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Извршно резиме  
 

 Улогата на просторното планирање е промоција на долгорочен и одржлив социо-
економски развој, и спречување на неговото штетно влијание врз животната средина. Тоа 
е алатка за воспоставување на баланс помеѓу расположивиот простор, економскиот и 
демографскиот развој, природните и културните ресурси. Просторните планови се 
највисоки стратешки документи за планирање и уредување на просторот, кои 
задолжително се спроведуваат при изработка на просторно планска, урбанистичка, 
проектна и друга документација од пониско ниво.Просторното планирање е дејност од 
највисок јавен интерес. 

Во изработката и имплементацијата на просторните планови, целокупната 
институционална инфраструктура во Државата има свое место, улога и одредени задачи. 
Најзначајни засегнати страни се Владата на РСМ, Собранието, Министерството за 
животна средина и просторно планирање и Агенцијата за планирање на просторот. Во 
изработката на плановите учествуваат и државните органи, единиците на локалната 
самоуправа, институции, установи и правни лица надлежни за одредени ресори кои го 
користат просторот за одредени активности. Освен институциите кои се дел од 
државниот апарат, за потребите на изработка на плановите се формираат и посебни тела 
кои имаат значајна улога и обврски во процесот на изработка и донесување на плановите 
(Координативни тела, општински комисии за урбанизам, партиципативни тела и др.). 

Просторните планови воглавно се финансираатод буџетот на РСМ, но во јивното 
финансирање може да партиципираат или исцело да го покријат и други субјекти 
(Центри за развој на планските региони, ЕЛС, други правни субјекти, како и меѓународни 
донатори. Донесувањето на просторниот план, како највисок акт за планирање и 
уредување на просторот на Државата е предвидено со Уставот на Република Северна 
Македонија. 

 Просторното планирање до 2020 година беше регулирано со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање и Законот за спроведување на Просторниот план 
на Република Македонија. Со донесување на Законот за урбанистичко планирање во 
2020 година, во кој не е опфатено просторното планирање, настана правен вакум и од 
тие причини е потребно во најскоро време да се донесе посебен закон за просторно 
планирање. 

Просторниот план на Република Северна Македонија како највисока национална 
стратегија за просторен развој се разработува по пат на изработка и донесување на: 

– Просторни планови на региони; 
– Просторни планови на општини,општините во Градот Скопје и Градот 

Скопје, као посебна единица на локалната самоуправа и  
– Просторни планови за подрачја од јавен интерес за Државата. 

Изработка на проасторните планови, како интердисциплинарни, комплексни и 
сеопфатни стратешки документи, трае и по неколку години. Се изработуваат од работни 
и синтезни тимови, консултантни и соработници од редот на еминентни стручни лица  со 
високи референци од областите кои ги разработуваат просторните планови.Постапката 
на донесување на просторните планови, во Собранието на РСМ, е исто така долготрајна 
и комплексна, па често се случува во периодот на донесување на планот, во просторот 
да настанат значајни промени со кои понекогаш се доведува во прашање актуелноста и 
релевантноста на планските решенија. 

Клучни чинители од аспект на просторното планирање, во процесот на изработка 
на Националната развојна стратегија се: 
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 Владата на Република Северна Македонија, која ја води политиката на 
просторен развој, 

 Планските региони, како основни фактори на регионалниот развој, и 
второ ниво на управување и одлучување во Државата, 

 Министерствата во Владата на Република Северна Македонија, 
задолжени за одделни ресори кои се предмет на стратешкото планирање, 

 Единиците на локална самоуправа и Градот Скопје, 
 Други релевантни институции кои даваат сопствен придонес во 

креирање и спроведување на стратешките плански документи или 
обезбедуваат соодветна база на податоци, неопходна за изработка на 
плановите, 

 Научно образовните институции како претставници на холистичкиот 
пристап во процесот на планирање, 

 Граѓаните на Република Северна Македонија, кои се најобјективниот и 
најкритичен елемент во процесот на планирање, коректор на јавното 
мислење и политиката, и најдобар показател за тоа дали и колку 
стратегијата е добро формулирана во насока на задоволување на нивните 
потреби. 

Улогата и значењето на Националната развојна стратегија е од особено значење 
поради можноста да ги обедини најзначајните аспекти, политики, насоки и одредби на 
секторските стратегии, да ги преиспита и на тој начин да дефинира политики и мерки со 
кои ќе се надминат секторските неусогласености и ќе се понудат еднозначни, јасни и 
конкретни мерки и политики со кои на соодветен начин ќе бидат вклучени и 
презентирани секторските цели, политики и интереси на сите засегнати страни и 
чинители во развојот и управувањето со Државата. 

Податоците и информациите на кои се заснова целокупната планска постапка и 
се дефинираат планските решенија, се прибираат од релевантни и доверливи извори 
преку надлежни јавни институции и државни органи. Методологијата на прибирање и 
обработка на податоците е утврдена на ниво на секоја одделна институција и најчесто не 
обезбедува долгорочно и систематско следење и објавување на податоците поради 
измени во методологијата на прибирање на податоци, промени во надлежностите на 
институциите, административно-територијални организации на државата, преклопување 
на надележности помеѓу институциите, отсуство на единствена методологија и утврдени 
индикатори. 

Во процесот на консултации со релевантните чинители на Националната развојна 
стратегија, добиени се квалитетни и значајни инпути за многу прашања и проблеми кои 
реално егзистираат во нашата Држава и за кои може да се изнајдат соодветни решенија 
низ процесот на просторното планирање.  

Врз основа на презентираните очекувања и придобивки од просторното 
планирање и просторните планови како највисоки стратешки документи за уредување на 
просторот, искажани од чинителите, и предложените мерки за нивно постигнување, 
можно е креирање на предлог визија за Националната развојна стратегија во 2042 година: 

Постигнување на одржлив, балансиран просторен развој, како основа за 
економски просперитет, подигнување на квалитетот на живеење за сите 
граѓани,висок степен на заштита на животната средина, природата и културните 
вредности и интеграција во европскиот просторен систем. 

Националната развоја стратегија може да даде значаен придонес во промовирање 
на просторното планирање, како процес, наука и практика.  

Во таа цел, во рамките на оваа тематска анализа се дадени две групи на препораки:  
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- за процесот на изработка на просторни планови и 
- за процесот на спроведување на просторните планови. 

 
1. Вовед - контекст, стратешко опкружување, предизвици  

 
Од мноштвото дефиниции за поимот просторно планирање, како најцелисходна 

се издвојува онаа која го опишува просторното планирање како: „општествена наука, 
чија задача е да ги открива и теоретски објаснува објективните законитости на развојните 
процеси во просторот и да ги утврдува принципите, критериумите, методите, 
инструментите и мерките на свесната општествена организација на просторот по пат на 
соодветни просторни планови, а во функција на похармоничен економски и општествен 
развиток во рамките на цивилизацијата што се наоѓа во процес на постојана 
трансформација”1. 

Сеопфатниот пристап на просторното планирање е пристап на политика за 
просторен развој која ги зема предвид сите фактори кои можат да влијаат на просторниот 
развој на одредена територија, без оглед на нивната природа. Особено внимание се 
посветува на доследноста на јавните (секторски) политики кои имаат јасно влијание на 
територијата со цел да се обезбеди висок степен на територијална кохезија и да се 
избегнат недостатоците како што се недоволни синергии и подоптимални ефекти од 
распределба на средствата и производството на територијални влијанија кои го 
неутрализираат посакуваниот просторен развој.2 

Задача на планирањето не е детално дефинирање на природата, големината и 
условите на појавата која треба да се случи, туку воспоставување на процедура, односно 
рамка која ќе овозможи насочување на појавите во саканата насока. Заради тоа основната 
цел на планирањето е да определи насока на социо-економските, политичките и 
физичките промени. Со тоа се остварува можноста за следење на реализација на планот 
како и метод за избор помеѓу можните развојни опции. Меѓутоа, социо-економските 
услови и актери на промените се варијабилни, така што и целите и задачите врз кои 
базира планот, исто така, мора да се менуваат. Задоволителната форма на планирањето 
би требало да обезбеди континуитет на процесот, постојана повратна спрега од следење 
на планот до модификација на целите и формулирање на алтернативни стратегии. 

 Основата на рационалното планирање ја сочинува јавниот интерес за кој се 
претпоставува дека најдобро може да се процени преку техники на вреднување кои ги 
преземаат планерите. Планирањето се третира како механизам за координација на 
влијанието на јавната и приватната употреба на земјиштето и набљудување на идните 
последици. 

 Улогата на просторното планирање е промоција на долгорочен и одржлив социо-
економски развој, и спречување на неговото штетно влијание врз животната средина. Тоа 
е алатка за воспоставување на баланс помеѓу расположивиот простор, економскиот и 
демографскиот развој, природните и културните ресурси.  

 Предметот на просторното планирање опфака: 
● Насочување на вкупниот развој од аспект на дистрибуција на населението 

и активностите, 
● Организација и вертикално и хоризонтално уредување на системот на 

населбите и мрежата на инфраструктурните системи, и 
● Регулирање на односите помеѓу атрибутите на наведените елементи. 

 
1 Д-р Д.Вељковиќ, Д-р М.Будиноски, Просторно планирање, 1998 (35) 
2 European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT): Spatial development 

glossary, 2007 (9) 



Национална развојна стратегија 2022-2041 
Тематска област: Просторно планирање 

 
 

5 

Покрај воведувањето на еколошките моменти во просторното планирање на 
голема порта, така што тие се повеке стануваат дел на интегрален просторно-
урбанистичко-еколошки пристап, за новите концепции карактеристично е нагласено 
вклучување на определени економски и социјални аспекти во концепти и модели кои се 
развиваат во рамките на просторното планирање. 

Специфичноста на просторното планирање може да се согледа низ некои основни 
и најсуштествени принципи. Тоа ги користи сите општи принципи кои се 
карактеристични за сите видови планирања, но освен нив во просторното планирање се 
истакнуваат и оние низ кои може да се воочат посебните атрибути на просторното 
планирање. Такви се: 

– принципот на интегралност и интердисциплинарност, 
– принципот на долгорочност, 
– принципот на перманентно или континуирано планирање, 
– принципот на научност или креативност, 
– принципот на демократско планирање, 
– принципот на развојност, 
– принципот на објективност, 
– принципот на мерливост, совладливост и применливост, 
– принципот на ангажираност, објективност, еластичност, критичност и 

други принципи. 
Принципот на интегралност и интердисциплинарност ја изразува особеноста на 

просторното планирање да го одрази целокупниот развој, да ги зема предвид сите 
релевантни фактори и ја утврдува нивната меѓузависност (економски, природни, 
социолошки, технички и други аспекти на развојот).  

Принципот на долгорочност го изразува долгорочниот карактер на просторното 
планирање. Промените што ги планира и насочува овој план можат да се реализираат во 
подолг временски период. 

Принципот на перманентно или континуирано планирање ја изразува можноста 
за менување на елементите и појавите на планот како последица на измените што ке 
настанат во новонастанатите ситуации.  

Принципот на научност и креативност ја изразува особеноста на просторното 
планирање сестрано да ги примени методите и достигнувањата на современата наука и 
техника, а нивната ефикасност е условена од научно-истражувачката работа. 

Принципот на демократско планирање е изразен преку високиот степен на 
ангажираност и учество на сите фактори на развојот, како и целосната јавност на 
плановите и планирањето, што особено доаѓа до израз при усвојувањето на плановите 
низ демократска процедура на непосредно парламентарно одлучување. 

Принципот на развојност во просторниот план е присутен, со тоа што во него 
како инструмент на насочување мора да се содржи минатоста, сегашноста и идноста. 

Принципот на објективност е присутен поради тргнувањето од објективната 
стварност и од објективно утврдените и протолкувани појави. 

Принципот на ангажираност указува на потреба од ангажирање на сите субјекти 
на развојот како во процесот на планирањето така и во процесот на усвојувањето и 
спроведувањето на планот. 

Просторните планови, поради својот обврзувачки карактер, како и поради 
начинот на нивно донесување имаат карактер и значење на законски документи. Нивните 
решенија и одредби задолжително се почитуваат при изработка на друга планска и 
проектна документација. 
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2. Преглед на институционалната структура и клучните чинители  

 
       Просторното планирање е во главно активност на државата. Државата на 

различни нивои може да го претставува интересот на заедницата, координира акции на 
индивидуи и групи и разгледува долгорочни последици од тие акции, што секако не 
значи дека интересите на заедницата се нешто апстрактно, над интересите на 
индивидуите и групите. 

      Просторното  планирање е во надлежноста на јавниот сектор на државата, која 
има улога на посредник помеѓу различните интереси  врзани за просторот.  

      Планирањето претставува начин на кој јавниот сектор (државата) на различни 
нивои на власта влијае врз приватните и јавните активности преку водење, поставување 
на правила, регулативи и иницијативи. Нагласокот на јавниот сектор не значи дека 
одлучувањето во рамките на приватниот сектор се занемарува. Во демократските 
пазарни општества, државата денес се наоѓа во комплексната интеракција со приватниот 
сектор.    

Просторното планирање во нашата Држава се институционализира во 1970 
година кога Собранието на СРМ заклучува “дека е основано испитувањето на потребата 
општественото планирање да добие и своја просторна димензија”. За стручно 
спроведување на вака донесениот заклучок, истата 1970 година се основа Дирекцијата за 
просторно планирање во Охрид, која подоцна  се трансформира во Институт за 
просторно планирање .  

Во овој дваесетгодишен период интензивно се изработуваат просторни планови, 
се со цел целата територија на, тогаш, Социјалистичка Република Македонија да биде 
покриена со просторни планови. Институтот за просторно планирање згаснува во 1991 
година. 

Повторното воспоставување на системот на просторно планирање во самостојна 
Република Македонија започна со усвојувањето на Програмата за изготвување и 
донесување на Просторниот план на Република Македонија, од страна на Владата и 
Собранието на Република Македонија, во 1995 година.За таа цел се формира и Јавно 
претпријатие за просторни и урбанистички планови, како изготвувач на Просторниот 
план на Република Македонија, во кое се формира стручен работен тим од најискусните 
истакнати планери во Државата. 

Согласно актуелната законска регулатива, воспоставена со Законот за просторно 
и урбанистичко планирање во 2005 година (“Службен весник на РМ “ бр. 51/05), денес 
во изработката и имплементацијата на просторните планови, целокупната 
институционална инфраструктура во Државата има свое место, улога и одредени задачи. 
Сепак клучната улога, утврдена како законска обврска, ја имаат неколку институции: 
1. Влада на Република Северна Македонија 

На предлог на ресорните министерства за просторно, односно урбанистичко 
планирање (Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерство 
за транспорт и врски), секоја година, Владата донесува Годишни програми за изработка 
на просторни и урбанистички планови. 

Со Годишните програми за изработка на просторни планови, Владата, може да 
предвидува изработка на просторен план на Државата, регионални просторни планови 
како негова  разработка, просторни планови на општините или на други подрачја од јавен 
интерес. Во процедурата на донесување на просторните планови, Владата учествува на 
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начин што го усвојува нацрт и предлог просторниот план, пред да го проследи на 
усвојување во Собранието на Република Северна Македонија, на предлог на надлежното 
Министерство за животна средина и просторно планирање. Просторните планови се 
финансираат од буџетот на Република Северна Македонија. Но, во нивното финансирање 
може да партиципираат или исцело да го покријат и други субјекти, како: Центрите за 
развој на планските региони, општините, национални и интернационални донатори и др. 

Во рамките на годишните програми за изработка на урбанистички планови, 
Владата, во зависност од утврдените цели и приоритети во развојот, предвидува 
изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти, за чие донесување и 
имплементација се надлежни општините доколку се работи за објекти и намени во 
просторот од локално значење или втора категорија, согласно Законот за градење; 
односно Министерството за транспорт и врски, за објекти и зафати кои се од државно 
значење, односно прва категорија согласно Законот за градење. 

Во креирањето на овие програми, по пат на јавен повик, со свои предлози 
учествуваат сите Единици на локална самоуправа во Државата. Улогата на Владата, на 
предлог на ресорното Министерство за транспорт и врски е селекција и избор на 
приоритетни урбанистички планови и проекти со кои се спроведува јавниот интерес. 
2.  Собрание на Република Северна Македонија 

По претходно обезбедени мислења од сите Министерства во Република Северна 
Македонија и усвојување на нацрт и предлог фазите од просторните планови од страна 
на Владата на РСМ, отпочнува пстапката на усвојување на просторните планови, која се 
спроведува низ демократски и транспарентен процес во Собранието на Република 
Северна Македонија. Просторните планови во нацрт и предлог фаза се разгледуваат низ 
соодветни собраниски комисии, после што на пленарна седница, по спроведена јавна 
дебата, Собранието го утврдува нацртот, односно го усвојува предлог Просторниот план 
на Република Северна Македонија и регионалните просторни планови кои се негова 
разработка.По усвојување на плановите и нивно објавување во Службен весник, 
плановите се конечни документи и започнува нивното спроведување. 
3. Министерство за животна средина и просторно планирање  

Согласно Законот за органи на управа, во 2000 година  Министерството за 
животна средина и просторно планирање се издвои од дотогашното Министерство за 
урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, превземајки ја надлежноста просторно 
планирање. Министерството е задолжено за подготовка и реализација на годишните 
програми за изработка на просторни планови, кои ги донесува Владата на РСМ. Предлог 
годишната програма за изработка на просторни планови, Министерството за подготвува 
во соработка со Агенцијата за планирање на просторот, која е изработувач на 
просторните планови. Во процесот на реализација на Програмата, Министерството за 
животна средина и просторно планирање има задача да ја координира изработката на 
просторните планови, Програмата и Годишните извештаи за спроведување на 
просторните планови. Во процедурата за донесување на просторните планови, 
Министерството за животна средина и просторно планирање ги вклучува сите 
министерства и други стручни институции кои имаат надлежности во одделни сегменти 
кои ги разработуваат просторните планови, со свои мислења, сугестии и забелешки во 
оформување на конечниот документ кој оди на усвојување во Владата и Собранието на 
Државата. 

4. Министерство за транспорт и врски 
Министерството за транспорт и врски е правен наследник на Министерството за 

урбанизам, градежништво, сообракај и екологија, во чија надлежност е реализацијата на 
годишните програми за изработка на урбанистички планови и урбанистичко-планска и 
проектна документација од највисок државен интерес. Пред подготвување на годишната 
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програма, Министерството објавува јавен повик до општините за учество со свои 
предлози кои се однесуваат на урбанистички планови и планска документација, потребна 
за поттикнување и интензивирање на локалниот развој. Во зависност од обемот на 
Програмата и расположивиот буџет, се утврдува нејзината содржина во која се 
вклучуваат урбанистички планови и планска документација за повеќето од општините 
во Државата. Критериумите за избор на планови и планска документација се однесуваат 
на приоритетните потреби на општините, но се води сметка и за тоа плановите да 
претставуваат јавен интерес за Државата. Министерството, преку своите сектори и 
одделенија, ја координира постапката на изработка на урбанистичките планови и планска 
и проектна документација, дава свои мислења и сугестии и конечна согласност на 
плановите во предлог фаза, пред нивно усвојување од надлежните органи. 

5. Агенција за планирање на просторот  
Формирана во 2006 година, како наследник на дотогашното Јавно претпријатие 

за просторни и урбанистички планови, Агенцијата за планирање на просторот е стручна 
институција задолжена за спроведување на политиката на планирање и уредување на 
просторот на Републиката, преку изработка на просторниот план на Државата и негова 
разработка низ регионални просторни планови, просторни планови на општини и 
просторни планови на подрачја од јавен интерес. Агенцијата исто така е задолжена за 
следење на спроведувањето на Просторниот план преку изработка на  тригодишна 
Програма за спроведување и Годишен извештај за спроведување на Просторниот план 
на Државата. Покрај просторните планови, работниот тим на АПП е задолжен и за 
изработка на урбанистички планови и планска документација предвидена со Годишните 
програми на Владата, на предлог на Министерството за транспорт и врски. Согласно 
Законот за урбанистичко планирање, одржувањето и ажурирањето на единствениот 
просторно-информативен систем на Државата, финансирано од буџетот на Државата е 
исто така обврска која и е доделена на Агенцијата за планирање на просторот. 

Надлежностите на Агенцијата за планирање на просторот се утврдени со Законот 
за урбанистичко планирање (чл.74, Сл. весник на РСМ бр. 32/2020).  

 Агенцијата за планирање на просторот, како изработувач на просторните 
планови, во консултација со носителот на изработка (МЖСПП), изработува Програма за 
изготвување на просторниот план, формира стручен работен тим во кој учествуваат 
национални и интернационални експерти по одделни области, како и домашни и 
меѓународни консултанти - експерти од одделни научни области кои ги обработува 
Планот. 

6. Плански региони/Центри за развој на планските региони 
Центрите за развој на планските региони имаат можност за: поведување 

иницијатива за изработка на просторен план, финансирање на неговата изработка и 
учество во постапката на изработка заедно со останатите институции во Државата, по 
пат на давање мислење, забелешки и сугестии. Донесувањето на регионалните просторни 
планови е обврска на Собранието на РСМ, па оттаму и овие документи се оценуваат како 
инструменти на централната власт, иако од стратешки аспект тие треба да се главни 
инструменти за спроведување на политиката на регионален просторен развој, во која 
планските региони треба да имаат носечка функција. Од тие причини, во Методологијата 
за изработка на просторни планови3, планските региони се посочуваат како еден од 
најзначајните засегнати страни и клучни фактори во процесот на изработка и 
имплементација на просторните планови. За зајакнување на нивната улога и значење во 
процесот на изработка на просторните планови помеѓу нарачателот на планот 

 
3 Агенција за планирање на просторот (2020), „Методологија за изработка на Просторен план на 

Република Северна Македонија 
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(Министерство за животна средина и просторно планирање), изготвувачот (Агенција за 
планирање на просторот) и Центрите за развој на планските региони, се склучува 
меморандум за соработка, со кој се утврдуваат конкретни обврски и задачи на планските 
региони. 

Доколку ја согледаат потребата од изработка на просторен план за планскиот 
регион и неговото значење како стратешки документ од значење за регионалниот 
просторен развој, центрите за развој на планските региони може да поведуваат 
иницијативи за отпочнување со изработка на просторен план. Прифаќањето на ваквата 
иницијатива од страна на Владата на Република Северна Македонија се потврдува со 
вградување на таквата иницијатива во Годишната програма на Владата за изработка на 
просторен план. Планските региони може да учествуваат и во финансирањето на 
изработка на просторниот план, но тоа не е обврзувачко. 

7. Единици на Локална самоуправа - ЕЛС 
Локалната самоуправа преку своите годишни програми е надлежен субјект за 

изработка и донесување на урбанистички планови и планска документација за подрачја 
и објекти од локално значење.  

Постапката за донесување на урбанистичките планови е контролирана од 
централната власт низ процесот на издавање на Решение за услови за планирање на 
просторот, од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање; и 
согласност на предлог планот, од страна на Министерството за транспорт и врски. 

За реализацијата на надлежностите од областа на урбанистичкото планирање на 
локално ниво, согласно Законот за локална самоуправа е одговорна општинската 
администрација во рамките на Одделенијата за урбанизам при ЕЛС, а исто така и други 
тела и комисии кои општината ги формира токму за таа намена.  

8. Други субјекти 
Во изработката на плановите учествуваат и државните органи, единиците на 

локалната самоуправа, институции, установи и правни лица надлежни за работите од 
областа на: водоводни, електроенергетски, гасоводни и други инфраструктури, 
сообракајот и транспортот, воздухопловството, телекомуникациите, одбраната, 
културата, здравство, образование, стопанство, земјоделство, шумарство, спорт и 
рекреација, финансии, статистика, заштита на животната средина, заштита на 
културното наследство, заштитата и спасувањето, здравствена заштита, социјална 
заштита, географија, геологија, геофизика, сеизмика и хидрометеорологија, како и други 
дејности релевантни за проекција на просторниот развој; по пат на доставување на 
податоци и информации со кои располагаат, а кои се битни за оформување на 
документационата основа на плановите, како и развојни проекции, предлози и мислења 
што се неопходни за утврдување на планските решенија. Оваа задача на институциите е 
произлегува од Законот за урбанистичко планирање, според кој тие имаат обврска 
податоците со кои располагаат, а кои се од значење за изработка на Планот, да ги 
отстапуваат без надокнада. 

Согласно принципот на инклузивност, кој е регулиран и со релевантната  законска 
регулатива за планирање, во процесот на стручна презентација, стручна расправа и јавна 
анкета на плановите, имаат можност за учество претставници на стручната јавност, како 
и засегнати граѓани, граѓански здруженија и асоцијации и да го искажат своето мислење, 
да даваат забелешки и предлози за подобрување на планските решенија, кои 
задолжително се разгледуваат од изготвувачот, се прифакаат и вградуваат во планот, а 
доколку не се прифакаат, за тоа се дава соодветна аргументација. 

Освен институциите кои се дел од државниот апарат, за потребите на изработка 
на плановите се формираат и посебни тела кои имаат значајна улога и обврски во 
процесот на изработка и донесување на плановите. Тоа се: 
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● Координативно тело за изработка на Просторен плна на Државата, кое го 
формира Владата на Република Северна Македонија. Координативното тело има 
најмалку 15 членови, кои се назначуваат од редот на министрите и претставници 
на одделни министерства, како и претставници на други институции, на предлог 
на нарачателот и изготвувачот. Координативното тело има задача редовно и 
активно да ја следи изработката на Планот, да ги координира активностите и да 
воспоставува соработка помеѓу координаторот (надлежното министерство) и 
изработувачот на Планот, центрите за развој на планските региони, единиците 
за локална самоуправа и други субјекти, директни и индиректни учесници во 
изработката на Планот4. Со Координативното тело раководи Министерот за 
животна средина и просторно планирање, како претставник на нарачателот на 
Планот и органот кој е директно одговорен за неговата имплементација. Преку 
Координативното во Просторниот план се интегрираат националните 
приоритети и секторските развојни стратегии и на тој начин се обезбедува 
усогласување на посебните цели, приоритети и интереси на одделните носители 
и чинители на развој на подрачјето на Државата. Доколку во процесот на 
утврдување на планските решенија се појават евентуални конфликти помеѓу 
секторските интереси поврзани со користење на просторот, тие, треба да се 
надминат во рамките на Координативното тело и да се утврдат конечни плански 
решенија кои ке бидат прифатени од сите засегнати страни. 

● Општински комисии за урбанизам, кои се формираат согласно Законот за 
урбанистичко планирање, активно учествуваат во процедурите на донесување 
на урбанистичките планови. Структурата на комисиите ја сочинуваат 3-5 члена 
(во зависност од големината на општината), од кои дел припаѓаат на 
општинската администрација, а дел се надворешни членови, со искуство од 
областа на планирањето и овластувања за изработка на урбанистички планови. 

● Партиципативни тела, кои, согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РСМ бр. 32/20), за обезбедување на инклузивност, партиципативност 
и јавност во процесот на урбанистичко планирање, општините имаат обврска да 
ги формираат со цел да ги претставува интересите и интересните групи во 
локалната заедница и да ги пренесуваат ставовите, мислењата и потребите на 
граѓаните и правните лица, да ги следат состојбите во планирањето по пат на 
давање иницијативи, насоки и сугестии за планските решенија, да ги 
разгледуваат планските програми и планските решенија во работна верзија, и на 
истите да даваат свои забелешки и сугестии кои може да се вградат во конечната 
верзија на плановите. Партиципативното тело се формира на доброволна основа, 
со неограничен број членови, а го сочинуваат претставници на комисијата за 
урбанизам, општинската администрација, претставници на правното лице кое го 
изработува планот, претставници на урбаните и месните заедници, НВО, 
здруженија на граѓани и граѓански активисти, како и граѓани стручни од областа 
на планирањето, односно други области суштествени за планирањето и 
одржливиот развој. Партиципативното тело има право да расправа за сите 
работи од надлежност на ЕЛС и може да влијае на политиките на просторен 
развој. 

 
2.1. Преглед на релевантни стратегии, (повеке)годишни програми и планови 
 

 
4 Агенција за планирање на просторот (2020), „Методологија за изработка на просторен план на 

Република Северна Македонија 
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Регулатива 
Донесувањето на просторниот план, како највисок акт за планирање и уредување 

на просторот на Државата е предвидено со Уставот на Република Северна Македонија, 
каде (во чл. 68) тоа е утврдено како една од надлежностите на највисокиот законодавен 
дом - Собранието на Република Северна Македонија. Уредувањето и хуманизацијата на 
просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, кои се 
основни цели на просторниот план, претставуваат темелни вредности на уставниот 
поредок на Државата, исто така споменати во Уставот на РСМ. 

Основната правна рамка релевентна за просторното планирање досега ја 
сочинуваа 2 закони: 

– Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и  

– Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија 
(Сл. весник на РМ бр.39/04). 

Законот за просторно и урбанистичко планирање ја регулираше дејноста 
просторно планирање и го утврдуваше видот на просторни планови, постапката на 
донесување и имплементација на планските решенија зацртани со просторните планови.  
Со донесување на Законот за урбанистичко планирање во 2020 година, престана да важи 
Законот за урбанистичко планирање. Материјата релевантна за просторното планирање 
и просторните планови не е опфатена со овој закон. Само постапките за просторните 
планови отпочнати согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање 
продолжуваат по истиот закон. Отпочнувањето на нови активности од областа на 
просторното планирање, во моментов нема соодветна правна основа. Во ваква ситуација 
за регулирање на дејноста просторно планирање е неопходно донесување на нов, посебен 
закон за просторно планирање. 

Новиот закон за просторно планирање со подзаконските акти кои ќе се донесат, 
ќе претставува правна рамка за процесот на донесување новиот просторен план на 
Државата, чија изработка е отпочната, како и за инструментите, мерките и активностите 
за негово спроведување. 

Како интердисциплинарна и мултидисциплинарна дејност, просторното 
планирање е во посредна или непосредна врска и зависност и со сите други законски и 
подзаконски акти кои на било кој начин го третираат просторот, како: Закон за 
земјоделско земјиште, Закон за шуми, Закон за пасишта, Закон за води, Закон за животна 
средина, Закон за јавни патишта, Закон за домување, Закон за заштита на природата, 
Закон за заштита на културно наследство, Закон за заштита и спасување, Закон за 
домување, Закон за образование и др. 

Со Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија се 
уредени условите, начинот и динамиката на спроведување на Просторниот план на 
Република Македонија, правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на 
Планот, финансирањето и надзорот над спроведување на Просторниот план, увидот во 
Планот и користење на податоците.  

Во овој Закон се прецизирани и механизмите за спроведување на Просторниот 
план (Програма за спроведување на Просторниот план, Годишен извештај за 
спроведување на Планот и услови за планирање на просторот), како и задачите и 
обврските на сите субјекти – надлежни институции во процесот на спроведување на 
Планот. Овој закон јасно го утврдува местото и значењето на Просторниот план во 
хиерархијата на плански документи од различна природа и карактер, утврдувајќи 
обврска за задолжително усогласување на сите стратешките и развојни програми и 
планови и други документи од јавен интерес со Просторниот план на Државата. 
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Со оглед на тоа што овој закон се однесува на Просторниот план на Република 
Македонија (2004-2020), чиј плански хоризонт одмина, со донесување на новиот 
Просторен план на Република Северна Македонија, со плански период 2021-2040 година, 
потребно е ревидирање на овој закон или донесување на нов кој ќе го регулира 
спроведувањето на новиот просторен план. 

Документација 
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање5 постои единствена 

национална стратегија за просторен развој на Државата и тоа е Просторниот план на 
Република Северна Македонија, кој се разработува по пат на изработка и донесување на: 

– Просторни планови на региони 
– Просторни планови на општини, општините во Градот Скопје и Градот 

Скопје, као посебна единица на локалната самоуправа и  
– Просторни планови за подрачја од јавен интерес за Државата. 

Просторниот план на Државата, како највисока национална стратегија, во 
планерската теорија и пракса се нарекува „устав” во планирањето, со кој се дефинираат 
основните стратешки правци и решенија во уредување на просторот. Во хиерархијата на 
планирањето, тој го завзема највисокото место, а сите планови од пониско ниво 
претставуваат негова разработка. 

 
 
Слика 1. Вертикална и хоризонтална усогласеност на стратегиите и планските документи 

 
5Вон сила од јуни 2020 година, кога е донесен Закон за урбанистичко планирање 



Национална развојна стратегија 2022-2041 
Тематска област: Просторно планирање 

 
 

13 

Извор:Душица Трпчевска Анѓелковиќ: „Оптимизација на користење на вонурбаното земјиште во 
просторното планирање на скопскиот регион од аспект на намалување на процесите на негова 
деградација“, докторски труд, 2014 

Со „Просторниот план на Државата се утврдуваат:  
– долгорочни основи за организација, уредување и користење на просторот 

на Државата, 
– насоки на урбанизација и основни критериуми за уредување на населбите, 
– плански мерки  и критериуми за користење на природните ресурси и 

заштита на животната средина, 
– услови за заштита и користење на подрачја од посебно значење и 
– коридори на основни  (магистрални) инфраструктурни системи. 

Просторниот план на Република Македонија, донесен пред 16 години претставува 
единствен важечки стратешки документ во областа на просторното планирање на 
национално ниво. Фактот што неговиот плански период одминува, а во меѓувреме во 
Државата настанаа бројни и битни општествени, економски и политички промени, ја 
наметна потребата од донесување на одлука за отпочнување со изработка на нов 
просторен план на Државата6. 

 
Слика 2. Просторен план на Република Македонија 2002-2020 
Извор: Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови, 2004 год. 

Регионалните просторни планови , согласно Законот, може да се изработуваат за 
„подрачја кои претставуваат географска, економска или функционална целина”. Во 
рамките на оваа дефиниција е содржана и можноста (но не и обврската) за изработка на 
регионални просторни планови за планските региони. Важноста на регионалните 
планови денес е посебно нагласена поради тоа што тие претставуваат услов за пристап 
кон структурните фондови на ЕУ.  

И покрај можноста (но не и обврска) за изработка на прсторни планови на 
општините, која беше уредена со Законот за просторно и урбанистичко планирање, во 
изминатиот период од донесување на „Просторниот план на Република Македонија”, 
ниту една од 85-те ЕЛС не донесе просторен план. 

Во периодот по 1991 година, усвоени се следните просторни планови:  

 
6 Во моментот во тек е изработка на нов Просторен план на Република Северна Македонија 

сигласно новата Методологија за изработка на просторен план на РСМ (Агенција за планирање на 
просторот, 2020) 
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– „Просторен план на акумулацијата Козјак” (Сл. весник на РМ бр. 49/99), 
донесен во 1999 година, со плански период 1998-2020 година; 

– „Просторен план на заштитните зони на изворот Рашче”(Сл. весник на РМ 
бр.98/02), донесен во 2002 гоина, со плански период 2000-2020 година; 

– „Просторен план на Република Македонија” Сл. весник на РМ бр. 39/04), 
донесен во 2004 година, со плански период 2000-2020 година;  

– „Просторен план на регионот на сливот на реката Треска” Сл. весник на 
РМ бр. 25/07), донесен во 2007 година, со плански период 2005-2020 
година и 

– „Просторен план на Охридско-преспанскиот регион” Сл. весник на РМ бр. 
22/10), донесен во 2010 година, со плански период 2005-2020 година. 

Регионални просторни планови за кои е утврден нацрт-план се: 
– „Просторен план на Скопскиот регион”, со плански период 2005-2020 

година, утврден нацрт-план на 23.02.2011 година; 
– „Просторен план на Источниот плански регион”, со плански период 2013-

2030 година, утврден нацрт-план на 25.12.2017 година; 
– „Просторен план на Националниот парк Пелистер”, со плански период 

2016-2030, утврден нацрт-план на 16.09.2019 година. 
Регионални просторни планови во процес на изработка се: 

– „Просторен план на сливот на Црна Река”, за кој во 2002 година беа 
завршени подготвителните активности; 

– „Просторен план на Националниот парк Галичица”, со плански период 
2009-2020 година, подготвен до нацрт-план; 

– „Просторен план на Националниот парк Маврово”, со плански период 
2012-2030 година, подготвен до нацрт-план. 

Од прегледот на донесени и просторни планови во процес на изработка јасно се 
согледува долготрајноста на постапката за нивна изработка и донесување. Дел од 
плановите се во процес на мирување поради недостаток на финансии за нивно 
завршување, а дел како резултат на прекин во постапките на нивно изготвување на 
барање на нарачателот. Но и самата постапка на усвојување на просторните планови во 
Собранието на Република Северна Македонија речиси по правило трае неколку години, 
период за кој во просторот настануваат промени кои некогаш ја доведуваат во прашање 
актуелноста и релевантноста на планските решенија. 

 
Слика 3: Регионални просторни планови, донесени и во изработка 
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Извор:Агенција за планирање на просторот: „Годишен извештај за спроведување на Просторниот план 
на Република Македонија во 2018 год.  
 

Регионалните просторни планови се однесуваат на подрачја (региони) утврдени 
како резултат на тематската анализа во Просторниот план на Република Македонија. 

Просторниот план на Скопски регион и Просторниот плана на Источен плански 
регион, се совпаѓаат со површината на планските региони, утврдени како НТЕС 3 во 
номенклатурата за територијални единици за статистика. 

  

Просторен план на Скопски регион нацрт план 
(2011 год.)                                                          

Просторен план на Источен плански            регион, 
нацрт план (2017 год.) 

Извор: Агенција за планирање на просторот www.app.gov.mk 

                     2.2. Мапирање на клучните чинители во рамките на тематската област 
Во процесот на изработка на Националната развојна стратегија, со оглед на 

нејзиниот карактер (национална) и методолошкиот пристап за изработка кој пред се се 
карактеризира со сеопфатност и интердисциплинарност, клучни чинители од аспект на 
просторното планирање се сите институции во Државата кои имаат надлежности, 
обврски и водат секторски политики во областите кои ги разработува просторното 
планирање. Тоа се: 

● Владата на Република Северна Македонија, која ја води политиката на 
просторен развој, утврдува потреба од изработка на просторни и 
урбанистички планови и друга документација за планирање и уредување 
на просторот и која ги усвојува сите национални и секторски стратегии. 
Преку ресорните министерства, кои ја сочинуваат структурата на Владата, 
во Националната развојна стратегија треба да се вклучат целите, 
приоритетите и правците во долгорочната политика на просторен развој; 

● Планските региони, како основни фактори на регионалниот развој и 
второ ниво на управување и одлучување во Државата кои со своите 
програми, планови и други документи ги утврдуваат основните цели на 
регионалниот развој, зацртани со Законот за рамномерен регионален 
развој и Стратегијата за регионален развој, а тоа се: рамномерен 
(балансиран) регионален развој на целата територија на Државата, 
надминување на диспаритетите помеѓу планските региони и нивно 
прераснување во функционално - територијални единици во кои се 
генерира стабилен економски раст, се обезбедуваат квалитетни социјални 
и други јавни услуги штитејќи ја животната средина и природата и 
придонесувајќи на тој начин за зголемување на нивната атрактивност, 
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задржување на населението и одржлив развој преку паметна 
специјализација и искористување на конкурентските предности7;    

● Министерствата во Владата на Република Северна Македонија, 
задолжени за одделни ресори кои се предмет на стратешкото планирање, 
со своите сектори, одделеније и органи во состав; 

● Единиците на локална самоуправа и Градот Скопје, како посебна 
единица на локална самоуправа; одговорни за локалниот економски и 
просторен развој, во согласност со националните цели и приоритети по пат 
на спроведување на просторно планските решенија низ изработка и 
донесување на планови и планска документација од пониско ниво; 

● Други релевантни институции кои даваат придонес во креирање и 
спроведување на стратешките плански документи или обезбедуваат 
соодветна база на податоци, неопходна за стручно оформување на 
документациска и податочна база и за објективно согледување на 
состојбите во областите кои планскиот документ ги разработува. Тука 
спаѓаат: Завод за статистика, Агенција за катастар на недвижности,Управа 
за хидрометеоролошки работи, ИЗИИС, Дирекција за заштита и 
спасување, Јавно претпријатие за државни патишта, АД Водостопанство, 
како и останатите комунални и други јавни претпријатија со надлежности 
од област на инфраструктурата, комуникациите, депонирање на отпад и др.  

● Научно образовните институции како претставници на холистичкиот 
пристап во процесот на планирање, што е негова основна димензија и 
специфика и 

● Граѓаните на Република Северна Македонија, организирани во 
различни видови на здруженија, асоцијации и други граѓански  
институции, кои се најобјективен и најкритичен елемент во процесот на 
планирање, коректор на јавното мислење и политика и најдобар показател 
за тоа дали и колку стратегијата е добро формулирана во насока на 
задоволување на нивните потреби. 
 

2.3. Утврдување недостатоци во усогласеноста во целите на секторската 
политика 

Во нашата Држава се изготвуваат и донесуваат голем број на стратешки 
документи од различни области. Главна карактеристика на овие документи е нивниот 
секторски карактер, а понекогаш и недоволна транспарентност и инклузивност во 
постапката на нивно донесување. Секторскиот карактер на одделните стратегии често 
може да биде причина за неусогласеност на нивните цели и задачи, како и решенија и 
мерки кои се зацртуваат како резултат на истражувањата во одделни сектори.  

Исто така и усогласувањето на различните секторски стратегии со Просторниот 
план на Државата, и покрај законската обврска утврдена со Законот за спроведување на 
Просторниот план, не се спроведува, па често се случува да се  донесст стратегии чии 
решенија, мерки и насоки отстапуваат од она што е зацртано со националниот просторен 
план. 

Националната развојна стратегија во тој поглед се разликува од бројните 
секторски стратегии поради предметот кој го обработува, а тоа е вкупниот развој на 
Државата, поради интердисциплинарниот пристап, искажан во методологијата на 
изработка, содржина и структура на истражувањата, а особено во постапката на нејзина 

 
7 Стратегија за регионален развој (2020-2029), Министерство за локална самоуправа (стр.12) 
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изработка, која предвидува вклучување на сите засегнати страни и клучни фактори на 
општествениот развој. 

Од тие причини, Националната развојна стратегија е од особено значење поради 
можноста да ги обедини најзначајните аспекти, политики, насоки и одредби на 
секторските стратегии, да ги преиспита и на тој начин да дефинира политики и мерки со 
кои ќе се надминат секторските неусогласености и ќе се понудат еднозначни, јасни и 
конкретни мерки и политики во кои на соодветен начин ќе бидат вклучени и 
презентирани секторските цели, политики и интереси на сите засегнати страни и 
чинители во развојот и управувањето со Државата. 

Основа за изработка на Националната развојна стратегија, покрај просторните 
планови, како највисоки и најзначајни стратегии за просторен развој, елаборирани 
претходно; се исто така и сите стратегии, планови, проекти и друга документација од 
одредени сектори, области на развојот: 

– Регионален развој 
– Локален развој, 
– Демографија, 
– Економски развој, 
– Прекугранична соработка, 
– Рурален развој, 
– Урбан развој 
– Урбани функции и услуги (образование, здравство, социјални услуги, 

култура, спорт и рекреација), 
– Индустрија и туризам, 
– Минерални ресурси, 
– Енергетика,енергетска ефикасност и користење на обновливи извори, 
– Управување и заштита на водите, 
– Депонирање на отпад, 
– Заштита на животната средина, природата и културно наследство, 
– Климатски промени, 
– Управување со сливни подрачја, 
– Информатика, дигитализација, 
– Заштита од природни и технички катастрофи и непогоди и др. 

Детален преглед на стратешките и други документи од наведените области се 
дадени во прилог на анализата. 

 
3. Основни податоци/индикатори и можни недостатоци во податоците  
3.1. Дефиниција (разработка) на основните индикатори и податоци 
 
Истражувањето на одредени појави, односи, промени и процеси во просторот 

значи соочување со феномените на бројност, разновидност и комплексност. Со 
вклучување на димензијата време, односно феноменот на динамичност, настанува 
проблем како да се опфати и разбере тоталитетот на просторот кој се истражува. 
Индикатори и критериуми се воведуваат како помошно методолошко средство за 
опфаќање на овие феномени преку сведување на комплексноста на просторот на 
ограничен број релевантни показатели. Со тоа се добива можност да се опфати и 
анализира поголем број битни карактеристики, а потоа да се синтетизираат сознанијата 
во насока на изнаоѓање на решенија за одредени проблеми. 

За утврдување на индикатори и критериуми во истражување на просторот, 
значајна улога има информативно-документационата база.  
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Погодноста на примена на индикатори е во тоа што сложеноста на просторот се 
преведува во пондерабилни карактеристики на одбраните компоненти, со што се 
овозможува пообјективно сознавање на појавите, процесите и релациите во просторот. 

За разлика од традиционалните индикатори кои ги мерат промените во еден 
сегмент од општествениот развој и се комплетно независни од другите сегменти, 
индикаторите за одржлив просторен развој се  комплекс од фактори кои се однесуваат 
на одредени сегменти од урбаниот живот, но се цврсто испреплетени меѓу себе, односно 
се рефлектираат во сите сфери на развојот, пр: Природните ресурси обезбедуваат 
материјал за производство, од што зависи економскиот профит. Квалитетот на воздухот, 
водата и материјалите искористени во производството имаат ефекти врз здравјето на 
луѓето. Значи, одржливоста бара мултидимензионални индикатори кои ја одредуваат 
врската помеѓу економскиот, социјалниот и еколошкиот столб. 

Одржливите индикатори треба да бидат: мерливи, остварливи, реални и 
применливи во утврдената временска рамка и просторот кој е предмет на планирање. 

Клучни елементи за спроведување на успешни индикатори се: доделување на 
почетна или референтна вредност, целна вредност и временска рамка за постигнување 
на целите. Почетната вредност е состојбата пред почетокот на интервенцијата или 
стратегијата, врз основа на која се проценуваат промените. Целните вредности се 
специфични вредности на индикаторите што треба да се достигнат во одредена 
временска рамка, и може да бидат финални или привремени. Тие мора да бидат реални, 
засновани на докази, и амбициозни. Дефинирањето на добри целни вредности дава 
можност на сите засегнати страни да имаат референтни вредности за следење на 
спроведувањето и остварувањето на резултатите. 

Постојат два основни типа на индикатори: описни индикатори и индикатори за 
успешност. Описните индикатори опишуваат состојба или промена и даваат информации 
кои не се поврзани со одредена цел. Индикаторите за успешност се поврзани со 
референтна вредност или цел и илустрираат колку далеку е индикаторот од посакуваното 
ниво. 

Во планирање на просторот се користат неколку видови на индикатори: 

- квантитативни и квалитативни индикатори 
Индикаторите изразени во нумерички односно бројни вредности вообичаено на 

носителите на одлуки им даваат најкорисни и разбирливи информации. Тие го мерат 
достигнувањето во однос на нумеричките вредности кои се објективни или независно 
проверливи, како апсолутни вредности, проценти, и др. Сепак, во одредени случаи 
квалитативните информации се неопходни за разбирање на појавата која се мери. 

Стандардни и сопствени индикатори 
Стандардните индикатори имаат заедничка дефиниција, метод на мерење и 

толкување. Тие произведуваат податоци што ке бидат групирани и споредени на пр. 
податоци кои доаѓаат од различни земји или региони (претходно утврдени индикатори 
кои често се користат од големи меѓународни организации). Употребата на стандардни 
индикатори може да биде корисна од неколку прицини, како што се: групирање на 
податоци од слични проекти или политики, можност за поголема усогласеност на 
податоците. 

Наспроти тоа, сопствените индикатори не се стандардизирани, и се формулирани 
за да опишат специфичен феномен или да проценат одредена промена во единствени 
околности. 
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Клучни и композитни индикатори 
Клучните и композитни индикатори вршат слични функции и можат да се 

користат за прикажување на релативно широки феномени или настани преку единствена 
вредност. Клучните индикатори се дефинирани како мерење на специфичен феномен и 
се користат како прокси индикатори за да се покаже поширокиот развој по области. 
Композитните индикатори, од друга страна, се состојат од голем број индикатори и 
можат да се користат за мерење на мултидимензионални појави (на пр. човечки развој 
или одржливост). 

Директни и индиректни индикатори 
Директните индикатори се однесуваат директно на целта за која се создадени. 

Индиректни или т.н. „прокси” индикатори, мерат нешто што е различно од самиот 
резултат, но тоа дава прилично добра слика за постигнатото ниво на остварување на 
целта. Овие индикатори често се користат во случаи кога собирањето податоци за 
директни индикатори е премногу скапо или непрактично. Во принцип, индиректните 
индикатори треба да се користат само доколку е јасно дека постои силна корелација 
помеѓу тој индикатор и целта што треба да се постигне.  

Иако индикаторите се корисни за постигнување на одредени цели, тие сепак 
имаат свои ограничувања. Тие само ја мерат настанатата промена, но не објаснуваат како 
резултат на што дошло до таа промена, бидејки повеке фактори може да влијаат на 
промената. Поради тоа, со цел максимално искористување на индикаторите, тие мора да 
се комбинираат со други алатки и извори на информации како би се создала комплетна 
слика за промената што сакаме да ја измериме. 

Секој индикатор мора да содржи минимум информации (име, дефиниција, 
референтна вредност, целна вредност, клучни етапи, цел и објаснување, метод и 
фреквенција на мерење, упатство за интерпретирање, јаки и слаби страни). 

 
3.2. Утврдување на изворите (институции, бази на податоци, документи) на 

податоци, индикатори и информации 
Податоците и информациите на кои се заснова целокупната планска постапка и 

се дефинираат планските решенија, се прибираат од релевантни и доверливи извори 
преку надлежни јавни институции и државни органи. Прибирање, подготовката, 
обработката и средувањето на расположиви информации и податоци, добиени од 
надлежните институции за областите разработени во планот, се врши во фазата на 
оформување на информативно-документациона основа на планот. 

За изработка на просторните планови, како јавни и обврзувачки документи 
задолжително се користат официјални и јавно објавени податоци од релевантни извори. 

Најголем дел од податоците се обезбедуваат од Државниот завод за статистика и 
Агенцијата за катастар на недвижности, но не помалку значајни извори на податоци се 
сите државни институции кои имаат надлежности во ресори и области кои се 
разработуваат во просторните планови (земјиште, шуми, води, клима, инфраструктура, 
населби и функции, економски развој, туризам, заштита на животната средина, 
природата и културното наследство), потоа Единиците на локалната самоуправа, 
комуналните претпријатија на централно и локално ниво и др. 

Институциите чија примарна дејност не е објавување на податоци, а поседуваат 
информации и податоци релевантни за планирањето, ги доставуваат своите податоци на 
барање на нарачателот или изготвувачот на планот, кој за таа потреба вообичаено 
подготвува прашалници или анкетни листови во кои се систематизирани податоците и 
информациите кои ги поседува институцијата. Заради сериозноста и објективноста на 
планската документација, од институциите и субјектите кои ги доставуваат 
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информациите и податоците, се бара и посочување на примарниот извор на податоците 
и временскиот период за кој се однесуваат. 

Вакви прашалници и анкетни листови при изработка на просторните планови 
задолжително се доставуваат до Единиците на локална самоуправа од подрачјето кое е 
предмет на планирање, за обезбедување на податоци од локален карактер. На тој начин 
се гарантира и објективноста и релевантноста на информациската основа на планот, 
бидејќи локалните субјекти, институции и поединци секогаш се најдобро информирани 
за случувањата на територијата на која живеат или работат. 

Во планерската теорија од аспект на одржливост, основните индикатори кои се 
користат во истражувачкиот процес, се групираат на различни начини. 

Во рамките на активностите на UNEP8, индикаторите се групирани во три 
области: 

– Урбани  модели, 
– Урбани текови и 
– Квалитет на урбаниот енвиронмент. 

За потребите на имплементација на Хабитат Агендата, користена е поинаква 
поделба на областите во рамките на кои се селектирани одржливи индикатори: 

– Домување 
– Социјален развој и елиминирање на сиромаштијата 
– Менаџмент на животната средина 
– Економски развој 
– Влада 
– Интернационални врски 

Во рамките на програмата на OECD9, класификацијата на одржливите индикатори 
е по области, а областите групирани во неколку категории: 
Категорија 1. Економски развој 
Области:  

– Меѓународна соработка за забрзување на одржливиот развој 
– Промена во видовите на потрошувачка 
– Финансиски ресурси и механизми 
– Трансфер на еко-технологии, соработка и јакнење на капацитет 

Категорија 2. Социјален развој 
Области:  

– Борба против сиромаштијата 
– Промоција на образование, јавна свест и обука 
– Заштита и промоција на човековото здравје 
– Промоција на одржлив развој на човековите населби 

Категорија 3. Животна средина 
Области:  

– Заштита на квалитетот на водата и водоснабдување од чисти извори 
– Интегрален пристап во планирање и менаџмент со земјиштето 
– Промоција на одржливо земјоделство и рурален развој 
– Борба против уништување на шумите 
– Конзервација на биодиверзитетот 

 
8 UNEP (2003): GEO: Global Environment Outlook 3. Earthscan. 

 
9 OECD (2001): OECD Environmental Indicators, Towards sustainable development. OECD, Paris. 
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– Заштита на атмосферата 
– Менаџмент со цврстиот отпад 
– Управување со токсични хемикалии,  хазарден и радиоактивен отпад 

Категорија 4. Институционални односи 
Области:  

– Интегрирање на заштитата и развојот во донесување на одлуки 
– Интернационални легални инструменти и механизми 
– Информирање за донесување на одлуки 
– Јакнење на улогата на групите 

Детална разработка на индикаторите потребни за изработка на просторните 
планови, во согласност со методологијата за изработка и содржината на плановите е 
даден во прилог на тематската анализа. 

3.3. Идентификација на потенцијални недостатоци во податоците 
Податоците кои се неопходни за изработка на просторни планови се обезбедуваат 

од институциите кои се надлежни за одредени аспекти од просторниот развој. 
Методологијата на прибирање и обработка на податоците е утврдена на ниво на секоја 
институција и најчесто не обезбедува долгорочно и систематско следење и објавување 
на податоците, за што постојат повеке причини: 

– Промените во методологијата на собирање на податоци, нивната 
обработка и презентација (објавување) што влијае врз нивната 
компатибилност и употребливост; 

– Промени во надлежностите на институциите, нивно преструктуирање и 
пренесување на надлежностите од една во друга институција, со што се 
нарушува континуитетот во прибирање и обработка на податоците; 

– Неколкуте административно-територијални организации на Државата, во 
изминатите две декади со кои дојде до промена на административните 
граници на општините. Ваквиот пристап оневозмозува подолгорочна 
анализа, споредување на податоците во подолг временски период и 
утврдување на трендови за одредени појави; 

– Преклопување на надлежности помеѓу одделни институции, кои се 
последица и на неусогласености во релевантната законска регулатива, што 
често резултира со објавување на различни податоци за исти појави или 
отсуство на било какви податоци, 

– Отсуство на единствена методологија и утврдени и индикатори кои треба 
да ги опфатат сите клучни сегменти оваа област, 

– Отсуство на институција која ги прибира, систематизира и обработува 
податоците на интегрален начин, односно ги вкрстува, преклопува и 
анализира, поаѓајки од одредени аспекти, за да може да резултираат со 
претстава, односно слика за одредени комплексни, интердисциплинарни 
појави во општествениот развој кои не може и не смее да се третираат и 
набљудуваат независно едни од други. 

Државниот завод за статистика во својата методологија на пописните активности 
го прати степенот на урбанизација преку односот градско-селско население, одредени 
образовни белези на населението, квалитет на станбениот фонд и одделни економски 
белези. Меѓутоа еден од виталните економски индикатори - бруто домашниот производ 
официјално не се објавува на локално ниво ни во рамките на податоците од пописите, 
ниту пак од страна на други институции инволвирани во економските развој на државата. 

Државниот завод за геодетски работи е надлежен за изработка на ажурирани 
геодетски подлоги. Редовното и квалитетно ажурирање на состојбата во просторот е 
квалитетен податок за урбанизација, особено поради методологијата на изработка на 
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планови која користи геодетски подлоги како основа база за нанесување на планските 
решенија. Меѓутоа снимање и обработката на геодетските подлоги е значајна 
инвестициона активност која во нашата Држава се одвива прилично бавно, односно не 
оди во чекор со интензивните промени на теренот. Од тие причини, оваа надлежност на 
Агенцијата за катастар на недвижности е делегирана на геодетски правни лица во 
приватна сопственост, а Агенцијата за катастар на недвижности е овластена за контрола 
и потврда на ажурирањето. 

Со еден збор, иако постојат одредени парцијални активности на урбан 
мониторинг во Државата, тие не се синхронизирани и не се дел од една единствена 
методологија која треба да дефинира систем со воспоставена  меѓусебна спрега на сите 
податоци во правец на креирање на реална слика за состојбите во просторот и нивно 
ставање во функција на подигнување на вкупниот просторен развој. 

Во поглед на следење на спроведувањето на просторните планови, состојбата е 
релативно подобра, бидејки, согласно Законот за спроведување на Просторниот план на 
Република Македонија, изготвувачот е должен секоја година да изработува извештај за 
спроведување на просторниот план. За подготовка на овој извештај сите институции во 
државата кои се надлежни за одредени сегменти третирани во просторниот план 
(економски, социјални, културни, институции кои се занимаваат со мониторинг и 
заштита), институциите кои ја градат политиката и стратегијата во овие области, како и 
сите единици на локалната самоуправа имаат обврска да даваат податоци, секој од 
својата област на специјално подготвени информативни листови, а на барање на 
Министерството за животна средина и просторно планирање. Иако и овој процес се 
одвива со бројни недостатоци и воглавно незадоволителен одзив на извештајните 
единици, сепак ова е квалитативен напредок во смисол на континуирано следење на 
промените во просторот. Во колку се обезбеди сериозно и активно партиципирање, 
особено на локално ниво, оваа активност дава извонредна можност да се следат сите 
активности во просторот од локално, регионално до национално ниво, и континуирано 
да се компарираат со предвидените  плански решенија во стратегијата за просторен 
развој на Државата. 

 
4. Резиме на инпути од процесот на консултации со релевантните 

чинители/институции  
Добиените инпути од одржаните работилници со цел да се испита јавното и 

стручно мислење на претставници на различни инситуции, здруженија и асоцијации со 
различен статус (државни, приватни, НВО и др.) во однос на очекувањата од 
Националната развојна стратегија може да се сублимираат низ следниот преглед:  

  

Клучни очекувани 
позитивни промени до 

2042 година 
ВИЗИЈА 

Образложение на 
потребите; очекувани 

придобивки 
ЗОШТО 

Клучни мерки и 
активности за 

постигнување на 
промените 

КАКО 

Развивање на процес на 
планирање кој ќе биде 
во функција на заштита 
на животната средина, 
природата и културното 
наследство, со особено 
внимание на подрачја 

Повисоко ниво на 
заштита на животната 
средина, природното и 
културно наследство, 
туризмот 

Подобрување на нивото на 
стручност и 
квалификационата 
структура на 
просторнопланерските 
кадри; 
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од особено значење како 
што е регионот под 
заштита на УНЕСКО; 

 Обезбедување на фондови 
на ЕУ во развој на 
туризмот и следење на 
позитивни примери од 
соседните земји 

Поголема вклученост 
на туризмоти 
површините за 
рекреација во 
планиурањето 

Зголемување на 
конкиурентноста 

Креирање на плановите од 
професиналци 

Просторно планирање 
кое ќе обезбеди баланс 
помеѓу расположивиот 
простор, економскиот и 
демографскиот развој и 
заштита на животната 
средина;    

Подигнување на 
квалитетот на живеење, 
обезбедување на здрава 
животната средина 

Зголемување на 
површините под заштита, 
справување со 
нелегалната изградба, 
узурпација на просторот и 
неконтролирана 
пренамена на 
продуктивното земјиште 
во градежно; 
Почитување на законските 
рокови за градење 

Намалување на 
политичкото и бизнис 
влијанието врз 
планирањето и 
елиминирање на 
корупцијата, со што ќе 
се поттикне хуман 
развој на урбаните и 
руралните населби; 
Усогласување на 
правната рамка 
релевантна за 
просторното планирање 
со европската 
регулатива 

Развој на урбаните и 
рурални населби и 
поттикнување на 
економскиот развој; 
Надминување на 
неусогласеностите и 
недоречености на 
регулативата 

Унапредување на 
законодавството; 
Вклучување на интересите 
на граѓаните и 
инвеститорите во 
просторното планирање 

Просторно планирање 
базирано на реалните 
потреби и во функција 
на развојот 

Повисок степен на 
почитување на 
плановите, управување 
во просторот во 
согласност со потребите 
на граѓаните 

Интензивирање на 
децентрализацијата; 
Подобрување на системот 
на прибирање податоци; 
Поедноставување на 
управните постапки; 
Воведување законска 
обврска за ЕЛС за 
обезбедување на буџет за 
просторно планирање; 
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Санкционирање на 
несоодветно просторно 
планирање 

Изработен квалитетен и 
спроведлив национален 
просторен план;  
изработени регионални 
и локални просторни 
планови 

Просторниот план го 
унапредува 
стратегискиот развој на 
Државата и 
рационалното 
користењето на 
природните ресурси, тој 
е  
основа за заштита на 
животната средина 
и рамка за изработка на 
урбанистички планови  

Зголемување на 
инвестиции за изработка 
на просторни планови; 
Партиципација на сите 
чинители во изработка на 
просторните планови; 
Осигурување на 
усогласеност на 
регионалните просторни 
планови со националниот; 
Доследна примена на 
просторните планови, 
вклучувајќи санкции за 
прекршителите 

Одржливо користење на 
природните ресурси 

заштита на животната 
средина 

Креирање на плански 
решенија кои ќе се 
засноваат на знаењето за 
необновливиот карактер 
на природните ресурси 

Просторно планирање 
базирано на сеопфатна 
експерска анализа од 
различни области 

Интердисциплинарен 
пристап 

Јавно достапни податоци; 
Просторни планови 
достапни на интернет 

Планирање на поголем 
простор за земјоделско 
и сточарско 
производство 

Поттикнување на  
економски развој и 
отварање на нови 
работни места 

Зголемување на 
земјоделската површина 
за обработка  

Децентрализација на 
државата и фокус врз 
развојот на руралните 
средини 

Намалување на 
разликите во 
квалитетот на живеење 
во урбаните и  
руралните средини 

Обновување и одржување 
на постојната и 
инвестирање во нова 
инфраструктура во 
руралните средини 
 

Доследна примена на 
законската регулатива 
релевантна за 
просторното планирање 

Одржлив развој на 
Државата 

Одговорност за 
прекршителите на 
регулативата поврзана со 
просторното планирање 
Укинување на 
легализацијата, особено 
доколку се загрозува 
јавниот интерес; 
Воспоставување систем на 
независна надворешна 
контрола на просторното 
планирање 
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Ревитализација и 
реконструкција на 
индустриски 
капацитети 

Енергетска стабилност 
со користење на 
обновливи извори на 
енергија 

Донесување на законска 
регулатива за побрзо 
донесување на 
урбанистички планови и 
обезбедување на 
финансиски средства за 
нивна изработка  

Планирање повеќе 
зелени и рекреативни 
површини 

Заштита на животната 
средина 

Зголемување на 
заштитените површини 

Намалување на 
пренаселеноста во 
одредени средини 

Здрава животна средина 
и чист воздух 

Зголемување на 
инвестициите во 
трабспортна и енергетска 
инфраструктура 

Зачувување на водите За здрава популација Изградба на акумулации 

   
Анализата на презентираните инпути на учесниците укажува на задоволителен 

степен на познавање на целите и задачите на просторното планирање  и улогата на 
просторните планови како стратешки документи за одржливо користење на просторот. 
Учесниците во голема мера покажаа конкретни, јасни и реални очекувања од 
планирањето и плановите во насока на подобрување на состојбата со користење на 
природните ресурси, во прв ред земјоделското земјиште, водите како ресурс од 
исклучително значење за квалитетот на живеење, како и повисок степен на заштита на 
природните вредности. Заштита на животната средина и природата, грижа за создадените 
вредности, во прв ред културното наследство, како и подигнување на квалитетот на 
живеење и намалување на разликите на релација град-село беа исто така акцентирани во 
размислувањата за тоа како да се подобри планирањето на просторот. Во неколку 
региони беа потенцирани и потребите од планирање и изградба на поквалитетна 
транспортна и енергетска инфраструктура. Доста се разговараше и околу можностите за 
производство на електрична енергија со користење на сонцето како обновлив избор, по 
пат на изградба на фотоволтаични електрани, притоа истакнувајќи дека за таа цел не 
треба да се користи земјоделско земјиште, туку локации кои не се подобни за примарна 
обработка. За постигнување на очекувањата во планирање на користењето на просторот, 
учесниците  изкажаа реални и квалитетни мерки за поголема доследност во 
спроведување на плановите, почитување на планските решенија и сериозни интервенции 
во релевантната регулатива која го третира планирањето, во насока на почитување и 
правилна примена на законските и подзаконски акти и усогласување со европската 
регулатива. Вака презентираните очекувања и придобивки од просторното планирање и 
просторните планови како највисоки стратешки документи за уредување на просторот, 
и предложените мерки за нивно постигнување, се добра основа за креирање на предлог 
визија за Националната развојна стратегија во 2042 година, во делот на просторното 
планирање: 

Постигнување на одржлив, балансиран просторен развој, како основа за 
економски просперитет, подигнување на квалитетот на живеење за сите 
граѓани,висок степен на заштита на животната средина, природата и културните 
вредности и интеграција во европскиот просторен систем. 

 
 



Национална развојна стратегија 2022-2041 
Тематска област: Просторно планирање 

 
 

26 

5. Меѓу тематски прашања  
Добро владеење е пристап кон Владата, посветена на создавање систем заснован 

на правда и мир кој ги штити човековите права и граѓанските слободи на поединецот10. 
Постои директна врска помеѓу доброто владеење и човековите права11. 

Доброто владеење е потребно за спречувањето на корупцијата, лошото работење 
и лошото владеење и злоупотреба на нормите на административното право. За 
дефинирање на овој концепт постојат различни извори и промотори на добро владеење12. 
Обединетите нации имаат воспоставено осум принципи за добро владеење кои се 
прифатени и од Европската Унија, и тоа: 1)Консензуално ориентирано, 
2)Партиципативност, 3)Спроведување на законистоста, 4)Ефективност и ефикасност, 5) 
Правичност  и инклузивност, 6) Респонзивност, 7) Транспарентност и 8)Одговорност13.   

Учеството - бара сите групи, особено оние најранливите, да имаат директен или 
репрезентативен пристап до системите на власт. Ова се манифестира како силно 
граѓанско општество и граѓани со слобода на здружување и изразување.   

Во тематската област просторно планирање како клучни институции се 
наведуваат  Министерство за транспорт и врски, Агенција за планирање на просторот, 
Плански региони /Центри за развој на планските региони и Единици на Локална 
самоуправа – ЕЛС. Бидејќи од Планските региони /Центри за развој на планските 
региони и Единиците на Локална самоуправа – ЕЛС не може да се добие некој 
релевантен податок поради малиот број вработени кои во главно ја рефлектираат 
доминантната заедница, во анализата е вклучен само примерот со Министерство за 
транспорт и врски, Агенција за планирање на просторот и Центар за развој на Скопски 
плански регион14 со цел да се оцени учеството на сите групи, особено најранливите, 
нивниот директен или репрезентативен пристап до системите на власт. Податоците се 
превземени од извештајот на Народниот правобранител од 2020 година (Табеларен 
приказ во Анекс). 

Владеењето на правото е пример со непристрасни правни системи кои ги штитат 
човековите права и граѓанските слободи на сите граѓани, особено на малцинствата. На 
ова укажуваат независна судска власт и полициски сили ослободени од корупција.  

Кривичните дела поврзани со животна средина и природата, против имотот и 
општата сигурност и имотот можат да бидат индиректни индикатори за владеењето на 
правото во областа просторно планирање (Табеларен приказ во Анекс). 

Според извештајот од Народниот правобранител од 2020 година за  степенот на 
обезбедувањето на почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права 
по области и етничка припадност, како приближни индикатори се земени претставките 
поднесени од областите: урбанизам и градба , животна средина и имотно правни односи 
прикажени во табелата во рамките на Анексот.  

Според ДКСК во 2020 година во области со најголем број пријави за 
незаконитости спаѓа и урбанизам и просторно планирање со вкупно 33 пријавени 

 
10 Creative Learning, Link: https://creativelearning.org/blog/2021/10/14/what-is-good-governance/ 
11 Henk Addink, Good Governance: Concept and Context,, Published to Oxford Scholarship Online: May 2019, 
link:https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198841159.001.0001/oso-
9780198841159 
12 ibid 
13 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,  What is Good Governance?, link: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
14 Министгерството за животна средина и просторно планирање е обработено во Тематската анализа 
Животна средина 
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заземајќи го четвртоти место по најголем број на пријавени од кои 1 за судир на интереси 
и дури 32 за корупција (види график во Анекс). 

 Транспарентноста значи дека граѓаните ги разбираат и имаат пристап до 
средствата и начинот на кој се носат одлуките, особено ако тие се директно засегнати од 
таквите одлуки. Овие информации мора да бидат обезбедени во разбирлив и достапен 
формат, вообичаено преведени преку медиумите. Во рангирањето на Центарот за 
граѓански комуникации, кај Министерство за транспорт и врски има зголемување на 
транспарентност од 14,6,2% споредено 2019 со 2020 година и спаѓа во редот добра 
транспарентност15.       

Според Центарот за граѓански комуникации,  процентот на исполнетост на 
обврските за активно објавување на информации, кои произлегуваат од Законот за 
слободен пристап до информациите од јавен карактер, кај општините изнесува 73 % 
(минатата година 67 %), додека кај министерствата и Владата овој процент е значително 
повисок и изнесува 91 (минатата година 88 %).  

Респонзивноста подразбира институциите да одговорат на нивните засегнати 
страни во разумна временска рамка. Единствени расположиви податоци се за 
Министерство за транспорт и врски добиени преку истражување од   МЦМС (Табела во 
Анекс).  

Според Центарот за граѓанска комуникација, институциите просечно одговориле 
на поставените прашања за 16 дена, но само 61 % ги доставиле барањата во законскиот 
рок од 20 дена, додека останатите 39 % го доставиле одговорот по истекот на овој рок16. 
Министерство за транспорт и врски не е регистрирано како министерство кое има 
некаква промена во активната транспарентност (2021/2020 година) каде како индикатор 
се зема и респонзивноста17. 

Ориентирана кон консензус: се демонстрира со агенда која се обидува да 
посредува помеѓу многуте различни потреби, перспективи и очекувања на различното 
граѓанство.Одлуките треба да се донесат на начин кој одразува длабоко разбирање на 
историскиот, културниот и социјалниот контекст на заедницата. Во делот на 
законодавството измените и дополнувањето на Уставот предвидуваат т.н двојно 
мнозинство (мнозинство од сите пратеници и мнозинство од зедниците кои не се дел од 
мнозинската заедница), одлучуваат кога се донесуваат закони кои се однесуваат за 
зачувување и негување на културниот идентитет на заедниците. Во извршна власт нема 
уставна обврска но од осамостојувањето е воспоставена практика во извршната власт да 
учествуваат претставници скоро од сите заедници, преку уставната одредба за правично 
застапеност во органите на државата, локалната самоуправа, судство и други независни 
тела. 

Резултатите од испитувањата за Министерство за транспорт и врски, надлежно 
за донесување на закони кои го регулират просторното планирање според испитувањата 
на МЦМС не покажуваат  заинтересираност  за поголем консензус со други чинители и 
интересни групи при донесување закони. Нема податоци за три години но и последната 
2019 година за која има податок е оценета со 3 што е помалку од државниот просек за 
2019 година (3,4). 

 
15 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021,Скопје, Мај 2021 година, 
стр 12 -13,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
16 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021,Скопје, Мај 2021 година, 
стр 12 и 22,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
17 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021,Скопје, Мај 2021 година, 
стр 22-23,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
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Еднаквоста и инклузивноста зависат од обезбедувањето дека сите членови на 
заедницата се чувствуваат вклучени и овластени да ја подобрат или одржат својата 
благосостојба, особено оние поединци и групи кои се најранливи.Уставот на Република 
Македонија во член 32 гарантира дека секој има право на работа, слободен избор на 
вработување, заштита при работа и материјална безбедност за време на привремена 
невработеност. Во Министерство за транспорт и врски има само 2 вработени лица со 
попреченост, а во  Агенција за планирање на просторот и Плански региони /Центри за 
развој на планските региони нема регистрирано вработувања на вакви лица18. 

Ефективноста и ефикасноста се развиваат преку одржливо користење на 
ресурсите за да се задоволат потребите на едно општество. Воздржливоста се однесува 
и на обезбедувањето спроведување на социјалните инвестиции и на одржувањето на 
природните ресурси за идните генерации. Податоците од анализа на Светска Банка 
изразени во перцентилниот ранк  има благо натпросечна ефективност на Владата.19 

Одговорноста: се однесува на тоа институциите да бидат одговорни пред луѓето 
и едни кон други. Ова ги вклучува и владините агенции, граѓанското општество и 
приватниот сектор кои исто така одговараат едни на други. Состојбата во областа на 
уредувањето на просторот преку донесувањето на генералните и детални урбанистички 
планови од страна на локалните власти, нивната реализација, дополнување или 
изменување во интерес на заедницата е бил предмет на моноторирање од страна на 
Народниот правобранител и во 2020 година.  

Според извештајот на Народниот правобранител, ова институција со години 
наназад укажува дека како последица на нереализирањето, неследењето на 
спроведувањето на плановите и непреземање мерки за нивно преиспитување, во многу 
општини плановите не се ревидираат по 10 и повеќе години со што се врши попречување 
на владеењето со имотот - сопственост на граѓаните. Народниот правобранител постапил 
по претставки по овој основ, поднесени од граѓани на општина Делчево, Кавадарци, 
Прилеп и Ресен. 

 
Инклузивниот пристап кој е еден од позначајните принципи во просторното 

планирање, подразбира активно вклучување на сите засегнати страни во процесот на 
изготвување, донесување и спроведување на просторните планови. Граѓаните како 
корисници на просторот, или организирани во различни граѓански асоцијации и 
здруженија се една од битните засегнати страни од која се очекува конструктивен 
придонес во процесот на подготовка и донесување на плановите. Тоа подразбира еднаков 
третман на сите социјални категории кои имаат капацитет за позитивен придонес. Во 
постапката на стручна расправа и јавна анкета по просторните и урбанистички планови, 
подеднаква можност да учествуваат со свои ставови, забелешки и предлози имаат сите 
категории на граѓани. Што се однесува до посебните барања на одделни социјални 
категории, поврзани со користење на просторот, тие се регулирани со соодветни 
подзаконски акти кои ги утврдуваат стандардите и нормативите за планирање и 
уредување на просторот. 

Во вака организираниот процес на планирање може да се каже дека нема никакви 
ограничувања  и од аспект на родовата еднаквост. 

Од областа на просторното и урбанистичко планирање треба да се имаат предвид 
и следните стратешки цели: социјална исклученост во домувањето и постигнување 

 
18 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ - ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ -по 
спроведеното истражување за остварување на правото на вработување на лицата со попреченост, по 
објавен оглас на ЈП „Македонски шуми“- Скопје, октомври 2016, стр. 12 
19 Извор: Светска банка (World Governance Indicators) 
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стандардизирани и хармонични услови на домување за категориите на граѓани кои се 
сметаат за социјално исклучени во домувањето. 

Ризиците од катастрофи и отпорност се едно од прашањата кои се опфатени во 
просторните планови и се разработуваат низ изработка на посебна студија/елаборат за 
заштита од природни и технички катастрофи и ризици.  

Намалувањето на ризиците од непогоди во изграден и инфраструктурно опремен 
простор пред се може да се врши со соодветно планирање кое подразбира избегнување 
на просторите кои се најподложни на вакви ризици, за намени и функции кои може да ја 
зголемат нивната чувствителнот и ризикот од појава на непогоди и катастрофи, но исто 
така и со примена на соодветни мерки за заштита на населението, изградените структури 
и други просторни вредности. 

За таа цел, главен акцент во планирањето се става на реонизација на просторот 
според критериумот подложност на природни непогоди и интензитетот на негативните 
последици, од која произлегува и потребата, видот и обемот на мерките за одбегнување 
и ублажување на последиците. 

За навремена заштита од техничко - технолошки катастрофи, односно 
предвидување соодветни мерки за заштита на луѓето и материјалните добра, со 
планирањето е потребно да се изврши:  

- Анализа на состојбите на животната средина и степенот на загрозеност од појава 
на непогоди и катастрофи; 

- Оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи кои носат 
одредено ниво на ризик; 

- Утврдување на степенот на ризик при работа на технолошките системи и појавата 
на инцидентни случаи; 

- Процена на степенот на загрозеноста на населението и материјалните добра; 
и врз основа на резултатите од ваквата анализа и оценка да се утврдат 

најсоодветни мерки за заштита и ублажување на последиците од евентуалните 
случувања. 

Просторното планирање е еден од основните елементи на намалувањето на 
ризиците од катастрофи (НРК)  во држави со зголемена стапка на урбанизација и 
зголемувањето на изградената средина. Следствено, вклучувањето на НРК во 
просторното планирање и обратно, планирањето на просторот во политиките, мерките и 
активностите за намалување на ризиците и градењето на отпорноста на општеството и 
заедниците е од суштествено значење за долгорочен одржлив и отпорен развој.  

Намалувањето на ризиците од катастрофи и отпорноста кон кризи и катастрофи 
не е доволно вклучено во рамката за просторно планирање во државата. Ова е пред се, 
поради фактот што нормативната рамка не ги препознава терминолошки НРК и 
отпорноста, како и поради фактот дека процесот на планирање на реактивен т.е. се 
однесува на опасностите, а не е проактивен т.е. не ги зема во предвид постоечките и не 
ги антиципира потенцијално новите ризици, на пример пандемиите и прилагоденоста на 
просторот во поглед на истите, како и не ги интегрира ризиците од катастрофи и 
климатските промени како одредница20 при просторното планирање. Анализите и 
студиите кои влегуваат во сегментот на загрозеност од природни непогоди и хаварии се 
нецелосни, ориентирани кон опасноста, без целосно да се земат во предвид изложеноста 
и ранливоста на критичната инфраструктура и населението во постојните зони на 
опасности, како и не се детални во идентификувањето и приоретизирањето на мерките и 

 
20 
https://api.klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/c3a5ed8fb4e20434df6f599be9ecdd57fa9b41
67e0c33938e401c5582e7880a0.pdf стр. 7 
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активностите кои ќе овозможат превенција на постојните ризици и закани и ублажување 
на новите, подобрен одговор, отпорен опоравок, а со тоа зголемена отпорност. 
Постоечкиот процес на планирање исто така, не е доволно мулти-секторски од аспект на 
вклученост на институциите од областа на НРК и поврзување со нивните процени и бази 
на податоци за опасности и ризици, како и инклузивен и партиципативен во поглед на 
вклученоста на заинтересираните страни, особено заедниците.  

Дигитализацијата како процес кој со секој изминат ден се повеке станува 
секојдневна потреба на современото живеење, во просторното планирање и просторниот 
план е воведена како дел од методолошкиот пристап уште 90-те години при изработка 
на Просторниот план на Република Македонија (2004-2020) чиј плански хоризонт веке 
одмина. 

При изработката на планската документација, обработката на просторните 
податоци, просторните анализи и моделирања, користена е современа ГИС компјутерска 
технологија, односно аналитички алатки кои дозволуваат идентификација на 
просторните односи помеѓу елементите претставени на картите. На тој начин во 
обработката на Планот искористена е можноста за ефикасна визуелизација, полесно 
разбирање на тоа што се случува во просторот, моделирање на ресурсите, односите и 
процесите, односно влијанието на одделни настани, анализа на различните типови 
податоци, планирање и конечно одлука за курсот на акции. 

Користењето на современите компјутерски технологии за евидентирање и 
анализа на просторните објекти и случувања е од извонредно значење за ефикасно 
спроведување на просторниот план и управување со просторот. Ваквите активности се 
поврзани со определбата за изградба на општество базирано на знаење преку развој и 
примена на информатичко комуникациската технологија. Во развојот на просторно 
информативниот систем треба да партиципираат повеке субјекти преку платформата за 
интероперабилност: 

- Локални самоуправи; 
- Институции за заштита на животната средина; 
- Институции за заштита на природното и културното наследство;  
- Инфраструктурни претпријатија; 
- Други органи на локално и државно ниво; 
- Претставници на приватниот сектор; 
- Невладини организации; 
- Струкови здруженија. 

Концептот за имплементација на ПИС треба да поаѓа од реалноста и од потребите 
на локалните средини, како и од реалните проценки на способноста, ресурсите и 
потенцијалите на сите субјекти кои партиципираат во неговата изградба.  

Изградениот модел на ПИС ќе овозможи ефикасна координација и усогласувње 
на интересите во просторот и ќе послужи: 

- Автономните и парцијалните бази на просторни податоци да се поврзат во 
единствена целина; 

- Редунданцата (повторувањето на голем број на исти податоци) да се сведе на 
толерантен минимум; 

- Трајно и систематско ажурирање на податоците и утврдување начин на пристап 
до истите; 

- Подготовка на планска и проектна документација за сите содржини кои ке се 
сместат во овој простор, а на кои ке им претставува база на податоци и 
информации за одлучување за развојните планови, програми и проекти; 

- Воспоставување на мониторинг систем кој подразбира водење разни евиденции 
(статистики, регистри и катастри) за изградбата, искористувањето на 
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капацитетите и сл., сé со цел да се овозможи успешно управување со просторот, 
односно следење на искористувањето на капацитетот на просторот и 
реализацијата на Просторниот план;  

- Современи и ефикасни електронски сервиси за граѓаните и правните субјекти, е-
услуги кои ке бидат унифицирани, стандардизирани, независни од софтверската 
платформа, достапни за сите и преку кои граѓаните ќе партипицираат во процесот 
на донесување одлуки на локално и национално ниво. 
На среден и долг рок иновациите кои доаѓаат од новите технологии во делот на 

просторото планирање треба да се гледаат во трансформацијата од градови во 
паметните градови која се занова врз: 

● Користењето на паметниот хардвер, интернетот на предмети (ИПр), големите 
податочни бази и вештачката интелегенција.    

● Децентрализираните бази на податоци и користењето на технологиите како што е 
блокчеинот21.  

Родова перспектива 
Просторното планирање и управување се дел од пошироката рамка на урбаното 

управување и одржливиот развој. Затоа, важно е да се осигура дека програмите, 
политиките и проектите позитивно влијаат и ја зајакнуваат родовата еднаквост како дел 
од развојните процеси. Брзиот развој на урбаните/руралните области и различните 
потреби на жените и мажите, девојчињата и момчињата, постепено доведоа до 
инкорпорирање на родовата перспектива во развојното планирање и до вклучување на 
жените и мажите во процесите на донесување одлуки. Целта на родово сензитивниот 
пристап е да се осигура дека жените и мажите ќе имаат еднакви улоги, одговорности, 
пристап и можности во процесите на развој на стратешкото урбано планирање, и на 
централно и на локално ниво, и ќе можат подеднакво да имаат корист од развојот . 

Жените се соочуваат со бројни предизвици во однос на нивното целосно учество 
како граѓани, особено во брзорастечките контексти на урбанизација: лична безбедност; 
вработување, пристап до јавен простор, мобилност, домување, јавни услуги и локални 
установи, како што се продавници, установи во заедницата за деца и стари лица, итн. Од 
институционални до културни бариери, пречките за учество може да ги спречат 
девојчињата и жените да учествуваат во процесите на локално одлучување или да 
пристапат до информации кои може да влијаат на нивнотиот еднаков пристап до 
можности и ресурси. Жените со ниски примања може да се соочат со дополнителни 
пречки, како што се недостаток на правна поддршка во врска со владеењето со имотот, 
или предизвици во пристапот до основните урбани услуги, како што се вода и санитарни 
услови. 

Од друга страна, отсуството на родово разделени податоци останува посебен 
предизвик во просторното планирање, што влијае на тоа како развојните стратегии, 
планови и програми се однесуваат на специфичните потреби на жените и мажите. Ова се 
однесува на тоа како се перципира физичкиот простор, вклучувајќи ги улиците, 
парковите и јавниот транспорт, како и за тоа како жените можат да пристапат до 
структурите на управување и основните услуги и до културниот и економскиот живот на 
градот. Родовите перспективи даваат важен увид за унапредување на потребите и 
погледите на сите членови на заедницата, како комуницираат со нивната изградена и 
просторна средина и како сакаат нивните населби да се развиваат. Користењето на 

 
21 https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/blockchain-and-beyond-encoding-21st-century-transport.pdf 
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родовиот пристап во планирањето ќе го подобри нивото на посветеност од засегнатите 
страни, со што ќе се подобри севкупниот успех на процесот на планирање на просторот. 

Родово сензитивниот пристап кон процесот на планирање на просторот треба да 
одговори на следниве прашања: 

- Кои се различните приоритети, потреби и улоги на жените и мажите, момчињата 
и девојчињата, кои треба да се решат со плановите или политиките? 

- Како жените и мажите, момчињата и девојчињата ќе имаат корист од плановите 
или политиките? 

- Како ќе се спроведуваат, надгледуваат и управуваат плановите или политиките? 
Пристап заснован на човекови права 

Просторното планирање е значаен сегмент за обезбедување на низа граѓански, 
социјални, економски и културни права. Поради тоа процесот на просторно планирање 
има мултидимензионален пристап кој треба да вклучува не само техничка експертиза  
туку да бидат решенијата да бидат согледани и од аспект на екологија, јавно здравје, 
безбедност, пристапност, итн. 

Просторно планирање засновано на човекови права ќе гарантира дека јавните 
простори се достапни и дека нивната реализација обезбедува минимум стандарди за 
уживање на основните човекови права, од друга страна граѓаните како носители на права 
ќе бидат во можност преку јавниот простор да ги остварат своите права. 

Со цел оценување на почитувањето и вклученоста на човековите правата во 
политиките за просторно планирање се земат предвид следните принципи на ПЗЧП: 
партиципативноста (учество и инклузивност) и отчетност (одговорност и 
транспарентност) и недискриминација. 
 a) партиципативноста (учество и инклузивност); 

Отвореноста на процесите за просторно планирање е еден од најзначајните 
елементи за обезбедување на планирање кое е инклузивно и ги зема во предвид 
мислењата на граѓаните. 

Согласно Законот за урбанистичко планирање обезбедување на јавност е еден од 
принципите на просторното планирање. Сепак не се предвидени посебни механизми кои 
ќе овозможат соодветна вклученост на граѓаните во носењето на одлуките поврзани со 
просторното планирање. 

Главен проблем со кој се соочуваат граѓаните на локално ниво е непостоењето на 
инклузивен процес при носење на Детални урбанистички планови (ДУП) кои дирекно ги 
засегаат правата на граѓаните. 

Плановите се објавуваат на интернет и во просториите на општината со релативно 
кратки рокови за коментари и не се предвидени  проактивни мерки за запознавање на 
локалното население дирекно засегнато од плановите за можноста да го дадат своето 
мислење со пополнување на јавна анкета. 

Дополнително особено недостасува инклузивен процес при пренамени на јавни 
простори без притоа да се испита јавното мислење. 
   б) отчетност (одговорност и транспарентност); 

Не постои соодветен и лесно достапен механизам за информирање на граѓаните 
за просторното планирање. Планирањето на јавниот простор е недоволно координирано 
помеѓу институциите и недостасува транспарентност при носењето на одлуките. 

Со донесување на новиот Закон за урбанистичко планирање, со кој престана да 
важи Законот за просторно и урбанистичко планирање, се создаде правен вакум во 
областа на просторното планирање кој претставува сериозна пречка во отпочнување на 
изработка на нови просторни планови. 
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Уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на 
животната средина и природата се истакнати како основни цели на Просторниот план, 
меѓутоа нема податоци како овие цели се остваруваат и осигуруваат, ниту пак има 
информации што содржи годишниот извештај за спроведување на тој план и кои аспекти 
од спроведувањето на просторниот план се евалуираат. 

Дополнително, има недостатоци во обезбедувањето на неопходната 
документациска и податочна база на податоци и нема информации дали податоците кои 
се собираат се расчленети со цел да се овозможи соодветно и одговорно планирање на 
политики. 
 в) недискриминација 

Просторното планирање треба да обезбеди еднаков развој кој е рамномерен. 
Просторното планирање треба да осигура дека одлуките придонесуваат кон еднакво 
уживање на јавниот простор на сите граѓани и не придонесува кон индирекно 
исклучување и не можност за остварување на други права особено на маргинализираните 
и ранливи групи. 

Недостасуваат информации за тоа како е вклучена родовата перспектива во овој 
процес, како и дали се земени во предвид потребите на ранливите и маргинилизитраните 
групи на граѓани, и дали постојат дирекни или индирекни дискриминирачки одредби во 
законите, буџетската алокација, политиката или во праксата на спроведување. Потребно 
е да се предвидат позитивни/афирмативни мерки за изедначување на видливи 
нееднаквости и соодветно приспособување на просторот за да се овозможи еднаков 
пристап на сите лица. 

Човековите права и стандардите мора да се земат предвид при процесот на 
просторно планирање.  
 
Заклучоци и препораки во врска со процесите на НРС  

Националната развојна стратегија како сеопфатен документ за стратешко 
планирање со кој се овозможува долгорочно насочување на развојот на општеството во 
сите важни прашања за Република Северна Македонија, по својот карактер и 
методологија е блиска до националниот просторен план. И двата документи се темелат 
на конкурентските економски потенцијали на Државата и препознатливите развојни 
предизвици на национално, регинално и локално ниво. 

Поголем дел од принципите на просторно планирање, се препознаваат и во 
Нациналната развојна стратегија, во прв ред инклузивноста, која подразбира 
идентификување и вклучување на сите засегнати страни и чинители, помеѓу кои треба 
да се воспостави конструктивен дијалог уште во раната фаза на изготвување на 
документот, потоа интердисциплинарноста, која се огледува во опсегот на истражување 
и структурата на проблематиката која се истражува, како и научниот пристап кој се 
спроведува по пат на вклучување на голем број реномирани експерти од различни 
области. 

Со оглед на фактот што динамиката на изработка на НДП наметнува многу 
поинтензивно темпо во однос на Просторниот план, постојат реални можности за 
промовирање на ППРСМ со НДП, како и укажување на одредени недостатоци и 
објективни пречки кои може да го забават процесот на изработка на ППРСМ. 

Националната развоја стратегија може да даде значаен придонес во промовирање 
на просторното планирање, како процес, наука и практика. Голем ограничувачки фактор 
е непостоењето на високообразовна институција за просторно планирање во нашата 
Држава, како и вклученоста на предметот просторно планирање во наставно научните 
програми. Овој недостаток негативно се одразува на обновување на просторно-
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планерските кадри, едуцирање на нови просторни планери и доедуцирање на секторски 
профили кои учествуваат во просторното планирање. 

Исто така и актуелниот правен вакум во областа на просторното планирање, кој 
настана со донесување на новиот Закон за урбанистичко планирање со кој престана да 
важи Законот за просторно и урбанистичко планирање, е сериозна пречка во 
отпочнување на изработка на нови просторни планови. 

Недостатоците во обезбедување на податоци, преклопувањето на надлежности 
помеѓу различните институции кои оперираат со исти или слични податоци и 
информации, недостаток на институционален капацитет и меѓусекторската соработка на 
сите нивоа (по хоризонтала и вертикала), се отворени прашања за кои малку или воопшто 
не се дискутира. 

Во таа смисла, Националната развоја стратегија треба да ги даде следните 
препораки: 

За процесот на изработка на просторни планови: 
1. Подигнување на нивото на знаење и свест за улогата и значењето на 

просторното планирање како политика, наука и пракса на креирање на 
стратешки документи за одржлив просторен развој; 

2. Промовирање на потребата од обезбедување на правна и институционална 
рамка за изработка на просторни планови, по пат на: 

– Изработка и донесување на соодветни законски и подзаконски акти со кои 
ќе се регулира процесот на изработка на просторни планови, процедурата 
за нивно донесување и начинот на нивно спроведување, 

– Изработка и донесување на новиот Просторен план на Државата; 
3. Јакнење на капацитетот на државните институции за: 

- поинтензивно партиципирање во процесот на изработка на просторните 
планови со обезбедување на неопходната документациска и податочна 
база на податоци, 
– јакнење и интензивирање на меѓусекторската соработка, со цел за 
усогласување на секторските стратегии и одделни интереси во користење 
на просторот 

4. Јакнење на капацитетот на планските региони и единиците на локална 
самоуправа како активни чинители во процесот на изработка на 
просторните планови како концептуална рамка за изработка на 
регионалните и локални стратегии за просторен развој; 

5. Утврдување на законска рамка со максимални рокови за завршување и 
верификација на секоја од утврдените фази на Планот. 

За процесот на спроведување на просторните планови: 
6. Јакнење на капацитетот на државните институции за поинтензиво и 

подоследно спроведување на планските решенија од делокругот на своите 
надлежности, 

7. Јакнење на капацитетот на локалната власт за спроведување на планските 
решенија од највисоко ниво низ локалните надлежности, 

8.  Утврдување (со законот) на одговорности за неисполнување на роковите 
за имплементација и доследно спроведување на планските решенија, 

9. Охрабрување на локалната администрација, граѓанските здруженија и 
невладиниот сектор за проактивно учество во процесот на изработка, 
донесување и особено во имплементацијата на плановите, 

10. Континуирана едукација и обуки на сите засегнати страни, 
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11. Маркетинг и промоција на просторното планирање и просторните планови 
како највисоки стратегии за уредување на просторот на сите нивоа на 
одлучување, 

12. Континуиран мониторинг и евалуација на реализација на планските 
одредби 
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