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1 Извршно резиме  
Транспортната инфраструктура обезбедува транспортни мрежи и услуги од кои зависи 
економијата на Северна Македонија. Транспортниот сектор е клучен поттикнувач на 
економскиот раст и трговијата. Ефикасниот транспортен инфраструктурен систем ја 
олеснува индивидуалната мобилност и движење на стоки, обезбедувајќи еднаков и 
безбеден пристап до вработување и услуги како што се здравството, образованието и 
промовирање на економската активност.  

Основната транспортна инфраструктура на Република Северна Македонија е релативно 
добро воспоставена и може да се смета како добра основа за понатамошен развој и  
модернизација. Понатамошниот развој на транспортниот сектор ќе придонесе за 
конкурентност на националната економија и одржлив рамномерен регионален развој. 

Новиот пристап на развој на Националната Развојна Стратегија (НРС) за транспортниот 
сектор, ги интегрира пошироките општествени, економски и политички приоритети. Со 
ваков пристап  има подобри перспективни можности на одржливост и потенцијал да ја 
намали нерамномерната распределбата на приходите и трошоците од управувањето со 
транспортните средства и другите поврзани ресурси во географски, социјален и 
генерациски контекст. За да се постигне одржлива мобилност за сите, структурната 
рамка за ефикасно управување со транспортниот секторот бара доволно ресурси, 
функционална институционална структура и примена на ефикасни регулаторни и 
контролни методи .  

Овој извештај, кој е во шест делови, од направената анализата на транспортниот сектор 
претставува преглед на некои од главните аспекти поврзани со управувањето со 
транспортниот сектор и транспортната инфраструктура кои треба да бидат дел од 
процесот на развој на НРС. Анализата е направена според современите пристапи за 
интегрирано управување на инфраструктурните транспортни средства, клучните начела 
на добро управување, зачувување на животната средина,  отпорност на транспортната 
инфраструктура на климатски промени, и подобрена безбедност. Во првиот и вториот 
дел, извештајот од анализата се осврнува на контекстот, стратешкото опкружување, 
главните засегнати страни и главните предизвици на петте транспортни под-сектори и 
тоа:  

- патна транспортна инфраструктура; 
- железничка транспортна инфраструктура; 
- воздушен транспорт и оператори; и 
- воден – езерски транспорт и  
- урбан транспорт 

Конкретно, стратешки цели преку петте под-сектори на транспортниот сектор 
воглавном се фокусирани кон подобрен пристап и безбедност на врските со соседните 
земји преку надградба и модернизација на транспортната инфраструктура вдолж 
сеопфатната мрежа South East Europe Transport Observatory SEETO Транспортната 
опсерваторија на Југоисточна Европа, како дел од мрежата TEN-T (Коридорите VIII, X 
и гранката X г). Овие активности се во согласност со стандардите на Европската Унија 
и се од суштинско значење за подобрување на квалитетот на животот на луѓето и за 
постигнување одржлив економски развој на земјата. 

Во првите делови од извештајот претставена е  институционалната поставеност и 
клучните засегнати страни, нивната улога во транспортниот систем, нивната улога и 
придонес во развојот на НРС. Дополнително, во овој дел вклучен е преглед на 
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релевантните национални политики, стратешки документи, кои се добра основа на 
процесот за развој на НРС за транспортниот сектор. Понатаму, Извештајот се осврнува 
на главните предизвици во управувањето со транспортната инфраструктура, врз основа 
на прегледаните документи и расположливите податоци, кои што може да се користат 
како основа за генерален преглед  на моменталната состојба на транспортната 
инфраструктура, и поставување на генерални индикатори за следење на резултатите и 
поставените цели за одржлив развој. 
 
При крајниот дел од извештајот даден е преглед на поврзаноста со клучните 
меѓусекторски  теми : Управување со ризици и отпорност на инфраструктурата, Родова 
еднаквост и инклузија, Социјална инклузија, Животна Средина , Здравство, Добро 
владеење, Дигитализација и иновации, и пристап заснован на човекови права. Конечно, 
во извештајот наведени се генерални заклучоци од направената анализа, како основа за 
општи препораки за понатамошниот процес на развојот на НРС за транспортниот сектор. 
 
2 Вовед - контекст, стратешко опкружување, предизвици  
Секторската стратегија за транспорт промовира одржливи транспортни системи, кои 
треба да одговорат на предизвиците што ги претставуваат пазарните принципи, да ги 
балансира економските, еколошките и социјалните потреби каде што не се 
комплементарни и да одговараат на потребите на луѓето, индустријата и трговијата. 
Транспортни услуги  се еден од главните елементи на транспортниот систем и бараат 
способност да одговорат пофлексибилно на потребите на корисниците. Патниците 
бараат услуга што ги исполнува нивните барања за достапност, квалитет, доверливост, 
брзина, безбедност и цена. Услугите за товарен транспорт имаат барања за конкурентни 
цени, време на транзит, доверливост, достапност и безбедност од загуба или 
оштетување, чија релативна важност зависи од транспортната инфраструктура, 
логистиката и околностите во кои се транспортира. 
Водејќи се од основното начело дека транспортот во голем дел е услуга, а не економско 
добро, развојот на транспортната инфраструктура и услуги преку дефинирање на 
развојните транспортни цели ги зема предвид вкупните цели за економскиот и 
социјалниот развој на земјата, за да одговори на потребите на идните генерации и за 
зачувување на животната средина. Според тоа, Националната транспортна стратегија 
предлага активности и политички мерки за среднорочен и за долгорочен период за 
ефикасно и ефективно решавање на клучниот предизвик за подобрување на квалитетот 
на транспортната инфраструктура и услуги. Целта на документот  е да ги поттикне 
креаторите на политиките и планерите на транспортната инфраструктура да усвојат 
структуриран, транспарентен и континуиран пристап за проценување на 
ограничувањата на транспортниот сектор , дефинирање на целите и мапирање на 
чекорите, активностите потребни за постигнување на дефинираните цели.  
Развојната национална стратегија во делот на транспортниот сектор ќе биде изработена 
врз основа на детална анализа на тековните транспортни проблеми со искористување на 
сегашниот транспортен модел за да се проценат различни сценарија на идните 
транспортни барања, што ќе овозможи проценка на најдобрите решенија и ќе ги 
дефинира транспортните краткорочни и долгорочни цели на Владата и сите засегнати 
страни за постигнување високо ниво на одржливост, ефикасност и отпорност на 
климатските промени на националната транспортна инфраструктура.  
Како земја кандидат за пристапување во Европската Унија, членка во НАТО и Светската 
трговска организација создаде услови за поголемо отворање на националната економија 
кон меѓународниот глобален пазар, поттикнување на инвестициите, зајакнување на БДП 
и просперитет на националната економија. Географската локација на Северна 
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Македонија е на раскрсницата на Југоисточна Европа, што ја прави важен транзитен пат 
за копнен сообраќај помеѓу Централна Европа, Егејското Море, Црното Море и 
Јадранското Море. Неколку значајни транспортни правци ја поврзуваат земјата  преку 
транснационални оски  Север-Југ (Коридор X) и Исток-Запад (Коридор VIII), со земјите 
од Централна и Источна Европа, со Јужна и Југоисточна Европа и пошироко.  

 
Слика 1-  Транспортни коридори во Југо-источна Европа кои поминуваат низ Северна Македонија 

Политиката на Европската Унија  во однос на проширувањето на главните 
трансевропски транспортни оски кон соседните земји на ЕУ е потврдена е ориентацијата 
и веќе нагласена во Меморандумот за разбирање (MoU) за развој на Основната 
регионална транспортна мрежа на Југоисточна Европа. Сеопфатната мрежа на СЕЕТО е 
воспоставена од техничкиот секретаријат на Транспортната опсерваторија на 
Југоисточна Европа (СЕЕТО)- South East Europe Transport Observatory (SEETO).1 
Основната транспортна инфраструктура на Република Северна Македонија е релативно 
добро воспоставена и може да се смета како добра основа за понатамошен развој и  
модернизација. Понатамошниот развој на транспортниот сектор ќе придонесе за 
конкурентност на националната економија и одржлив рамномерен регионален развој. 
Развојот на транспортната инфраструктура постигна добри резултати во последниот 
временски период. Мрежата на патишта и автопати е со приближно вкупна должина од 
14,400 километри, што одговара приближно на 7,2 метри по жител. Ова ја става Северна 
Македонија на 81-то место на глобалното рангирање. Во однос на должината на 
железничката мрежа, земјата е на 50-то место во светот со 0,33 метри по жител. 
Севкупно, железничка мрежа е долга 683 километри. Товарниот железнички сообраќај 
неодамна изнесуваше 350,00 милиони тони и поминати километри. Патничкиот 
сообраќај достигна 64,00 милиони патнички километри во 2018 година. Сепак, 
сегашниот транспортен систем ги нема сите карактеристики на целосно функционален, 
добро развиен и модерен транспортен систем.2 

 
1 http://www.seetoint.org/about/  
2 http://www.seetoint.org/category/projects/soft-measures/regional-transport-study/  
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Главни предизвици остануваат и понатаму финансирањето за реконструкција, развојот 
на транспортната инфраструктура и релативно бавно прифаќање на иновативни идеи и 
нови технологии, што доведува до намалени можности за преземање на предноста од 
алтернативни извори на финансирање, вклучително и јавно-приватно партнерство 
(ЈПП), патарина и нови начини на транспорт како што се мулти-модалност и 
комбинираниот транспорт. 
Инвестициите во транспортната инфраструктура и услугите, треба да бидат меѓу-
секторски и придружени со активности за други фронтови, како што се комплементарни 
инвестиции во земјоделството, индустријата и трговијата за да се обезбеди 
проширување (прелевање) на резултатите. Ќе се добијат намалувања на трошоците и 
економскиот раст поттикнат со усвојување на пристап за повеќе-секторското 
планирање. Универзалното образование, подобреното здравје на мајките и намалената 
смртност на децата се цели на одржлив развој кои повикуваат на мулти-секторски 
пристапи.  
Генерално, потребна е поголема координација, помеѓу транспортниот сектор и другите 
сектори. Но, императив е дека стратешки насоки и цели се потребни за идните 
компоненти на транспортот во повеќе секторски проекти. 
3 Преглед на институционалната структура и клучните чинители во 

транспортниот сектор 
Министерството за транспорт и врски (МТВ) е задолжено и одговорно за креирање и 
спроведување на транспортната политика, вклучувајќи национални стратегии и акциони 
планови, инспекција и спроведување. За надзор над спроведувањето на соодветните 
закони и правила надлежни се Државниот транспортен инспекторат, Управата за 
безбедност на железницата и Капетанијата-Охрид во рамките на Министерството.  
Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) е задолжено и  управува со 
националната патна мрежа (автопати, експресни, магистрални и регионални патишта). 
Со измените на Законот за јавните патишта од 11 јули 2008 година, беше основана 
Агенцијата за јавни патишта како правен наследник на Фондот за магистрални и 
регионални патишта на Република Македонија. Со Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавните патишта од 27 декември 2012 година, основано е 
Јавното претпријатие за државни патишта и ги презеде правата, одговорностите, 
вработените, имотот, средствата и архивата на Агенцијата за државни патишта. Јавното 
претпријатие за државни патишта подготвува  годишни програми кои се во согласност 
со петгодишна програма за развој и одржување на јавните патишта која е одобрена и 
донесена од Владата. Овие програми вклучуваат детален опис на активностите што 
треба да се преземат, локации, обем на работи, буџетски распредели и временски рамки 
за извршување. 
Јавното претпријатие „Македонија пат", во согласност со Законот за јавни патишта, 
е одговорно за заштита и одржување на националната и регионалната патна мрежа во 
земјата и тоа: 

- проектирање помали патни објекти; 
- поплочување помали делници и крпење дупки; 
- проектирање, изработка и поставување на вертикална и хоризонтална 

сигнализација; 
- заштита на патиштата, автоматско и рачно броење на сообраќајот;  
- катастар на патишта и мостови;  
- информативна служба за состојбата на патиштата и друго. 

Секоја година Јавното претпријатие „Македонија Пат“ изготвува нацрт-годишни 
програми усогласени со буџетските распредели за заштита и одржување на патната 
мрежа.  
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Општините во Република Северна Македонија, според законот за Локална Самоуправа 
имаат надлежности во изградба, реконструкција, одржување, заштита на локалните 
патишта, улици и други патни инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на 
сообраќајот, изградбата и одржувањето на уличниот сообраќај и сигнализација итн. 
Општината може да го делегира вршењето на одредени работи од јавен интерес од 
локално значење на други правни лица, врз основа на договор за извршување на работи 
од јавен интерес, во согласност со закон. 
Со железничката инфраструктура и транспортот управуваат две претпријатија во 
сопственост на државата и тоа: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура 
"Македонски Железници" Скопје и Акционерско друштво за транспорт 
"Македонски Железници Транспорт". Агенцијата за регулирање на железничкиот 
сектор обезбедува транспарентно и непристрасно вршење на активностите на 
управителот за инфраструктура, железничкиот превоз и другите даватели на железнички 
услуги. Јавното претпријатие за железничка инфраструктура „Македонски железници“ 
Скопје како приоритетна дејност ја има услугата поврзана со копнен транспорт и тоа 
организација и регулирање на железничкиот сервис, управување со системи за 
регулација и безбедност, управување со железничката инфраструктура, изградба на 
железничка инфраструктура, реконструкција на железничка инфраструктура, поправка 
на железничка инфраструктура, одржување на железничка инфраструктура, заштита на 
железничка инфраструктура. Акционерското друштво за транспорт „Македонски 
железници Транспорт“ Скопје е задолжено и дава услуги за превоз на патници и стоки 
за јавни или лични потреби во внатрешниот и меѓународниот сообраќај. Други тела од 
значење за железничкиот сектор се: 

- Агенција за регулирање на железничкиот сектор - (регулаторно тело) која 
обезбедува транспарентно и недискриминаторско работење со железничката 
инфраструктура и железничкиот превозник. Агенцијата активно го контролира 
квалитетот на услугата што ја обезбедуваат сите учесници на пазарот како 
железнички услуги. 

- Управата за безбедност во железничкиот систем - (орган за безбедност) која е 
одговорна за издавање на сертификати и овластувања за сите засегнати страни во 
железницата, предлага нова законска регулатива за безбедноста на железничкиот 
систем и овозможува транспарентен пристап до примарното и секундарното 
законодавство на сите учесници во транспортниот под-сектор - железници. 

- Комитетот за истраги на тешки несреќи како дел од Генералниот секретаријат на 
Владата е одговорен за истражување на инциденти и несреќи во железничкиот 
сектор. 

Државниот инспекторат за транспорт и Дирекцијата за безбедност на железниците 
се одговорни за надгледување на спроведувањето на релевантните закони и правила од 
областа на внатрешниот копнен транспорт, односно патниот и железничкиот транспорт. 
 
Агенцијата за цивилно воздухопловство е одговорна за функциите за воздушен 
транспорт, додека Јавното претпријатие за аеродромски услуги е одговорно за 
управувањето со аеродромите во Северна Македонија. Двата аеродроми во Охрид и 
Скопје се под концесија од турската компанија TAV Аеродроми на 20 години. Давателот 
на услуги на воздушна пловидба (М-НАВ) управува и го контролира цивилниот 
воздушен сообраќај во Северна Македонија. Министерството за транспорт и врски 
преку Секторот за воздухопловство ги има следните надлежности во областа на 
воздухопловството: 

- Изработка на национална стратегија за развој на воздухопловството;  
- Ја спроведува политиката на Владата во областа на воздухопловството;  
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- Ги спроведува политиките на Владата во обезбедувањето концесии во областа на 
воздухопловството;  

- Предлага закони од областа на воздухопловството и подготвува и донесува 
подзаконски акти; 

- Ја надгледува работата на Агенција за цивилно воздухопловство (АЦВ);  
- Спроведува постапка за привремена концесија под присилна администрација; 
- Назначува независен координатор за слотови за распределба на слотови за 

полетување и слетување, и формира комисија за истражување на несреќи и 
сериозни инциденти. 

Агенцијата за цивилно воздухопловство е независен државен орган кој функционира 
како правно лице. Како резултат на тоа, секторот во агенцијата за цивилно 
воздухопловство одговорен за контрола на летање стана посебно акционерско друштво 
во државна сопственост, со дејност „обезбедување услуги на воздухопловна 
навигација“. Агенцијата за цивилно воздухопловство ќе ги задржи регулаторните 
функции за регулирање на воздушниот сообраќај во воздухопловство. Основањето на 
акционерско друштво во државна сопственост кое функционира како давател на услуги 
на воздухопловна навигација М-НАВ АД Скопје ја зголеми ефикасноста и доведе до 
подобрувања не само интегрирани во организациската структура и технологијата на 
работа, туку и во условите за зголемување на безбедноста во сообраќајот како највисок 
приоритет за подигање на квалитетот на услугите и достапноста за крајните корисници. 
Новото акционерско друштво е назначено како снабдувач на воздухопловни 
навигациски услуги во воздушниот простор на државата, и поседува сертификат 
согласно Законот за воздухопловство и тоа се одржува како трајна важност. 
Капетанијата на пристаништа - Охрид, орган во состав на Министерството за 
транспорт и врски е надлежно тело за спроведување и надзор на релевантните закони во 
врска со внатрешниот воден транспорт (езерски транспорт). Капетанијата пристаниште 
во Охрид делокруг на работа е регулирање на односите меѓу учесниците во внатрешното 
(езерско и речно) пловење. Во Капетанијата во Охрид, Секторот за внатрешни водни 
патишта врши технички и стручни работи од областа на безбедноста на внатрешната 
пловидба и тоа:  

- издава дозволи за користење на водни патишта, пристаништа, пристанишни 
места, и капалишта; врши регистрација и бришење на пловни објекти во 
регистарот; 

- води регистар на бродови и чамци, води регистар и издава бродски дневници, 
дозволи за качување, овластувања за вршење на соодветна титула за чамецот и 
сертификати за компетентност за управување со чамец, одобрување 
пристигнување на странски јахти и чамци, организирано спасување човечки 
животи и имот во внатрешните води;  

- одобрува отстранување на потонати садови;  
- врши увид во работата и активностите на учесниците во внатрешната 

пловидба(езера);  
- врши инспекциски надзор во транспортот за внатрешна пловидба;  
- презема административни и други мерки кои се однесуваат на дејствијата на 

учесниците во внатрешната пловидба. 
 
3.1 Преглед на релевантни стратегии, повеќе годишни програми и планови 
Национална транспортна стратегија (НТС) од 2018 година е продолжение на 
претходната транспортна стратегија усвоена во 2007 година од страна на Владата на 
Република Македонија, но сега е вклучен и развојот на воздушниот сообраќај. Врз 
основа на Белата книга за транспорт на ЕУ, Транспортната Стратегија од 2018 година ја 
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зема предвид транспортната политика на ЕУ во однос на основната и сеопфатна 
транспортна мрежа, како и транспортната политика дефинирана од страна на 
Транспортната опсерваторија на Југоисточна Европа (СЕЕТО), што продолжи со 
Договорот за воспоставување на транспортната заедница. 
Долгорочните цели од Националната транспортна стратегија од 2018 година ги 
консолидираат веќе добиените резултати и овозможуваат поттик на процесот на 
модернизација на транспортниот систем во текот на следните десет години. Национална 
транспортна стратегија од 2018 година се заснова на детална анализа на проблемите со 
користење на еден реален транспортен модел за проценка на различни сценарија за 
идната транспортна побарувачка, што овозможува проценка на најдобрите решенија и 
дефинирање на транспортните цели на Владата за постигнување на високо ниво на 
одржливост и ефикасност на националниот транспортен сектор. 
Главниот фокус на оваа транспортна стратегија е да Македонската транспортна мрежа 
биде целосно интегрирана во европската ТЕН-Т3 преку: 

- Целосно прилагодување на патиштата на сообраќајот и соодветно одржувани. 
Регулирање на патниот под-сектор со правилата на конкуренција, под контрола 
на модерна администрација и транспарентни прописи. Обука на превозниците и 
давателите на услуги и користејќи опрема во добра состојба за обезбедување 
високо ниво на услуга. Подобрена организација на Урбаниот јавен превоз, 
ефикасно поврзан со транспортот на големи растојанија, а преносот меѓу 
различните системи ќе биде возможен без тешкотии или прекини со што ќе се 
минимизира застојот во урбаниот превоз. 

- Висок квалитет на железничкиот транспорт во однос на фреквенцијата, на 
времето, на удобноста, на доверливоста, на безбедноста и на сигурноста. 
Управувањето со инфраструктурата и оперативните услуги што ги нудат 
платежни способните и ефикасни оператори ќе гарантираат испорака на 
квалитетни јавни услуги низ мрежа и квалитетен транспорт на товар во 
согласност со економските потреби во однос на време, на трошоци и на квалитет 
на транспортни услуги. 

- Воздушниот транспорт како олеснувач за европска интеграција кој обезбедува 
пристап до меѓународните пазари на конкурентен и на сигурен и безбеден начин. 
Развој на воздушниот сообраќај во согласност со ТЕН-Т мрежите и 
законодавството и активностите иницирани во рамките на мрежата на 
Единствено Европско Небо (СЕС). Подобрена координација меѓу 
воздухопловните надлежни органи за обезбедување на функционалност на 
институциите според европските и меѓународните стандарди и услови. 

- Ефикасни врски на македонските езерски пристаништа и целосно интегрирани во 
транспортната мрежа на земјата. Операторите опремени со модерни бродови и 
добро обучена посада. 

- Ефикасни и интегрирани јавни транспортни услуги што се еколошки прифатливи 
и ќе користи напредни ИТ-системи како што се единствени- билети, онлаjн 
информации, а планирањето на сообраќајните рути да биде целосно интер-
модално и меѓусебно поврзано. 

Стратешкиот развој на железничката инфраструктура се темели на потребата од 
задоволување на потребите за превозот на патници и стока, просторниот план на 
Република Северна Македонија и определбата на Република Северна Македонија за 

 
3 (EU) Directive 2021/1187 - формално усвоена од Европската унија (ЕУ) во 7 јули 2021 година - со која се 
утврдуваат мерките насочени кон намалување на доцнењата на имплементацијата на проектите поврзани 
со Трансевропската мрежа за транспорт (TEN-T). Позната како Smart TEN-T Directive 
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интеграција во Европската Унија. Развојот на железничката инфраструктура во 
Република Северна Македонија мора да биде во функција на одржлив и урамнотежен 
развој на земјата, а со тоа да доведе до вклучување на пазарот на Република Северна 
Македонија во заедничкиот пазар во Европската Унија. Согласно со Регулативата на 
Европската Унија број 1315/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 11 декември 
2013 година за насоките на Унијата за развој на транс-Европската транспортна мрежа и 
за укинување на Одлуката бр. 661/2010/ ЕУ, планирањето, развојот и функционирањето 
на трансЕвропските транспортни мрежи придонесуваат за постигнување на главните 
цели на Унијата, како што е утврдено, меѓу другото, во Стратегијата на Европа 2020 и 
Белата книга на Комисијата насловена како "Патоказ на единствен европски 
транспортен простор кон конкурентен и ефикасен систем за транспорт на ресурси" (Бела 
книга), како што се непречено функционирање на внатрешниот пазар и зајакнување на 
економската, социјалната и територијалната кохезија. 
 
3.1.1 Краток преглед на релевантната легислатива од тематската област – 

транспортна инфраструктура 
Спроведувањето на законите и прописите е организирано на две нивоа, на ниво на 
креирање на политики и на извршно ниво. Првото ниво е комбинацијата на закони и 
прописи (владино тело) што го гарантира функционирањето на транспортниот систем 
во согласност со националните цели, кои се „усогласени“ со ЕУ/ меѓународните 
стандарди каде што е потребно. Второто ниво се однесува на јавните субјекти 
(регулаторни тела), кои се официјално назначени да обезбедат правилно спроведување 
на законите и прописите и сите засегнати страни целосно да се посветат на законската и 
регулаторната рамка и правилно да ги применуваат. Во Република Македонија, МТВ е 
креатор на транспортната политика, додека регулаторните органи обезбедуваат целосна 
усогласеност со операторите и корисниците на транспортниот систем. 
Владата има направено значителен напредок во усогласувањето на своето законодавство 
и регулаторната рамка со правото на ЕУ (EU Acquis) и е посветена на продолжување на 
напорите да се постигне целосно усогласување на правната и регулаторната рамка на 
транспортниот сектор, согласно напорите на Владата на Република Македонија да стане 
нова земја членка на Европската Унија. Прегледот на процесот за усогласување на 
законодавството може да се следи во анексот за законодавство од Националната 
програма за усвојување на правните акти (НПАА) и од извештаите за напредокот од 
Европската комисија, а во блиска иднина, од скринингот и од преговорите за 
пристапување. 
Со усвојување на клучните стратешки документи за транспортниот сектор и неговите 
под- сектори, законодавството е речиси целосно усогласено со Општото транспортно 
Acquis, но преостанатите недостатоци треба да се адресираат со цел во секторот да се 
подобрат планирањето и координацијата, безбедноста во транспортот преку зајакнување 
на оперативни и административни капацитети на инспекциските органи и конечно 
правно усогласување и градење институционални капацитети за користење на ИТС и 
интермодален транспорт. Бидејќи законодавството за патниот сектор е блиску до 
целосна усогласеност и зголемен е бројот на потпишани билатерални спогодби за 
меѓународен патен транспорт, со цел зајакнување на капацитетот и наметнување на 
своето законодавство, исто така неопходно е: 

- Прво, да се операционализира правното лице одговорно за спроведување 
проценка за усогласеност на постојната опрема за превоз на опасни материи, без 
одлагање да се примени законодавството за превоз на опасни материи; 
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- Второ, да се зголемат попатните проверки на комерцијалните возила и да се 
подобрат како законските надлежности така и оперативниот капацитет на 
патните инспектори за да се засили спроведувањето на правилата и прописите; 

- Трето, да се донесат правила за примената на казни за прекршоци од Европскиот 
договор за работа на екипаж на 45те возила ангажирани во меѓународниот патен 
сообраќај (АЕТР). 

За железничкиот сектор, со одвојувањето на управувањето со инфраструктурата и 
операциите (транспортните услуги) и назначувањето на соодветни одговорности во две 
независни железнички претпријатија во државна сопственост, се исполни голем дел од 
барања на ЕУ Acquis. Процесот на усогласување мора да се консолидира преку: 

- Раздвојување на сметките на националниот оператор за превоз на патници и за 
превоз на стока; 

- Транспонирање и примена на делови од Директивата 2012/34/ЕУ за единствена 
европска железничка област (во тек) 

- Финализирање и потпишување на двете спогодби за прекугранична железничка 
соработка со Грција; Потпишување на протоколи за прекугранична соработка во 
железничкиот сектор со Србија и спроведување на поширока прекугранична 
соработка во железничкиот сектор; 

- Целосна операционализација на комисија за истражување на сообраќајни 
несреќи; 

- Отворање на пазарот за странски оператори. 
За секторот за цивилно воздухопловство, Република Македонија постигна напредно 
ниво на усогласување со Acquis, заклучок што се потврди со „Ефективната 
имплементација“ на ИКАО од 2016 година, што покажува дека Република Македонија е 
еднаква или подобра од просекот на ИКАО. Во однос на законодавството на Единствено 
европско небо (СЕС), земјата го заврши транспонирањето и имплементацијата на 
законодавството на СЕС I и постигнат е сериозен напредок во усогласувањето на СЕС 
II. Законодавството за воздухопловна безбедност и работниот аранжман со Европската 
агенција за воздухопловна безбедност ги опфаќаат сите аспекти на Acquis за безбедноста 
на цивилното воздухопловство и за заштитата на животната средина на производи, 
организации и персонал. 
За морски и внатрешен воден транспорт, и покрај тоа што е опкружена со копно, 
Република Македонија е страна потписничка на сите основни транспортни конвенции 
на Меѓународната поморска организација (ИМО). Во јануари 2010 година Република 
Македонија стана земја постојан набљудувач во Меѓународната комисија за сливот на 
река Сава и доби овластување за учество на сите отворени сесии на Комисијата и право 
да постапува според правилата и условите утврдени во согласност со правните 
документи на Комисијата, што се однесуваат на земја-набљудувач. Постигнато е 
усогласување во секторот за внатрешен воден транспорт со транспонирање на целото 
релевантното законодавство на ЕУ и формиран е орган надлежен за внатрешни водни 
патишта. Со усвојување на Уредба за признавање на сертификација и за превоз на стока 
и патници (Службен весник на РМ, бр. 31/2016), потребно е само да се донесе закон за 
согласност со Acquis за потребите за трговска испорака за да се постигне целосна 
усогласеност во овој под-сектор. 
3.2 Мапирање на клучните чинители во рамките на транспортната инфраструктура 
 
Институција/засегнат
а страна 

Улога во транспортен сектор Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 
реализација) 

Централно ниво 
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Институција/засегнат
а страна 

Улога во транспортен сектор Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 
реализација) 

1. Министерството 
за транспорт и 
врски (МТВ) 

- Централна институција за 
креирање и спроведување на 
транспортна политика, 
вклучително и национални 
стратегии и акциони планови, 
инспекција и спроведување. 

- Планирање и спроведување на 
мерки за контрола на 
загадувањето  штетното 
влијание на водите 

- Издавање на дозволи и 
концесии за користење на 
водите 

- Централно 
одлучувачко владино 
тело во тематската 
област 

- Координација со 
другите засегнати 
страни  

- Лидер на потребните 
реформи кои ќе 
произлезат од НРС 

- Зајакнување на 
интерните капацитети 
врз основа на 
сеопфатна 
функционална анализа 

2. Јавно 
Претпријатие за 
Државни 
Патишта (ЈПДП) 

- Главно тело што управува со 
националната патна мрежа 
(автопати, експресни, 
магистрални и регионални 
патишта) 

- Предлага петгодишна програма 
за развој и одржување на 
државната патишта 

- Постојано следење и 
контролирање на состојбите на 
државните патишта; 

- Преземање мерки за 
рационално користење на 
средствата наменети за 
државните патишта; 

- Вршење инвеститорски работи 
од областа на државните 
патишта;  

- Наплата на надоместоците за 
користење на јавните патишта 
утврдени со овој закон; 

- Задолжувања кај домашни и 
странски финансиски 
институции; 

- Организирање на изработка на 
студии и проекти за изградба, 
реконструкција,, одржување,  
заштита и наплата на патарина 
со право истите да ги отстапува 
на физички и правни лица  

- Давање на вршење на работите 
за изградба,  реконструкција, 

- Обезбедување на 
тематска експертиза за 
потребите на 
аналитичкиот процес 

- Оперативна поддршка 
во процесите поврзани 
со тематската област 

- Поддршка за изградба 
на патишта кои не се 
државни патишта, врз 
основа на обврски 
произлезени од закон. 
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Институција/засегнат
а страна 

Улога во транспортен сектор Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 
реализација) 

рехабилитација,  одржување, 
заштита, наплата на патарина на 
државните патишта  на правни 
лица во согласност со Законот  

- Предлагање за давање на 
концесија и други видови на 
јавно -  приватно партнерство; 

- Издава одобренија, одобрувања 
и дава мислења согласно со 
Законот за јавните патишта 

- Организирање на активности 
поврзани со вршење на броење 
на сообраќај, заштита на 
државните патишта, катастар на 
државните патишта и 
формирање на неопходни бази 
на податоци 

- Применување и користење на 
систем за управување со 
одржувањето на коловозите 
(PMS) и систем на управување 
со одржување на мостовите 
(BMS)  

3.  - Јавно 
Претпријатие 
Македонија 
Пат 

- редовно и зимско одржување на 
магистралните и регионалните 
патишта, 

- проектирање на помали објекти 
на патиштата, 

- асфалтирање на помали 
делници и крпење на ударни 
дупки 

- проектирање, изработка и 
поставување на вертикална и 
хоризонтална сигнализација, 

- заштита на патишта, 
- автоматско и рачно броење на 

сообраќајот 
- катастар на патишта и мостови 
- информативна служба за 

состојбата на патиштата и 
друго. 

- Поддршка на процесот 
на планирање преку 
обезбедување на 
потребните податоци и 
усогласување на 
процесите во 
поддршка на целите за 
подобро одржување на 
патната транспортна 
инфраструктура 

4 Јавно 
претпријатие за 
железничка 
инфраструктура 
"Македонски 
Железници" 

- го организира и регулира 
железничкиот сообраќај; 

- обезбедува пристап и 
користење на железничката 
инфраструктура на сите 
превозници кои ги исполнуваат 

- Споделување на 
податоци околу 
железничката 
инфраструктурата  

- Поддршка на 
конципирањето, 
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Институција/засегнат
а страна 

Улога во транспортен сектор Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 
реализација) 

условите пропишани со овој 
закон; 

- го организира јавниот превоз и 
превозот за сопствени потреби; 

- ja планира изградба, 
реконструкција, ремонт, 
одржување и заштита на 
железничката инфраструктура; 

- врши модернизација, 
одржување и заштита на 
железничката инфраструктура, 
пружните возила и машини; 

- презема мерки за заштита од 
бучава и заштита на животната 
средина и 

- врши и други активности што се 
во функција на дејноста. 

промовирањето и 
поддршката на 
изградба и 
проширување на 
железничката 
инфраструктура и 
модалниот транспорт 

- Обезбедување на 
тематска експертиза за 
потребите на 
аналитичкиот процес 

- Оперативна поддршка 
во процесите поврзани 
со тематската област 

 

5 Акционерско 
друштво за 
транспорт 
"Македонски 
Железници 
Транспорт" 

- меѓународен железнички 
превоз на патници и/или на 
стока,  

- внатрешен железнички превоз 
на патници и/или стока,  

- меѓународен комбиниран 
превоз на стока и  

- внатрешен комбиниран превоз 
на стока. 

- Подобрување на 
пристапот до 
податоците за 
релевантните 
институции и јавноста 

- Зголемување на 
капацитетите за 
мониторинг (човечки 
ресурси, техника и 
финансиски 
инструменти) 

- Внес на податоците од 
мониторингот во 
заеднички 
информациски систем 
за железничкиот 
превоз на патници и 
стока 

6 Агенцијата за 
цивилно 
воздухопловство 

- надлежна за извршување на 
главните регулаторни функции 
поврзани со безбедноста на 
аеродромите,  аеродромските 
услуги и воздухопловна 
навигација. 

- надлежна за извршување на дел 
од главните регулаторни 
функции поврзани со 
регулирање на безбедноста, 
обезбедувањето, економските 

- Споделување на 
податоци околу 
авионскиот сообраќај, 
безбедноста на авио 
сообраќајот  

- Поддршка на 
конципирањето, 
промовирањето и 
поддршката на 
изградба и 
проширување 
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Институција/засегнат
а страна 

Улога во транспортен сектор Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 
реализација) 

аспекти на воздушниот 
сообраќај и друго 

аеродромите и авио 
сообраќајот 

- Обезбедување на 
тематска експертиза за 
потребите на 
аналитичкиот процес 

- Оперативна поддршка 
во процесите поврзани 
со тематската област 

-  
7 Македонска 

Навигација М-
НАВ 

- контрола на летање (ATC-Air 
Traffic Control) се дава на 
воздухопловите преку издавање 
на одобренија и инструкции на 
надлежната контрола на летање 
за да овозможи безбеден, 
редовен и брз проток на 
воздушниот сообраќај, 

-  информирање во лет (FIS-
Flight Information Service) се 
дава преку издавање на 
информации значајни за 
безбедно одвивање на 
воздушниот сообраќај, 

- тревожење (ALRT-Alerting 
Service) се дава за воздухоплов 
кој има потреба од потрага и 
спасување преку известување и 
координирање на надлежните 
субјекти; 

- Споделување на 
податоци околу 
авионскиот сообраќај 

- Поддршка на 
конципирањето, 
промовирањето и 
поддршката на 
подобрување на 
опремата за контрола 
на летови 

- Обезбедување на 
тематска експертиза за 
потребите на 
аналитичкиот процес 

- Оперативна поддршка 
во процесите поврзани 
со тематската област 

 

8 Капетанија – 
Охрид – МТВ  

- издава дозволи за користење на 
водни патишта, пристаништа, 
пристанишни места, и 
капалишта; 

- врши регистрација и бришење 
на пловни објекти во 
регистарот; 

- води регистар на бродови и 
чамци,  

- одобрува отстранување на 
потонати садови;  

- врши увид во работата и 
активностите на учесниците во 
внатрешната пловидба(езера);  

- врши инспекциски надзор во 
транспортот за внатрешна 
пловидба;  

- Споделување на 
податоци околу 
водниот езерски  
сообраќај, безбедноста 
на водниот 
сообраќајот  

- Поддршка на 
конципирањето, 
промовирањето и 
поддршката на 
изградба и 
проширување 
пристаништа и марини  

- Обезбедување на 
тематска експертиза за 
потребите на 
аналитичкиот процес 
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Институција/засегнат
а страна 

Улога во транспортен сектор Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 
реализација) 

- презема административни и 
други мерки кои се однесуваат 
на дејствијата на учесниците во 
внатрешната пловидба. 

-  

- Оперативна поддршка 
во процесите поврзани 
со тематската област 

 

9 Министерство за 
економија 

- Концесии за користење на 
минерални ресурси 
(геолошките истражувања и 
експлоатацијата на 
минералните суровини што се 
наоѓаат во земјата или на 
нејзината површина) 

- Дозволи за употреба и техничка 
контрола на моторни возила, 
приклучни возила 

 

- Обезбедување на 
податоци 

- мониторингот во 
заеднички 
информациски систем 
за економски развој 

- Усогласување на 
политиките, 
програмите и 
плановите со целите за 
управување со 
транспортните мрежи 
и инфраструктура 

 
10. Научни, 

истражувачки и 
образовни 
институции во 
области поврзани 
со управувањето 
со транспортната 
инфраструктура: 
- Животна 

средина / 
просторно 
планирање на 
транспортнат
а 
инфраструкту
ра 

- Градежништв
о – отсек 
патишта и 
железници 

- Факултет за 
сообраќај 

- Други 
техничко – 
технолошки 
науки 

- Економија (на 
ресурси) 

- Формално образование во 
релевантни области 

- Дополнителна едукација на 
професионалци од области 
поврзани со транспортната 
инфраструктура 

- Истражувања и обезбедување 
на оригинални податоци  

- Стручни мислења по однос на 
мастер планови, стратегии, 
планови, програми и проекти во 
областа на транспортната 
инфраструктура 

- Споделување на 
податоци од 
истражувања 

- Унапредување на 
наставните програми  

- Подобрување на 
комплементарноста на 
наставните програми 
во согласност со 
новите 
(интердисциплинарни) 
пристапи на 
Infrastructure Asset 
Management , ISO 
55000, FIDIC, PMI, EU 
кодови и стандарди во 
транспортниот и 
градежниот сектор 
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Институција/засегнат
а страна 

Улога во транспортен сектор Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 
реализација) 

- Правни и 
општествени 
науки 

Локално ниво   
11 Општини - ЗЕЛС - Изработување и спроведување 

на планови, програми и проекти 
кои имаат влијание врз 
управувањето со транспортниот 
сектор и инфраструктура за 
локално значење  

- Спроведување на мерки од 
Плановите за управување со 
локалната транспортна 
инфраструктура 

- Издавање на дозволи за 
проекти, капацитети, 
индустриски оператори и други 
инсталации од одреден обем – 
за локалната патна 
инфраструктура 

- Усогласување на 
општински стратегии, 
планови и програми со 
целите за локалната 
патна инфраструктура 

- Јакнење на 
капацитетите за 
издавање на дозволи и 
поголема контрола на 
нивното спроведување 
од страна на 
операторите за урбан и 
локален транспорт  

- Спроведување на 
инвестиции 
усогласени со целите 
за управување со 
локалната транспортна 
инфраструктура 
(патна, урбан 
транспорт и езерска) 

Невладини 
организации 

  

9.  - НВО 
активни на 
локално 
ниво на 
теми од 
интерес на 
транспорт
ниот 
сектор и 
поврзани 
теми – 
Животна 
средина, 
економија 
и слично: 

- Животна 
средина 

- Туризам 
- Рурален 

развој  

- Дел од механизми за 
учество во јавноста во 
управувањето со 
транспортната 
инфраструктура 

- Важни во овозможувањето 
на повеќе (конкурентски) 
интереси и перспективи во 
управувањето со 
транспортната 
инфраструктура 

- Поддршка на 
процесот преку 
обезбедување на 
различни 
перспективи во 
одлучувањето за 
приоритетите  

- Клучна улога во 
подигнувањето на 
свеста околу 
улогата на 
општеството  
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Институција/засегнат
а страна 

Улога во транспортен сектор Потенцијална улога во 
НРС (изработка и 
реализација) 

 
 
 
3.3 Утврдување недостатоци во усогласеноста во целите на секторската политика 
Целта на националната транспортна стратегија е да обезбеди рамка за испорака 
ефикасни, економични и безбедни транспортни системи, во согласност со националните 
политики и со политиките на Европската Унија  во однос на проширувањето на главните 
трансевропски транспортни оски кон соседните земји на ЕУ. Националната транспортна 
стратегија треба да опфати финансирање, инвестиции, регулација и промоција на 
транспортниот сектор, вклучувајќи реформи кои се потребни за да се спроведат овие 
политики. Стратегијата бара точни податоци и информации за постојната транспортна 
инфраструктура и ефикасноста и ефективноста на транспортниот сектор. Стратегијата е 
одговорност на министерството за транспорт и врски, затоа потребно е со стратегијата 
да се до-дефинира систем за управување со податоци од транспортниот сектор, кој е 
статистички систем за производство, управување и дисеминација на податоци и 
индикатори. Тоа е алатка со која се води евиденција за постигнатиот напредок и да се 
оценуваат резултатите добиени од транспортната стратегија и политики. Системот за 
управување со податоци од транспортниот сектор исто така може да биде дел од 
поширокиот мониторинг и рамка за евалуација поставена од регионалните економски 
заедници и земји од ЕУ, што е од суштинско значење за правилно управување со 
транспортниот сектор. Клучни елементи и процедура за воспоставување на системот за 
производство, управување и дисеминација на податоци и индикатори се: 

- Да се дизајнира одржлив систем за производство, управување и дисеминација на 
податоци и индикатори во рамките на Министерството за транспорт и врски, како 
интегрален дел од Националната рамка за планирање и политики на Заводот за 
статистика. 

- Да се подготви реална временска рамка и проценка на трошоците за 
воспоставување на систем за производство, управување и дисеминација на 
податоци и индикатори и идентификување одржливи извори на финансирање. 

- Спроведување на информациската, комуникациската и технолошката 
инфраструктура потребни за започнување на првата фаза или пилот-програма. 

- Да се изберат резултати за следење и оценување на перформансите на 
транспортниот сектор. 

- Да се идентификуваат и дефинираат клучни индикатори за избраните резултати 
од стратегијата. 

- Да се дефинираат детално индикаторите за изворот за верификација, 
зачестеноста, трошоците, и финансирањето, 

- Да се користат податоците за евалуација и наодите од извештајот кои ќе влијаат 
на одлуките за политиките, планирањето и распределба на ресурсите 

- Редовно да се ажурира, подобрува и проширува Системот за управување со 
податоци од транспортниот сектор 

 
Отсуството на структура или механизам за координација на стратешките планирања за 
транспортната инфраструктура може да доведе, и доведе до „неусогласеност“ во 
обезбедувањето на инфраструктурата, неефикасност во работењето и дуплирање на 
капацитетите со последователно неоптимално искористување. Државата со оскудните 
финансиски средства не може да си дозволи ваква ситуација и тоа е неопходно да ги 
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обедини органите на јавниот сектор, на сите нивоа, и интересите на приватниот сектор, 
вклучувајќи ги ја на пример и градежната индустрија или образованието ( 
универзитетите), во обид да се оптимизира користењето на ресурсите како и 
транспортниот инфраструктурен систем. Оваа структура ќе треба да има каскадна 
природа за да се справи со потребите на инфраструктурата на трите нивоа на власт 
(централна, регионална и локална) како и интегрирање на различните елементи на 
транспортното планирање и инфраструктура. Ефективните инфраструктурни бази на 
податоци на сите нивоа се суштински елементи на такви структури.  
 
Во целиот транспортен сектор, моменталната состојба е дека недостига демографска 
застапеност на високи позиции, недостаток на родова еднаквост, и недостаток на 
членови на персоналот со инвалидитет. Линиските министерства и нивните одделенија 
, се чини дека не се соодветно ангажирани во обуката и недостасува признавање на 
компетентност и јасни патеки за кариера. Покрај тоа, иако се ставени на располагање 
разни развојни програми за обуки, потребна е поголема насока во нејзината примена. 
Сите нивоа на власт мора да бидат одговорни за идентификување на потребите при 
утврдувањето на приоритетите и програми за градење експертиза на постојана основа. 
Мора да се воспостават капацитети за образование и обука за да се промовира развојот 
на човечките ресурси. Првично, постоечките капацитети за образование и обука мора да 
бидат достапни за сите за да се задоволат потребите за обука. На сите вработени треба 
да им се даде можност да добијат пристап до такви центри и програми за обуки. 
Потребите за обуки за транспортни услуги, одржување и работа треба да бидат 
идентификувани, квантифицирани и усогласени каде што е применливо со 
обезбедување на вештини преку Центрите за регионален развој, универзитети, 
универзитети за технологија и центри за трансфер на технологија и формални договори 
за пракса. ЗЕЛС исто така треба да биде поддржана, да обезбеди градење на капацитети 
на општините и операторите во однос на транспортните функции, особено во јавниот 
превоз и одржувањето на локалната транспортна инфраструктура. 
 
Разновидност и силна интермодална /мултимодална конкуренција, која е од суштинско 
значење за ефективен транспорт систем не се карактеристики или силна страна на 
македонскиот транспортен систем. Со транспортната стратегија, изградба на 
интермодален терминал во Трубарево, политиките на Владата да промовираат еднакви 
конкурентни можности меѓу транспортните начини и поттикнуваат соработка меѓу 
транспортните начини за да се овозможи секој транспортен начин да ги реализира своите 
транспортни предности. Клучно прашање во врска со еднаквите полиња на игра помеѓу 
транспортните модули е правичноста во закрепнувањето на трошоците за обезбедување, 
управување, работење и одржување на инфраструктурата. Правична дистрибуција на 
наплата на трошоците за инфраструктура (капитал, управување, изградба и одржување) 
ќе даде позитивен придонес за намалување на вештачките модални поместувања и 
искривените тарифни структури создадени со вкрстено субвенционирање. Во одредени 
случаи, може да биде непожелно за улогите на давател и регулатор (играч и судија) да 
биде отелотворен во една институција. Во овие случаи сопственоста и регулирањето на 
транспортната инфраструктура треба да се одвои, без разлика дали е во државна или 
приватизирана. Треба да се формираат регулаторни структури онаму каде што се 
соодветни, а ги нема предвидено со стратегијата. Политиките на Владата треба да се 
залагаат за израмнување на терените за да се овозможи фер конкуренција меѓу различни 
начини на копнен и авио транспорт за функционирање на интермодалниот терминал во 
Трубарево и мултимодална инфраструктура. Треба да се воспостави систем за следење 
и да се прават дополнителни  студии за поврат на трошоците наменети за утврдување и 
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правично распределување на трошоците за обезбедување, управување, работење, и 
одржување на целата товарна транспортна инфраструктура (вклучувајќи патна, 
железничка, и аеродромите во Охрид и Скопје). 
 
3.3.1 Потенцијални по тешкотии во спроведувањето на политиката 
Со направената анализа, националната и регионалната транспортна инфраструктура кои 
ја отежнуваат спроведувањето на политиките се наведените слабости во секторот и тоа: 

- Ограничени транспортни врски со соседните држави 
- Незадоволителна состојба на транспортните инфраструктурни мрежи 
- Незадоволително ниво на финансирање за одржувањето на транспортната 

инфраструктура 
- Прекугранични доцнења и долги процедури за промет на роба и луѓе 
- Несоодветно финансирање на располагање за исполнување на сите барања за 

проекти за транспортна инфраструктура 
Треба уште да се работи на воспоставување на правна и регулаторна рамка за 
интермодален транспорт. По пред селекцијата на локација за изградба на мултимодален 
транспортен јазол во близина на Скопје, потребни се законски и регулаторни дејствија 
за да се постигне систем на урамнотежен интермодален транспорт и мобилност. 
Владата треба да поттикне интеграција, интермодализам и партнерства помеѓу 
Транспортни модули, под услов тоа да не резултира со појава на монополи. Владата нема 
да спроведува интермодализмот вештачки, но ќе го олесни интермодализмот каде што е 
можно со поддршка на развој на интермодална инфраструктура за размена и преку 
поддршка на воспоставувањето на информациски системи. Треба да се воспостави 
национален пристап кон вкупниот товарен транспортен систем, кој ќе ја вклучи владата, 
клиенти и корисници, сопственици и оператори кои работат заедно. Модални, просторни 
и институционални мора да се поттикне интеграцијата. За да остане фокусиран на 
клиентите, товарниот транспортен систем мора да бидат одговорни на промените во 
барањата на клиентите, логистичкиот развој и пазарните сили. 
 
4 Основни податоци/индикатори и можни недостатоци во податоците  
Патна Инфраструктура 
Во 2020 година, вкупната должина на патната мрежа во државата изнесува 14.182 km, 
од кои 242 km се класифицирани како автопатишта, 911 km се магистрални патишта, 
3.771 km регионални, а 9.258 km се локални патишта, прикажано во табела 1. Патната 
мрежа претставува добра почетна основа за понатамошен развој на државата. 
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Слика 2– Државни патишта во Северна Македонија – извор : ЈПДП https://webgis.roads.org.mk/webgis/#/map 

Според ЈПДП Автопатите и експресните патишта 65-75% се во многу добра и добра 
состојба, а Регионалните патишта Р1 и Р2 40-60% во многу добра и добра состојба, 
додека Регионалните Р29 патишта се во лоша состојба – види График 1 подолу. 

 
График 1 - Состојба на државните патишта извор ЈПДП 

Локалната патна инфраструктура е со вкупна должина 9,787 Км што е 68% од вкупната 
патна инфраструктурна мрежа во државата. 
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График 2 Процентуално учество на локалната патна инфраструктура во државата – извор ДЗС 

http://makstat.stat.gov.mk/ 

Во последните десет години зголемена должината на асфалтирани локални патишта за 
20% и намалена должината на не пробиени локални патишта за 30%. Должината на 
земјани и макадам локални патишта во земјата, за последните десетина години останала 
скоро иста. 

Табела 1- Должина на локална патна мрежа по години и по вид на локален пат– извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

ГОДИНИ 
Асфалт и 
коцка Km 

Макадам 
Km 

Непробиени 
Km 

Земјани 
Km 

2006 3,765 849 1,308 3,073 
2007 4,112 794 1,302 2,947 
2008 4,211 777 1,310 2,942 
2009 4,355 786 1,237 2,880 
2010 4,423 763 1,306 2,760 
2011 4,469 790 1,288 2,753 
2012 4,629 740 1,212 2,774 
2013 4,859 716 1,233 2,663 
2014 4,935 845 1,223 2,510 
2015 5,023 727 1,284 2,536 
2016 5,194 766 1,180 2,609 
2017 5,232 807 1,136 2,558 
2018 5,373 810 1,143 2,552 
2019 5,387 850 977 2,660 
2020 5,478 768 882 2,659 

 
 Во 2020 година должината на асфалтираните локални патишта во Вардарскиот, и 
Источниот Плански региони се приближна 50% од вкупната должина на локални 
патишта. Скопскиот плански Регион има најголеме должина на локални патишта со 
приближно 1,350 Км од кои 960 Км се асфалтирани. Најмала должина на локални 
патишта има во Југоисточниот Регион – 867 Км од кои само 360 Км се асфалтирани.  На 

68%

26%

6%

Локални патишта Регионални Автопат и магистрални 
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следните 5 Графикони се дадени должините на локални патишта по Плански Развојни 
Региони, по години и типови (Земјани, Непробиени, Макадам и Асфалтирани).  

 

 
График 3– Вардарски Плански Регион – локални патишта– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

 
График 4– Источен плански регион – локални патишта– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

 
График 5 Југозападен плански регион – локални патишта– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 
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График 6 Југоисточен плански регион – локални патишта– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

 
График 7 Пелагонијски плански регион – локални патишта– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

 

 
График 8 Полошки  плански регион – локални патишта– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Земјани Km

Непробиени Km

Макадам Km

Асфалт и коцка Km

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Земјани Km

Непробиени Km

Макадам Km

Асфалт и коцка Km

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Земјани Km

Непробиени Km

Макадам Km

Асфалт и коцка Km



 

27 
 

 
График 9 Североисточен плански регион – локални патишта– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

 
График 10- Скопски плански регион – локални патишта– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

Распределбата на патничките моторни возила според типот на возило, според горивото 
што го користат и според годината на производство, може да се забележи дека најголем 
удел во моторни возила имаат патничките автомобили - 85% (График 3). Во однос на 
типот на гориво кое се користи, најдоминантни се бензинот (51%) и дизелот за транспорт 
(46%). Дополнително, може да се забележи дека 65% од возилата во Македонија се 
постари од 2002 година. Интересен е и податокот што во периодот од 2011 до 2015 
година бројот на патнички автомобили во Македонија е зголемен за 22,5% што најмногу 
се должи на дозволениот увоз на половни возила.  Соодветно на потрошувачката на 
горива, транспортот учествува со 13% во вкупните национални емисии на стакленички 
гасови во 2014 година, а со 20,5% во емисии од секторот Енергетика. Во последните 
години се забележува растечки тренд на емисиите од оваа категорија, па така во 2014 
година емисиите се за 3,6% поголеми во однос 2013 и за 16,4% поголеми споредено со 
2012 година. Со оглед на тоа што патниот транспорт е најголем извор на емисии на 
стакленички гасови (речиси 99%) од транспортниот сектор, затоа и мерките и 
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политиките за намалување на емисиите во главно треба да се насочени кон овој вид на 
транспорт. 
 
 

 
График 11 – Регистрирани возила во Р.С. Македонија во 2020 година – Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

Согласно статистичката евиденција во 2015 година во земјата може да се забележи дека 
најголем удел во патничките моторни возила имаат патничките автомобили - 86% 
(График 11). Во однос на типот на гориво кое се користи, најдоминантни се бензинот 
(51%) и дизелот за транспорт (46%). Дополнително, може да се забележи дека 65% од 
возилата во Македонија се постари од 2002 година.  Интересен е и податокот што во 
периодот од 2011 до 2015 година бројот на патнички автомобили во Македонија е 
зголемен за 22,5%  што најмногу се должи на дозволениот увоз на половни возила.  

Цената на најдоминантните горива коишто се користат во транспортот во Македонија за 
периодот од април 2021 до април 2022 година се прикажани на График 12. Може да се 
забележи дека и моторните бензини и дизел горивото следат иста шема (заснована во 
главно на цената на суровата нафта на светскиот пазар), со тоа што дизел горивото има 
значајно пониска цена од моторниот бензин во 2021 година а скоро иста во 2022 година. 
Имено, дизел горивото е во главно за 15% поевтин од моторниот бензин – еуросупер 98 
во 2021 година, со пораст на оваа разликата во февруари 2022 година, достигнувајќи и 
22% поевтина цена.  
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График 12 – Цена на моторни горива 2021 – 2022- Извор РКЕ https://www.erc.org.mk/pages.aspx?id=52  

Соодветно на потрошувачката на горива, транспортот учествува со 13% во вкупните 
национални емисии на стакленички гасови во 2020 година. Со оглед на тоа што патниот 
транспорт е најголем извор на емисии на стакленички гасови (речиси 99%) од 
транспортниот сектор, затоа и мерките и политиките за намалување на емисиите во 
главно треба да се насочени кон овој вид на транспорт. 

Железничка Инфраструктура 
Вкупната должина на железничката мрежа се состои од 699 км отворена пруга со 
дополнителни 226 км колосеци на станици и ранжирна рампи, како и 102 км 
индустриски колосеци. Железничките пруги со отворени колосеци се конструирани како 
едноколосечни пруги, а само делниците од Коридорот X се електрифицирана во 
должина од 235 км или околу 34 % од вкупната должина на мрежата на отворени шини. 
Покрај тоа, електрифицирани се 83 километри на станични шини. Системот на 
електрификација е AC 25kV 50 Hz. Сите колосеци имаат стандардна ширина од 1435 
милиметри. 
Главната железничка пруга на Коридорот X се состои од следните три главни делници: 
Табановце – Скопје: 49 км; Скопје – Велес: 51 км и Велес – Гевгелија: 115 км. Сите 
станици на железничката пруга Табановце – Гевгелија (Коридор X) се опремени со 
електрорелејна сигнализација и сигурносни уреди. Регулирањето на сообраќајот се врши 
со помош на далечински управувач од централата за далечинско управување што го 
врши контролорот за железнички сообраќај. Меѓу станиците Табановце и Гевгелија 
постои систем за автоматска контрола на возови (АТК). Во тек се проекти за 
подобрување на системот за сигнализација и телекомуникацискиот систем со примена 
на ЕТКС (Европски систем за контрола на возови) Ниво 1 и инсталација на ГСМ-Ж 
(Глобален систем за мобилни комуникации). 
Железничката пруга по должината на кракот на Коридорот X, Х-d започнува од Велес, 
поминува преку Прилеп, Битола и се поврзува со железничката мрежа во Грција во 
станицата Кременица. Должината на оваа пруга е 146 км. Делницата меѓу Битола и 
границата со Грција со должина од околу 16 км е целосно реконструирана. 
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Слика 3- Железничка мрежа 

Коридорот VIII (од бугарската граница преку Куманово, Скопје, Тетово, Кичево, Струга 
до албанска граница) е со должина од 315 км, досега е изградено околу 50% од 
железничката пруга. Во моментов, Република Македонија нема железнички врски со 
двете соседни земји: Република Албанија и Република Бугарија. Недостатокот на овие 
врски е пречка за меѓународната трговија, не само меѓу соседните земји, туку и преку 
овој регион до Источна Европа. Постојниот колосек на пругата вдолж Коридорот VIII е 
долг 152 км помеѓу Кичево преку Скопје и Куманово. Како дел од Коридорот VIII се 
планира изградба на нови железнички врски за поврзување на постојната пруга исток - 
запад со: 

- 89 км врска на исток, од Куманово до бугарската граница, со која би се поврзала 
Северна Македонија со Варна (Бугарија) и со Црното Море. 

- 66 км врска на запад, од Кичево до албанската граница, со која би се поврзала 
Република Северна Македонија со Драч (Албанија) и со Јадранското Море. 

Република Северна Македонија активно учествува и во УНЕЦЕ ТЕР организацијата, 
која реализира проекти за подобрување на квалитетот на превозот на стока и патници 
како и изработка на проекти за подобрување на железничката инфраструктура. Во 2004 
година во Луксембург е потпишан Меморандум за разбирање за развој на Југоисточно-
Европската основна транспортна мрежа, со што се основа Опсерваторија на Југоисточна 
Европа (СЕЕТО), каде Република Северна Македонија е активна членка и учесник. Во 
2007 година, е потпишан Анекс на Меморандумот за разбирање, со која се овозможува 
постепено имплементирање на законските и институционалните рамки за отворање на 
пазарот на железничкиот транспорт во Југоисточна Европа (Југоисточна Европска 
Железничка Транспортна Област). Во 2006 година во Солун, Република Грција, во 
рамките на Југоисточниот Европски процес на соработка (СЕЕЦП) е потпишана 
Спогодба за воспоставување на железничка мрежа со високи перформанси во 
Југоисточна Европа. Целта на Спогодбата е имплементација на железнички мрежи со 
високи перформанси за патнички, товарен и интермодален транспорт во Југоисточна 
Европа, кои нудат побрзи железнички поврзувања со повисок квалитет и поконкурентни 
железнички поврзувања со значително намалено време за патувања. И покрај тоа, 
забележан е надолен тренд на превоз на патници (повеќе од 7 пати) и стока (повеќе од 
два и пол пати) во последните десетица години. 
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График 13– Превезени патници со железнички превоз - извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

 

 
График 14– Превезена стока во товарен железнички превоз извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

Инвестиционите планови тековно и во наредниот краткорочен период за железничката 
инфраструктурата ги опфаќаат инвестициите во Коридорите 10, како и Коридорот 8 и 
тоа: 

- Ремонт на железничка пруга на делница Ногаевци Градско Неготино L= 31 км  
- Ремонт со реконструкција на пруга Битола Кременица (завршен – но не е во 

функција)  
- Модернизација на железнички Кориодр 10- набавка и инсталација на опрема за 

Европски систем за контрола на возовите ETCS ниво 1 и набавка и инсталација 
на опрема за глобален систем за мобилна комуникација во железницата GSМ-R 
Пред-физибилити студија. 

- Реконструкција на пругата на делница Куманово-Бељаковци L=30,8 km.  
- Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце-Крива 

Паланка, L=34 km  
- Изградба на нова делница од Крива Паланка до граница со Бугарија, L=24 km 
- Подобрување на состојбата на пругата од Скопје до Кичево Пред-физибилити 

студија  
- Набaвка и инсталација на сигнализација за патни премини по должина на 

Коридор 10, Кориодор 10 д и Коридор 8  
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Надградба и модернизација на железничката транспортна инфраструктура вдолж 
сеопфатната мрежа на СЕЕТО (Коридорите VIII, X и гранка X г) треба да се: 

- Изведат преостанатите железнички врски според техничките стандарди на ЕУ, 
- Реконструкција, рехабилитација, надградба и модернизација на железничките 

врски вдолж меѓународните коридори VIII, X и гранка X г според техничките 
стандарди на ЕУ 

- Подобри безбедноста  
- Намали времето на патување на патниците и товарниот железнички транспорт 
- Зголеми капацитетот на поврзувањето со соседните земји вдолж коридорите 
- Промовира одржливиот развој особено преку минимизирање на негативните 

ефекти од транспортот врз животната средина и преку подобрување на 
безбедноста на транспортот 

Воздушен транспорт и оператори 
Скопскиот аеродром е главен аеродром со 34 врски до меѓународните дестинации во 
2016 година. Аеродромот е даден под концесија за период од 20 години на Аеродромите 
Тепе Акфен Вентурес (ТАВ), турска корпорација. Покрај двата аеродрома за 
меѓународно цивилно воздухопловство, постојат 5 спортски аеродроми со тревни писти 
(Скопје – Стенковец, Куманово, Штип, Битола и Прилеп), погодни за сите видови 
спортска авијација и 6 леталишта за стопанска авијација, но само еден е во употреба, 
главно за обезбедување услуги за земјоделството и шумарството. 
Според Светскиот економски форум и ранговите за конкурентност во 2016 година за 
квалитет на инфраструктурата за воздушен транспорт, земјата е рангирана на 50. место 
од 140 земји со забелешка од 4,8 на скала од 1 за исклучително лоша и 7 за исклучително 
добара. 

 
График 15– Промет на патници на аеродромите – Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

Воден транспорт и пловила за патници 
Во земјата во 2007 г. располага со над 2000 пловни објекти, од кои над 1600 се во Охрид, 
место каде што е најразвиен езерскиот сообраќај. Најголем дел од пловните објекти 
спаѓаат во регистарот на чамци. Превозот на патници постои само на Охридското Езеро 
на повремена основа со мали бродови со 25 до 150 седишта. Освен со категорија чамци, 
езерскиот сообраќај на Охридското Езеро се одвива и со бродови. Има вкупно 6 во 2020 
година со превезени 17,230 патници. Претходната 2019 година со 4 регистрирани 
патнички бродови, превезени се приближно 49,000 патници (Табела 9). Постојат два 
вида превоз на патници на Охридското Езеро: линиски и повремен превоз со договор 
меѓу гондолиер и корисниците на транспортот. Линискиот превоз се врши на одредена 
релација и со претходно утврден распоред на пловење, вонредниот превоз често се 
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користи за групи на патници кои имаат исто крајно одредиште. Со соодветна 
инфраструктура, управување и безбедност на сите учесници во внатрешните пловни 
патишта, вклучувајќи ги и прашањата поврзани со животната средина, развојот на овој 
вид на транспорт може да придонесе за исполнување на целите за градење на одржлив 
транспортен систем во регионот. Затоа, со дефинирање на целите на НРС за транспортен 
сектор потребно е да се унапредување на водениот транспорт преку изградба на нови и 
реконструкција на постојните пристаништа на Охридското Езеро за развој на туризмот 
во Југозападниот Регион.  

Табела 2- Езерски транспорт, по години ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/   

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Број на 
патнички 
бродови 

             
2  

             
3  

             
4  

             
4  

             
4  

             
4  

             
4  

             
4  

             
4  

             
6  

Превезени 
патници 
по број, 
вкупно 

   
28,440  

   
17,690  

   
31,660  

   36,620     38,685     30,430     44,510     46,590     48,840     17,230  

 
Урбан транспорт и пловила за патници 
Урбаната мобилност треба да ги поттикне и да им овозможи развој на градовите, без 
создавање прекумерна зависност од кој било посебен начин на патување. Општините со 
сопствени буџетски ресурси во последната декада преземаат континуирани активности 
за изградба, реконструкција и рехабилитација на пешачки патеки, локални улици и 
тротоари, велосипедски патеки, како дел од интегрираниот градски транспортен систем. 
Градот Скопје е населен со околу 40% од урбаното население во државата, и презеде 
мерки заедно со Министерството за Транспорт и Врски за подобрување на условите и 
услугите за урбан транспорт со набавка на нови автобуси, во согласност со европското 
законодавство за емисии, изградба и реконструкција на автобуските станици, во 
согласност со целите на урбаниот транспорт.  
Табела 3- Број на автобуски линии во Скопје- Извор ЈСП- http://www.jsp.com.mk/jspinside.aspx?page=2  

Број на автобуски линии 82 
Градски линии  

Приградски линии  

38           

44 

Должина на линија на километри 1.252 

Градски линии (Км) 

Приградски линии 
(Км) 

428           
  

824 

 
И покрај бројот на автобуски градски линии број на автобуси, бројот на превезени 
патници за последните 20-тина години е намален за приближно 30%. (2020 не е 
релевантни поради COVID -19)  
 
Табела 4 – Годишно превезени патници со урбан транспорт– Извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

ГОДИНА 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
Превезени 
патници 
(илјади) 

111,408  101,709  84,060  66,687  64,378    64,120   69,731     84,476     76,302   71,410     40,522  
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4.1 Дефиниција (разработка) на основните индикатори и податоци 
Основната мотивација што ги поткрепува транспортните развојни политики е да се 
постави концептот за управување со податоци од транспортниот сектор во срцето на 
здравата развојна политика, и да се нагласи итноста на носителите на одлуки да ја 
препознаат важноста на податоците при формулирање и подобрување на транспортните 
политики. Во денешниот свет центриран околу информатичката технологија која нуди 
многу можности за собирање податоци, транспортниот сектор во Македонија не може 
ниту да го оправда продолжување со работа ниту подобрување - без податоци за 
одржливиот транспортен сектор систем за управување. Затоа, каде што е можно, во 
зависност од достапните податоци, наведени се појдовните основни индикатори 
(baseline indicators), предлог основни индикатори, таргети и нивни можни извори за 
верификација. 
 

Ред. 
БР 

ИНДИКАТОР ТАРГЕТ ИЗВОР ЗА 
ВЕРИФИКАЦИЈА 

1 Целосно имплементиран 
(планирање- аквизиција, 
одржување, финансиско 
долгорочно планирање за 
одржување, нова инфраструктура 
и реконструкција) ISO5500 
RAMS 
(основен податок делумно 
имплементиран до 2022) 

Година 20хх – сите 
стандарди се усвоени 
и сертифицирани 

МТВ,ЈПДП 

2 Основи во Integrated Transport 
Asset Management  - за 
општинска локална транспортна 
инфраструктура (ГИС, 
одржување, планирање) 
(основен податок – 0 општини) 

Година 20хх – 
сертификати за 
основи во 
управување со 
локална транспортна 
/ патна 
инфраструктура  

ЗЕЛС 

3 Подготовки за имплементација 
на мултимодален транспортен 
систем 
(припремна конференција мај 
2022) 

Година 20хх -  МТВ, ЈПДП, МЖ, МЖ 
Инфраструктура, 
Агенцијата за цивилно 
воздухопловство 

4 Број на жртви на годишна 
основа, на националната, 
регионалната и локалната патна 
мрежа. 
(3700 – 2020) 

Намалување на 
бројот на жртви 
на патиштата за 
50% до 2040 

Државен завод за 
Статистика, МВН 

5 Намалување на железнички 
несреќи (63 во 2020) 

Намалување на 
Железнички несреќи 
50% до 2040 

Броење на вкупен број на 
железнички несреќи 
вклучувајќи 
патнички, товарни и други 
возови - Државен завод за 
Статистика,, - Управата 
за безбедност во 
железничкиот систем 
 

6 Целосна усогласеност со 
Правото на ЕУ за транспорт 
(делумно усогласена – 2020) 

До 20хх  МТВ, Влада, Годишни 
извештаи од Европската 
Комисија  
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7 Инсталирање/ажурирање на 
систем за управување и 
набљудување на сообраќајот 
(ИT)  

До 20хх МТВ 

8 Зајакнување на 
институционалните капацитети и 
човечки ресурси (број на обуки 
2022 – 0; број на сертификати за 
завршени обуки 0- 2022) 

Број на обуки ХХХ; 
Тематски обуки Број 
ХХХ 

МТВ, ЗЕЛС 

9 Усвоено законодавство 
управувањето со воздушниот 
сообраќај (АТМ) со справување 
со постојаниот развој на 
воздушниот сообраќај и 
операции под најбезбедни, 
најефикасни, во однос на 
трошоците и летовите, и 
еколошки прифатливи услови 

До 20хх Агенцијата за цивилно 
воздухопловство, МТВ 

10 Нови авио компании за превоз на 
патници (појдовен индекс во 
2022 – 12) 

Број на нови авио 
компании ХХ до 
20хх 

Агенцијата за цивилно 
воздухопловство, МТВ 

11 Усвоено законодавство за 
усогласување со безбедносните 
стандарди на ЕУ за 
инфраструктурата, возилата и 
опремата 

До 20хх МТВ, ЈПДП, Мин за 
Економија, МВН 

12 Подготвени и усвоени технички 
правилници за усогласување со 
техничките стандарди на ЕУ за 
проектирање и имплементација 
на инфраструктурни проекти 
(FIDIC, PRAG, европски кодови 
за проектирање во градежништво 
и сообраќај) 

До 20хх 
Број на технички 
правилници  

МТВ, ЈПДП,  Градежен 
Факултет, Факултет за 
Сообраќај 

13 Целосно имплементиран 
стандардите за управување на 
железничката инфраструктура и 
опрема (планирање- аквизиција, 
одржување, финансиско 
долгорочно планирање за 
одржување, нова инфраструктура 
и реконструкција) ISO5500  
(основен податок делумно 
имплементиран до 2022) 

До 20хх - ISO5500 
 

МТВ, МЖ 
Инфраструктура, 
Македонски Железници 

14 Изработена и усвоена студија со 
анализа, и препораки  за 
користење на јавно-приватно 
партнерство за развој на 
Секторот за транспорт 

До 20хх МТВ, ЈПДП, МЖ 
Инфраструктура, 
Македонски Железници, 
Економски и Градежен 
Факултет, Академија на 
Науки  

15 Формирана дата база за 
транспортна инфраструктура, 
услуги и урбан транспорт  

До 20хх  
 
Број на податоци по 
под-сектори 

МТВ, ЈПДП, МЖ 
Инфраструктура, 
Македонски Железници, 
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(основен податок 2022 0 
податоци) 

16 Изградени нови автопатишта  
(основен податок до 2022 242 km 
) 

До 20хх 
 
Должина хх Км 
автопатишта  % 
повеќе од 2022 

МТВ, ЈПДП, ДЗС 

17 Реконструирани автопатишта  
(основен податок до 2022 0 km 
)се класифицирани како 
автопатишта, 911 km се 
магистрални патишта, 3.771 km 
регионални, а 9.258 km се 
локални патишта 

До 20хх 
 
Должина хх Км 
автопатишта 
реконструирани 

МТВ, ЈПДП, ДЗС 

18 Изградени нови магистрални 
патишта (основен податок до 
2022 911 km ) 

До 20хх 
 
Должина хх Км 
магистрални  % 
повеќе од 2022 

МТВ, ЈПДП, ДЗС 

19 Реконструирани магистрални 
патишта  
(основен податок до 2022 0 km ) 

До 20хх 
 
Должина хх Км 
магистрални 
патишта 
реконструирани 

МТВ, ЈПДП, ДЗС 

20 Изградени нови локални патишта 
- асфалтирани (основен податок 
до 2022 - 5478 km ) 

До 20хх 
 
Должина хх Км 
локални – 
асфалтирани   % 
повеќе од 2022 

МТВ, ЗЕЛС, ДЗС 

21 Реконструирани локални  
(основен податок до 2022 0 km ) 

До 20хх 
 
Должина хх Км 
локални патишта 
реконструирани 

МТВ, ЗЕЛС, ДЗС 

22 Изградена  нова единечна 
железничка пруга 
(основен податок до 2020 – 699 
Км) 

До 20хх 
 
Должина хх Км нова 
железничка пруга 

МТВ, МЖ 
Инфраструктура, 
Македонски Железници, 

23 Реконструирана единечна 
железничка пруга 
(основен податок до 2022 – 0 Км) 

До 20хх 
 
Должина хх Км 
реконструирана 
железничка пруга 

МТВ, МЖ 
Инфраструктура, 
Македонски Железници, 

5 Резиме на влезни податоци од процесот на консултации со релевантните 
чинители/институции  

Заклучоците од визионерските работилници кои се одржаа во сите плански региони, во 
голема мера ги потврдија експертски анализи на оваа тематска целина. Целосен преглед 
на инпутите и даден во Анекс 8.4, а овој дел ги резимира главните заклучоци и насоки. 
1.1.1 Планирање и инвестициски политики 
Во рамките на анализата на секторските политики од повеќе документи и процесот на 
консултации со засегнатите страни, потребно е детално да се предложи како програмите 
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и проектите треба да бидат приоритетни - има богата литература за техники за 
планирање и евалуација на проекти - освен со кажување дека треба да ги предвидат 
идните случувања и промени во побарувачката и да обезбедат капацитет за 
задоволување на идните потреби на економски најефикасен начин - политики што НРС 
треба да ја поддржуваат. Како што е наведено во Националната Транспортна Стратегија 
2018 -2030, ова понекогаш може да вклучи употреба на национални или регионални 
модели за планирање на транспортните мрежи. Но, тоа е важно е централните и 
локалните власти  да утврдат конзистентен сет на критериуми што ќе го водат процесот 
на планирање, а тоа често не се прави, особено кај транспортните системи. Планирањето 
на инвестициите во јавниот сектор треба да се води според конзистентни, рационални 
критериуми, применливи во сите начини, во однос на влијанијата врз животната 
средина, јавната безбедност и економските и/или финансиските поврат на средства. За 
да помогне да се постигне ова, потребен е строг процес на евалуација и оценка на 
транспортните проекти, спроведени во согласност со добро воспоставените насоки. 
Јавните проекти треба да исполнуваат или надминуваат: 
- Минимални прифатливи стандарди за влијание врз животната средина (обично 

специфицирани од министерството за заштита на животната средина)-загадување на 
воздухот и водата, бучава, влијанија врз флората и фауна и така натаму - а нивниот 
дизајн и имплементација треба да вклучи мерки за ублажување негативни влијанија; 

- Минимални стандарди поврзани со безбедноста - на пример стандарди за дизајн за 
видливост, доверливост, заштитни огради, осветлување, видливост, геометрија и 
така натаму; 

- За повеќето проекти кои се оправдани на економска основа, минимален праг треба 
да се постигне економски поврат; односно позитивна нето сегашна вредност (NPV) 
пресметана со користење одредена економска дисконтна стапка или економска 
внатрешна стапка на поврат (EIRR), која е погоре есконтната стапка за трошоците и 
придобивките предвидени во одреден период; 

- Онаму каде што е соодветно (односно, кога се наплаќаат кориснички такси, а 
проектот служи за приватни цели), праг финансиска внатрешна стапка на поврат 
(FIRR). 

5.1.1 Подобрување на Транспортните услуги 
Транспортни услуги - повеќе се присутни од главните елементи на транспортниот 
систем и бараат способност да одговараат пофлексибилно на потребите на корисниците 
– да се подобро прилагодени на конкурентноста на снабдување од приватниот сектор. 
Патниците бараат услуга што ги исполнува нивните барања за достапност, квалитет, 
доверливост, брзина, безбедност и цена. Во многу рурални и урбани средини 
пешачењето е еден од главните алтернативни начини на избор на транспортот заснован 
на возила, кој луѓето го користат за да одат на работа и пристап до основните социјални 
или јавни објекти. Товарните клиенти секогаш бараат подобри логистички решенија. 
Услугите за товарен транспорт имаат квалитетни атрибути - цена, време на транзит, 
доверливост, достапност и безбедност од загуба или оштетување - чија релативна 
важност зависи од видот на товарот и околностите во кои се транспортира. 
Логистичкиот систем, вклучувајќи ги и транспортните услуги, мора да бидат способни 
брзо и сигурно да одговорат на овие потреби. Транспортните услуги треба да се 
регулираат за да се осигури дека се безбедни, за да се намали метежот и осигурува дека 
се одржува соодветна фреквенција на сервисирање.  
5.1.2 Достапност на ресурси 
Важно прашање во развојот на НРС – транспортна инфраструктура е достапноста на 
ресурси, и за финансирање и во смисла на институционалниот капацитет и работна сила 
. Треба да се направат проекции за средствата кои најверојатно ќе бидат достапни од 
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владиниот буџет и локалните буџети и други извори. Потребно е краткорочно (5 години 
) и долгорочно планирање (20 – 25 години) на реконструкција на критичните 
транспортни објекти, изградба на нови и потребни средства за одржување на 
транспортната инфраструктура.  
5.1.3 Спроведување на прописите 
Често дискутирана тема за време на визионерските работилници во Планските Развојни 
Региони, забелешки и препораки се во насока на спроведувањето на безбедноста, 
животната средина и друго. Регулативите често се неефикасни и подложни на корупција. 
Дискутирани теми се: Како треба да се наметнат прописи така што тие се ефективни, ги 
минимизираат непотребните трошоци за транспортните операции и овозможуваат да се 
реагира побарувачката? Како може да се елиминираат коруптивните практики?  
Мерки за надминување на овие проблеми може да вклучува: 
- Независен мониторинг на напорите за спроведување, во некои случаи дури и 

аутсорсинг извршна задача според договор заснована на перформанси, комбинирана 
со употреба на случајни проверки, евалуации и анкети; 

- Автоматизирање на задачата за извршување што е можно повеќе (на пример со 
употреба на автоматизирани алатки), за да се минимизира вклученоста на 
персоналот; 

-  Подигање на јавната свест за трошоците од не ефективното спроведување; 
- Градење на капацитети за персоналот за спроведување на мерките 
Самото зголемување на нивото на паричните казни ретко помага. Ваквите мерки 
всушност може да имаат ефект на зголемување на поттик за корупција. Ефикасност се 
постигнува кога, постои високо ниво на сигурност дека сите прекршоци ќе бидат 
откриени и брзо постапено.  
5.1.4 Организација на владините функции 
Реформираната организација на владините функции и меѓу-секторската соработка 
обезбедува поголем акцент на планирање, регулирање, координација и мониторинг, а 
помалку ангажман за време на изградба на транспортна  инфраструктура и услуги. 
Потребни се овие промени на различни начини, на пример со: 
- Одвојување на владините функции за планирање, регулирање, координација и 

следење од функциите на развој и изградба на инфраструктура или услуги; 
- Воспоставување повеќе автономни агенции и претпријатија за поефикасно 

управување со транспортните средства во државна сопственост  
- Зајакнување на вештините за планирање, координација и следење (кои се 

разликуваат од вештините потребни за изградба и водење на транспортни услуги), 
особено во области кои се однесуваат на, конкуренција, цени, оданочување, јавна 
безбедност и заштита на животната средина; 

- Воведување подобрени процедури за аутсорсинг за соодветни селектирани задачи, 
вклучувајќи подобар договор и договори за концесија, стандарди и цели за изведба, 
процедури за следење и аранжмани за решавање на спорови; 

- Отворање на процесот на планирање, регулација и следење на перформансите за 
надворешен мониторинг и контрола. 

 
6 Меѓу тематски прашања  
6.1 Управување со ризици и отпорност. 
Втората национална стратегија за безбедност во патниот сообраќај за периодот 2015 – 
2020 година беше објавена во 2014 година од Републичкиот совет за безбедност во 
патниот сообраќај по завршувањето на Првата национална стратегија за периодот 2009 
– 2014 година. За да се зголеми јавната свест и да се промени однесувањето на патиштата 
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постојано се финансираат кампањи за безбедност во сообраќајот од Републичкиот совет 
за безбедност во патниот сообраќај и Министерството за внатрешни работи. 
Бројот на сообраќајни несреќи на патиштата, во кои има жртви, има пораст од 2000 (1500 
несреќи) до 2008 година (4500 несреќи), а благо се намалил во периодот меѓу 2011 и 
2019  година (3500 несреќи). Но, во исто време, бројот на жртви во сообраќајни несреќи 
на патиштата во 2012 година бил 64 жртви/милион жители, а тој број се зголемил на 71 
жртва/милион жители во 2015 година, што е највисока бројка во споредба со просечната 
бројка во државите од ЕУ (51 жртва/милион жители во 2014 година).  

 
График 16- Сообраќајни незгоди -извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 

Табела 5 – Вкупно незгоди во железничкиот сообраќај 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Незгоди 
-вкупно 

106 137 104 115 59 90 115 88 45 97 81 63 

 
Транспортот денес е критичен систем за поддршка за непречено функционирање на 
инфраструктурата за патен транспорт и водостопанството за подобрување на 
економијата во развојот во земјата.  Температурата и врнежите се сметаат за клучни 
климатски параметри кои се потребни, бидејќи емисиите на стакленички гасови се 
надвор од опсегот на интерес, иако се главна причина за промените и се тесно врзани со 
температурните промени, а индиректно и со врнежите. Појавата на климатски промени 
се потврдува со опсервациите во изминатите неколку децении, каде климатските 
параметри се менуваат рапидно, со стапки многу повисоки отколку што беше случај во 
минатите 100 години. Според некои проекции, во следните 40 години вредноста на 
покачување на температурата ќе биде еднаква со порастот во изминатите 100 години. 
Исто така, повеќе сценарија предвидуваат дека фреквенцијата на суши и екстремни 
врнежи ќе се дуплира, што може да предизвика неповратни промени на био-системите 
на Земјата, вклучувајќи ја човековата средина, урбанистичкото планирање, 
инфраструктурата, итн.  
 
Секоја година од буџетот на Јавното Претпријатие за Државни Патишта голем износ се 
троши на подготовка на документација за проектирање и градежни работи за 
ремедијација на свлечишта. На пример: подготовка на документација за проектирање на 
основни проекти за ремедијација на свлечишта за целата територија на Македонија 
28.350.000,00 денари. За градежни работи на свлечиште на магистралниот пат А3, 
локација Буково се потрошени 11.000.000,00 денари; свлечиште на делница Градско – 
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Прилеп, место Фариш 10.000.000,00 денари; свлечиште на магистрален пат Ресен-
Битола 14.000.000,00 денари.  
Поплавите во 2015 година предизвикаа големи штети на државната патна 
инфраструктура, вклучувајќи патишта и мостови на национално, регионално и локално 
ниво. Според проценката на влијанието, вкупниот трошок на транспортниот сектор беше 
15.276 милиони евра, или 42.8% од сите штети и загуби поврзани со поплавите. Штетата 
на патиштата беше проценета на 2.27 милиони евра, а штетата на мостовите на 2.117 
милиони евра. Во целост, 197 патишта со вкупна должина од 124 километри беа 
оштетени, вклучувајќи 7 државни патишта, 21 регионални патишта и 169 локални 
патишта. Поплавите исто така целосно уништија 11 (3 регионални и 8 локални) и 
оштетија 42 мостови (2 државни, 6 регионални и 34 локални). 
Транспортната инфраструктура мора навремено да се планира и да одговара на новите 
норми, но и на сé почести поинтензивни катастрофални настани поради климатските 
промени – принципот „Градиме Подобро” едноставно не е доволен. Отпорноста на 
транспортната инфраструктура (resilience) се дефинира како „капацитет на 
општествените, економските и еколошките системи за справување со катастрофален 
настан или тренд за нарушување, реагирање или реорганизирање на начин кој ја одржува 
нивната суштинска функција, идентитет и структура, истовремено одржувајќи го 
капацитетот за адаптација, учење и трансформација ". На кратко, отпорноста се однесува 
на капацитетот на транспортниот систем да остане оперативен под различни 
надворешни влијанија. Исто така, отпорноста се однесува на способноста на 
транспортните инфраструктурни објекти да продолжат да функционираат и да ја 
постигнат намената и за време и по катастрофални непогоди.   За да се постигне отпорна 
инфраструктура потребно е да се следат сите важечки принципи. 
Анализа на локацијата - Разбирањето на локациските ризици да осигури дека 
транспортните инфраструктурни елементи и објекти се лоцирани во оптималните 
градбени граници на предметната локација (на пример, избегнување на области кои 
можат да бидат изложени на поплави или лизгање на земјиштето) 
Ризик и проценки на локацијата – Планирање однапред за да се разберат и ублажат 
можните ризици и опасности пред настан на катастрофа за да се одговори на опасноста 
поефикасно. 
Определување на обем и планирање на проекти - Овозможување доволно време и 
ресурси за да се дискутираат, и анализираат податоците. Да се искористи постојната 
транспортна мрежа и плановите за користење на земјиштето за да помогне на 
донесување на одлуки, при што ќе се земат во предвид принципите за намалување на 
ризиците за опасни настани и принципот на „Градиме Подобро”. 
Инженерски и урбанистички проекти и документација – Користење на повеќе 
варијанти при проектирање инженерски и  урбанистички / просторни планови за 
подобрување на отпорноста на транспортните инфраструктурни објекти, обезбедувајќи 
инфраструктурни објекти кои ќе обезбедат непречен пристап и употреба. 
Квалитет на градба и материјали, - надзор и тестирањето на материјалите при 
изведбените градежни работи е од суштинско значење за да се обезбеди безбедна, 
функционална и отпорна транспортна инфраструктура. Независното следење и проверки 
на квалитетот на материјали и градбата од страна на непристрасна страна (на пример -
овластена фирма за надзор на градежни работи) ги зајакнува овие проверки. 
Исто така треба да се забележи дека комуникацијата и координацијата во сите различни 
засегнати страни и дисциплини вклучени во донесувањето на принципите се потребни 
за да се овозможи постигнувањето на отпорни инфраструктурни објекти. 
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Зголемувањето на отпорноста на транспортната инфраструктура, за да се намалат 
ризиците за време на реконструкцијата на транспортните објекти, пред и по настанот на 
катастрофа може да се постигне во четири главни чекори: 

(1) Потребите за техничка проценка, за кои е потребно да се спроведат точни 
проценки на повеќе ризици, за да се утврдат оптимални решенија кои ја 
обезбедат безбедноста, практичноста и достапноста и тоа на:  

а.   Опис на инфраструктурната мрежа пред настан на катастрофи;   
б.   Опис на инфраструктурните објекти пред настан на катастрофи;  
в.  Проценка на ефектите од настаните на катастрофа - т.е. опис на настанот од 
катастрофи, штети (уништување и оштетување на инфраструктурните елементи и 
објекти); и загуби (нарушување на услугите, производство и пристап до стоки, 
нарушување на управувањето и процесите на донесување одлуки, како и нови ризици и 
слабости).  
г.  Проценка на негативните влијанијата настаните на катастрофа - Дефинирање на 
опасностите кои ја загрозуваат инфраструктурата врз основа на податоците од 
управување со средствата (Integrated Asset Management and Maintenance) и искуството 
на претпријатијата за одржување на инфраструктурата. Таквата проценка треба да ја 
процени фреквенцијата на опасностите и сериозноста, влијанијата, стратегиите за 
адаптација и предложеното подобрување за зголемување на отпорноста на 
инфраструктурните објекти.  

(2) Подобрување на отпорноста на инфраструктурните објекти со користење на 
инженерско проектирање за да се одолее и да ги издржи тековните и 
очекуваните ризици од настани на катастрофи. Исто така, потребна е анализа 
за да се идентификуваат силните страни, слабостите и недостатоците кај 
изградените инфраструктурни објекти и елементи.  

(3) Квалитетот на градбите не смее да ја наруши проектната цел. Треба да се 
воспостават процедури за мултидисциплинарен надзор и проверка на 
спецификациите на градежните работи во текот на процесот на 
реконструкција во: 

a. Тестирање на материјали за градба и проверка на придржувањето кон 
упатствата за технички спецификации и барања;  

б.    Обезбедување на имплементацијата на системи за квалитет;  
в.    Постојани комуникации со изведувачите и консултантите низ целиот проектен 
циклус.  
г.     Обезбедување на постојано следење низ целиот проектен циклус.  
д.   Обезбедување  на работодавачот да е проактивен во следењето на изведувачот на 
градежни работи и надзорот на инженерските обврски со локалните и меѓународните 
градежни стандарди, методи и технологии.  

(4) Контролира на користењето на инфраструктурата врз основа на опасните 
ризици за да се обезбеди инфраструктурните системи и објекти да не се 
соочуваат со неразумни нивоа на ризик.  

Концептот  „Градиме Подобро” (Build Back Better)  предлага широк холистички пристап 
кон изградба или реконструкција, со цел да се одговори на широк спектар на проблеми 
и да обезбеди да погодените области или инфраструктурни објекти се обновуваат на 
издржлив начин за во иднина. Може да се најдат неколку насоки кои директно или 
индиректно ги предлагаат активностите за обновување и реконструкција базирани на 
„Градиме Подобро”, како што е: 
 
Рамка Сендаи (The Sendai Framework) 
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„Рамката на Сендаи за намалување на ризиците од катастрофи за 2015-2023" беше 
подготвена од Меѓународната стратегија за намалување на катастрофи на Обединетите 
Нации (UNISDR) и усвоена на третата ОН Светска конференција во Сендаи, Јапонија. 
Оваа рамка е исходот од консултациите на засегнатите страни и меѓувладините 
преговори, поддржани од Канцеларијата на Обединетите Нации за намалување на 
ризиците од катастрофи. Овој документ е наследен инструмент за Хиогската рамка за 
акција (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters.  
Рамката Сендаи е подготвена врз елементи кои обезбедуваат континуитет со работата 
што ја вршат државите и другите засегнати страни во рамките на HFA и воведува бројни 
новини. Силен акцент на управувањето со ризици од катастрофи, наспроти 
управувањето со исходот од катастрофи. Обемот на намалувањето на ризиците од 
катастрофи е значително проширен за да се фокусира на сите опасности – природни, 
предизвикани од човечки активности, сродни еколошки, технолошки и биолошки 
опасности и ризици. 
Рамката на Сендаи, исто така, го артикулира следново:  

a. потребата за подобро разбирање на ризикот од катастрофи во сите димензии 
на изложеноста, ранливоста и карактеристика на опасностите,  

b. зајакнување на управувањето со ризиците од катастрофи вклучувајќи ги и 
националните платформи,  

c. одговорноста за управување со ризици од катастрофи,  
d. подготвеност за „Градиме Подобро”,  
e. познавање на засегнатите страни и нивните улоги,  
f. мобилизирање на инвестиции во ризик, за да се избегне создавање на нов 

ризик,  
g. издржливост на инфраструктурата, 
h. зајакнување на меѓународната соработка и глобалното партнерство и 

донаторски политики и програми со ризик, вклучувајќи и финансиска 
поддршка и заеми од меѓународни финансиски институции. 

Постои, исто така, јасно признавање на Глобалната платформа за намалување на 
ризиците од катастрофи и регионалните платформи како механизми за кохерентност во 
агендите, следење и периодични извештаи за поддршка на одделите при ОН. 
Обем и цел: Рамката ќе се применува на ризиците од мали и големи, чести и ретки, 
ненадејни и бавни почетни катастрофи, опасности предизвикани од природни или од 
човечки активности, како и поврзани со еколошки, технолошки и биолошки опасности 
и ризици. Таа има за цел да го води управувањето со ризици од повеќе опасности  на 
настани од катастрофи во развојот на сите нивоа, како и во рамките на секој сектор и во 
сите сектори. 
Очекуван исход: Значително намалување на ризиците од катастрофи, загуби на човечки 
животи и загуби во економиите, социјални, културни, бизнис, и загуби на локално ниво. 
Цел: Спречување на нови и намалување на постоечкиот ризик од катастрофи преку 
спроведување на интегрирани и инклузивни економски, структурни, правни, социјални, 
здравствени, културни, образовни, еколошки, технолошки, политички и 
институционални мерки кои ја спречуваат и намалуваат изложеноста на опасност и 
ранливоста од катастрофи, подготвеност за одговор и оправување, а со тоа и зајакнување 
на издржливоста. 
Конкретни Цели: Значително да се намали глобалната смртност при катастрофи до 
2030 година; значително ќе се намали бројот на загрозените лица на глобално ниво до 
2030 година; намалување на директната економска загуба од катастрофи во однос на 
глобалниот бруто-домашен производ (БДП) до 2030 година; значително ќе се намалува 
катастрофалното оштетување на критичната инфраструктура и нарушувањето на 
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основните услуги, меѓу нив здравствени и образовни установи, вклучително и преку 
развивање на нивната издржливост до 2030 година; значително зголемување на бројот 
на земји со национални и локални стратегии за намалување на ризикот од катастрофи до 
2020 година; значително ќе се зајакне меѓународната соработка за земјите во развој 
преку соодветна и одржлива поддршка за дополнување на нивните национални 
активности за спроведување на оваа рамка до 2013 година; значително ќе се зголеми 
достапноста и пристапот до системите за рано предупредување за мулти-опасности и 
информации за ризик од катастрофи и проценки до 2030 година. 
6.2 Родова еднаквост и социјална инклузија 
 Во програмите и проектите од транспортниот сектор, родот ретко се зборува 
експлицитно во моментот на идејно решение или подготовка на проектот. Целните 
групи имаат тенденција да не се добро дефинирани – ниту со проектни документи ниту 
со работни планови кои вклучуваат пол или разделени полови специфични придобивки 
или активности. Недостигот на родова стратегија во проектите за транспортната 
инфраструктура резултира со недостиг на приоритет на женското учество. Понатаму, 
родот ретко е важно прашање на агендата на министерствата за транспорт; иако најчесто 
се споменува во севкупните изјави, често не се адресира конкретно во интервенциите во 
транспортниот сектор. Кога не се решаваат различните потреби на мажите и жените во 
однос на транспортниот сектор, постои ризик постојните родови нееднаквости да се 
повторат во политиките на транспортниот сектор. Ова се однесува на недостатокот на 
родова рамнотежа во одлучувањето во целните министерства и во дијалогот за 
политиките со засегнатите страни; дијалог што треба активно да се бара, со цел да се 
подобрат и условите за живеење на жените не само во транспортниот сектор, туку и 
пошироко, во однос на вработувањето, пристапот итн. 
Постои потенцијал за зголемување на можностите за вработување на жените за време и 
по изградбата на патишта и преку активности за одржување, исто како што подобриот 
пристап до фармите и пазарите ги зголемува можностите за вработување на жените во 
земјоделството и другите сектори. Но, недостасува напор и институционална поддршка 
за имплементација на родово сензитивни политики за вработување, и покрај 
заедничкото разбирање во министерствата и агенциите поврзани со патиштата дека 
работничките честопати се посигурни и повредни од нивните машки колеги.  
Еден од начините за обезбедување еднакви можности за вработување би било да се 
вклучи родот како дел од политиката за вработување и интервенциите за обука и преку 
позитивна дискриминација на жените. Меѓутоа, исто така е важно да се води сметка 
политиките за вработување во транспортниот сектор да не го надополнуваат обемот на 
работа на руралните жени, кој и онака е многу тежок. 
Главното влијание на повеќе и подобрени патишта и железнички транспортни услуги 
врз родовата еднаквост или благосостојбата на жените е зголемениот пристап до 
здравствените услуги. Ова ја намалува, меѓу другото, стапката на смртност на мајки и 
деца. Подобрената транспортна инфраструктура го зголемуваат пристапот до 
образование - а со тоа, зголемен упис на децата во училиштата.  
Подобрениот пристап до фармите и пазарите им овозможува на жените да земат 
поголемо учество во активностите за генерирање приходи. Познато е дека со насочување 
на повеќе инвестиции во транспортната инфраструктура и услугите што ги користат и 
се посоодветни за жените, времето што жените го поминуваат на транспортни 
активности може да се намали со значителни импликации за намалување на 
сиромаштијата, но потребни се повеќе длабински студии за влијанието на промените во 
транспортниот сектор врз родовите аспекти, особено имајќи ги предвид значајните 
разлики кај мажите и жените. 
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Главните разлики во однос на транспортот и транспортната инфраструктура помеѓу 
мажите и жените се однесуваат најчесто на:  

- Покрај пристапот до пазарот на трудот, жените го користат транспортот и како 
начин да се грижат за домот и семејството. 

- Мажите најчесто го користат автомобилот како превозно средство, а жените 
јавниот превоз. Затоа јавниот превоз треба да одговара на потребите, 
приоритетите на жените. 

- Жените многу повеќе ги прифаќаат еколошките модели на мобилност (пешачење, 
возење велосипед). 

- Жените почесто ги носат одлуките за транспорт врз основа на неговата 
безбедност, додека мажите го избираат начинот на транспорт врз основа на 
брзината. 

- Економскиот и социјален статус и живот на жените и мажите влијае на нивните 
различни транспортни потреби и користењето на транспортните услуги. 

- Транспортната инфраструктура и услугите не треба да бидат гледани како 
"родово неутрални". 

- Родово одговорното буџетирање треба да биде вклучено во креирањето на 
буџетските политики и програми во секторот транспорт. 

Непостоењето на родово разделени податоци во секторот транспорт оневозможува 
изработка на детални анализи кои ќе покажат каква е состојбата со родовата еднаквост 
во оваа област 

6.2 Социјална инклузија –  
Развиена транспортната инфраструктура и услугите имаат значајна улога во справување 
со социјалната исклученост и сиромаштијата. Тука пред се мисли на раздвижување на 
социјалната мобилност на различните социјални групи и тоа на вертикално и 
хоризонтално ниво. Оваа движење односно можности за движење води кон 
воспоставување на социјална кохезија. Подобрување на можностите за социјалната 
мобилност помеѓу различни социјални групи многу зависи од исполнување на следните 
услови кога е во прашање транспортниот сектор.  

- транспортната мрежа мора да биде рамноправно достапен на сите 
- транспортниот сектор мора да биде прифатлива за сите; високите цени не треба 

да биде повод за социјална исклученост туку да се нуди прифатливи цени за 
ранливите социјални групи 

- употребата на транспортната мрежа треба да биде подеднакво лесен и погоден за 
сите социјални групи 

- транспортната мрежа треба да биде опремен за да ги задоволи потребите на сите 
социјални групи и нуди квалитет на услугата, безбедност и удобност   

6.3 Животна Средина –  
Анализата на еколошките прашања при изработката на техничките документации и на 
проектите задачи за транспортна инфраструктура понекогаш е ad-hoc и изолирана, но 
свеста за влијанието на изградбата на патишта, железниците  врз животната средина е 
зголемена во одговорните министерства и агенциите за транспортната инфраструктура . 
Усвојувањето на стандардите за оцена на влијанието врз животната средина (EIA) како 
дел од деталните инженерски технички документации, покажа добри резултати. 
Меѓутоа, соодветното вклучување на еколошките аспекти во изборот и дизајнот на 
проектот често зависи од помошта на донаторите или меѓународните финансиски 
институции. Оценката на влијание врз животната средина (ОВЖС) особено кај 
локалната патна инфраструктура се фокусираа повеќе на градежништвото отколку на 
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генерираните сообраќај и долгорочните ефекти. Поновите ОВЖС сè повеќе ги покриваат 
социјалните влијанија на проектите - и за време и по изградбата, што е случај само кај 
„поголемите“ транспортни инфраструктурни проекти. Сепак, има и случаи каде што 
немало консултации со локалното население.  
Најсериозните негативни влијанија од изградбата на патишта се загадувањето на 
воздухот и водата, губењето на живеалиштата и резервите на дивиот свет, недостатокот 
на соодветна вегетациска покривка на високо ниво, ископувања и насипи кои ги 
изложуваат на ерозија, ерозија на падините, сечење дрвја, неправилно фрлање почва во 
водотеците итн. И покрај овие ризици, големите негативни влијанија врз животната 
средина не секогаш се анализираат во врска со планирањето, дизајнирањето и 
спроведувањето на проектите за патна инфраструктура.  
Не сите влијанија врз животната средина се штетни. Поплочувањето или асфалтирањето 
на земјените и чакалестите патишта низ селата помага да се намали прашината и на тој 
начин да се подобри здравјето на жителите покрај патиштата, исто како што работите за 
одводнување на патиштата помагаат да се елиминираат областите со насобрана вода и 
езерца, а со тоа се контролираат и се спречуваат болестите што ги пренесува водата. 
Промените во моделите за користење на земјиштето поради подобрените транспортни 
мрежи, исто така, може да придонесат земјиштето да стане попродуктивно - со што 
потенцијално ќе го зголеми приходот на земјоделците. Исто така, подобри површини на 
патиштата промовираат поголема енергетска ефикасност со овозможување на возилата 
да патуваат со поекономични брзини. На крајот, подобрените патни мрежи во густо 
населените области го олеснуваат управувањето со отпадот, преместувајќи го отпадот 
од изворот до местото каде што се отстранува или соодветно се рециклира.  
Патниот транспорт отпаѓа на речиси една четвртина од човечкото производство на 
гасови кои придонесуваат за климатските промени. Релевантните институции и 
инспекторати за животна средина не ги следат емисиите од транспортот, ниту 
индиректното влијание на зголемениот сообраќај (респираторни заболувања, повреди, 
итн. што доведува до зголемени трошоци за здравствена заштита). Националните 
планови имаат хоризонт на планирање од 20 години, додека транспортната 
инфраструктура има „животен век “ од повеќе од 30 – 50 години. Сепак, влијанијата врз 
животната средина на проектите за транспортна инфраструктура имаат дури и 
подолгорочни импликации (промени на користење на земјиштето, уништување на 
шумите на руралните области, зголемена моторизација со сообраќајниот метеж, 
загадување на воздухот итн.) Оттука, постои потреба да се прошират 
хоризонтите/времетраењето на планирање за да се вклучат и долгите -термински 
импликации врз животната средина. Можноста за транспортниот сектор да ја надополни 
целта за одржливост на животната средина е предмет на системите на вредности на 
земјата, нејзината институционална можност и политичка волја. 
 
6.4 Здравствен сектор –  
Врската помеѓу транспортниот и здравствениот сектор, а особено пандемијата со 
COVID-19 е значајна. Но, до неодамна, имаше недостаток на внимание на ова прашање 
и од донаторите и од релевантните институции за ризикот од пандемии или епидемии 
на заразни болести. Иако подобрената транспортна инфраструктура може да придонесе 
за ширење на пандемијата, транспортниот сектор може да се мобилизира и за 
ограничување на ширењето на COVID-19 или други вирусни заболувања. Постојат три 
критични области каде што е потребно посебно внимание:  

- Националните политики, закони и програми поврзани со управувањето со 
транспортните средства им помагаат на локалните власти со средства да 
мобилизираат и да распределат ресурси за заштита на локалното население. 
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- Координацијата и редовните повратни информации помеѓу локалните власти и 
партнерите во националната влада им овозможува на локалните менаџери на 
средства да седнат на маса за да дизајнираат национални политики и програми. 

- Мобилизирање на владините средства за да се избегне катастрофа во јавното 
здравје: здраво донесување одлуки во услови на неизвесност. Ова е особено 
случај кога итни случаи на јавно здравје се предизвикани од природни или 
вештачки катастрофи. 

Ова бара поблиска соработка меѓу здравствениот и транспортниот сектор, со посебно 
внимание на главните транзитни коридори во државата. Сепак, транспортниот сектор 
има и олеснувачка функција во борбата против пандемии/епидемиите бидејќи се повеќе 
и подобри транспортните услуги и средства  се зголемуваат и го подобруваат пристапот 
до превенција, тестирање и грижа. Но, постои и важна задача за министерството за 
транспорт и другите релевантни министерства да развијат усогласени политики за 
COVID-19, во контекст на регионалната соработка, имајќи ја предвид високата 
преваленција на COVID-19 вирусите вдолж главните меѓународни транспортни 
коридори.  
Недостатокот на пристап поради малкуте и лоши патишта има значително влијание врз 
општата здравствена состојба на луѓето во некои делови од државата. Постојат многу 
студии кои обезбедуваат докази за негативното влијание на лошите и недостапни 
транспортни услуги врз здравјето и смртноста на мајките, доенчињата и децата; за време 
на бременоста и породувањето, на жените им треба брз и достапен пристап до нега, 
вклучувајќи итна акушерска нега. Полесниот и попристапен пристап до здравствените 
установи значи и дека: други болести, како што се канцерогените или кардиолошките 
заболувања, ќе бидат порано откриени и третирани; здравствените установи ќе бидат 
подобро опремени бидејќи медицинските материјали може полесно да се доставуваат; 
се олеснува ширењето на здравствените информации; а здравствениот персонал може 
подобро да биде привлечен кога областите со тежок пристап стануваат се помалку. 
 
6.5 Добро владеење –  
Потребна е сеопфатна евалуација на перформансите на проектите за транспортната 
инфраструктура за подобрување на управувањето и доброто владеење. Сепак, 
забележани се подобрувања во две главни области:  

- преку дијалог за политиките и поголема објективност во планирањето и 
распределбата на буџетските ставки за транспортната инфраструктура и 
одржување;  

- преку обезбедување на консултанти за надзор на градба и за помош при 
подготовка на тендери и доделување договори.  

И покрај тоа што се постигнати значајни резултати во техничките области на генерирање 
податоци и планирање, помалку е постигнато во повеќе политички поврзана 
приоритизација на работите и распределба на буџетот. Вклучувањето на меѓународни 
консултанти во спроведувањето на работите на транспортната инфраструктура се 
покажа како корисно за намалување на притисоците врз администрацијата и домашните 
изведувачи на градежни работи, консултанти за да бидат наведени да влезат во 
коруптивни практики. 
Поради недостаток на антикорупциски стратегии особено во транспортниот сектор, 
постојат примери на коруптивни практики особено кај големи градежни транспортни 
инфраструктурни проекти, но доказите за корупција може да бидат многу тешко да се 
најдат. Големите разлики помеѓу очекуваните и реалните трошоци, на пример, може да 
се припишат на многу различни фактори - тие може да бидат резултат на корупција или, 
на пример, учесниците во имплементација на проектите не ги разбрале постапките и 
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процедурите на инвеститорот, или доволно непознавање и искуство на FIDIC. 
Зголемениот фокус на искоренувањето на корупцијата го зголеми разбирањето и свеста 
кај персоналот и клиентите за тоа што претставува корупција, што доведе до подобрени 
системи и рутини за идентификување и намалување на коруптивните практики. 
Градењето сопственост и одговорност при имплементација на проектите и стекнување 
посветеност на високо ниво се предлага како начин за справување со корупцијата – и, 
дополнително, градење систем на спроведување за да се поттикне усогласеноста. 

  
Што е добро владеење?  
Доброто владеење е пристап кон владата која е посветена на создавање систем заснован 
на правда и мир кој ги штити човековите права и граѓанските слободи на поединецот4. 
Постои директна врска помеѓу доброто владеење и човековите права5. 
Доброто владеење е потребно за спречувањето на корупцијата, лошото работење и 
лошото владеење како и злоупотреба на нормите на административното право. За 
дефинирање на овој концепт постојат различни извори и промотори на добро владеење 
6. Обединетите нации имаат воспоставено осум принципи за добро владеење кои се 
прифатени и од Европската Унија, и тоа: 1)Консензуално ориентирано, 
2)Партиципативниот, 3)Спроведување на законитоста, 4)Ефективност и ефикасност, 5) 
Правичност  и инклузивност, 6) Респонзивност, 7) Транспарентност и 8)Одговорност7.  
Советот на Европа има успоставено дванаесет8 принципи но ние ќе се придржиме на 
принципите на ОН кои се прифатени од ЕУ. При оценување на напредокот на нашата 
држава кон Европска Унија, Комисијата редовно дава оценки за добро владеење на 
основа на овие принципи9. 
Каква е состојбата преку бројки во оваа област тргнувајќи од принципите на ОН 
прифатени од ЕУ во оваа област 
Учеството10: Според извештајот на Народниот Правобранител од 2021 година 
националниот состав на вработените по етничка по етничка основа во  Министерството 
за транспорт и врски (МТВ0 (податоци од 2018), ЈП за државни патишта Скопје, 
Агенција за цивилно воздухопловство, ЈП за железничка инфраструктура „Железници 
на РСМ“ Скопје  
е како во табелата бр...... Треба да се подвлече дека во овој случај се дадени само дел од 
ЈП и агенции кои се занимаваат со транспорт и инфраструктура кои се предмет на 

 
4 Creative Learning, Link: https://creativelearning.org/blog/2021/10/14/what-is-good-governance/ 
5 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- 
780198841159 
6 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 
7 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 
8 Council of Europe, CENTRE OF EXPERTISE, FOR LOCAL GOVERNMENT REFORM, www.coe.int/good-
governance/, link, https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-current-tools-on-good-
go/16808b1687 
9 Види: EUROPEAN COMMISSION,  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 
2021 Report,  Strasbourg, 19.10.2021 

10 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. 
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анализа. Оттука јасно дека тоа не го преставува етничкиот состав на заедниците кои 
живеат во државата.  
 
  
Табела 6 Соодветна и правична застапеност 

 
 
Владеењето на правото11:.  
 
Народниот правобранител во 2020 година постапил од ЈП но нема регистрирана поплаки 
за јавни поплаки за ЈП и Агенции кои се бават со сферата на транспорт и инфраструктура 
12.  

 
11 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.  
12 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Народен Правобранител, Г О Д И Ш Е Н И З В Е Ш 
ТА Ј З А С Т Е П Е Н О Т Н А О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е Т О П О Ч И Т У В А Њ Е , У Н А П Р Е Д У В А 
Њ Е И З А Ш Т И Т А Н А Ч О В Е К О В И Т Е С Л О Б О Д И И П Р А В А 2020, Март 2021, ..стр. 59-
60) 
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Комисијата за спречување на корупција во својот извештаја од 2020 година констатира:  
Изборот и разрешувањето на одговорни лица во акционерските друштва и јавните 
претпријатија вообичаено е предвремено и често се врши по „укажување“ или 
„препорака“ на основачот (од Владата на РСМ и од ЕЛС). Иако одредбите на членовите 
367, 368 и 384 од Законот за трговски друштва и членовите 19, 19-а, 23, 23-а, 24-а од 
Закон за јавните претпријатија налагаат исполнување на одредени услови за нивно 
разрешување и постапки за избор, воспоставената пракса укажува на други процедури. 
Имено, ретко се земаат во предвид условите за разрешување во член 24-а од Законот за 
јавните претпријатија, а на „објавениот оглас за избор на директор“ секогаш се јавува 
само еден кандидат, вообичаено лицето кое однапред е планирано за таа функција13. Но 
нема податоци за кои јавни претпријатија се работи 
 
ДКСК како и претходната 2019 година, и во 2020 година ДКСК доби голем број пријави 
со сомнеж од корупција или незаконски дејствија од страна на службени и одговорни 
лица во ЈП и агенции но нема регистрирана од областа транспорт и инфраструктура 14. . 
Вкупно во 20202 има добиено 6 пријави за корупција и 2 за судир на интереси од ЈП во 
државно ниво и 2 за корупција и 2 за судир на интереси од ЈП во локално ниво но не и 
од областа што се третира (види графикон 2 стр. 11) 
 
Транспарентноста15:  
Рангирање на  Министерство за транспорт и врски според активната транспарентност 
според  Центар за граѓански комуникации  има подобрување од  14,6% во споредба со 
претходната 2020 и на 11 место16. 
 
Табела 7 – Рангирање на транспарентност  

Ранг  Вкупен 
ранг  

Институција  Резултат 
2021  

Резултат 
2020  

Промена 
(% поени)  

11  32  Министерство за транспорт и 
врски  

77,1 %  62,5 %  14,6% 

 
Во овој дел се прикажани оцените на органите на државната управа по областите на 
отвореност по два основни области. И тоа: 1. Области А и Б: Комуникациска и 
поддржувачка средина за учество на граѓанското општество; 2. Област В: Подготовка на 
предлог-закони. Пресметката е следново: Прво се дадени поени за секое министерство 
за четири карактеристики со кои се оценува вкупната комуникациска средина и 
поддршка за вклучување на граѓанското општество во нивното работење: 
институционална поставеност, поддржувачка околина, финансиска околина и следење и 
оцена на спроведување акти (области А и Б). На жалост во 2015 година Министерството 

 
13   ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА  НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  
НА КОРУПЦИЈА  за 2020 ГОДИНА, СкопјеМарт 2021 година...стр.18-19 
14  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА  НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  
НА КОРУПЦИЈА  за 2020 ГОДИНА, СкопјеМарт 2021 година...стр.15-16. 
15 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.  
16 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021,Скопје, Мај 2021 година, 
стр 12,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
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за транспорт и врски за да може да се направи компарација но сепак може да се 
констатира дека комуникациската средина е во многу ниско ниво. 
   
Табела 8 – Комуникациска средина 

 
Резултати по 
министерства 
 (макс. 37 поени) 

Институцион
ална 
поставеност 

(поени) 

Поддржувачка 
околина 
(поени 

Финансиска 
околина 
(поени) 

Следење и 
оценка 
на 
спроведувањ
е 

(поени) 

 
 
 
Вкупно 
поени 

 
 
 
 
Оценка 

 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 
Министерство за 
транспорт и врски  

6 / 3 / 2 / 1 / 2 / 2 / 

             
Респонзивност 17  
Со оглед на тоа дека Министерство за транспорт  врски е во корелација ЈП  и агенциите 
кои се бават со планирање, изградба и одржување на транспортот и инфраструктура а за 
нив немаме податоци за респонзивност ја даваме табелата колку е надлежното 
министерство респонзивна на прашалник подготвен од експерти на МЦМС по години 
кога се направени испитувања дадени (види о табела). 
 
Табела 9 Преглед на респонсивноста на министерства на прашалниците  

 
Министерство 

Дали министерството ги одговорило 
прашалниците за дадената година? 

        2019       2015      2014 
Министерство за транспорт и 
врски 

            Да         Не  Да 

Во недостиг на конкретни информации за ЈП и агенции кои се бават со планирање, 
градење и одржување на транспортот и инфраструктурата ќе дадеме податоци за 
респонзивност на јавни претпријатија кои биле предмет на анализа на Институт за 
демократија- Цивилно општество, Скопје. За та цел се испратени барања за информации 
од јавен карактер до сите јавни претпријатија, компании во целосна државна 
сопственост, регулаторни тела, самостојни државни органи и самостојни управни 
органи. Побарани биле професионални биографии (CV) на директорите, членовите на 
управните одбори и членовите на надзорните одбори.  
Од вкупно 1206 членови на управувачки структури од институции кои се испитани им 
се доставиле 641 биографи, за 323 случаи недостасуваат информации поради молк на 
администрација, во 235 случаи постојат информации за нивото на членовите на 
управувачките структури на ниво на име и презиме, а за седум случаи барањето за 
пристап е одбиено. Резултатите по институции се како во график подолу  

 
17 Респонзивност : едноставно вклучува институциите да одговорат на нивните засегнати страни во 
разумна временска рамка 
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График 17 Доставување информации според тип на институција - Извор Миша Поповиќ, „Кој „тоа„ тамо 
управува? – Кратка Студија за јавни политики„, Институт за демократија- Цивилно општество, Скопје, 03/2029, 
стр.9. 

Ориентирана кон консензус18:  
Во делот на законодавството Измените и дополнувањето на уставот предвидува 
таканаречено двојно  мнозинство (мнозинско од сите пратеници и мнозинство од 
зедниците кои не се дела од мнозинската заедница) одлучуваат кога се донесуваат  
закони кои е однесуваат за заучување и негување на културниот идентитет на 
заедниците. Во извршна власт нема уставна обврска но од осамостојувањето е 
воспоставена е практика во извршната власт учествуваат претставници скоро од сите 
заедници. Преку уставната одредба на правично застапеност во органите на државата, 
локалната самоуправа, судство и други независни ела. 
Резултатите од испитувањата на Министерство за транспорт надлежно за донесување на 
закони кој ја регулираат сферата на транспортот и инфраструктура ја даваме табелата за 
обид за поширок консензус при донесување на закони според испитувањата на МЦМС 
во четири години е оценета како во  таб....  19. На жалост немаме податоци за претходните 
години но во 2019 година има оценка 3 од максимум 5 што е нешто под просекот во ниво 
на држава кој е 3,4. 
 

 
18 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.  

19 Во истражувањето на отвореноста на државните органи во периодот од 1 јануари до 31декември 2019 
г, МЦМС користи методологија и пристап заснована на следење на три области за процена на 
отвореноста на институциите: комуникациска средина и комуникациски практики на министерствата, 
вклучително и воспоставени механизми за вклучување на граѓанскиот сектор; поддржувачка средина за 
вклучување на граѓанскиот сектор; и постапка за подготовка на закони. Трите области содржат 
индикатори кои се дефинирани согласно највисоките меѓународните стандарди за консултативни процеси, 
како и согласно  
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Табела 10 - Споредба на резултатите на министерства за вклученоста во процесите на подготовка на предлог-
закони20 

           Министерство Оцена21 
2019 

Оцена 
2015 

Оцена 
2014 

Оцена 
2012 

Министерство за транспорт и врски     3        
    
Еднаквоста и инклузивноста:22  
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. Преглед  на органи/установи и институции во кои се 
распоредени лицата со попреченост кои го оствариле правото на вработување во  
Министерство за транспорт и врски има вработено 2 лица, АД за поштенски сообраќај 
Македонска пошта има вработено 9 лица. 
Ефективноста и ефикасноста23.  
Податоците од анализа на Светска Банка изразени во перцентилниот ранг  има благо 
натпросечна ефективност на Владата.24 
Одговорноста:25 
Ефективноста и ефикасноста26.  
Податоците од анализа на Светска Банка изразени во перцентилниот ранк  има благо 
натпросечна ефективност на Владата.27 
Одговорноста 28 како индикатор за мерење на одговорноста кон луѓето, истражувањето 
на јавните претпријатија од екипа на  Институт за Демократија и Цивилно Општество. 
Од табелата јасно се гледа колку фирмите се одговорни кон добавувачите, што може да 

 
20 Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, МЦМС, Мај, 2020, 
стр: 
21 Објаснување: министерствата за секој од индикаторите се вреднувани со поени. Оцените за 
индикаторите се добиени како процент од остварените поени во однос на максимален можен број поени 
за тој индикатор. Потоа, врз основа на процентот, оценувањето на поединечните индикатори изнесува од 
1 до 5, и тоа:Оцена 1 (најниска оцена) (оценет со 20% или помалку), Оцена 2 (оценет од 21% до 40%), 
Оцена 3 (оценет од 41% до 60%),Оцена 4 (оценет од 61% до 80%), Оцена 5 (највисока оцена) (оценет 
од 81% до 100%), Извор: Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, 
МЦМС, Мај, 2020, стр:9.                

22 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. 
23 Ефективноста и ефикасноста: се развиваат преку одржливо користење на ресурсите за да се задоволат 
потребите на едно општество. Воздржливост се однесува и на обезбедувањето спроведување на 
социјалните инвестиции и на одржувањето на природните ресурси за идните генерации.  

24 Извор: Светска банка (World Governance Indicators) 
25 Одговорноста: се однесува на тоа институциите да бидат на крајот 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 

26 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.  
27 Извор: Светска банка (World Governance Indicators) 
28 Одговорноста: се однесува на тоа институциите да бидат на крајот 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 



 

53 
 

се заклучи и кон граѓаните, Во 2020 дури 41 ден е просекот на помирување на обврските 
додека тие траеле и до 365 дена, додека најкратко доцнење се движи од 1-10 дена29. 
Институт за Демократија и Цивилно Општество постави прашање до јавните 
претпријатија кои беа предмет на опсервирање „Дали постој систем на следење на 
задоволство на корисниците„ и доби одговор како во табела, каде само 18,8% одговориле 
со „Да30„. 
 
Табела 11- Дали постои систем за следење на задоволството на корисниците?31 

 
 
6.6 Дигитализација и Иновации  
Од 2010 година, ИТС директивата е алатка на ЕУ за да се обезбеди координирано 
распоредување на такви системи низ Европската Унија, врз основа на европските 
спецификации и стандарди. Ревизијата на ИТС Директивата вклучува ан проширување 
на опсегот на Директивата за подобро да ги опфати новите услуги, како што се 
мултимодалните услуги за информации, резервации и билети (како што се апликации за 
наоѓање и резервација на патувања што се комбинираат јавен превоз, заеднички услуги 
за автомобили или велосипеди), комуникација помеѓу возилата и инфраструктурата (до 
зголемување на безбедноста) и автоматизирана мобилност. Исто така, наложува 
собирање на клучни податоци и обезбедување на основни услуги како што се 
информативни услуги во реално време за информирање на учесниците во сообраќајот, 
несреќи или пречки на патот. 
Во согласност со нацртот на Национална Стратегија за ИКТ, политиката за 
дигитализација и услуги  се разгледува како интегриран збир на правила според кои 
владините агенции ќе управуваат со испораката на услуги, информации и податоци, 
технологија и кибер-безбедност во дигиталната ера. Главните теми (за кои што може да 

 
29 Зорица Смилевска, Ристе Јуруковски, Дејан Лазаров, „ Анализа на внатрешни процедури и 
процедурални празнини кај јавните претпријатија и секторска длабинска анализа на шест комунални 
претпријатија„, Институт за Демократија и Цивилно Општество, Скопје, бр.10. 2020 година, стр.44 
30 Напомена: Испитувањата не се однесуваат за претпријатија кои се бават со енергетика но можат да 
бидат добар индикатор како функционираат воопшто јавните претпријатија. Зорица Смилевска, Ристе 
Јуруковски, Дејан Лазаров, „ Анализа на внатрешни процедури и процедурални празнини кај јавните 
претпријатија и секторска длабинска анализа на шест комунални претпријатија„, Институт за Демократија 
и Цивилно Општество, Скопје, бр.10. 2020 година, стр.34 
 
31 Зорица Смилевска, Ристе Јуруковски, Дејан Лазаров, „ Анализа на внатрешни процедури и 
процедурални празнини кај јавните претпријатија и секторска длабинска анализа на шест комунални 
претпријатија„, Институт за Демократија и Цивилно Општество, Скопје, бр.10. 2020 година, стр.15 
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се дефинираат соодветни индикатори) на кои што треба да се посвети внимание во 
рамките на Националната развојна стратегија, а се поврзани со транспортната 
инфраструктура и дигитализацијата можат да се поделат на три дела.   
Првиот дел ја опфаќа дигитализацијата на податоци и процеси во институциите кои се 
чинители во управувањето со транспортната инфраструктура во Северна Македонија 
(носители на регулатива, политики и мерки).  Според Националната Транспортна 
Стратегија (2018-2030), како долгорочна цел во овој дел се предвидува мерката за  
воведување на интелигентните транспортни системи (ИТС). ИТС се напредни алатки за 
подобрување и поддршка на заштитата на критичните елементи на инфраструктурата, 
Функционираат кога придружната инфраструктура - која вклучува поставување 
теренски уреди како што се: (i) сообраќајни камери и сензори, (ii) системи за регулирање 
на паркирање; (iii) систем за плаќање на патишта, како што е автоматизиран систем за 
наплата на патарина; уреди за следење на безбедноста; сигнални контролори и семафори 
итн. Интелигентниот транспортен систем (ИТС) има за цел да обезбеди иновативни 
услуги поврзани со различни начини на транспорт и на управување со сообраќајот и да 
овозможи разни корисници да бидат подобро информирани и да направи побезбедна, 
покоординирана и попаметна употреба на транспортните мрежи.  
Клучен индикатор во овој дел е воспоставувањето на комуникациско - информациски 
систем за контрола и управување со сообраќајот (Интелигентен транспортен систем – 
ИТС) на автопатот на Коридорот Х кој треба да се реализира до 2030 година.   
Вториот дел ја опфаќа електронската размена на податоци помеѓу институциите кои 
учествуваат во управувањето и оддржувањето на транспортната инфраструктура. 
Размената на податоците со институциите треба да се одвива преку платформата за 
интероперабилност. Оттука, индикатор во овој дел се бројот на институции вклучени на 
платформата за интероперабилност на МИОА, кој во овој момент е низок за 
институциите кои се вклучени во управувањето со транспортната инфраструктура;  
Третиот дел од дигитализацијата во управувањето со транспортната инфраструктура ги 
вклучува е-услугите за граѓаните и деловните субјекти како што се на пример, услугите 
поврзани со регистрацијата на возилата. Степенот на дигитализација на овие услуги е 
низок што може да се види и на порталот uslugi.gov.mk. Освен постоењето на 
дигитализирани е-услуги, добар индикатор во овој дел е и дигитализацијата на 
корисничките услуги која може да биде понудена и од трети страни како што ќе се 
зголемуваат отворените податочни бази и ќе се воведува интелегентниот транспортен 
систем. Добар пример во овој дел се купување на единствени билети, понатаму 
планирање на сообраќајните рути и слично.   
Забрзаната дигитализација на општеството и се пошироката примена на новите начини 
на работа (New Ways of Working) која ги вклучува виртуелните и хибридните работни 
места, но и е-трговијата и дигиталните пазари, сериозно ќе ги промени транспортните 
навики на луѓето намалувајќи ја потребата од користење на транспортните услуги. 
Ваквите промени во трендовите се очекувани и треба да се опфатат при планирањето на 
транспортната инфраструктура.  
На среден и долг рок иновациите во транспортаната инфраструктура треба да се гледаат 
во продобивките кои ги носи: 

- Користењето на паметниот хардвер, роботиката и интернетот на предмети (ИПр), 
големите податочни бази и вештачката интелегенција.   Овие трендови ќе доведат 
до прилагодување на новите технолошки и економски случувања како што се 
интелигентните транспортни системи, роботика деловни процеси, дронови за 
следење на техничката состојба на инфраструктурата и возила, системи за 
роботика, проширување на автопатите, развој на пазарот за е-трговија и многу 
повеќе.  
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- Децентрализираните бази на податоци и користењето на технологиите како што 
е блокчеинот32. Овие технологии најмногу ќе влијаат врз peer-to-peer соработката 
во сферата на транспортот, понудата на Мобилноста како сервис и сл, но 
владините институции ќе треба да го следат развојот на регулативата во оваа 
област во светски рамки.  

Постојат многу дигитални технологии, па затоа е важно да се изберат оние кои ќе 
помогнат да се интегрираат развиена дигитална стратегија во националната транспортна 
стратегија. Важно е да се обрне внимание на пилот проектите на дигитализација. Тие 
можат да понудат ефективни решенија за клиентите, можат да ги користат најновите 
технологии, да го подобрат своето работење и да изберат компетентни специјалисти. 
Овие иновации ќе ја забрзаат дигиталната трансформација на транспортниот сектор и 
истите покрај националните приоритети и цели, водат и кон исполнување на целите за 
одржлив развој на ОН, како што се SDG 9: индустрија, иновации и инфраструктура; и 
SDG 13: Климатска акција - борба против влијанијата од климатските промени. 
 
6.7 Пристап заснован на човекови права 
За остварување на човековите права како што се пристап до образование, пристап до 
здравствена заштита или пристап до други услуги и сервиси потребна е соодветна 
пристапна патна инфраструктура 
Од друга страна пак, проширувањето на патната инфраструктурата истовремено може 
да го попречи уживањето на човековите права. Различни инфраструктурни решенија 
може да доведат до уништување на животната средина, да раселат ранливи групи на луѓе 
од нивните постојани живеалишта, да создадат инфраструктура која е непристапна итн. 
Поради тоа инфраструктурните проекти од планирање до имплементација неопходно е 
да бидат дизајнирани и имплементирани од аспект на човековите права.  
Со цел оценување на почитувањето и вклученоста на човековите правата во политиките 
за транспортна инфраструктура се земат предвид следните принципи на ПЗЧП: 
партиципативноста (учество и инклузивност) и отчетност (одговорност и 
транспарентност) и недискриминација. 
a)       партиципативноста (учество и инклузивност); 
Граѓаните речиси воопшто не се вклучени во развојот на инфраструктурни  транспортни 
решенија. Не постојат лесно достапни информации кои ќе овозможат граѓаните да се 
запознаат со плановите а патна инфраструктура и да понудат мислења и решенија за 
нејзино подобрување. 
Несоодветното консултирање при спроведување на инфраструктурни проекти 
значително може да го загрози успехот на самиот проект. 
Човековите права мора да се земат предвид во фазата на планирање и имплементирање 
на инфраструктурните проекти  со цел да се превенира негативното влијание кое може 
да го имаат врз човековите права и да се обезбедат инфраструктурни решенија кои ќе 
водат кон подобрени транспортни услуги и пристапна инфраструктура. 
  б) отчетност (одговорност и транспарентност); 
Отчетноста на релевантните министерства и други државни институции во делот на 
транспортна инфраструктура е недоволен. Не постои соодветен механизам на 
информирање за планови и проекти кој е лесно достапен за граѓаните. 
Иако патниот транспорт вклучително и изградбата на патна инфраструктура значително 
придонесува кон загадувањето и придонесува кон климатските промени, релевантните 
институции не ги следат емисиите ниту пак постојат анализи и податоци за  

 
32 https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/blockchain-and-beyond-encoding-21st-century-transport.pdf 
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индиректното влијание врз други аспекти од животот на луѓето. Единствени анализи и 
консултации се објавуваат во рамки на инфраструктурни планови  како дел од 
донаторски проекти.33 
в) недискриминација 
Недостатокот на пристап поради малкуте и лоши патишта има значително влијание врз 
квалитетот на живот. општата здравствена состојба на луѓето во некои делови од 
државата. Нееднаквиот развој на транспортната инфраструктура и немањето на 
соодветен пристап особено за граѓаните од руралните средини претставува 
дискриминација. Непостоењето на патна инфраструктура влијае особено на 
најранливите и маргинализирани групи кои поради лошата или непостоечка патна 
инфраструктура им се загрозува правото на здравје (пристап до превентивна и  итна 
медицинска помош, пристап до образование и други услуги). Несоодветниот пристап и 
неадекватните инфраструктурни решенија го оневозможуваат слободното движење на 
лицата со физичка попреченост. Несоодветното приспособување на инфраструктурата 
се смета за дискриминација. 
 
7 Заклучоци и препораки во врска со процесите на НРС  
Ефективноста на транспортниот систем и транспортната инфраструктура во основа се 
управувањето и дизајнирањето на транспортни системи за подобрување на состојбата на 
сиромашните кое подразбира предвидување на можностите на социјално и еколошки 
непожелни последици. НРС за транспортниот сектор и стратешките цели за транспорт 
треба да се стреми кон оптимизирање на социјалните и еколошките придобивки од 
политиките и инвестициите на секторот, додека минимизирање на негативното влијание 
и планирање мерки за подобрување и контрола. Еколошки и социјалниот фокус во 
транспортната стратегија мора да вклучи принципи за: а) безбедност на транспортот 
(безбедност на патиштата, воздухопловна безбедност, б) подобрена удобност на 
патниците и безбедност во проектите за урбан транспорт); в) ублажувањето на 
пандемиите; г) зголемена отпорност на транспортната инфраструктура; г) брз транспорт 
за здравствен пристап; и д) соодветни политички одговори на физичките и економските 
врски меѓу транспортот и енергетската ефикасност, емисиите на возилата, влијанието 
врз јавното здравје и долгорочни исходи од стакленички гасови. Понатаму, најважно 
целите на НРС за транспортниот сектор, треба да ги поттикнуваат ефикасното користење 
и распределба на ресурси; одржливото финансирање; правичност; достапност; 
квалитетот на животот; јавна безбедност; ефикасна, ефективна и одговорна јавна 
администрација.  

НРС за транспортниот сектор е стратегиски план за постигнување на дефинирани цели 
преку збир на јасно дефинирани стратегии. За ефективно спроведување на стратегијата, 
исто така мора да се наведе: 

- Од кого се очекува што да направи за да ги исполни целите; 
- Очекуваните резултати од активностите; 
- Расположливите ресурси; 
- Мерки според кои може да се оценуваат перформансите и резултатите; 
- Процедури за следење на перформансите и прилагодување на стратегијата по 

потреба. 

 
33 Министерство за транспорт и врски, 
http://www.mtc.gov.mk/proekt%20za%20loklani%20patista%20lrcp/test-97 
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Стратегијата за транспортниот сектор треба да дефинира мерки за успешност во 
контекст на рамката за евиденција и/или рамката за следење и евалуација (М&Е) за 
исполнување на краткорочните и долгорочни цели и имплементација на програмите/ 
проекти. Овие може да бидат доста детално дефинирани, и потребни се стручни ресурси 
за мерење на основните услови и промени кои се јавуваат кај голем број променливи за 
време и после достигнувањето на целите и имплементација на активностите. Во 
спротивно, перформансите може да бидат нејасни и дискутабилни. Особено е важно да 
се знае како функционира транспортниот сектор во однос на тие променливи кои 
директно ги засегаат корисниците на транспортот и општата јавност, односно 
фреквенцијата на услугата, транспортните цени и тарифи, времиња на патување и стапки 
за несреќи. Затоа, исто така е важно да се дефинираат збир на мерки или пресвртници 
(milestones) за оценување на успехот и во политиката и при имплементација на 
стратегијата. Овие мерки и пресвртници би покажале, дали избраните политики ги 
елиминираат евентуално непотребните донесени  регулаторни контроли, постигнувајќи 
поврат на трошоците за јавната инфраструктура. имплементирани како што е планирано 
и дали активностите во рамките на етапниот план за имплементација за секоја стратегија 
всушност се спроведени.  

Како резултат на побарувањата за проширување на транспортната мрежа и 
обезбедување на современи транспортни услуги  поврзани со овој тип на 
инфраструктура, државата се соочува со повеќе поврзани предизвици во иднина и тоа: 

- застарена транспортна инфраструктурата  и прогресивно намалување на 
нејзината сервисна улога; 

- недоволно прецизно дефинирани надлежности во управувањето со 
инфраструктурата на национално и локално ниво,  

- недоволни финансиски инструменти кои ќе овозможат нејзино одржување и 
надградба,  

- високо ниво на ризици од климатски промени и пандемии 
- недоволно искористување на можностите за праведен и рамномерен економски 

развој поради несоодветните политики на децентрализација и пристапи на 
планирање и управување со овој тип инфраструктура.  

Во таков контекст, јакнењето на институционалните капацитети треба да биде засновано 
на детална функционална анализа низ сите компоненти на системот за управување со 
средствата за транспортната инфраструктура. Стандардите за интегрирано управување 
со транспортните средства ( Integrated Asset Management – ISO 55000) треба да биде 
вграден во процесите на деловно планирање на централно и локално ниво, од стратешки 
преку тактичко до оперативно  планирање. Овој систем за управување на транспортните 
инфраструктурни средства,  вклучува развој на политика за управување со средства, 
организациска изјава која може да ја воспостави рамката за обезбедување усогласување 
и обезбедување насока за планирање на управувањето со средствата на транспортната 
инфраструктура. Важни придобивки за агенцијата, вклучува: 

- Долгорочен поглед. 
- Јасни односи, транспарентност и одговорност. 
- Обезбедува посакуваните нивоа на услуга. 
- Планови за раст. 
- Ги максимизира придобивките од транспортната инфраструктура. 
- Подобро искористување на постоечките средства.  
- Ја подобрува конкурентноста на владините агенции, министерства и локалната 

самоуправа кои имаат најчесто ограничени средства. 
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- Помага во градењето на конструктивни полити 

На овие институционални промени треба да претходат насочени напори за ажурирање 
на податоците за сите средства од транспортната инфраструктура, преку примена на 
современи дигитални платформи. Понатаму, потребни се инвестициите во надградба на 
системите за одржување на транспортните средства како основна мерка со најголем 
економски потенцијал и покрај неговата недоволна „видливост“ (особено на нивоата на 
креирање политики и донесување на одлуки). 

Конечно, вклучувањето на релевантните засегнати страни и јавноста се клучни во 
процесот на подобрување на транспортниот сектор и транспортните услуги. Сепак, тоа 
е долгорочен процес кој покрај создавањето на механизми за учество на засегнатите 
страни во управувањето, треба да биде проследен за нивно зајакнување на познавање и 
вештини со цел да можат да дадат соодветен придонес во подобрувањето на политиките 
и донесувањето на одлуки по однос на приоритетите за управување со транспортната 
инфраструктура и транспортните услуги.   Ваквиот пристап на управување кој во 
предвид ги зема пошироките општествени, економски и политички приоритети има 
подобри перспективни на одржливост. Сето претходно  е многу потребно во процесот 
на изработка на НРС поради што истиот може да послужи како основа која ќе ја обезбеди 
потребната промена на пристапот преку широка мобилизација на потребната 
експертиза, и знаење.   
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8 Анекси  
 
8.1 - Преглед на клучни засегнати страни 
 
 
 
8.2 - Список на клучни индикатори / податоци 
 

Табела 12– Регистрирани возила во државата по тип на возила и година – извор ДЗС http://makstat.stat.gov.mk/ 
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2007 2,284 3,575 4,437 248,774 4,600 433 22,983 136 287,222 

2008 2,270 3,940 8,626 263,112 4,850 497 24,940 259 308,494 

2009 2,454 4,263 9,097 282,196 5,388 551 27,771 645 332,365 

2010 2,695 4,505 7,761 310,231 5,658 577 28,795 567 360,789 

2011 2,636 4,636 8,373 313,080 5,683 585 27,917 1,109 364,019 

2012 2,719 4,219 8,473 301,761 5,442 547 26,542 1,059 350,762 

2013 3,022 4,934 8,093 346,798 8,298 585 30,167 9,740 411,637 

2014 3,164 5,248 8,634 371,449 8,424 614 32,123 8,030 437,686 

2015 3,243 5,451 10,050 383,833 8,762 612 33,237 6,536 451,724 

2016 3,230 5,640 11,697 394,934 8,161 623 34,669 2,845 461,799 

2017 3,188 5,778 14,129 403,316 8,652 834 35,912 2,707 474,516 

2018 3,201 5,613 13,343 415,062 8,246 728 37,010 2,409 485,612 

2019 3,144 5,610 11,987 426,045 8,280 619 38,048 1,903 495,636 

2020 2,612 5,658 12,794 429,196 8,667 628 39,202 1,876 500,633 
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График 18- Регистрирани моторни возила  

 
График 19- Регистрирани патнички автомобили и товарни автомобили 

Табела 13 – Превезени патници од странски авио компании на двата аеродроми во Скопје и Охрид 
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Промет по аеродроми Превезени патници 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Промет со странски 
компании - Св.Апостол 
Павле

Меѓународен превоз-
вкупно

   25,536    30,189    25,923    64,463    73,666    78,859       66,457       99,764     138,859     155,860     181,812     313,447    72,086 

Промет со странски 
компании - Меѓународен 
Аеродром Скопје

Меѓународен превоз-
вкупно

 438,805  539,863  543,747  716,332  828,831  980,729  1,208,379  1,452,373  1,649,374  1,861,282  2,152,746  2,353,327  709,241 
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Слика 4- Железничка инфраструктура во Скопскиот Плански Регион 

 
8.3 - Список на релевантна законска регулатива 
 
Закон за јавните патишта - „Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 
44/15, 116/15, 150/15, и 31/16 - Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 
управувањето, планирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето, заштитата, 
финансирањето, основање на Агенција за државни патишта и надзор на јавните патишта. 
 
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата- Сл. Весник на Р. Македонија, бр.169 
од 30.09.2015 година - Со овој закон се уредува безбедноста и заштитата на патиштата, 
основните начела и меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во 
сообраќајот на патиштата, правилата на сообраќајот на патиштата, системот на 
сообраќајните знаци, опремата и сигнализацијата на патиштата, должностите во случај 
на сообраќајна незгода, кандидати за возачи, возачи, автошкола, испитни центри и 
возачки дозволи, оспособувањето за управување и стекнување право на управување со 
моторно возило и прекршочната постапка за деца, посебните мерки на безбедност, 
организацијата и задачите на советите за безбедност на сообраќајот на патиштата, 
евиденциите и заштитата на податоците, прекршочните одредби и овластувањата за 
подзаконски прописи. 
 
Закон за превоз во патниот сообраќај - „Службен весник на Република Македонија“ број 
68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11 и 6/12 23/13, 120/13, 163/13, 
187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 124/15, 129/15 и 193/15, 37/16. - Со овој закон се 
уредуваат условите и начинот за вршење превоз на патници и стоки во внатрешниот и 
меѓународниот патен сообраќај. 
 
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај  - „Службен 
весник на Република Македонија“ број 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 
38/14, 166/14, 116/15 и 193/15, и 31/16. - Со овој закон се уредуваат условите и начинот 
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на вршење на превоз на опасни материи во внатрешниот и меѓународниот патен и 
железнички сообраќај, условите кои треба да ги исполнуваат амбалажата и превозните 
средства, должностите на лицата кои учествуваат во превозот на опасни материи, 
назначување на советник за безбедност, оспособување на лицата кои учествуваат во 
превозот на опасни материи, надлежностите на државните органи и надзор над 
спроведување на закон.  
 
Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите 
во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај - „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 161/2009, 17/2011, 54/2011, 115/2014, 193/2015 и 37/2016. 
- Со овој закон се уредуваат работното време и задолжителниот одмор на мобилните 
работници и возачите во патниот сообраќај, времето на управување со моторно возило, 
прекин на управување со возилото и периоди на одмори на возачите кои вршат превоз 
на стока и патници во патниот сообраќај, начинот, условите и постапката за добивање 
на овластување за работилница и уредите за записи во патниот сообраќај. 
 
Закон за железничкиот систем - „Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 
23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14 , 152/15, и 31/16 - Со овој закон се уредуваат 
развојот на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура, организацијата на 
железничкиот систем, начинот и условите за извршување на железничкиот превоз и 
видовите превоз, управувањето, организирањето, заштитата на железничката 
инфраструктура и пристапот до железничката инфраструктура, наплата за пристап за 
користење на железничката инфраструктура, доделувањето на инфраструктурните 
капацитети, објавата на мрежа, основањето на независно и самостојно регулаторно тело, 
доделувањето и видовите на концесија, финансирањето на железничката 
инфраструктура и услугите од јавен интерес во железничкиот превоз на патници. 
 
Закон за сигурност во железничкиот систем - „Службен весник на Република 
Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, и 31/16 
- Со овој закон се уредуваат начинот и условите за обезбедување сигурност во 
железничкиот систем кој ги опфаќа сигурносните барања на системот во целина, 
вклучувајќи го и сигурносното управување со инфраструктурата и сообраќајните 
операции и соработката меѓу железнички превозник и управител на инфраструктура. 
 
Закон за воздухопловство - „Службен весник на Република Македонија“ број 14/2006, 
24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 и 152/15 - Со овој закон се 
уредуваат условите и начинот на вршење на дејностите од областа на воздухопловството 
во Република Македонија.  Одредбите од овој закон се применуваат на сите 
воздухоплови, со тоа што на домашните државни и странските државни воздухоплови 
се применуваат само ако е тоа изречно предвидено со овој закон, а на странските 
цивилни воздухоплови, кога го користат македонскиот воздушен простор во согласност 
со меѓународните договори кои ја обврзуваат Република Македонија. 
 
Закон за внатрешната пловидба - „Службен весник на Република Македонија“ број 
55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15 
и 193/15 - Со овој закон се уредува внатрешната пловидба и безбедноста на пловидбата 
на внатрешните води на територијата на Република Македонија; услови и начин на 
користењето, одржувањето и заштитата на пловните патишта, пристаништата, 
зимовниците, сидриштата и капалиштата; државна припадност, идентификација, упис и 
бришење на пловните објекти; екипаж на пловните објекти; постапување во случај на 
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пловидбена незгода; вадење на потонати предмети; надлежност на Капетанијата на 
пристаништата; надзор и други прашања во врска со внатрешната пловидба. 
 
 
8.4 - Резултати од визионерските работилници по Плански региони 
 
Табела 14 - Прашања за дискусија и алатка за дефинирање на визионерските транспортни цели 

Одржлив економски 
развој 

Како транспортните иницијативи можат најдобро да помогнат да се 
постигне економски раст?  
Што се постоечки недостатоци во транспортниот систем?  
Метеж и недостаток на капацитет во јавниот транспорт?  
Недостаток на соодветна инфраструктура?  
Несоодветно одржување?  
Неефикасност во Постоечките услуги?  
Потребни инвестиции во нови капацитети и услуги или поголема 
ефикасност во постоечките услуги? 
Дали постојат пазарни ригидности кои бараат дерегулација, 
дозволувајќи им на услугите поефективно да одговорат на 
побарувачката?  
Дали транспортните начини не успеваат да ги искористат нивните 
суштински предности?  

Транспортни услуги 
кои се ефикасни и се 
поттикнати од 
побарувачката 

Како најдобро можат транспортните пазари да одговорат на 
потребите на корисниците?  
Дали непотребно се ограничени со регулативи или пазарни 
ригидности?  
Дали има непотребни ограничувања за влез на пазарот, работење, 
цени или квалитет на услугата?  
Дали конкуренцијата е ефикасна во намалувањето на цени и 
подобрување на квалитетот на услугата?  
Дали структурата на секторот ги ограничува можностите за да се 
развијат поквалитетни и поефикасни услуги?  
Дали операторите имаат соодветна способност за менаџирање и 
пристап до средства за инвестирање? 

 
 
Одржливо 
финансирање и 
одржување на 
транспортната 
инфраструктура 

Дали финансирањето за развој и одржување на транспортната 
инфраструктура е соодветна и одржлива?  
Дали стандардите и начините на изградба и одржување на 
транспортната инфраструктура се исплатливи? 
Дали корисниците се соочуваат со трошоци што ги враќаат нивните 
трошоци што им се припишуваат?  
Дали приходите се насочуваат кон подобрување на одржувањето на 
инфраструктурата?  
Дали е ефикасно управувањето со одржувањето со животниот циклус 
на транспортните инфраструктурни средства?  

 
 
 
Намалување на 
сиромаштија и 
достапност 

Како најдобро можат иницијативите за транспорт да го подобрат 
пристапот за сиромашните?  
Дали инфраструктурата обезбедува соодветен пристап?  
Дали има соодветни можности за вработување на жените во изградба, 
одржување и обезбедување на услуги?  
Дали услугите за лиценцирање, прописи или тарифи го ограничува 
развојот на евтините услуги?  
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Дали дерегулацијата може да доведе до поголема конкуренција, 
пофлексибилни услуги и поголема продуктивност?  
Дали има основни услуги тоа би оправдало субвенција? Кој е нај 
ефективниот начин за субвенционирање на овие услуги? 

 
 
Квалитет на животот, 
безбедноста и заштита 
на животната средина 

Колку се ефикасни контролите да ја заштитат јавната безбедност и 
животната средина?  
Дали има воспоставени системи за управување за да се гарантира 
безбедноста на транспортната инфраструктура и услуги? 
Дали сегашните процедури за спроведување на безбедноста се 
ефективни? Како најдобро може да се подобрат?  
Дали е корупција проблем? Дали транспортните капацитети се 
соодветни за лицата со посебни потреби?  
Дали има ефективни транспортни решенија кои можат да помогнат во 
намалувањето на емисиите на стакленички гасови и да и помогнат на 
владата да ги исполните меѓународно договорените цели за 
намалување на глобалното затоплување и климатските промени? 

 
 
 
Ефикасна, ефективна 
и одговорна јавна 
администрација 

Дали јавната администрација обезбедува ефикасна услуга?  
Дали тие ги следат поставените цели и се сметаат за одговорни за 
нивните перформанси?  
Дали одлучувањето е транспарентно и отворено за надворешна 
проверка?  
Дали засегнатите страни имаат учество во креирањето политики и 
имплементација на целите?  
Дали административните функции би биле поефикасни/ефективни 
ако е конкурентно вработувањето? 

 
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 2042 
година 

Образложение на 
потребите; очекувани 
придобивки  

Клучни мерки и 
активности за 
постигнување на 
промените 

Одржување на полски- 
земјени патишта 

Полесен пристап до 
земјоделски површини и 
фарми 

Со подигање свест кај 
населението, така што кога ќе 
дојде до оштетување одма да 
се санира оштетеното 

Унапредување на 
сообраќајната 
инфраструктура 

Поголема безбедност на 
сообраќајот на патиштата 

Континуирано мапирање и 
рангирање на безбедноста на 
патиштата, како и преземање 
на мерки кои ќе бидат во 
функција на подобрување на 
критичните делници 

Повеќе квалитетни патишта Побрзо движење на возилата 
Брзи и експресни  

Вметнување на повеќе слоеви 
за време на изградбата на 
асфалтот 
Користење на повеќе тунели 
Помош од странски експерти 
за изградба на патишта 

Асфалтни патишта до сите 
населени места и до сите села 

Полесен пристап до 
обработливите површини и 
викендиците кои се 

Активна безрезервна 
соработка на централната и 
локалната власт 
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недостапни во секој период 
од годината 

 
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 2042 
година 

Образложение на 
потребите; очекувани 
придобивки  

Клучни мерки и активности 
за постигнување на 
промените 

 подобрена железничка 
инфраструктура 

 зголемена мобилност на 
населението 

 почиста животна средина 
 основа за економски 

развој 

 да се изгради брза пруга на 
територијата на целата 
држава што обезбедува 
брзина од 160 км/час 

 интегриран транспортен 
систем (координираност на 
автобускиот и 
железничкиот превоз, 
единствен систем на 
наплата) 

 квалитетни патишта 
 квалитетна железница 
 квалитетен градски јавен 

превоз во скопскиот регион 

 зголемена мобилност на 
населението 

 економичен и безбеден 
сообраќај 

 за да фатиме приклучок 
кон развиените земји 

 примена на нови 
технологии при 
планирањето, инвестициите 
и одржувањето на 
транспортната 
инфраструктура 

 вклучување на научната 
заедница и стручни кадри 
во инфраструктурните 
проекти 

 транспарентно и посветено 
работење 

 документите за просторно 
планирање да се засновани 
на јавниот интерес 
(наместо на „маркиците“ и 
на интересите на 
урбанистичката мафија) и 
да предвидуваат развој на 
квалитетна и безбедна 
транспортна 
инфраструктура 

 намалено загадување 
предизвикано од 
сообраќајот 

 придонес кон 
подобрување н јавното 
здравје 

 зголемена мобилност на 
населението 

 да се обезбеди вкрстување 
на различни нивоа на 
булеварите и главните 
улици во Скопје  

 да се изградат подземни 
пешачки премини под 
булеварите и главните 
улици во Скопје и во 
другите поголеми градови 

 нова, квалитетна и редовно 
одржувана железничка 
инфраструктура 

 целосно реконструирани 
сообраќајни коридори 10 и 
8  

 интегрирана патна и 
железничка 
инфраструктура и јавен 
превоз, вклучувајќи 
единствен дигитализиран 
систем за наплата 

 еколошки чист, 
незагадувачки сообраќај 

 зголемена мобилност на 
населението 

 економичен превоз на 
стоки 

 квалитетно планирање и 
проектирање 

 обезбедување средства за 
големи инвестиции во 
транспортната 
инфраструктура 

 фокус на тековно, 
навремено и квалитетно 
одржување 

 
ПОЛОШКИ РЕГИОН 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 2042 
година 

Образложение на 
потребите; очекувани 
придобивки  

Клучни мерки и активности 
за постигнување на 
промените 
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 изградба на квалитетни 
патишта 

 редовно одржување на 
патиштата, според 
европските стандарди 

 добрата инфраструктура 
привлекува странски 
инвестиции 

 степенот на развој на една 
држава се цени според 
инфраструктурата со која 
располага 

 да се вработат адекватни, 
квалитетни и способни 
луѓе на вистинските места 

 квалитетна транспортна 
инфраструктура во целата 
земја 

 транспортната 
инфраструктура е основен 
предуслов за квалитетен 
живот и развој 

 подготовка на национална 
стратегија за подобрување 
на транспортната 
инфраструктура 

 обезбедување странски 
фондови за развој на 
инфраструктурата (ЕУ) 

 ефикасно и транспарентно 
работење на надлежните 
институции 

 добра транспортна мрежа 
до сите рурални населени 
места 

 патишта со добар квалитет 
 квалитетен јавен превоз – 

автобуски и железница 
 дигитализација на 

транспортната 
инфраструктура 

 подобар квалитет на 
животот 

 поголема конкуренција во 
бизнис секторот и на 
пазарот на трудот 

 заштита на животната 
средина 

 унапредување на јавното 
здравје 

 транспортната 
инфраструктура е битна за 
развој на руралниот 
туризам 

 да се обезбедат дигитални 
информации за јавниот 
превоз 

 промоција на користењето 
на јавниот превоз 

 зголемување на 
оданочувањето на такси 
превозот 

 овозможување 
конкуренција помеѓу 
фирмите кои учествуваат 
на тендерите за изградба 
или одржување на 
транспортната 
инфраструктура 

 квалитетен транспорт  економски развој 
 подобри услови за живот 
 намалување на 

загадувањето 

 изградба на нови 
инфраструктурни објекти 

 обезбедување буџетски 
средства за инвестиции во 
инфраструктурата 

 јавен превоз во Тетово и 
околината со минибуси 

 попрактично, повеќе 
одговара на постојната 
инфраструктура (големите 
автобуси потешко се 
движат по тесните улици и 
го кочат сообраќајот) 

 да се набават минибуси 
 да се воведат редовни 

линии 
 да се дигитализираат 

информациите за јавниот 
превоз во Тетово 

 изградени и уредени 
локални патишта до 
природните убавини и 
реткости 

 можност за развој на 
туризмот 

 локалната власт да 
изработи проекти и да 
обезбеди средства од 
домашни и странски 
фондови 

 
ВАРДАРСКИ РЕГИОН 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 2042 
година 

Образложение на 
потребите; очекувани 
придобивки  

Клучни мерки и 
активности за 
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постигнување на 
промените 

 одржлива инфраструктура  подолг животен век на 
инфраструктурата 

 ќе се остварат буџетски 
заштеди 

 развиени иновативни 
технологии за изградба на 
транспортната 
инфраструктура 

 добра патна сигнализација, 
вклучувајќи осветлување 

 забрана за поставување 
реклами покрај патиштата 

 ригорозни мерки за 
обезбедување безбедност 
во сообраќајот 

 нови правилници 
(подзаконски акти) за 
градење, усогласени со 
стандардите и 
законодавството на ЕУ 

 соодветна вегетација на 
патните почвени косини 

 подобра инфраструктура 
 подобрен јавен транспорт 

 брз, безбеден и удобен 
транспорт 

 модерна патна 
инфраструктура 

 модерен јавен транспорт 

 добро менаџирање со 
транспортната 
инфраструктура 

 да се обезбедат 
инвестициски средства во 
доволен обем 

 ефикасно одржувани 
патишта 

 транспортот е организиран 
согласно потребите на 
корисниците 

 обезбедена заштита на 
животната средина при 
развој на транспортната 
инфраструктура 

 недоволна поврзаност на 
делови од државата (дури и 
во рамките на една 
општина или еден град) 

 недостаток на квалитетен 
јавен транспорт 

 во моментов се јавува 
сообраќаен метеж и 
загадување 

 изградба на подземна 
железница 

 да се изнајдат решенија за 
подобрување на градскиот 
(во повеќе градови) и 
меѓуградскиот превоз 

 подобрено одржување и 
обезбеден висок квалитет 
на патиштата 

 подобрена локална и 
регионална патна 
инфраструктура 

 подобрен јавен транспорт: 
локално, регионално и меѓу 
општински 

 квалитетен и безбеден 
железнички превоз 

 патна инфраструктура што 
може да се користи подолг 
временски период 

 зголемена брзина и ниво на 
безбедност во патниот 
сообраќај 

 подобрени услуги во 
јавниот превоз 

 намален број сообраќајни 
несреќи во железничкиот 
сообраќај 

 да се инвестира во развој 
на човечките ресурси во 
институциите задолжени 
за патната и железничката 
инфраструктура 

 да се поднесуваат 
апликации до 
меѓународните фондови и 
агенции 

 инвестиции во технолошки 
развој и дигитализација на 
системите за управување 
со патната и железничката 
инфраструктура 

 
ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН 

Клучни очекувани 
позитивни промени до 2042 
година 

Образложение на 
потребите; очекувани 
придобивки  

Клучни мерки и 
активности за 
постигнување на 
промените 

 ефикасен и сигурен јавен 
транспорт 

 подобра комуникација 
 мобилност 

 да се изготви акциски план 
за надминување на 
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проблемите со 
транспортната 
инфраструктура 

 организиран јавен 
транспорт на локално ниво 

 поврзување по воден пат 
Охрид-Струга 

 развој на туризмот 
 навремен превоз 

 да се изгради пристаниште 
во  Струга 

 автопат Охрид-Скопје 
 железничка пруга Охрид-

Кичево-Скопје 
 велосипедска патека Охрид-

Струга 
 редовна бродска линија 

Охрид-Поградец 
 регионални и локални 

патишта во добра кондиција 
(реконструирани и редовно 
одржувани) 

 зголемен број редовни 
авиолинии од охридскиот 
аеродром 

 автопат Охрид-Свети Наум 

 намалување на времето 
потребно за патување 

 раст и развој на 
економијата 

 развој на регионот 

 да се обезбедат средства од 
странски фондови (ЕУ) за 
подготовка, планирање и 
изведба на наведените 
инфраструктурни проекти 

 железница Кичево-Драч 
 експресен пат Дебар-Струга 

 патиштата се многу 
небезбедни 

 се губи многу време 
поради бавниот транспорт 

 да се обезбедат средства од 
државниот буџет и да се 
дополнат со ЕУ фондови 

 „зошто да биде просто, 
кога може да биде 
комплицирано“ 

 добро проектирани,  
квалитетно изведени и 
редовно одржувани 
патишта 

 без корупција во 
инфраструктурните проекти 
(„надвор бизнис лопови“) 

 долготрајност, безбедност, 
заштеда 

 економичност и трајност 

 ангажирање стручни кадри 
 без партиски влијанија во 

тендерите 
 да се обезбеди соодветна 

машинерија 
 етика, морал, стручност 

 развиена транспортна 
инфраструктура 

 непречен транспорт на 
луѓе и добра 

 да се изработат добри 
теренски анализи 

 да се спроведат конкретни 
инвестиции 

 добар и модерен 
железнички сообраќај 

 сегашниот регионален пат 
Кичево-Дебар-Блато да 
прерасне во магистрален 
пат 

 несоодветно 
функционирање на 
железничката мрежа, 
особено во поглед на 
превозот на патници 

 поврзување на автопатите 
Скопје-Охрид и Тирана-
Блато 

 придонес за развој на 
економијата и туризмот во 
југозападниот регион 

 да се промени 
Просторниот план на 
Република Северна 
Македонија 

 да се искористат 
достапните фондови од ЕУ 

 брз, ефтин и безбеден 
транспорт 

 транспортот во моментов е 
бавен и небезбеден 

 да се работи навремено,  
фер и транспарентно 
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 патарините на патот 
Струга-Скопје се скапи, а 
наплатата е бавна и 
неефикасна 

 да се подобри поврзаноста 
помеѓу Струга и 
охридскиот аеродром  

 да се намали цената  на 
патарините (ако бесплатно 
користење на автопатот не 
е одржливо) 

 да се промени начинот на 
наплата на патарини 
(наплата на излез од 
автопатот, дигитализација 
и сл.) 

 развиена инфраструктура 
 редовно реконструирање и 

одржување на патиштата и 
железницата 

 олеснето движење 
 основа за развој на 

економијата 
 олеснет пристап до 

туристичките центри 

 да се предвидат заеднички 
траси за железничката 
пруга и за автопатиштата 

 дизајнирање и 
спроведување квалитетни 
проекти во областа на 
транспортната 
инфраструктура 

 


