
Nick Wates: Community Planning, Handbook, Еартскен публикации, Лпндпн, 2000, 234 с.
Оваа книга е наменета за глпбална упптреба на нивп на заедници, а не самп на лпкални
сампуправи. Деталнп ппищува какп лудетп мпжат да ги креираат свпите заедници и да ппшнат сп
пбликуваое на свпјата пкплина. Книгата вклушува мнпгу практишни прпцеси и спвети.
Council of Europe, Economic Intervention by local and regional authorities, Лпкални и регипнални
субјекти вп Еврппа, бр. 57, 1995, Стразбург, 57 с.
Публикацијата презентира анализи на екпнпмските интервенции на лпкалните и регипналните
субјекти вп 25 еврппски земји, за нивната улпга вп екпнпмскипт развпј, за нивните претпријатија и
за пбезбедуваоетп услуги вп спрабптка сп претпријатијата. Публикацијата е интересна, нп вп 2007
гпдина е делумнп застарена.
The Context for LED, Ушилищте за владееое Атенеп, Мпдул на пбуки за лпкален екпнпмски развпј,
2003, 8 с.
Pawel Swianievicz: Local Governments and Development; What works and What Does Not ? Анализи,
пплитики, преппраки и материјали за пбука за земјите пд централна и истпшна Еврппа. Хрватска,
Пплска, Украина – кпмпаративни заклушпци, 8 с.
Светска банка: Social and Environmental Sustainability of Agriculture and Rural Investments: A
Monitoring and Evaluation Toolkit, 2007, 182 с.
Еврппска кпмисија: Indicative Format for Terms of Reference for a Feasibility Study, 2000, 9 с.
Овпј нацрт дпкумент е наменет да пбезбеди директиви вп примената на принципите на
ракпвпдеоетп сп прпектнипт циклус и ппдгптпвката на ппис на рабптни задаши за физибилити
стидиите.
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ПРИЛОГ 11
Кприсни линкпви
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Генерални информации

WEB адреси

Association Poitou - Charentes Europe Association Poitou - Charentes Europe

http://www.apce.org

EU official documents

http://www.eudor.com

EU official publication server

http://www.eur-op.eu.int

Euroguide

http://www.euroguide.org

Europe server

http://www.europa.eu.int

European funding opportunities

http://www.eblul.org/ia/funding.htm

From A to Z Europe

http://www.euro-know.org/dictionary/index.html

Funding opportunities

http://www.europa.eu.int/comm/
secretariat_general/sgc/aides/en/index.htm

Information Society - The most recent legal
regulations

http://europa.eu.int/comm/information_society/
policy/framework/index_en.htm

Life III. Regulations and Info Pack

http://europa.eu.int/comm/life/life3.htm

Market competition policies

http://www.europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/

New Environmental Action Plan

http://europa.eu.int/comm/
environment/newprg/index.htm

New information about enterprises

http://www.europa.eu.int/comm/
enterprise/entrepreneurship/craft/index.htm

Законодавство на ЕУ

WEB адреси

CELEX (password)

http://www.europa.eu.int/celex

EUR-LEX - (free of charge)

http://www.europa.eu.int/eur-lex

Official journal „S" series

http://www.eur-op.eu.int/indexen.htm

PRE-LEX (free of charge)

http://www.europa.eu.int/pre-lex

Бази на податоци:

WEB адреси

BACH (enterprises)

http://europa.eu.int/comm/economy/
_finance/databases/bach_en.htm

CORDIS (research - development)

http://www.cordis.lu

ECLAS (electronic library database)

http://europa.eu.int/eclas

EUDOR (EU publications on the Internet)

http://eudor.eur-op-eu.int

IDEA (Who is who in the EU?)

http://158.169.50.70/idea/ideaen.htm

SCADPLUS (EU policies)

http://www.europa.eu.int/scadplus/
scad_en.htm
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TED (tender database)

http://ted.eur-op.eu.int

TED ALERT SERVICE

http://www.tenders.com

Информациско општество, Телеком

WEB адреси

Data protection

http://europa.eu.int/comm/internal_market/
en/media/dataprot/news/index.htm
http://europa.eu.int/comm/internal_market/
en/media/dataprot/news/index.htm

EU Domain information

http://www.ec-pop.org

Information Market Observatory (I am Europe)

http://www2.echo.lu/

Information Society

http://europa.eu.int/comm/dgs/
information_society/index_en.htm

Information Society Project Office

http://www.ispo.cec.be

The European IT Forum 2000 will Europe leapfrog
the US in e-business? - URL:

http://emea.idc.com/forum/forum2000

Институции и агенции

WEB адреси

Committee of the Regions

http://www.ces.eu.int

Council of the European Union

http://ue.eu.int

Court of Auditors

http://www.eca.eu.int

Delegations in EU member states

http://europa.eu.int/comm/
represent_en.htm

Economic and Social Committee

http://www.esc.eu.int/

EU inner reforms

http://db.consilium.eu.int/cig/
default.asp?lang=en

EU institutions and addresses

http://www.europarl.eu.int/dg7/
address/en/addrinst.htm#ec

Europarl

http://www.europarl.eu.int

European Agency for Safety and Health at Work

http://europe.osha.eu.int/

European Agency for the Evaluation of Medicinal
Products

http://eudraportal.eudra.org/

European Central Bank

http://www.ecb.int

European Centre for the Development of
Vocational Training - (CEDEFOP)

http://www.cedefop.gr

European Commission

http://www.europa.eu.int/
comm/index_en.htm

European Commission Directorate General

http://www.europa.eu.int/comm/dgs_en.htm

European Court of Justice

http://www.curia.eu.int/en/index.htm
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European Environment Agency

http://www.eea.eu.int/

European Industrial Relations Observatory

http://www.eiro.eurofound.ie/

European Investment Bank

http://eib.eu.int/

European Investment Fund

http://www.eif.org/

European Monitoring Centre on Racism and
Xenophobia (EUMC)

http://www.eumc.at

European Monitpring Centre for drugs and drug
addiction

http://www.emcdda.org/

European Ombudsman

http://www.euro-ombudsman.eu.int

Office for Harmonization in the Internal Market

http://www.oami.eu.int/

Parliament

http://www.europarl.eu.int/sg/
tree/en/default.htm

Reports of the European Parliament

http://www.europarl.eu.int/
plenary/en/default.htm

Новости

WEB адреси

Enlargement weekly

http://europa.eu.int/comm/
enlargement/docs/weekly_arch.htm

EU news, forums

http://www.euractiv.com

Eur-Op News

http://www.eur-op.eu.int/general/en/opnews.htm

Europe by Satellite

http://www.europarl.eu.int/dg3/audiov/en/ftv.htm

European Information Service (EIS)

http://www.eis.be

European voice

http://www.european-voice.com

Information and communication services

http://europa.eu.int/en/comm/
dg10/infcom/contents.html

Press and Communication

http://europa.eu.int/comm/dgs/
press_communication/index_en.htm

Македонија

WEB адреси

Влада на република македонија

www.vlada.mk

Министерство за надворешни работи

www.mfa.gov.mk

Министерство за финансии

www.finance.gov.mk

Mинистерство за економија

www.economy.gov.mk

Министерство за транспорт и врски

www.mtc.gov.mk

Министерство за животна средина и просторно
планирање

www.moepp.gov.mk
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Министерство за труд и социјална политика

www.mtsp.gov.mk

Министерство за образование и наука

www.mon.gov.mk

Министерство за локална самоуправа

www.mls.gov.mk

Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство

www.mzsv.gov.mk

Министерство за информатичко општество

www.mio.gov.mk

Секретаријат за европски прашања

www.sep.gov.mk

Агенција за информации

http://www.sinf.gov.mk

Агенцијата за млади и спорт

http://www.ams.gov.mk

Агенцијата за развој и инвестиции

http://www.adi.gov.mk

Државен завод за статистика

http://www.stat.gov.mk

Службен весник на Република Македонија

http://www.slvesnik.com.mk/

Делегација на Европската комисија во
Република Македонија

http://www.delmkd.ec.europa.eu

Мултилатерални донатори
ЕЦХО – Канцеларија за хуманитарна помош

http://www.delmkd.ec.europa.eu/mk/eu_programm
es/ECHO-3.htm

ФАО - Организација на ОН за храна и
земјоделство

http://www.fao.org

ММФ - Меѓународен монетарен фонд

http://www.imf.org/

ИМГ - Интернационална менаџмент група

http://www.img.org.mk

ОSСЕ

http://www.osce.org/skopje

УНДП - Програма за развој на Обединетите
нации

http://www.undp.org/

УНДП - Програма за развој на Обединетите
нации (Македонија)

http://www.undp.org.mk/

УНЕСКО

http://www.unesco.org

УНХЦР

http://www.unhcr.ch

УНИЦЕФ

http://www.unicef.org

Светска банка

http://www.worldbank.org

СЗО - Светска здравствена организација

http://www.who.org

Ппддрщка на прпцеспу на деценурализација

111

