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Обраќање на Градоначалниците на општините 

Зелениково и Петровец 
 

  

Веле Груевски Борче Митевски 

 

Почитувани читатели, 

 Ни претставува особена чест и задоволство, преку страниците на овој важен 

стратешки документ, да ја потврдиме нашата заложба за економскиот развој на нашата 

заедница и подигнување на животниот стандард на граѓаните. Големо е задоволството 

токму овој Стратешки документ да се најде во рацете на жителите на двете соседни 

општини и потенцијалните инвеститори. 

Целите на Проектот за меѓуопштинска соработка за испорака на услуги и 

пристап кон Европската унија, финансиран од УНДП, постојано беа насочени кон 

изработка на овој стратешки документ – Стратегија за локален економски развој на 

мини регионот Зелениково – Петровец. Документот  претставува корисна алатка, 

особено за вработените во општините кои работат во Одделенијата за ЛЕР. При 

неговата изработка се користени информации, знаења и практични искуства на двете 

општини од периодот по започнување на процесот на децентрализација во Република 

Македонија. 
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Географската местоположба, природната поврзаност на двете општини, 

заедничките проблеми на граѓаните, наложија и изнаоѓање на заеднички решенија за 

решавање на проблемите на граѓаните, но и дефинирање на заедничка визија на нашите 

општини кон забрзан економски развој, поврзувајќи се во мини регион кој ќе овозможи 

подигнување на животниот стандард на сите граѓани. 

Во нашиот регион кој изобилува со природни убавини и реткости, минерални 

суровини, огромен потенцијал за развој на бањскиот, ловниот, руралниот туризам, во 

чиста и здрава животна средина, традиционално, истовремено живееле и се развивале 

многу култури, кои зад себе оставиле сведоштво преку бројните археолошки 

наоѓалишта и културно наследство, кое ние денес со право го доживуваме и толкуваме 

како цивилизациско и човечко богатство. Ова се предностите на нашиот регион, но тоа 

се придонеси кои ни ги дала природата и историјата, а наша обврска е сите овие 

предности да ги потврдиме и преку нивна афирмација и промоција да поставиме 

основа за забрзан економски развој на мини регионот како целина, што во соработка со 

стручни и компетентни лица го направивме вградувајќи го сето тоа во Стратегијата за 

локален економски развој. 

Иницијативата дадена од нас, двајцата Градоначалници, доби едногласна 

поддршка од страна на Советите на двете општини и преку несебичното залагање и 

соработка помеѓу членовите на Советите, вработените во општинските администрации, 

приватните стопанственици од регионот, но и земјоделците, граѓаните и невладините 

организации, резултираше со изготвување на овој документ. 

Ние со нашето одговорно, чесно, домаќинско и транспарентно работење, 

искористувајќи ги нашите интелектуални способности и умешност ќе се залагаме за 

доследно спроведување на стратешките цели од овој документ, секако со Ваша 

поддршка, за да можеме сите заедно да ги почувствуваме благодетите од неговото 

донесување. 

 

Искрено Ваши, 

 

Градоначалник      Градоначалник 

Веле Груевски      Борче Митевски 
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Предговор 
 

Планирањето на одржливиот развој претставува процес со огромни предизвици. 

Важни структурни промени се потребни во насока на општествено менаџирање на 

економските, социјалните и прашањата од животната околина. Стратегиите за одржлив 

развој се начин за донесување и имплементирање на ваквите одлуки, на еден реален, 

ефективен и долготраен начин. 

 

Стратегиите за одржлив развој се состојат од: “координиран пакет на учество и 

непрекинат процес на анализи, дебати, јакнење на капацитети, планирање и 

инвестирање, кои ги обединуваат економските, социјалните и еколошките цели на 

општеството”. Во таа смисла, потребно е цел комплет на пожелни процеси и исходи, 

кои земени заедно, би обезбедиле успех на стратегиите за одржлив развој. Во сите овие 

процеси најважна е локалната сопственост на стратешките процеси, ефективно учество 

на сите нивоа и високо ниво на заложба. 

 

Ефективната стратегија за одржлив развој ги обединува аспирациите и 

капацитетите на владите, граѓанското општество и приватниот сектор кон креирање на 

визија за иднината и ги насочува кон тактичка и прогресивна работа кон 

исполнувањето на целите. Таа ги идентификува и надградува можните успешни 

проекти, ја подобрува интеграцијата помеѓу пристапите и обезбедува рамка за 

донесување на одлуки каде тоа не е можно. 

 

Локалниот економски развој претставува организирана дејност на заедницата 

при што се преземаат мерки и активности, форми и облици за одржлив економски 

развој. Локалниот економски развој се однесува на луѓето од локалната заедница кои 

меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив економски пораст, кој носи 

економска корист и подобрување на квалитетот на живот за сите во заедницата. 

“Заедницата” овде ја дефинираат општините Зелениково и Петровец. 

 

Според тоа, Стратегијата за локален економски развој се однесува на заедницата 

која презема заеднички напори за подобрување на климата за инвестирање, за 

подобрување на конкурентноста во однос на други локални заедници во земјата, во 

меѓународни рамки, да го зголеми бројот на работните места, да се подобрат 

приходите на граѓаните во заедницата, да се подигне нивото на квалитетот на живеење 

според европските и светски стандарди. 
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Развој на Стратегијата за Локален Економски Развој 

Стратегијата за Локален Економски развој на мини регионот Зелениково - 

Петровец е резултат на успешното спроведување на проектот "Меѓуопштински центар 

за локален економски развој на мини регион Зелениково - Петровец"  кој е заеднички 

проект на Општина Зелениково и Општина Петровец за меѓуопштинска соработка во 

областа на Локалниот економски развој, финансиски поддржан од УНДП Програмата 

"Меѓуопштинска соработка за подобра испорака на услуги и пристап кон ЕУ". 

Општата цел на проектот е да се поддржи процесот на децентрализација во 

текот на формирањето на иницијативата за меѓуопштинска соработка за градење на 

капацитетите на општините во врска со ЛЕР. Покрај тоа, главната цел на проектот е да 

се влијае на соработката и зајакнувањето на општинските капацитети, така да се 

зголеми нивото на ЛЕР на мини регионот составен од териториите на општините 

учесници во проектот.  

Во рамките на проектот е формирано заедничко работно тело од страна на 

Градоначалниците на двете општини и истото се состои од по еден државен службеник 

од двете општини, кои работат исклучиво на активности поврзани со ЛЕР. 

Градоначалниците на двете општини имаат номинирано уште по еден државен 

службеник кои имаат поддржувачка улога во процесот. 

Во моментот на изработка на Стратегијата за ЛЕР во двете општини 

надлежностите од ЛЕР се покриени од одделенија за други надлежности на локалната 

самоуправа, како што е Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на 

животната средина во Општина Зелениково и Одделението за финансии и буџет во 

Општина Петровец. Препознавајќи го ова како недостаток за соодветно извршување на 

ЛЕР надлежностите, општините ги здружија своите ресурси и човечки потенцијали и 

координирано, со цел зајакнување на ЛЕР во целина, формираа Меѓуопштински центар 

за Локален Економски Развој на мини регионот што се состои од териториите на 

општините Зелениково и Петровец.  

Потребата од основање на еден ваков меѓуопштински центар е изведен од 

дискусии со различните засегнати страни (МСП, претприемачи, фармери и сл.) кои се 

одржаа во општинските простории во однос на достапни фондови на Европската унија 

(Инструментот за претпристапна помош - ИПА), за финансирање на инвестициски 

иницијативи на заинтересираните страни.  

Исто така, потребата за формирање на ваков Центар, беше извлечена од фактот 

дека и двете општини кои учествуваат во овој проект имаат недостаток на соодветни 

стратешки документи за ЛЕР, каде што ќе биде извршена SWOT (силните страни, 

слабостите, можностите и заканите) анализа и во кои ќе бидат дефинирани 

стратешките правци и програми за ЛЕР. Меѓуопштинскиот центар ги координираше 

активностите поврзани со изготвувањето на овој стратешки документ, кој има огромна 

вредност за двете општини. 

Со изработката на Стратегијата за локален економски развој на мини регионот 

Зелениково - Петровец, локалната заедница изврши конкретен чекор кон спроведување 

на децентрализацијата како политички процес и јакнењето на демократските односи,  

посебно во демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување. 
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Согледувајќи ја моменталната ситуација, сосема јасно е дека заедницата треба 

да вложи огромен напор во насока на дефинирање на најважните правци потребни за 

успешен развој, како и промоција на ресурсите со цел создавање на компетитивни 

предности кои ќе ги одржат постоечките позитивни вредности и истовремено ќе 

привлекуваат нови. Ова е единствениот начин заедницата да ги користи ресурсите со 

цел економскиот систем да биде успешен и да остане одржлив. 

 

Од особена важност во развојот на овој процес претставува директната 

вклученост на двете општини  во планирањето на Локалниот Економски Развој, во кој 

игра водечка, координативна и промотивна улога. Процесот понатаму е поддржан од 

страна на јавните институции, бизнис заедницата и граѓанското општество, преку 

заеднички напори кои овозможуваат достигнување на заедничката визија за создавање 

на погодна средина за Локален Економски Развој, која ќе промовира одржлив 

економски развој и ќе го зголеми вработувањето. 

 

Стратегијата за локален економски развој се усвои од страна на Советите на 

двете општини врз основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои 

произлегуваат од: Законот за Локална Самоуправа, Статутите на двете општини  и 

Препораките на Европската Унија за забрзување на процесот за децентрализација. 
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Подготовка на Стратегијата за Локален Економски Развој 
 

Процесот на планирањето на Локалниот Економски развој на мини регионот 

Зелениково – Петровец се одвиваше според општите начела за изработка на Стратешки 

документ според кои беше формиран  тим за за планирање на Економскиот развој. Овој 

тим е составен од претставници на различни сегменти на заедницата како 

стопанственици, јавни установи, религиозни, културни и граѓански организации и 

локалната власт. Претставниците ги застапуваа лица од различна етничка припадност 

од сите групи кои живеат на територијата на регионот. Во тимот имаше соодветна 

застапеност на младите и жените. Во тимот имаше претставници и на социјалните 

групи како и едно лице со посебни потреби. Овие лидери на заедницата беа повикани 

да ги користат своите лидерски вештини и истакнати позиции со цел да послужат, 

посветат време и напор во процесот за добро на сите. 

 

Тим за планирање на ЛЕР  

 

Ред. 

бр. 

Име и Презиме  Општина  Работно место / Организација  

1 Дејан Димитровски  Зелениково Виш соработник 

2 Сања Симоновска  Зелениково Соработник 

3 Зоран Велковски  Петровец Секретар  

4 Лиле Гачевска Ивановска  Петровец  Советник – комунален инспектор 

5 Илми Ќерими  Петровец Претседател на НВО Џилбрим  

6 Сретен Пауновиќ Петровец Претседател на Унија на жени  

7 Даниела Груевска  Зелениково Граѓанин 

8 Златко Ацевски Петровец Граѓанин 

9 Дарко Димишковски  Зелениково Индивидуален земјоделец 

10 Слободан Симоновски  Зелениково Индивидуален земјоделец 

11 Трајанка Каранџиска Зелениково Хај Теч Корпорација 

12 Сулејдин Саитовски  Зелениково Советник  

13 Дилавер Јахиов Зелениково  Советник  

14 Тања Бранковиќ Зелениково Советник  

15 Злате Гиевски Зелениково Советник – одговорен сметководител 

16 Сеад Личина  Петровец ЈКП Петровец  

17 Фадил Мемедовски Петровец Советник  

18 Елена Велковска  Петровец Соработник 

19 Николина Стевковска Петровец Помлад соработник 

20 Ѓорѓи Ѓорѓиовски  Петровец  Советник  

21 Мирјана Величковска Петровец Соработник 

22 Љупчо Божиновски  Петровец Возач 
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Воедно беа почитувани следните начела за подготовка на Стратегија за ЛЕР: 

 Начелото на одржливост: преку кое се обезбедува усогласеност помеѓу 

економскиот развој, заштитата на животната средина и социјалната сигурност 

во заедницата. 

 Начелото на постојаност во спроведување на програмите и развојните планови: 

овозможува секое одделно подрачје (или област) да се набљудува и третира 

како целосен систем кој ги опфаќа сите производни и потрошувачки потреби, 

транспортната и комунална инфраструктура и еколошкиот систем. 

 Начелото на транспарентност и јавност во работењето претставува начин на кој 

најшироката јавност на заедницата е вклучена во планирачките процеси како и 

реализацијата на развојните стратегии, слободата на здружување и размената на 

искуства - локално, регионално, национално и меѓународно. 

 Начелото на синергија (взаемно помагање) и конструктивност се однесува на 

навремено информирање на јавноста преку локалниот информативен систем, со 

што заеднички со граѓаните на заедницата подобро и поефикасно би се 

решавале сите локални прашања и нивните потреби. 

 Начелото на приоритети кое и овозможува на локалната заедница да го 

определува степенот на приоритети на одредени проекти и активности, со оглед 

на прифатените цели и реални можности. 

 Начелото на забрзан развој – е значајно и вреди за целокупното подрачје или 

територија на Локалната заедница (Општина или регион). Ретко во која локална 

заедница, постоечкиот степен на развиеност е во согласност со реалните 

можности. Дури и областите во Општините кои што денес се сметаат за 

најразвиени, се далеку од оптимумот, па преку начелото на забрзан и 

рамномерен развој треба да се поттикнуваат вложувања и да се поттикнува 

степенот на развиеност на целата територија. 

 Начелото на еднакви стандарди на јавните услуги за граѓаните – се користи 

заради надминување на разликите во социолошка, културна и економска смисла 

на подрачјето на регионот. 

 Начелото на економичност и ефикасност – преку кое ќе се тежнее кон 

рационално искористување на ресурсите, првенствено човечките, како и спрема 

оптимално искористување на развојните предности, т.е. намалување на 

трошоците по единица на вложување или инвестирање. 

 Начелото на континуитет на развојната политика – не обврзува на 

континуирано следење на севкупните движења во стопанството и воопшто во 

општеството што значи дека треба долгорочно и непрекинато да се 

анализираат, развиваат и менуваат развојните инструменти кои се насочени кон 

носителите на развојот. Затоа велиме дека Стратегијата за одржлив локален 

економски развој е процес. 

 Начелото на дисконтинуитет – тежнее кон напуштање на старите 

организациски системи, електронско управување и висок квалитет на услугите 

за граѓаните, бесплатна дистрибуција на информации и др. 

 Начелото на валоризација (вреднување) на природните и културно - 

историските ресурси – нé обврзува заштитените природни богатства и културно 

– историското наследство да се приближат кон што поголем број на корисници 

(жители на заедницата и туристи), под определени услови. 
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Визија и Мисија на мини регионот Зелениково - Петровец 

Визија 

Мини регионот Зелениково - Петровец ќе биде инфраструктурно и еколошки уреден 

мини регион во кој идните генерации ќе имаат добри услови за живеење, регион на 

образовани, спортско активни, здравствено и социјално згрижени граѓани, активно 

вклучени во општествениот живот. 

Граѓаните ќе раководат со сопствениот економски развој остварен преку развивање на 

туристичките капацитети, органското земјоделство и стопанството. 

Мисија 

Мини регионот во остварувањето на својата мисија е насочен кон: 

 Организиран и континуиран развој на институциите во согласност со потребите 

на граѓаните  и стандардите на ЕУ. 

 Развој на малите и средни претпријатија (МСП), како и добрите услови за 

привлекување на поголемите претпријатија кои се столб на стопанскиот развој. 

 Развиена комунална и сообраќајна инфраструктура. 

 Заштита на животната средина, културно - историското и природното 

наследство. 

 Развој на руралниот и културниот туризам и земјоделството како водечки 

стопански гранки во мини регионот. 

 Подобрeни здравствено - социјални и економски услови за живеење. 

 Развиено граѓанско општество. 

 Високо ниво на образование, спорт и култура. 
 

Проценка и анализа на мини регионот 
 

Во процесот на изработка на Стратегијата беа избрани пошироки теми кои беа 

елаборирани во текот на процената и анализата на мини регионот. Темите беа 

дополнително избрани по приоритет од страна на тимот за планирање на ЛЕР. 

Врз основа на избраните теми се работеше SWOT анализата на мини регионот и 

се избраа приоритетните теми за регионот. Темите за работа според нивниот приоритет 

се: 

1. Инфраструктура 

2. Локална економија  

3. Невладини организации, информирање и медиуми 

4. Здравствена заштита 

5. Заштита на животната средина 

6. Образование и спорт  

7. Култура и културно наследство 

8. Социјална заштита 

9. Локална самоуправа  
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Основни карактеристики на мини регионот Зелениково - Петровец 

Географска местоположба и карактеристики 
 

Во северноцентралниот дел на Република Македонија, јужно од градот Скопје 

протегајќи се и на дел од југоисточната страна на Скопската котлина, по течението на 

реката Вардар, се простираат општините Зелениково и Петровец. 

 

 Местоположба на мини регионот Зелениково - Петровец 

според границите на Општините во негов состав 

 

Територијата на овие две општини го формира мини регионот Зелениково - 

Петровец. Вкупната површина на мини регионот е 385 км2 од кои 175км2 и припаѓаат 

на Општина Зелениково, а 210 км2 и припаѓаат на територијата на Општина Петровец.  

На источната страна мини регионот се протега се до Катлановското блато кое и 

припаѓа на  на територијата на Општина Петровец. На југ мини регионот се простира 

до сртот на планината Голешница која е на територијата на Општината Зелениково. 

Мини регионот има рамнински, ридски и планински карактер. Овој релјеф е 

покарактеристичен за територијата на општина Зелениково, додека поголемиот 

рамничарски дел доминира во територијата на општина Петровец. Оваа рамница 

воедно припаѓа на Скопското Поле. Дел од регионот се наоѓа во подножјето на 

планините Китка, Лисец, Бреза, Палатица и Карабашица. 

Мини регионот се граничи со општините Велес, Гази Баба, Илинден, Куманово, 

Свети Николе, Студеничани и Чашка. 
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Река Вардар - Општина Зелениково 

Друга карактеристика на мини регионот е што се простира на двете страни по 

течението на реката Вардар која е воедно и најголема река во мини регионот. Нејзината  

должина на територијата на мини регионот изнесува 15 км. Втора река  по големина е 

нејзината притока Пчиња во должина од 25км. На територијата на мини регионот 

водниот потенцијал го надополнуваат и помалите реки: Кадина Река, Мала река, 

Пештерска и Диковска река. Зелениковска река, Дартошама река и Орешанска река, не 

се со постојан водотек.  

 
Пејсаж на мини регионот Зелениково – Петровец 
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Населени Места 

 

Во состав на мини регионот Зелениково - Петровец влегуваат вкупно 31 

рурални населени места.  

Во општина Зелениково влегуваат 14 населени места: Зелениково - седиште на 

Локалната Самоуправа, Таор, Орешани, Вражале, Пакошево, Ново Село, Страхојадица, 

Смесница, Гумалево, Добрино, Дејковец, Тисовица, Палиград и Градовци.  

Во општина Петровец егзистираат 17 населени места: Петровец - седиште на 

Локалната самоуправа, Ржаничино, Огњанци, Ќојлија, Чифлик, Катланово, Брезица, 

Градманци, Летевци, Бадар, Блаце, Кожле, Средно Коњари, Долно Коњари, Горно 

Коњари, Сушица и Дивље. 

 
Географска мапа на мини регионот Зелениково - Петровец според општинските граници. 
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Во Општина Петровец од 17 населени места, егзистираат десет изразито 

неразвиени села: Бадар, Блаце, Брезица, Градманци, Кожле, Летевци, Горно Коњари, 

Средно Коњари, Долно Коњари, Сушица и Дивље. 

Најголем дел од селата во Општина Петровец се наоѓаат во рамничарскиот дел, 

додека од општина Зелениково тоа се селата: Таор, Пакошево и Ново Село, кои се 

наоѓаат од левата страна на реката Вардар и Орешани и Зелениково, од десната страна 

на реката Вардар.  

Во ридско - планинскиот дел се наоѓаат селата: Добрино, Дејковец, Тисовица, 

Гумалево, Градовци, Вражале и Смесница од Општина Зелениково. Од Општина 

Петровец тоа се селата Дивље и Катлановска Брезница. 

 

 

Ридско планински предел 
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Природни ресурси 
 

Вкупната аграрна површина на територијата на мини регионот изнесува 33796 

хектари од кои 18619 припаѓаат на Општина Петровец, а 15177 на Општина 

Зелениково.  Аграрната површина на територијата на мини регионот е распределена на 

шуми, пасишта и обработливо земјиште, од што најголем дел е во функција на 

земјоделско земјиште. 

 

Тип на аграрна површина  Површина во хектари 

Општина Петровец
1
 

Површина во хектари  

Општина Зелениково 
2
 

Обработливо земјиште  7 309 3166 

Пасишта 5 438 1393 

Шуми  5 911 10579 

 

Води  

Покрај течението на најголемата река во Македонија, Вардар, како и реките 

Пчиња, Кадина Река, Мала река, Пештерска река, Диковска река, Зелениковска река, 

Дартошама река, Орешанска река, мини регионот Зелениково - Петровец обилува со 

минерални води кои го прават овој регион карактеристично убав, богат и поволен за 

развој на бањскиот туризам. Има поголем број на топли и ладни минерални извори. 

Термоминералните извори се јавуваат на раседни линии кои се од поголеми 

размери. Една пукнатина се протега по самиот Бањски рид и е забележлива во должина 

од околу 350 m. Теренот каде што се подигнати хотелските објекти е изграден од 

аргилошисти, а Бањскиот Рид од слоевит варовник. На пример Катлановската бања со 

вода се снабдува од една дупка што дава 1,5 l/sec, со температура на водата од 40°С. 

Водата содржи најмногу натриум, калциум, хлор, сулфати и хидрокарбонати. Овие 

води се лековити за повеќе видови ревматични заболувања, болести на половите 

органи, бубрезите и мочните патишта, нервни, кожни и болести на дишните органи.  

 

Биодиверзитет 

Територијата на мини регионот се карактеризира со големо богатство на 

биодиверзитет. Потврдата за долгата историја на биодиверзитетот доаѓа од 

пронајдените фосилни остатоци од растенија, морски школки, морски ежеви. 

Денешниот биодиверзитет доаѓа пред се од неговите природно - географски 

карактеристики.  

Во овој крај живеат најразлични видови на животински и растителен свет. Овде 

се среќаваат поголем број медитерански растенија (Ruskus aculearis, Asparagus 

acutifolius, Jasminum fruticans, Rus coriaria). Постојат растенија што се на работ на 

северната распространетост (од Мала Азија до Македонија), како што се: Juniperus 

excelsa, Podocytisus Caramanicus, Astragulus ponticus, растителни видови ендемични за 

                                                           
1
Податоци од веб страницата на Општина Петровец 

2
Извор: 2001, Д-р Ѓорѓи Малковски  Општина Зелениково (Монографија) 



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 18 

 

Македонија и за јужниот дел на Балканскиот Полуостров што се среќаваат во низините 

(Genista trifoliotata, Valeriana dioscoridis, Ramondia nathaliae), како и растителни видови 

кои останале од поранешните геолошки периоди, а се развиле во повлажна клима 

(Erythronium dens cenis, Galanthus nivalis var). Исто така се наоѓаат и Ass Querco-

Carpinetum orientalis, Ass Orno-quercetum petraea, Ass Fagetum submontanum кои се 

карактеристични за локалните шуми.  Сета дрвна растителност на овој простор припаѓа 

на дабовите шуми. На споменатиот простор е констатирано присуство од 75 вида дрвја 

и грмушки. Во атарот на село Кожле, на десниот брег од реката Пчиња се простира 

најсеверниот ареал на фојата (Juniperus excelsa) во нашата земја. Овде дивата фоја 

формира растителна заедница која е од реликтен карактер, потекнува од шумските 

иглолисни заедници, со терциерна старост. За време на глацијалниот период кој бил 

катастрофален по однос на шумската растителност во Европа, за разлика од средниот 

дел на континентот, во Македонија шумската растителност не исчезнала. Фауната во 

Република Македонија е составена главно од средноевропски и медитерански 

елементи. Од животните се среќаваат: лисицата (Vulpus vulpus L.), видрата (Lutra lutra 

L.), јазовецот (Meles meles L.), творот (Putorius putorius L.), ласицата (Martes nivalis L.), 

а на високите терени вистински украс на шумите претставува срната (Capreolus 

capreolus L.), дивата свиња (Sus scroa L.), волкот (Canus lupus L.). 

 

Заштитени подрачја 

Согласно Законот за заштита на природните реткости, Собранието на град 

Скопје, на 13 мај 1991 г., донесе Одлука за прогласување на Катлановскиот предел за 

споменик на природата. Овој споменик на природата, се наоѓа на левиот и десниот брег 

на реката Пчиња и левиот брег на реката Вардар, до устието на овие две реки. 

Заштитената површина изнесува 5442,6 хектари и се простира во атарот на селата: 

Градманци, Катлановска Брезица, Летевци и дел од атарот на селата Катланово, Бадар 

и Кожле. На десниот брег од реката Пчиња, каде што е Бањскиот Рид, под овие 

височини, само на неколку метри од реката постои тераса и тука се наоѓа 

Катлановската бања. 

Покрај Катлановското блато на територијата на мини регионот се наоѓа и 

еколошката зона Бадар. Таа е лоцирана после Катланово, по течението на реката 

Пчиња и  зафаќа голема површина, од Катланово, па се до Црн Врв. Во Бадар не само 

што има прекрасна природа, туку тоа е зона преполна со природни реткости. 

 

Минерали 

Територијата на мини регионот е богата со кварц. 
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Население 
 

На територијата на мини регионот Зелениково - Петровец живеат вкупно 12332
3
 

жители, од кои 4077 се жители на Општина Зелениково, а 8255 се жители на 

Општината Петровец. 

Општина  Население  Домаќинства  Станови - 

живеалишта 

Зелениково  4077 1014 1666 

Петровец  8255 2026 2877 

 

Население според национална структура 

Според националната структура доминираат Македонците со вкупно 6768 

жители, додека Албанското население е застапено со речиси една третина или вкупно 

со 3093 жители. Трета по бројност е Бошњачката заедница со вкупно 1633 жители. Во 

помал број се застапени Србите со 460 жители и Ромите со вкупно 226 жители. 

Вкупното население кое се изјаснило како Турско население е 76 жители.  

Општина 4 Вкупно  Македонци  Албанци  Турци  Роми  Власи  Срби  Бошњаци  Останати  

Зелениково  4077 2522 1206 1 92 1 45 191 19 

Петровец  8255 4246 1887 75 134 0 415 1442 56 

Вкупно  12332 6768 3093 76 226 1 460 1633 75 

 

Население според полова структура 

Структурата според пол е изедначена при што во мини регионот Зелениково - 

Петровец живеат вкупно 6381 мажи и  5951 жена. 

Општина
5
 Мажи  Жени  Вкупно  

Зелениково  2131 1946 4077 

Петровец  4250 4005 8255 

 
 

 

                                                           
3
Извор: Државен завод за статистика, Книга 1 Вкупно население, домаќинства и станови Попис на 

населението домаќинства и станови 2002 година 
4
Извор: Државен завод за статистика, Книга 1 Вкупно население, домаќинства и станови Попис на 

населението домаќинства и станови 2002 година 
5
Извор: Државен завод за статистика, Книга 1 Вкупно население, домаќинства и станови Попис на 

населението домаќинства и станови 2002 година 
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Население по населени места 
 

Од статистичките податоци се гледа дека во регионот постојат населени места 

со многу малку жители. Постојат седум населени места со под 30 жители. Истите се 

наоѓаат претежно во повисоките места на мини регионот. Ова е условено со 

долгогодишната миграција на жителите кон низинските населени места каде 

инфраструктурата и генералните услови за живот се подобри. 

Општина 
6
Зелениково 

Вкупно население Мажи Жени 

Вражале  102 59 43 

Градовци  2 1 1 

Гумалево 102 58 44 

Дејковец 84 44 40 

Добрино 90 51 39 

Ж. Станица 

Зелениково  

1135 583 552 

Зелениково  771 398 373 

Ново Село  149 75 74 

Орешани 515 271 244 

Пакошево 247 127 120 

Палиград 303 162 141 

Смесница 104 53 51 

Страхојадица 268 152 116 

Таор 152 70 82 

Тисовица 53 27 26 

                                                           
6
Извор: Државен завод за статистика, Книга 10 Вкупно население, домаќинства и станови Попис на 

населението домаќинства и станови 2002 година 

Општина 

Петровец  

Вкупно население Мажи Жени 

Бадар 15 7 8 

Блаце 29 15 14 

Брезница 13 9 4 



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 21 

 

 

Од вкупните податоци може да се увиди дека половата структура во регионот е 

изедначена со фактот што претежно во сите населени места имаме подеднаков број на 

мажи и жени.  

  

Горно Коњари 237 122 115 

Грамаданци  66 35 31 

Дивље 28 15 13 

Долно Коњари 704 363 341 

Катланово  769 392 377 

Кожле 14 8 6 

Летевци 6 4 2 

Огњанци 1142 588 554 

Петровец 2659 1353 1306 

Ржаничано 855 455 400 

Средно Коњари 1140 578 562 

Сушица 178 89 89 

Ќојлија 400 217 183 
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Инфраструктура 
 

Генерални карактеристики 
 

Инфраструктурата во мини регионот се карактеризира со патна мрежа скоро до 

сите населени места. Пристапот до мини регинот е добар бидејќи истиот е обезбеден со 

патен, железнички и воздушен сообраќај. Оваа карактеристика преставува голема 

предност за развој на овој мини регион. Исто така скоро сите населени места во 

регионот имаат урбанистичка документација. Претежно проблемите на регионот се 

однесуваат на покриеност со водоводна мрежа и канализациона мрежа. Пристапот до 

електрична енергија е добар со проблеми поради ниското напојување во општина 

Зелениково за што веќе е изготвено решение кое сеуште не е ставено во употреба. 

Пристапот до телекомуникациски услуги во мини регионот Зелениково - 

Петровец е обезбеден. 

 

 

Пристапност на мини регионот 

 

Патна Мрежа 

 

Во однос на патната мрежа главна карактеристика е дека Општината Петровец 

се простира по должината на автопатот Е-75, Скопје - Гевгелија - Солун и е на 

оддалеченост 10 км од магистралната пруга Скопје - Белград.  

 

Пристапот до регионот го овозможува и современ асфалтен пат Р 103, преполн 

со благи и на места опасни кривини кој води до централната населба на Општината 

Петровец. Ист таков пристап е обезбеден и од другата страна на регионот преку 

пристапниот асфалтиран пат до Општина Зелениково. И двата патишта водат по 

живописни предели преполни со зеленило, кои патувањето го прават пријатно и 

опуштено. 

Патната мрежа во рамките на мини регионот се карактеризира со асфалтирани 

патишта кои водат до населените места. Голем дел од овие патишта се наоѓаат во лоша 

состојба. И покрај настојувањата на локалната самоуправа сеуште не постојат 

асфалтирани патишта до населените места: Гумалево, Добрино, Дејковец и Тисовица. 

 Во рамките на населбите, главните улици се асфалтирани, меѓутоа уличната 

мрежа целосно не е асфалтирана и улиците се наоѓаат, исто како и патиштата, во многу 

лоша состојба. 

 

Железнички сообраќај  

 

До мини регионот се пристапува преку меѓународната железничка пруга Скопје 

– Атина, преку две железнички станици и три стојалишта. Сите тие се наоѓаат на 

територијата на Општина Зелениково, каде и се протега железничката пруга.  

 

Воздушен сообраќај  

 

Аеродромот Александар Велики се наоѓа веднаш до населеното место 

Петровец, со што се овозможува брз и лесен пристап до мини регионот. 

 



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 23 

 

Урбанистичка документација 

 

 Скоро сите населени места во мини регионот се обезбедени со урбанистичка 

документација што овозможува изградба на нови објекти со потребна доокументација. 

 

Водовод, канализација, одведување на водите  

 

Поголемиот дел на населените места во рамките на мини регионот се 

обезбедени со чиста вода за пиење. Структурата на постоечката водоводна мрежа не ги 

покрива сите населени места и не ги задоволува потребите како на жителите така и на 

субјектите кои стопанисуваат во рамките на регионот. Голем проблем претставува 

немањето на канализациона мрежа во населените места. Во мини регионот претежно се 

користи системот на употреба и користење на септички јами, кој секогаш не е најдобро 

изведен. Одведувањето на водите во текот на есенските и пролетните месеци 

претставува голем проблем на жителите на Општина Петровец. 

 

Анализа, стратешки цели и приоритети 
 

Анализата на мини регионот во областа на инфраструктурата беше спроведена 

на начин при што најпрво беше извршена SWOT анализа на регионот:  

Јаки страни Слаби страни 
1. Општински водовод во 

поголемите населени места 

2. Близина до постоечка 

инфраструктура на 

главниот град 

3. Меѓународна железничка 

линија со две железнички 

станици и три стојалишта 

во Зелениково 

4. Општина Петровец има 

асфалтни патишта до сите 

населени места 

5. Близина до автопатот Е 75 

6. Реконструкција на 

регионалниот пат 

Ржаничино - Свети Николе 

7. Постојат општински 

објекти скоро во сите 

населени места (објекти на 

месни заедници и 

училишта) 

8. Солидна мрежа за улично 

осветлување во сите 

населени места во 

Општина Петровец и 

поголемите населени места 

во Општина Зелениково 

1. Проблем со водоводите во повеќе населени места 

во општина Петровец  и немање водовод во 8 

населени места во општина Зелениково 

2. Непостоење на асфалтиран регионален или локален 

пат кој ги поврзува двете општини 

3. Нема системи за одведување и третман на отпадни 

води во поголемиот број од населените места 

4. Непостоење на асфалтни патишта до сите населени 

места во Зелениково 

5. Локалните асфалтни патишта се во лоша состојба 

6. Висок водостој на подземните води 

7. Лоша состојба со улиците во населените места во 

двете општини 

8. Општинските објекти се во лоша состојба 

9. Лошо одржување на улично осветлување 

10. Нема тротоари на локалните патишта во населените 

места 

11. Лоша патна и железничка сигнализација 

12. Проблеми со низок напон на електричната енергија 

во сите населени места во Зелениково и Петровец 

13. Лошо зимско одржување на патиштата 

14. Слаба патна комуникација помеѓу двете општини 

поради недостиг на  мостови (постојат само 2) и 

непостоење на асфалтиран пат 

15. Неможност  да се влијае на  возен ред за јавен 

превоз  

16. Слабо одржување на системот за одведување на 
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9. Добра покриеност со 

дигитална фиксна и 

мобилна телефонска мрежа 

10. Урбанизирано земјиште во 

двете општини 

11. Електрична мрежа во сите 

населени места 

подземни и површински води 

17. Непристапност до обработливото земјоделско 

земјиште - локалните патишта не се одржуваат 

18. Немање доволно финансиски средства за 

реализација на капитални проекти од 

инфраструктурата 

19. Узурпација на патиштата од приватни лица 

Можности  Закани 

1. Магистрален пат Миладиновци - Свети Николе 

2. Општина Петровец дава можност за поврзување 

на општина Зелениково со автопатот Е – 75 и 

меѓународниот аеродром 

3. Изградена трафостаница и поврзување во мрежа 

(О. Петровец) 

4. Поврзување на Зелениково со нов електричен 

вод на трафостаницата во Драчево 

5. Искористување на финансиски средства од 

кредитот на Владата на РМ за изградба и 

реконструкција на регионалната и локалната 

патна мрежа (локален пат с.Таор – с.Ржаничино) 

6. Искористување на финансиски средства од 

кредитот на Владата на РМ за изградба на 

водоснабдителни и канализациони системи 

1. ЈСП го утврдува распоредот 

на јавниот превоз на 

територијата на мини 

регионот 

2. Промена на регулативите за 

заштита од временски 

непогоди 

3. Законски прописи кои се 

поврзани со трансформација 

од земјоделско во градежно 

земјиште, сопственост на 

државно земјиште 

4. Спроведување на законот за 

финансирање на локалната 

самоуправа  

 

Тимот за изработка на Стратегијата ги дефинира следните Стратешки цели:  

1. Изградба на патишта до земјоделски површини 

2. Одржување на водоводната мрежа 

3. Одржување на асфалтните патишта 

4. Воспоставување на енергетски ефикасен систем за улично осветлување 

5. Реновирање и адаптација на постоечките објекти во сопственост на општините 

6. Реализација на постоечките урбанистички документации  

7. Урбанизација според потребите на инвеститорите 

8. Контролирано урбанизирање на земјоделското земјиште  

9. Проширување на водоводната мрежа и приклучување на нови корисници 

10. Асфалтирање на локалните улици  

11. Асфалтирање на патот Таор - Ржаничино 

12. Формирање на водни заедници за управувањена со каналскиот систем   

13. Зајакнување на капацитетите на ЈКП за извршување на нивните надлежности и 

одговорности 

14. Организирање и собирање на средства од самопридонес за реализација на 

инфраструктурни проекти од пошироко значење 

15. Изградба на канализациони системи и приклучување на сите населени места на 

истите  

16. Едукација  на граѓаните за домаќинско однесување кон постоечката  

инфраструктура 

17. Изградба на мост на реката Вардар за подобра комуникација во мини регионот   

18. Поврзување на постоечката пумпна станица кај село Таор со комплетниот 

каналски систем за одведување на водите  

19. Стопанисување на ЈКП со гробиштата, пазарите, сточните пазари и друго. 



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 25 

 

Врз основа на стратешките цели се дефинирани следните Стратешки Приоритети: 

1. Преиспитување на постоечките, реализација на адекватните и донесување 

на нови Урбанистички Планови според постоечките можности за 

инвестирање во мини регионот 

2. Изработка на проектна документација и изградба и реконструкција на 

локалната патна мрежа  

3. Подобрување на водоснабдувањето и поставување на услови за изградба на 

канализациона мрежа 

4. Подобрување на состојбата со одведување на водите преку формирање на 

водни заедници  

5. Зајакнување на капацитетите на ЈКП за извршување на сите нивни 

надлежности и одговорности  

6. Ставање на сите постоечки неискористени објекти во функција на ЛЕР на 

мини регионот. 

 

Во областа на инфраструктурата приоритетите од страна на тимот беа 

распределени по следниот редослед: 

 

Приоритет  Вкупно Место 

1. Преиспитување на постоечките, реализација на 

адекватните и донесување на нови Урбанистички 

Планови според постоечките можности за инвестирање 

во мини регионот 

12 1 

2. Изработка на проектна документација и изградба и 

реконструкција на локалната патна мрежа   

26 3 

3. Подобрување на водоснабдувањето и поставување на 

услови за изградба на канализациона мрежа 

22 2 

4. Подобрување на состојбата со одведување на водите 

преку формирање на водни заедници  

37 4 

5. Зајакнување на капацитетите на ЈКП за извршување на 

сите нивни надлежности и одговорности  

40 5 

6. Ставање на сите постоечки неискористени објекти во 

функција на ЛЕР на мини регионот. 

45 6 

 

Конечната листа на стратешки приоритети и стратешки цели за областа 

инфраструктура е следната: 

1. Преиспитување на постоечките, реализација на адекватните и 

донесување на нови Урбанистички Планови според постоечките 

можности за инвестирање во мини регионот 

 Реализација на постоечките урбанистички документации  

 Урбанизација според потребите на инвеститорите 

 Контролирано урбанизирање на земјоделското земјиште  

2. Подобрување на водоснабдувањето и поставување на услови за изградба 

на канализациона мрежа 

 Одржување на водоводната мрежа 

 Проширување на водоводната мрежа и приклучување на нови корисници 

 Изградба на канализациони системи и приклучување на сите населени 

места 
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3. Изработка на проектна документација и изградба и реконструкција на 

локалните улици и патишта  

 Изградба на патишта до земјоделски површини 

 Одржување на асфалтните патишта 

 Асфалтирање на локалните улици 

 Асфалтирање на патот Таор - Ржаничино  

 Изградба на мост на реката Вардар за подобра комуникација во мини 

регионот   

4. Подобрување на состојбата со одведување на водите преку формирање 

на водни заедници  

 Поврзување на постоечката пумпна станица кај село Таор со 

комплетниот каналски систем за одведување на водите  

 Изградба на пумпна станица во с.Таор  (канал Таор - Ржаничино) 

5. Зајакнување на капацитетите на ЈКП за извршување на сите нивни 

надлежности и одговорности  

 Воспоставување на енергетски ефикасен систем за улично осветлување  

 Едукација  на граѓаните за домаќинско однесување кон постоечката  

инфраструктура 

 Стопанисување на ЈКП со гробиштата, пазарите, сточните пазари и 

друго. 

6. Ставање на сите постоечки неискористени објекти во функција на ЛЕР 

на мини регионот. 

 Реновирање и адаптација на постоечките објекти во сопственост на 

општините 

 Организирање и собирање на средства од самопридонес за реализација 

на инфраструктурни проекти од пошироко значење 

 
Аеродром „Александар Велики“ - Петровец 
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Локална Економија 

 

Генерални карактеристики 
 

Локалната економија на мини регионот Зелениково - Петровец се карактеризира 

со присуство на голем број на регистрирани, 497 мали и средни претпријатија. Иако 

бројот на регистрираните МСП е голем сепак од стана на општинските служби е 

констатирано дека во просек активно работат околу третина од регистрираните.  

 

Поголемиот дел од населението кое живее на територијата на мини регионот 

Зелениково - Петровец најчесто се занимава со земјоделска дејност. Поради 

поволноста на теренот и високата плодност на земјиштето во пределот околу реката 

Вардар е најзастапено полјоделството, пред се одгледувањето на житни култури 

(пченица, јачмен, овес, ’рж, пченка), градинарски култури (пипер, домат, морков, 

кромид, лук, спанаќ, марула), како и индустриските култури (луцерка, фуражна пченка, 

детелина). Идеалните услови кои ги нудат ридските предели, последната деценија 

повторно го вратија и развија сточарството посебно козарството, по кои регионот е 

далеку познат, пред се по прочуеното козјо сирење и млеко од неколкуте козарски 

фарми од Таор, Пакошево и Зелениково. Покрај козарството, доста развиено е и 

овчарството. Постојат три поголеми фарми: две козарско - овчарски (с. Кожле, с. Таор) 

и една краварска фарма (с.Кожле) кои се занимаваат со производство на млеко и 

млечни производи. Сите земјоделски производители во мини регионот се 

индивидуални и им недостига организиран начин на собирање, производство и 

преработка на земјоделски производи. Голем дел од населението дневно мигрира до 

Градот Скопје.  

 
Дистрибутивен центар на ИМБ – Битолска млекара во Петровец 

 

Најголем субјект со производствени капацитети на територијата на мини 

регионот е претпријатието Hi Tech во с.Орешани, Општина Зелениково, кое се 
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занимава со производство на електронски печатени кола. Исто така постои поголемо 

претпријатие Еуроленд кое се занимава со земјоделство, сточарство, лозарство и 

преработка на производи во с.Ржаничино, Општина Петровец.  

 

 
Hi Tech – Орешани 

 

 

 
Катлановска Бања 

 

Значаен удел во локалната економија игра и Катлановската Бања која нуди 

бањски услуги, а воедно е и центар за рехабилитација. Денес во бањата постојат три 

хотели и неколку одморалишта со вкупен капацитет од 450 кревети. Годишно овде 
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престојуваат по околу 10.000 посетители. Добрите природни карактеристики на 

регионот привлекле и други услужни дејности. Во мини регионот е изграден и работи 

домот за нега и грижа на стари, болни и изнемоштени лица Панада. 

 

 
Геријатриски центар Панада - Орешани  

 

Други стопански субјекти се: дистрибутивниот центар на Млекара Битола, 

неколку млинови за сточна храна и жито, голем број на такси компании, ТЕХА - погон 

за производство и пакување на хартија, три фирми кои се занимаваат со експлоатација 

на песок, авто сервиси, фирма за производство на градежни материјали и бетон Вардар 

Градба, Елдорадо - фирма која работи на искористување на кварцот, една локална 

бензиска пумпа, голем број на колонијални продавници и трговци. 
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Анализа на анкетата спроведена за локалната економија 
 

Во рамките на анкетата која беше спроведена со бизнис заедницата во мини 

регионот Зелениково - Петровец беа анкетирани вкупно 20 мали и средни 

претпријатија кои што работат на територијата на регионот. Од анкетата спроведена со 

сопствениците,  вкупно 16, и управителите и директорите на претпријатијата, вкупно 4, 

може да се види дека староста на локалните претпријатија е помеѓу 2 и 25 години. 

Просечна старост на претпријатаијата во регинот е 12,7 години, меѓутоа како најстари 

доминираат претпријатијата кои се занимаваат со малопродажба, вкупно 13. 

Најголем е исто и бројот на претпријатијата (13) кои своите производи и услуги 

ги продаваат на локалниот пазар. Само една фирма - HiTech своите услуги ги нуди на 

странските пазари. Останатите 6 продаваат услуги и производи и во земјата. 

Вкупно 14 претпријатија од анкетираните се микро бизниси кои вработуваат до 

5 лица и воглавно се фамилијарни фирми. Само една фирма има повеќе од 100 

вработени, а една од 50 до 100 вработени. 

Од овие карактеристики може да се утврди дека на територијата на мини 

регионот од вкупниот број на активни претпријатија најгоем дел се трговски 

претпријатија, дуќани и продавници и услужни дејности (берберница). Само мал 

процент припаѓа на малите производствени претпријатија. Овој факт укажува дека на 

територијата на регионот не се искористени сите можности за работа на претпријатија 

кои би се занимавале со услуги кои би биле насочени надвор од локалните жители. 

Во однос на состојбата на локалната економија беа поставени неколку прашања 

во однос на намерите на постоечките стопанственици за проширување на бизнисот. 

Најголем дел од нив се спремни да го прошират своето работење во текот на наредната 

година, додека остатокот од нив има план да се прошират во наредните 5 години. 

Седум фирми имаат план да се прошират надвор од општините во мини регионот, 6 во 

матичните општини, а 2 надвор од земјата. Ова укажува на фактот дека и локалните 

бизниси го гледаат мини регионот како потенцијал за нивно зајакнување и 

окрупнување. Ова доаѓа од фактот што најголем дел од нив гледаат потенцијал во 

воспоставувањето на заедничка политика за локален развој во рамките на мини 

регионот и покрај намалените приходи и профит кај 50% од анкетираните во 

последните 2 години.  

Во однос на пазарот на работна сила поголем дел од претпријатијата немаат 

проблем да најдат соодветен кадар на територијата на мини регионот. Најголемите 

произведувачи тврдат дека кадарот не е од населението во регионот. Исто така 

очигледно е дека е потребно зајакнување на капацитетите на претпријатијата во однос 

на добивање обуки за комуникации, маркетинг вештини и продажба од основните 

обуки. Двајца анкетирани сопственици сметаат дека им се потребни и обуки за 

управување и тоа управување со финансии, човечки ресурси и управување со 

квалитетот. Во однос на ова очигледно е и дека тука недостигаат деловни здруженија 

на територијата на мини регионот кои би ги потпомогнале претпријатијата во развојот 

на нивните вештини и знаења, што е и потврдено од страна на сопствениците. 
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Исто така како фактори кои го спречуваат развојот на малите и средни 

претпријатија се наведени: недостигот од финансиски средства, тешкиот пристап до 

финансиски средства од банките од страна на фармерите, недостигот од стручен кадар 

на територијата на мини регионот, воведувањето на хасап стандардите кај 

производството на млеко и сирење, големите давачки за колонијалите, миграциите на 

работната сила во градот, неможноста да се направи добар бизнис план, даноците и 

локалните давачки. 

Во однос на услугите кои сите анкетирани ги добиваат од страна на општините 

и нивното влијание, најголем дел сметаат дека општините не влијаат многу на нивниот 

бизнис. Најголем проблем за бизнисите постои во однос на недостатокот од јасни 

правила во одредени области при комуникацијата со локалната самоуправа. Одтука и 

нивните барања кон општините за мерките кои општините можат да ги воведат за 

подобрување и олеснување на бизнисот се насочени кон: намалување на фирмарините, 

подобрување на урбанистичката документација и донесување на иста онаму каде не 

постои, олеснување на добивањето на соодветните дозволи и документација, 

намалување на комуналиите, воведување на мерки за поголема поддршка на фармите 

во делот на доделувањето на земјоделското земјиште и развој на руралниот туризам. 

Најголема потреба за поддршка од стана на општините е побарана во областа на 

обезбедување обуки за развој на бизнисите, подобрување на инфраструктурата и 

подобрување на процедурите за бизнисите кои се во надлежност на општините. Исто 

така е искажана и потреба за обезбедување на информации за развој на бизнисите, 

реформа на политиките за локално оданочување, како и во организирање на 

активности за подобрување на работата на земјоделците во регионот. 

Во однос на екстерните фактори кои влијаат позитивно на работата на 

локалните бизниси евидентно е дека најголемо влијание има пристапот кон патишта и 

инфраструктурата што овозможува пристап до најблиското пристаниште, близината на 

аеродромот и локалните патишта од областа на инфраструктурата. Од областа на 

јавните услуги најголемо влијание на работењето има обезбедувањето со електрична 

енергија. Од тука може да се увиди дека проблемот со напојувањето и ниско 

напонската струја во регионот игра значајна улога во развивањето на локалните 

бизниси. Втор по ранг е пристапот до телекомуникациски услуги како и пристапот до 

чиста вода. Од областа на квалитетот на животот најголемо влијание има пристапот до 

финансиски средства и недостатокот од квалификуван кадар. Локалната економија не 

трпи никакво влијание од трговската и царинската политика поради локалната 

насоченост на истата. 

Сите анкетирани сметаат дека поддршката на малите и средни претпријатија е 

многу мала во однос на сите наведени фактори меѓу кои се бизнис и професионалните 

асоцијации, професионалните приватни даватели на услуги, локалната и централната 

власт, како и непостоењето на локална канцеларија за поддршка на бизнис заедницата 

и непознавањето за постоењето и користење на некои регионални агенции за поддршка 

на малите и средни претпријатија. Анкетираните се најзадоволни од нивниот однос со 

одделенијата за финансии и данок во општините и нивните градоначалници. Не се 

задоволни од односот со државниот даночен инспекторат. Најмногу услуги добиваат 

од одделенијата за урбанизам и ЛЕР во општините. Сите не се задоволни од висината 

на фирмарината и не знаат кој е најактивен во нивно промовирање надвор од 

заедницата во која што делуваат. 
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Според резултатите од спроведената анкета може да се заклучи дека локалната 

економија се карактеризира со голем број на регистрирани земјоделци и микро и мали 

претпријатија на кои им недостигаат обуки за да го подобрат својот бизнис. И покрај 

постоењето на одделенијата за ЛЕР во двете општини голем дел од бизнис заедницата 

смета дека истите треба да се зајакнат. Очигледна е потребата од зајакнување на 

нивниот развој во однос на подобрување на нивните знаења и вештини во областа на 

развојот и промоцијата. 

Сите анкетирани сметаат дека треба да се воспостават услови за полесен 

пристап до финансиски услуги од страна на банките во рамките на мини регионот. 

 

Анализа, стратешки цели и приоритети 
 

Покрај собраните информации и анализата на стопанските субјекти кои 

делуваат на територијата на мини регионот, со цел да се идентификува реалната 

состојба и реалните потреби за подобрување на локалната економија и равојот на 

регионот Зелениково – Петровец, беше извршена анализа и беа одбрани приоритетни 

цели од страна на тимот за изработка на Стратегијата за ЛЕР. 

Анализа на областа локална економија на мини регионот Зелениково - 

Петровец: 

Јаки страни  Слаби страни  

1. Постоење на усвоени урбанистички планови за 

привлекување странски инвестиции (голф терени, 

коњички спортови, спортско-рекреативен центар) 

2. Местоположба на мини регионот  

3. Постоење мали и средни претпријатија на 

територијата на мини регионот  

4. Близина на реката  Вардар 

5. Развиено земјоделство и сточарство 

6. Постоење на голема Млекарница (Млекара 

Битола) 

7. Развиен бањски туризам (Катлановска бања) 

8. Постоење на претпријатие за електронска 

технологија HiTech 

9. Заинтересираност за купување на земјиште од 

странски инвеститори 

10. Постоење на рудник за јаглен 

11. Постоење на природни богатства и минерали 

12. Богатство од шуми 

13. Голем воден потенцијал на Кадина река и 

останатите реки во мини регионот  

14. Постоење на заштитеното подрачје - Катлановско 

Блато  богато со ендемски видови - птици  

15. Постоечка фазанерија во Катлановско блато 

16. Постоење на ловен и риболовен туризам 

17. Постоење на ливади и пасишта 

1. Мал број на поголеми 

фирми и претпријатија на 

територијата на мини 

регионот  

2. Неадекватно формирање на 

водните заедници 

3. Недостиг на човечки 

потенцијал на територијата 

на мини регионот  

4. Високо ниво на дневна 

миграција  

5. Ниски приходи и 

неможност за инвестирање 

од страна на локалната 

популација 

6. Неорганизираност на 

бизнис секторот од 

регионот 

7. Непостоење на субјект кој 

би го поттикнувал развојот 

на малите и средни 

претпријатија во регионот  

8. Недостиг на информации 

за развој на бизнисите 

9. Непостоење на можности 
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18. Два функционални планинарски домови од кои 

еден е на територијата на општина Зелениково и 

еден планинарски дом во Општина Петровец  

19. Постоење на еден извиднички дом во општина 

Зелениково 

20. Потенцијал за развој на селски туризам 

21. Голем број на стари цркви и манастири за развој 

на туризмот 

22. Изработени проекти за изградба на болници и 

други центри 

 

за помош на бизнис 

заедницата од Локалната  

Самоуправа 

10. Голем број регистрирани 

фирми, но мал број на 

активни фирми кои  

работат 

11. Узурпација на пасиштата 

кои се користат како 

земјоделско земјиште 

Можности  Закани 

1. Искористување на постоечките минерални 

суровини 

2. Влегувањето на TAV како концесионер на 

аеродромот  

3. Изградба на хидроцентрали и искористување 

на водниот потенцијал на Кадина река 

4. Доделување на државно земјиште на локални 

земјоделци 

5. Отварање на IPA фондови 

6. Формирање на водни заедници 

7. Концесиите за земјоделското земјиште и 

можноста да се пренесат на локално ниво 

8. Располагање со градежно земјиште од 2011 

ќе ги зголеми буџетите 

1. Неадекватна распределба на 

концесии (земјоделски и 

минерални суровини), 

застарување на предметите 

2. Комплексна процедура за 

добивање на градежни дозволи 

за искористување на  IPA 

фондови  

3. Градежното земјиште е 

државно  

4. Нерасчистени имотно/правни 

односи меѓу граѓаните 

5. Денационализација   

 

 

Тимот за изработка на Стратегијата во рамките на оваа област како најзначајни ги 

дефинира следните Стратешки цели:  

1. Создавање услови и отворање на можности за привлекување на поголеми 

инвеститори 

2. Екипирање на Локалната самоуправа за управување со градежното земјиште  

3. Реализација на постоечката урбанистичка документација со надополнување  на 

истата и отворање на можности за рурален туризам и добро управување со 

градежното земјиште  

4. Подобрување на инфраструктурата за привлекување на инвеститори во мини 

регионот 

5. Подобрување на поддршката на МСП од страна на општината преку обуки 

(едукација на земјоделците и другите стопанственици за користење на 

фондовите на ИПА)  

6. Подобрување на услугите од страна на општините за МСП во однос на 

добивање на соодветна документација за навремено добивање на средства од 

ИПА Фондовите  

7. Воведување и подобрување на условите за органски производители во мини 

регионот. 

8. Промоција на расположливите природни ресурси во регионот  
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9. Обезбедување на соодветна инфраструктура за искористување на Катлановско  

блато како заштитено подрачје и сите природни реткости за привлекување на 

туристи, студенти и други гости 

10. Поддршка на развојот на бањскиот туризам  

11. Поддршка на развојот на руралниот туризам 

12. Поддршка на развојот на ловниот туризам 

13. Искористување на потенцијалите од близината на автопатот за отварање на 

нови  услужни бизниси  

14. Промовирање на традиционалните вредности за развој на туризмот во мини 

регионот  

15. Изработка на мапа и информатор за атрактивните локалитети во мини регионот 

16. Влијание за доделувањето на земјоделските површини на земјоделците 

(подобрување на соработката со министерствата) 

17. Зајакнување на одделенијата за ЛЕР во Општините Зелениково и Петровец  

18. Зајакнување на соработката на Центарот за ЛЕР со други  општини  

19. Подобрување на комуникацијата со Центарот за развој на Скопскиот Плански 

регион  

20. Поставување на инфо точка за регионот 

21. Подготовка на  промотивни материјали за инвестиции во регионот 

22. Идентификација на бројот на кадрите  

23. Утврдување на трендот на миграции на овој кадар 

 

Врз основа на големиот број на стратешки цели се дефинирани следните 

Стратешки Приоритети:  

1. Подобрување на капацитети на локалната самоуправа во мини регионот во 

однос на поддршката на стопанството, земјоделците, МСП и други  

2. Подобрување на условите за привлекување на инвеститори во мини 

регионот  

3. Изработка на Стратегија за развој на туризмот во мини регионот  

4. Поддршка на земјоделството во регионот  

5. Овозможување на услови за задржување на високо образованите кадри од 

регионот преку стимулации со привремени вработувања  

 

Во областа на локалната економија приоритетите од страна на тимот беа 

распределени по следниот редослед: 

Приоритет  Вкупно   Место 

1. Подобрување на капацитети на локалната самоуправа во 

мини регионот во однос на поддршката на стопанството, 

земјоделците, МСП и други  

28 1 

2. Подобрување на условите за привлекување на 

инвеститори во мини регионот  

26 2 

3. Изработка на Стратегија за развој на туризмот во мини 

регионот  

15 3 

4. Поддршка на земјоделството во регионот  12 4 

5. Овозможување на услови за задржување на високо 

образованите кадри од регионот преку стимулации со 

привремени вработувања  

10 5 



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 35 

 

Конечната листа на стратешки приоритети и стратешки цели за областа локална 

економија  е следната: 

1. Подобрување на капацитети на локалната самоуправа во мини регионот во 

однос на поддршката на стопанството, земјоделците, МСП и други  

 Подобрување на услугите од страна на општините за МСП во однос на 

добивање на соодветна документација за навремено добивање на средства од 

ИПА Фондовите  

 Зајакнување на одделенијата за ЛЕР во Општините Зелениково и Петровец  

 Зајакнување на соработката на Центарот за ЛЕР со други  општини  

 Подобрување на комуникацијата со Центарот за развој на Скопскиот 

Плански регион  

 Обезбедување на кадар во Локалната самоуправа за управување со 

градежното земјиште  

2. Подобрување на условите за привлекување на инвеститори во мини 

регионот  

 Подготовка на промотивен материјал за инвестиции во регионот 

 Промоција на расположливите природни ресурси во регионот  

 Подобрување на инфраструктурата за привлекување на инвеститори во мини 

регионот во согласност со стратешките цели во делот на инфраструктурата  

 Искористување на потенцијалите од близината на автопатот за отварање на 

нови  услужни бизниси  

3. Изработка на Стратегија за развој на туризмот во мини регионот  

 Промовирање на традиционалните вредности за развој на туризмот во мини 

регионот  

 Изработка на мапа и информатор за атрактивните локалитети во мини 

регионот 

 Поддршка на развојот на Бањскиот туризам  

 Поддршка на развојот на руралниот туризам  

 Поддршка на развојот на ловниот туризам 

 Поставување на инфо точка за регионот 

 Обезбедување на соодветна инфраструктура за искористување на 

Катлановско  блато како заштитено подрачје и сите природни реткости за 

привлекување на туристи, студенти и други гости 

 Реализација на постоечката урбанистичка документација со надополнување  

на истата и отворање на можности за рурален туризам и добро управување 

со градежното земјиште  

4. Поддршка на земјоделството во регионот  

 Влијание за доделувањето на земјоделските површини на земјоделците 

(подобрување на соработката со министерствата) 

 Подобрување на поддршката на МСП од страна на општината преку обуки 

(едукација на земјоделците и другите стопанственици за користење на 

фондовите на ИПА)  

 Воведување и подобрување на условите за органски производители во мини 

регионот. 

5. Овозможување на услови за задржување на високо образованите кадри од 

регионот преку стимулации со привремени вработувања  

 Идентификација на бројот на кадрите  

 Утврдување на трендот на миграции на овој кадар 
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Невладини организации,  информирање и медиуми 
 

 

Генерални карактеристики 
 

На територијата на мини регионот не се активни голем број на невладини 

организации. Генерално невладниниот сектор е претставен од неколку Невладини 

Организации од кои само две се истакнуваат по бројот на спроведени активности и се 

наоѓаат на територијата на Општина Петровец.  

Во рамките на мапирањето на Невладините организации во регионот беа 

регистрирани како активни следните: 

НВО Џељбрим од с.Коњари, Општина Петровец; НВО Општински Културно 

Спортски Центар Петровец; Актив на жени - ОЗЖ Гази Баба, подрачна единица 

Петровец; ДИНН - ВЕРБА - Хуманитарни и солидарни активности, Подружница 

Петровец; Национално здружение на одгледувачи на кози „Алпина“ - Зелениково, 

с.Таор. 

 

Активностите кои овие невладини организации ги спроведуваат се насочени 

според нивните програми, но сепак се малубројни. 

 

Во однос на информирањето и медиумите во рамките на регионот не постојат 

локални медиуми од типот на локални радио станици. 

Како локални канали за информации се наведени општинските информатори, 

дел од огласните табли во општините и селата како и општинските веб страници. 

 

Анализа, стратешки цели и приоритети 
 

Анализа на областа Невладини организации, информирање и медиуми на мини 

регионот Зелениково - Петровец: 

Јаки страни  Слаби страни  
1. Постоење на четири активни невладини 

организации на територијата на мини регионот  

(НВО Џељбрим - животна средина, с. Коњари 

(Петровец), ОКЦС - Општински Културно 

Спортски Центар (КУД Спорт. “Петровец“), Актив 

на жени - ОЗЖ Гази Баба (одд. Петровец), ДИНН - 

ВЕРБА - Хуманитарни и солидарни активности 

Подружница Петровец, Национално здружение на 

одгледувачи на кози „Алпина“ - Зелениково, с.Таор 

2.  Голем број на активности на постоечките 

Невладини организации. 

(ОКЦС): Учество на маратон, Едукација на 

членовите за фолклор, Учество на културни 

настани, активности за борба против 

дрогата.(Џелбрим): Проекти за заштита на ж.с., 

одводна канализација, воспоставување на интернет 

1. Непостоење на локални 

медиуми на територијата 

на мини регионот 

2. Недоволен број на НВО 

3. Непостоење на простор кој 

би се користел од НВО 

4. Недоволна поддршка од 

локалната самоуправа за 

НВО 

5. Недоволна свест на 

жителите за формирање на 

НВО (немање идеи за 

здружување) 

6. Незаинтересираност кај 

граѓаните за формирање 

НВО 
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клуб, (ДИНН) - младинско волонтерско здружение, 

хуманитарни акции за социјални случаи, случаи 

погодени од невреме, болни, (АЛПИНА): 15 члена 

во мини регионот ситни одгледувачи на кози, без 

членарина, обуки за осеменување на животни, 

студиски патувања во странство, обуки за млади 

фармери за сточарство(Актив на жени): соработка 

со "Борка" за заштита од ракот за рурални 

неразвиени општини, меѓународни посети за 

едукација, проект за цркви и манастири 

3. Информатор на општина Петровец 

4. WEB страна на општина Петровец 

7. Незнаење за придобивките 

од НВО и користа од НВО 

8. Регистрирање на НВО 

сложени процедури 

9. Непостоење на  веб страна 

на општина Зелениково 

10. Немање мрежи и можности 

за лобирање 

11. Немање прием - 

недостаток од предавател 

(Петровец) 

12. Млади НВОи (2-3 години) 

Петровец 

Можности  Закани 
1. Нов закон за НВО 

2. Едукација за населението 

3. Информатор на Општина Зелениково 

4. Веб страна на Општина Зелениково 

5. Годишна програма на Владата за соработка со НВО секторот 

преку финансирање во различни сфери 

6. Соработка со НВОи од други општини и странство 

7. Даночни олеснувања за поддршка на НВО секторот  

8. Формирање на локални планови за интегрирање на НВО во 

локалните стратегии и локалниот буџет 

1. Стар закон за 

невладини 

организации 

2. Голем број на 

медиуми во 

Скопје  

 

Врз основа на анализата тимот за изработка на Стратегијата ги дефинира следните 

Стратешки цели:  

1. Изработка на Стратегија за соработка со постоечките медиуми 

2. Обезбедување услови за работа на медиуми во мини регионот 

3. Обновување на огласните табли и нивно користење во сите населени места 

4. Надградба и одржување на постоечката информативна ИТ структура 

5. Подобрување на соработката со НВО секторот во регионот  

6. Едукација на граѓаните од страна на постоечките НВО за улогата на граѓанскиот 

сектор и локалната самоуправа  

7. Воспоставување на веб страница на општина Зелениково  

8. Отстапување на простории на невладините организации  

 

Врз основа на стратешките цели се дефинирани следните Стратешки Приоритети:  

1. Подобрување на работата и функционирањето на Невладиниот Сектор  во 

мини регионот  

2. Воспоставување на соодветни услови за работа на медиумите и 

информирањето во мини регионот за работи важни за локалниот развој на 

регионот  
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Во областа на невладини организации, информирање и медиуми приоритетите од 

страна на тимот беа распределени по следниот редослед: 

 

Приоритет  Вкупно Место 

1. Подобрување на работата и функционирањето на 

Невладиниот Сектор во мини регионот  

 

45 1 

2. Воспоставување на соодветни информативни канали 

во мини регионот  

 

43 2 

 

Конечната листа на стратешки приоритети и стратешки цели за областа невладини 

организации, информирање и медиуми е следната: 

1. Подобрување на работата и функционирањето на Невладиниот Сектор  во 

мини регионот  

 Подобрување на соработката со НВО секторот во регионот  

 Едукација на граѓаните од страна на постоечките НВО за улогата на 

граѓанскиот сектор и  локалната самоуправа  

 Отстапување на простории на невладините организации  

 

2. Воспоставување на соодветни услови за работа на медиумите и 

информирањето во мини регионот за работи важни за локалниот развој 
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Здравствена Заштита 

 

Генерални карактеристики 
 

Здравствената заштита во регионот е многу важна за локалниот економски 

развој. Тоа пред се се однесува на нејзиното влијание врз работоспособното население 

во мини регионот и тенденциите за миграции од регионот во однос на добиените 

здравствени услуги. 

 

На територијата на регионот постојат пет општи амбуланти кои даваат услуги 

од примарната здравствена заштита. На територијата на регионот има две педијатриски 

амбуланти. Постојат и три стоматолошки амбуланти.  

 

Снабдувањето со лекови се извршува преку три аптеки кои активно работат во 

рамките на мини регионот, но сите три се лоцирани во Петровец. Во Зелениково не 

постои аптека. 

 

Дополнително дел од услугите може да се добијат од Бањскиот комплекс 

Катлановска Бања. 

 

Анализа, стратешки цели и приоритети 
 

Во однос на здравствена заштита анализата на мини регионот Зелениково - 

Петровец изгледа вака: 

Јаки страни  Слаби страни  
1. Пет општи Амбуланти кои работат на 

територијата на мини регионот  

(Петровец, Огњанци, Катланово, Коњари, 

Зелениково) 

2. Постоење на две педијатриски амбуланти 

во Петровец и Коњари, 

3. Работното време  на амбулантите е и во 

сабота со што  ги задоволуваат потребите 

на граѓаните и во текот на викендот 

4. Лесен пристап до амбулантите во  

Синѓелиќ и Драчево и во недела  

5. Постоење на три стоматолошки 

амбуланти (една во Петровец, две во 

Зелениково) 

6. Постоење на три аптеки во Петровец 

7. Лесен пристап до лабораториски услуги  

8. Постоење на Бањски комплекс во мини 

регионот  

9. Ветеринарна амбуланта Петровец 

10. Центар за рехабилитација - Катлановска 

1. На територијата на регинот не 

постои услугата брза помош 

2. Не постои дежурна служба 

3. Нема гинеколошки ординации 

4. Нема патронажна служба во 

општина  Петровец 

5. Нема аптека во Зелениково 

6. Постоечките амбуланти не се 

пристапни за сите граѓани 

7. Нема педијатар во општина 

Зелениково 

8. Постојат проблеми со достапност на 

амбулантите за Градманци, Летевци, 

Блаце, Кожле, Брезица, Дивље, 

Гумалево, Добрино, Дејковец, 

Тисовица, Палиград 

9. Не е искористена просторијата на  

постоечката стоматолошка 

амбуланта во с.Коњари 

10. Нема дипломирани фармацевти во 
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бања 

11. Патронажна служба Зелениково 

регионот  поради што се затвориле 

аптеките 

Можности  Закани 
1. Закон за здравствена заштита (посебно во 

однос на квотите на пациентите кои се 

многубројни во мини регионот) е поволен 

за села со зголемен број на жители 

2. Отварање на нова амбуланта во 

Катланово 

3. Соработка со бањскиот комплекс за 

добивање услуги во населените места 

Градманци, Летевци, Бадар 

4. Воспоставување мобилна амбуланта 

1. Закон за здравство - пристапот до 

здравствени услуги на жителите на 

мини регионот во однос на 

упатувањето на специјалистички 

преглед 

2. Аптеки - работа со вработување на 

дипломирани фармацевти   

3. Квоти по пациент (немање доволен 

број на жители во одредени населени 

места ) 

 

Врз основа на SWOT анализата тимот за изработка на Стратегијата ги дефинира 

следните Стратешки цели:  

 Воспоставување услови и комуникација за отворање на гинеколошка 

ординација  во мини регионот 

 Воведување на дежурна служба  

 Отстапување на постоечкиот простор во Зелениково за отворање аптека 

 Подготовка на заедничка Стратегија за примарна здравствена заштита во мини 

регионот 

 

Врз основа на стратешките цели се дефинира еден Стратешки Приоритет: 

 

Подобрување на примарната здравствена заштита во мини регионот 

  



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 41 

 

Заштита на Животната средина 
 

Генерални карактеристики: 
 

Мини регионот Зелениково - Петровец се карактеризира со голем број на 

природни богатства. Предноста на овој регион е што во негови рамки се наоѓа и 

заштитеното подрачје на Катлановското Блато.  

Според своите карактеристики, во овој регион живеат голем број на различни 

видови од флората и фауната. За крајот е карактеристично тоа што преку 

заштитувањето на Катлановското блато се прават напори да се вратат назад 

еколошките карактеристики на овој регион.  

Во Арачиновското и Катлановското блато, зимувале јата на мали пловки (Anas 

platyrchyncha) кои го надминувале бројот од 2000, доаѓале до 1500 жерави (Grus grus), 

сивата чапља (Ardea cinerea), црвената чапља (Агdeа purpurea), обичната пловка 

трскара (Anas platyrhyncha), шамачката гуска која се гнезди (Аpѕег аpѕег), од 

грабливките над трската кружи барската луња (Cirkus aeruginosus), најголем непријател 

на сите видови мочварни птици и голем број на штркови (Ciconia ciconia).  

Во минатото е утврдено дека во мочуриштето гнезделе над 60 видови птици. 

Поранешната врска што постоеше на релацијата од реката Вардар до езерцето, кое е 

опкружено со трска, прекината е и со тоа оневозможено е крапот (Cyprinus caprio) кој е 

во реката Вардар да се мрести, во водите што се во границите на заштитениот 

локалитет. Со ревитализација на дел од Катлановското Блато, и тоа површината која е 

ставена под заштита на Законот, прво што треба да се направи, е да се воспостави 

врската што до неодамна постоеше на релацијата Катлановско Блато - шамакот и 

реката Вардар, што ќе овозможи полово зрелите матици на крапот да навлегуваат во 

донеодамна мочурливата површина. Со ова ќе биде овозможено тука да се мрести 

крапот. Излупените младенчиња откако извесно време ќе останат во блатото, преку 

врската што ќе се воспостави со матичната вода - реката Вардар, ќе дојдат во неа и така 

Катлановското Блато - шамакот, како единствено мрестилиште што беше во минатото 

за крапот, повторно ќе придонесе за одржување на рибната популација во реката 

Вардар и пошироко по целиот речен систем на оваа река. Вака ревитализирано 

Катлановското Блато - шамакот, 70 хектари, што се ставени под заштита на Законот, со 

времето што доаѓа на тој простор ќе се возобнови специфичната барска вегетација. Ова 

неповторливо богатство, создадено од природата, ќе биде и понатаму попатна сопирна 

станица на птиците преселници од север кон југ и од југ кон север.  

Во однос на  хидролошката состојба на водотеците истата редовно се следи од 

страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Годишно се 

вршат мерења на квалитетот и загаденоста на водата на реката Вардар и на реката 

Пчиња кај Катлановската бања и истите се објавуваат. 

Шумите кои се наоѓаат на територијата на мини регионот спаѓаат во шумско 

стопанската основа Китка и Кадина Река. Во овие шумско стопански основи вкупната 

површина под шуми изнесува 10413 ха. Правен субјект кој стопанисува со шумите на 

оваа територија е Ш.С. Караџица. Како резултат на хетерогените услови на 

месторастење и различните еколошки услови како и на антропогените влијанија во ова 

подрачје се јавуваат различни типови на шумски заедници. 
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Анализа, стратешки цели и приоритети 
 

SWOT анализа на областа на заштитата на животната средина во мини регионот 

Зелениково - Петровец: 

Јаки страни  Слаби страни  
1. Постоење на 

определено 

одлагалиште за 

земјоделски 

отпад во 

Петровец  

2. Постоење на 

заштитено 

подрачје 

Катлановско 

Блато  

3. Еко зона Бадар 

4. Голема и добра 

организираност 

на  жителите за 

спречување на 

еколошки 

проблеми 

(примерот на 

активност со 

одлагалиштето за 

радиоактивен 

отпад) 

5. Големо богатство 

на извори со 

минерална вода 

(здрави и чисти) 

1. Во општина Петровец нема ЛЕАП 

2. Близина на Аеродромот во Петровец, 

3. Близина до Автопатот  

4. Немање корпи за отпадоци во двете општини на јавните 

места  

5. Голем број нерегулирани септички јами 

6. Непостоење на атмосферска канализација 

7. Непостоење на канализациона мрежа во населените места  

8. Непостоење на систем за третман на отпадните води со што 

се загадуваат површинските и подземните води 

9. Неодржувана постоечка мрежа за одводнување  од 

атмосферските води 

10. Постојат голем број на диви депонии 

11. Ниска еколошка свест кај населението 

12. Петровец нема екипирано одделение за заштита на животна 

средина 

13. Континуирано одложување на Земјоделски отпад надвор од 

определените одлагалишта 

14. Непостоење на систем за селектирање на отпад 

15. Неконтролиран риболов на реката Пчиња 

16. Нема одлагалиште за отпад од животинско потекло 

17. Нереализирање на процедурите за доделување на еколошки 

дозволи 

18. Постоење на неактивно (готово за користење) складиште за 

радиоактивен отпад – депо 

19. Слаба заштита на минералните води во Петровец 

20. Недоволен буџет за заштита на животната средина (во 

интерес на локален развој) 

Можности  Закани 
1. Постоење на програми за 

зголемување на еколошка свест на 

населението 

2. Доделување на еколошки дозволи 

3. Изработена проектна 

документација  за одводна 

фекална и атмосферска 

канализација во Миладиновци -

Петровец 

4. Позитивна законска регулатива за 

заштита на животна средина 

5. Ден на дрво 

1. Загадување на подземни води од рафинерија 

Окта   

2. Површините од ископите кои биле под 

концесија не се враќаат во првобитната 

состојба  

3. Поради експлоатација на песок се спушта 

нивото на води  

4. Поплавување и загадување на земјиштето 

5. Постоење на две корита на река Вардар 

6. Законска регулатива за заштита на животна 

средина (ограничување во реализацијата со 

процесот на децентрализација) 
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Врз основа на SWOT анализата тимот за изработка на Стратегијата ги дефинира 

следните Стратешки цели:  

 Усовршување на методологијата за управување со земјоделскиот отпад  во 

функција на негова репродукција  

 Подобрување на едукацијата на населението за заштитата на животната средина  

 Поставување на корпи за отпадоци на јавни површини  

 Градење на соодветни септички јами  

 Уредување и заштита на изворите на минерални води  

 Изработка на ЛЕАП во општина Петровец  

 Изработка на ЛЕАП за мини регионот 

 Воспоставување тим за реализација на постоечките мерки за враќање на 

земјиштето кое било издадено под концесии во првобитна состојба и 

искористување на минералните суровини со акцент на заштита на животната 

средина  

 Организирање акции за собирање на отпад и шут од позначајните локации во 

мини регионот (речни корита, паркови и слично) 

 Определување на локација за одлагање на  животински отпад 

 Изработка на еколошки елаборат за загадување на животната средина од страна 

на аеродоромот и други потенцијални загадувачи 

 Расчистување на диви депонии 

 Воспоставување / јакнење на одделението за заштита на животна средина 

 Дислокација и пренамена на депото за радиоактивен отпад – континуирано 

дејствување  

 Изработка на физибилити студија за пренамена на свињарската фарма во 

населено место Ржаничино  

 Воспоставување на систем за рециклирање  

Врз основа на стратешките цели се дефинираа следните Стратешки Приоритети:  

1. Изработка на план и програма за интегрирано управување со отпад на 

територијата на мини регионот Зелениково - Петровец  

2. Превземање на мерки за митигација од загадувањето од постојните 

загадувачи во мини регионот  

3. Подигање на нивото на еколошката свест кај жителите на мини регионот 

во однос на јавното учество во процесите на донесување на одлуки кои се 

однесуваат на животната средина  

Во областа на заштитата на животната средина приоритетите од страна на тимот  

беа распределени по следниот редослед 

Приоритет  Вкупно  Место 

1. Изработка на план и програма за интегрирано 

управување со отпад на територијата на мини регионот 

Зелениково - Петровец  

62 1 

2. Превземање на мерки за намалување на загадувањето од 

постоечките загадувачи   

10 3 
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3. Подигање на нивото на еколошката свест кај жителите на 

мини регионот во однос на јавното учество во процесите 

на донесување на одлуки кои се однесуваат на животната 

средина 

36 2 

 

Конечната листа на стратешки приоритети и стратешки цели за областа заштита 

на животната средина е следната: 

1. Изработка на план и програма за интегрирано управување со отпад на 

територијата на мини регионот Зелениково - Петровец  

 Усовршување на методологијата за управување со земјоделскиот отпад  

во функција на негова репродукција  

 Поставување на контејнери и канти за отпадоци на јавни површини  

 Градење на соодветни септички јами  

 Воспоставување на систем за рециклирање  

 Расчистување на дивите депонии 

 Дислокација и пренамена на депото за радиоактивен отпад – 

континуирано дејствување  

 Организирање акции за собирање на отпад и шут од позначајните 

локации во мини регионот (речни корита, паркови и слично) 

 Определување на локација за одлагање на  животински отпад 

 Изработка на ЛЕАП во општина Петровец  

 Изработка на ЛЕАП за мини регионот 

 

2. Подигање на нивото на еколошката свест кај жителите на мини 

регионот во однос на јавното учество во процесите на донесување на 

одлуки кои се однесуваат на животната средина  

 Подобрување на едукацијата на населението за заштитата на животната 

средина  

 

3. Превземање на мерки за митигација од загадувањето од постојните 

загадувачи во мини регионот  

 Воспоставување / тим за реализација на постоечките мерки за враќање на 

земјиштето кое било издадено под концесии во првобитна сосотојба и 

искористување на минералните суровини со акцент на заштита на 

животната средина  

 Изработка на еколошки елаборат за загадување на  животната средина од 

страна на аеродромот и други потенцијални загадувачи 

 Воспоставување / јакнење на одделението за заштита на животна средина  

 Изработка на физибилити студија за пренамена на свињарската фарма  во 

населено место Ржаничино  

 Уредување и заштита на изворите на минерални води  
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Образование и Спорт 
 

 

Генерални карактеристики 
 

Во рамките на мини регионот Зелениково - Петровец функционираат три 

основни и 14 подрачни училишта. 

 Основно Училиште Кочо Рацин во Петровец. Тоа има две подрачни 

училишта: подрачно училиште во населено место Катланово и подрачно 

училиште во населено место Огњанци. 

 Основно училиште Братство Единство во Средно Коњари. Тоа има три 

подрачни училишта: подрачно училиште во село Долно Коњари, подрачно 

училише во село Горно Коњари и подрачно училише во село Сушица. 

 Основно училиште Марко Цепенков во Зелениково. Тоа има девет подрачни 

училишта: од 1-8 одделение во населените места Вражале, Палиград, 

Добрино, Дејковец, Тисовица, Гумалево, Смесница и Страхојадица и едно 

подрачно училиште од 1-4 одделение во Орешани. 

 На територијата на мини регионот нема средно училиште, но е изготвена 

урбанистичка документација која предвидува изградба на средно училиште. 

 

Спортскиот живот на територијата на мини регионот е добро организиран. На 

територијата на регионот активно играат два Фудбалски клубови, ФК Зелениково и ФК 

Петровец. Исто така има активен карате клуб во Зелениково и ловен клуб во Петровец. 

Во шест населени места постојат фудбалски игралишта. На територијата на мини 

регионот се користат спортските сали во рамките на основните училишта, има еден 

тениски терен и еден приватен базен. 

 

Анализа, стратешки цели и приоритети 
Анализа на областа образование и спорт во мини регионот Зелениково - 

Петровец: 

Јаки Страни  Слаби страни  

1. Постоење на 3 основни училишта со 14 подрачни 

училишта (1 централно и 9 подрачни во општина 

Зелениково, 2 централни и 5 подрачни во општина 

Петровец) 

2. Организиран дневен престој во основното училиште 

во Петровец 

3. Постоење на две градинки (една во Петровец и една во 

Зелениково) 

4. Училиште за странски јазици во општина Петровец 

5. Бесплатни обуки по англиски јазик во с.Коњари 

6. Ново школо во с.Коњари 

7. Организиран транспорт за ученици од општина 

Петровец (опслужување на сите ученици и од други 

1. Недоволен капацитет на 

градинката во Петровец 

2. Застарени хаварисани 

објекти на основни 

училишта  

3. Непостоење на спортски 

затворени сали 

4. Четири  подрачни 

основни училишта 

немаат санитарни 

чворови, контролиран 

водовод и централно 

греење 
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општини, но не и во Зелениково) 

8. Постоење на две градски библиотеки 

9. Постоење на 3 училишни библиотеки (две во 

Петровец и една во Зелениково)  

10. Постоење на мобилна библиотека во општина 

Петровец 

11. Постоење на една паралелка за лица со инвалидитет  

12. Компјутери во основните училишта  

13. Две спортски сали во основните училишта во  

Петровец и Зелениково 

14. Инфраструктура за планински и велосипедски патеки  

15. Тениско игралиште во Зелениково 

16. Реновирано фудбалско игралиште 

17. Постоење на два фудбалски клуба Ф.К.Петровец и 

Ф.К.Зелениково 

18. Функционални фудбалски игралишта Зелениково, 

Орешани, Ржаничино, Катланово, г. Коњари, д. 

Коњари, Огњанци. 

19. Спортски лов и риболов  

20. Две активни Ловечки друштва во Петровец и 

Зелениково 

21. Приватен отворен базен во Петровец 

22. Одржување на Open Fun Football School во Петровец  

23. Карате клуб Зелениково 

24. Семинари за боречки вештини и кошарка во Петровец 

25. Можности за мотокрос во Петровец 

26. Спортска просторија за Ф.К.Петровец  

5. Инвентарот во 

училиштата е лош 

6. Подрачните училишта 

немаат IT опрема 

7. Монопол од страна на 

ЈСП во превозот од 

пооддалечените места  

8. Организиран превоз на 

наставници 

9. Нема доволно образован 

кадар меѓу жителите на 

Зелениково за 

наставници  

10. Спортските сали во 

Петровец не се греат и 

ладат 

11. Фудбалските  игралишта 

во некои места немаат 

стативи и пропратни 

објекти 

12. Не постои  базен во 

Зелениково 

13. Непостоење на вечерни 

училишта и корисни 

курсеви 

14. Голем одлив на мозоци 

од мини регионот 

Можности  Закани 

1. Стипендии за добрите ученици и студенти 

2. Искористување на проекти за образование (USAID и 

Влада на Р.М.) 

3. Отворање на средно училиште 

4. Постоечки проект за тениско игралиште во  

Петровец 

5. Два планинарски домови (еден во сопственост на 

планинарско друштво) и Туристичка Агенција, 

извиднички дом  

6. Постоење/реализација на урбанистичката 

документација, голф терени и спортски центар 

7. UNICEF англиски јазик во Коњари 

8. Закон за средно образование 

9. Спортски комплекс во урбанистичката 

документација  

10. Во урбанистичкиот план на Петровец е предвидена 

локација за Средно Училиште 

1. Јавен Превоз - 

Дополнителен превоз на 

наставниците до 

пооддалечените населени 

места 

2. Недоволни дотации за 

образование во 

Зелениково  

3. Не се вклучуваат 

подрачните училишта во 

проектот за модернизација 

на училиштата 

4. Имотно - правни односи 

со  земјоделско земјиште 

5. Укинување на студентски 

кредити за студенти  

 

 

 



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 47 

 

Тимот за изработка на стратегијата ги дефинира следните Стратешки цели:  

 Одржување на постоечките објекти кои се во функција на образованието и 

спортот и изградба на нови  

 Обновување на инвентарот во основните училишта  

 Компјутеризација на подрачните основни училишта  

 Организирање на спортски друштва и поддршка од локалната самоуправа  

 Организирање спортски натпревари во мини регионот  

 Организирање на детска олимпијада во мини регионот 

 Затоплување на постоечките спортски сали во регионот 

 Бесплатни курсеви за претшколска возраст 

 Користење на интелектуалната моќ како волонтери во општините за да се 

спречи одливот на мозоци  

 Подобрување на стручниот кадар во мини регионот за подготовка на проекти и 

програми за образование и спорт со цел аплицирање на ИПА фондовите 

Врз основа на стратешките цели се дефинираа следните Стратешки Приоритети 

1. Подобрување на основните  услови во образованието во мини регионот 

Зелениково - Петровец  

2. Подобрување на спортот во мини регионот Зелениково - Петровец преку 

организирање на соодветни спортски настани и нивно поддржување  

Во областа на образованието и спортот приоритетите од страна на тимот  беа 

распределени по следниот редослед: 

Приоритет  Вкупно  Место  

1. Подобрување на основните услови во образованието 

во мини регионот Зелениково - Петровец  

58 1 

2. Подобрување на спортот во мини регионот 

Зелениково - Петровец преку организирање на 

соодветни спортски настани и нивно поддржување  

30 2 

 

Конечната листа на стратешки приоритети и стратешки цели за областа 

образование и спорт е следната: 

1. Подобрување на основните услови во образованието во мини регионот 

Зелениково - Петровец  

 Одржување на постоечките објекти кои се во функција на образованието и 

спортот и изградба на нови  

 Обновување на инвентарот во основните училишта  

 Компјутеризација на подрачните основни училишта  

 Подобрување на стручниот кадар во мини регионот за подготовка на идејни 

решенија, проекти и програми за образование и спорт со цел аплицирање и 

реализација на ИПА фондовите 

2. Подобрување на спортот во мини регионот Зелениково - Петровец преку 

организирање на соодветни спортски настани и нивно поддржување  

 Изработка на заедничка програма за подобрување на спортот во мини 

регионот  

 Организирање на спортски друштва и поддршка од локалната самоуправа  
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 Организирање спортски натпревари во мини регионот  

 Организирање на детска олимпијада во мини регионот 

 Затоплување на постоечките спортски сали во регионот 

 

Основно училиште Кочо Рацин - Петровец 

 

Основно училиште Марко Цепенков - Зелениково 
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Култура и Културно наследство 
 

Генерални карактеристики 
 

Мини регионот Зелениково - Петровец е богат со културно наследство.  

Во рамките на регионот најзначајно место припаѓа на археолошкиот локалитет 

Градиште во село Таор. Местоположбата на археолошкиот локалитетот ,,Градиште” – 

с.Таор се наоѓа на 20 км југоисточно од Скопје. За прв пат е откриен пред повеќе од 

сто години од англискиот патеписец Артур Еванс, кој на местото на античкиот град 

Скупи го препознал се уште изгубениот град Јустинијана Прима, а во селото Таор – 

родното место на царот Јустинијан Први (Iustinian I), Tauresium. 

 
Локалитет Градиште – Родното место на Јустинијан I 

 

Во историската хронологија овој локалитет се поврзува со големиот император 

Iustinian I, најмногу според податоците изнесени од неговиот биограф Procopius. 

Според историографот Procopius тој се родил во местото наречено Tauresium, во 

близина на кастелот наречен Baderiana. Населбата била разрушена во големиот 

земјотрес од 518 година, чиј епицентар бил на местото од денешно Скопје, во кој меѓу 

другите настрадало и античкото Scupi . Iustinian I за да му се оддолжи на своето родно 

место, го обновува и доградува. Во негова непосредна близина ја гради преубавата и 

волшебна Јустинијана Прима, како град - седиште на неговата архиепископија. 

Проучувањата на теренот покажаа дека во Таор навистина постои тврдина, датирана од 

VI век, со 4 кули (тетрапиргија). Како што забележал Прокопиус, 6 км источно од Таор 

лежи крајпатен каструм крај селото Бадер со остатоци од IV-VI век. Можеби 

вистинското име му било Baderiana, која Procopius ја посочил како најблизок патоказ. 

Важно е да се забележи дека имињата на селата Таор и Бадер се од предсловенско 

потекло, што укажува на тоа дека можно е да биле изведени токму од Tauresium и 

Baderiana. Дури во 2000 година започнуваат систематските ископувања водени од 

страна на Музеј на град Скопје, а под раководство на археологот Киро Ристов. Првите 
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истражувања на теренот евидентираа артефакти од раното бронзено време (кои се 

спорадични и без паралелен културен слој како контекст). Подоцна ќе биде откриен 

дел од бедемот кој ја обиколувал населбата. Вниманието досега го привлекуваат 

делови на две јавни градби, од кои поинтересна е втората, за која истражувачите 

сметаат дека претставува атриум. Атриумот наведува на помислата дека тука треба да 

се очекува постоење на поголем објект од јавен карактер. Ова зборува дека во периодот 

на доцната антика од IV-VI век, но и подоцна, населението на овие простори имало 

активен живот. За тоа сведочат големиот број на монети, накит, керамички садови, 

предмети од стакло за секојдневна употреба, остатоци од панцир, орудија, оружја и 

други артефакти. 

 
Наоди од локалитетот Градиште 

 

Не помалку значајна како културно наследство е и Катлановската бања која 

интензивно ја користеле уште Римјаните, а потоа и Турците. Првиот хотел кој бил со 

156 легла бил изграден дури во 1934 година. 

 

Стара мапа на која е обележана Катлановска Бања 

 



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 51 

 

  

Св. Архангел Гаврил - Зелениково Црква Св. Ѓорѓија - Петровец 

Исто така во рамките на регионот се наоѓаат повеќе постари средновековни 

цркви и манастири меѓу кои: познатиот манастир „Свети Архангел Гаврил“ во селото 

Зелениково од XIV век, возобновен во 1845/46 година, манастирот „Свети Ѓорѓија“ и 

црквата „Воскресение Христово“ во Станица Зелениково, црквите „Свети Димитрија“ 

од XIV век и „Свети Илија“ од XVII век во селото Таор, црквата „Свети Талеа“во Ново 

Село од средновековието возобновена во 1896 година, црквениот манастир од 18 век 

„Св. Спас“ во с. Кожле, „Св. Ѓорѓи“ во село Градовци и „Св. Тројца“во селото Ќојлија. 

  

Црква Св. Никола – Катланово Џамија - Зелениково 

Што се однесува до објекти на културата постои една библиотека на 

територијата на општината Зелениково, две школски и една мобилна библиотека на 

територијата на општина Петровец. 

Сите културни домови кои се изградени со оваа намена на територијата на мини 

регионот се наоѓаат во многу лоша состојба. Освен концертите на КУД Зелениковско 

оро на територијата на мини регионот не се одржуваат никакви други културни 

манифестации. 
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Анализа, стратешки цели и приоритети 
 

Културата и културното наследство во регионот претставуваат еден голем 

потенцијал кој може да биде искористен во насока на локалниот економски развој на 

мини регионот. Преку анализа на областа култура и културно наследство во мини 

регионот Зелениково - Петровец се дојде до следните заклучоци: 

Јаки страни  Слаби страни  

1. Одлука за изработка на монографија за Петровец 

2. Голем број на Археолошки локалитети 

3. Родното место на Јустинијан Први е во мини 

регионот 

4. Катлановска Бања 

5. Постоење на К.У.Д. Зелениковско оро 

6. Одржување редовни концерти на КУД 

7. Обележани и истражени археолошки локалитети 

8. Постоечки проекти од НВО за културно наследство 

9. Монографија за Зелениково која е објавена  

10. Локалитет Марково Кале  

11. Сите населби се од историска важност поради фактот 

што на територијата на мини регионот се пронајдени 

остатоци од неолитски населби 

12. Први попски училишта биле во с.Кожле 

13. Црквен манастир од 18 век Св. Спас во с. Кожле 

14. Стари цркви и манастири: Св. Илија - Таор, Св. 

Ѓорѓија - Градовци, Св. Тројца - Ќојлија  

15. Локалитетот Таор - Бадар  

16. Типична облека: Блатска и Которска носија 

17. Таорска Клисура 

1. Не постојат објекти за 

спроведување на  

културни активности 

2. Има археолошки 

локалитети на кои не се 

завршени истражувањата 

3. Недостаток на 

монографија за Петровец 

4. Нема културни настани 

во мини регионот 

5. Нема културен дом, а тие 

што постојат се 

руинирани и не се 

користат 

6. Нема КУД во Петровец 

7. Нема програми за култура 

и одбележување на 

настани 

8. Недоволно разработена 

програма за култура 

Можности  Закани 

1. Формирање КУД во Петровец  

2. Организирање културни настани 

3. Законска рамка и можности за 

спроведување на локални културни настани 

1. Недоволно истражување од страна 

на национални организации и 

институции на наоѓалишта 

 

Тимот за изработка на Стратегијата ги дефинира следните Стратешки цели:  

1. Евиденција и регистрирање на сите културни споменици и културно наследство  

2. Регистрирање на сите археолошки локалитети во мини регионот 

3. Обележување на сите споменици на културата со соодветни знаци и 

информативни табли  

4. Подготовка на промотивни материјали за културно наследство во мини 

регионот  

5. Одржување на постоечките библиотеки и отворање нови  

6. Формирање на КУД во Општина Петровец  

7. Реконструкција на постоечките објекти на културните домови  

8. Организација на културни настани поврзани со одредени значајни датуми во 

општините  



 

Стратегија за лпкален екпнпмски развпј на мини регипн Зеленикпвп - Петрпвец 53 

 

9. Подготовка на заеднички програми за организирање на културни настани во 

мини регионот 

 

Врз основа на стратешките цели се дефинираа следните Стратешки Приоритети 

 

1. Подготвување на програма за развој на културата во мини регионот 

Зелениково - Петровец 

2. Подготвување на програма за промовирање и искористување на 

културното наследство во мини регионот  

Во областа на културата и културното наследство приоритетите од страна на тимот  

беа распределени по следниот редослед: 

 

Приоритет  Вкупно 

гласови  

Место 

1. Подготвување на програма за развој на 

културата во мини регионот Зелениково - 

Петровец 

57 1 

2. Подготвување на програма за промовирање и 

искористување на културното наследство во 

мини регионот  

31 2 

 

Конечната листа на стратешки приоритети и стратешки цели за областа култура и 

културно наследство е следната: 

 

1. Подготвување на програма за развој на културата во мини регионот 

Зелениково - Петровец 

 Одржување на постоечките библиотеки и отворање нови  

 Формирање на КУД во Општина Петровец  

 Реконструкција на постоечките објекти на културните домови  

 Организација на културни настани поврзани со одредени значајни датуми во 

општините  

 Подготовка на заеднички програми за организирање на културни настани во 

мини регионот 

 

2. Подготвување на програма за промовирање и искористување на 

културното наследство во мини регионот  

 Евиденција и регистрирање на сите културни споменици и културно 

наследство  

 Регистрирање на сите археолошки локалитети во мини регионот 

 Подготовка на промотивни материјали за културно наследство во мини 

регионот  

 Обележување на сите споменици на културата со соодветни знаци и 

информативни табли  
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Социјална Заштита 

 

Генерални карактеристики 
 

Што се однесува до социјалната заштита во регионот може да се каже дека таа 

не е на високо ниво. Во однос на постојните капацитети за социјална заштита во мини 

регионот постои само една паралелка за деца со посеби потреби. Општините имаат 

доделено простории на организациите на инвалиди, трудови инвалиди и пензионерите 

каде истите можат да ги извршуваат секојдневните активности. 

Јавните објекти претежно се обезбедени со рампи за пристап. Во внатрешноста 

на просториите не се доизградени капациетите со што би се овозможило непречен 

пристап на сите лица до сите простории во истите.  

Жителите на регионот не ги остваруваат своите права од социјална помош 

поради непознавање на правилата за нивно користење. Бројот на невработеност го 

следи државниот тренд.  

На територијата на регионот не постои дневен центар за социјална грижа, иако 

постојат иницијативи да биде отворен. 

 

Анализа, стратешки цели и приоритети 
 

Анализа на областа социјална заштита во мини регионот Зелениково - Петровец: 

Јаки страни  Слаби страни  

1. Приватен центар за 

нега и грижа за стари и 

изнемоштени лица 

2. Катлановска бања 

3. Домашна дневна грижа 

за деца 

4. Простор за лица со 

посебни потреби во 

Петровец  

5. Просторија за трудови 

инвалиди 

6. Просторија за 

пензионери 

7. Пензионерски клуб 

Зелениково 

8. Соработка на 

инвалидите со 

националните 

организации 

9. Амбулантите и 

училиштата имаат 

пристапни рампи за 

влез 

1. Старите лица немаат пристап до здравствените 

установи 

2. Геријатрискиот центар не се користи за стари лица од 

мини регионот 

3. Нема домашни посети 

4. Голем број на лица не примаат никаква социјална 

помош поради имотната состојба 

5. Жителите не се доволно едуцирани за своите права 

6. Просториите во Петровец не се опремени 

7. Нема пристапни рампи во сите јавни објекти 

8. Не е решен случајот со превоз на инвалиди 

9. Нема дефектолози во училиштата во општините 

10. Не е спроведен проект за посети во домашни услови 

11. Градинките се во надлежност на општините Кисела 

Вода и Гази Баба 

12. Нема јасли и нема простор за јасли во градинките 

13. Нема локална кадровска екипираност за овие 

прашања 

14. Голем е бројот на самци 

15. Голем е бројот на социјални случаи, приближно 330 

фамилии регистрирани во Петровец 

16. Голем процент од вработените работат надвор од 

мини регионот 
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10. Работа на две  

градинки, една во 

Петровец една во  

Зелениково 

11. Постои иницијатива за 

заедничка градинка во 

мини регионот 

17. Невработените се нерегистрирани земјоделци 

18. Голем процент на дневна миграција на вработени 

19. Ангажирање на старите лица  за чување  и дневна 

грижа на деца 

20. Зголемен процент на невработени млади лица (45-

50%) 

21. Земјоделците живеат како социјални случаи 

22. Непостоење дневни центри 

Можности  Закани 

1. Закон / уредба за вработување 

на дефектолози во секоја 

општина 

2. Закон / уредба за трето дете 

3. Закон за локална самоуправа 

4. Социјална заштита 

(критериуми и број на деца) 

5. Отварање народни кујни со 

МТСП 

6. Воведување на општински 

инструменти за вработување 

на лица (социјални случаи и 

лица со хендикеп) 

1. Закон за социјална заштита (вработување на 

лица социјални случаи и лица со хендикеп) 

2. Нецелосно дефинирани законски надлежности 

3. Втората фаза на децентрализација  

4. Закон / уредба за третото дете 

5. Закон за локална самоуправа (јавен превоз за 

ученици) 

6. Недоволен слух на големите општини (власта 

за малите општини во доменот на социјална 

заштита) 

7. Закон за социјална заштита 

8. Закон за вработување 

9. Лоши статистички податоци 

10. Центар за социјална грижа во Катланово 

 

Утврдени се следните Стратешки цели: 

1. Воспоставување на систем за полесен приод на старите лица до здравствените 

услуги  

2. Едукација на населението за остварување на своите права од социјалната 

заштита 

3. Подобрување на јавниот превоз за инвалидите  

4. Вработување на соодветен стручен кадар во општините (дефектолози и др)  

5. Пренесување на надлежноста за градинките во мини регионот  

6. Изградба на простории за јасли во рамките на постоечките градинки  

7. Вклучување на социјалните случаи од мини регионот во соодветни активности 

за подобрување на нивната состојба  

8. Воведување на дневен центар за лицата со инвалидитет на територијата на мини 

регионот  

9. Соодветно опремување на просториите наменети за социјалните групи во мини 

регионот 

 

Врз основа на стратешките цели се дефинираа следните Стратешки Приоритети 

1. Подобрување на условите за социјална заштита во мини регионот преку 

подобрување на постоечката инфраструктура со ваква намена  

2. Воспоставување на систем на едукација и подобрување на социјалната 

заштита во мини регионот  
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Во областа на социјалната заштита приоритетите од страна на тимот беа 

распределени по следниот редослед 

Приоритет  Вкупно  Место  

1. Подобрување на условите за социјална заштита во 

мини регионот преку подобрување на постоечката 

инфраструктура со ваква намена  

45 1 

2. Воспоставување на систем на едукација и 

подобрување на социјалната заштита во мини 

регионот  

43 2 

 

Конечната листа на стратешки приоритети и стратешки цели за областа социјална 

заштита е следната 

 

1. Подобрување на условите за социјална заштита во мини регионот преку 

подобрување на постоечката инфраструктура со ваква намена  

 

 Мапирање на потребите за воспоставување на систем за дневна грижа на 

децата од претшколска возраст (заедничка градинка) за општините 

Зелениково и Петровец преку меѓуопштинска соработка  

 Проширување на капацитетите на постоечките градинки со изградба на 

простории за јасли во рамките на постоечките градинки  

 Воведување на дневен центар за лицата со инвалидитет на територијата на 

мини регионот  

 Соодветно опремување на просториите наменети за социјалните групи во 

мини регионот  

 Подобрување на јавниот превоз за инвалидите  

 Воспоставување на систем за полесен приод на старите лица до 

здравствените услуги  

 

2. Воспоставување на систем на едукација и подобрување на социјалната 

заштита во мини регионот  

 

 Едукација на населението за остварување на своите права од социјалната 

заштита 

 Вклучување на социјалните случаи од мини регионот во соодветни 

активности за подобрување на нивната состојба 
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Локална Самоуправа 
 

Генерални карактеристики 
 

Локалната самоуправа во мини регионот ја претставуваат двете општини 

Зелениково и Петровец. Двете општини постојат во своите граници од 1996 со новата 

територијална поделба во Република Македонија. 

Двете општини во процесот на изработка на оваа Стратегија се дел од втората 

фаза на фискална децентрализација на Република Македонија, што значи дека успешно 

го спроведуваат процесот на децентрализација во рамките на делегираните 

надлежности. 

 

Просечниот буџет на општина Петровец во последните три години изнесува 

85.096.830 денари, од кои 84.141.840 денари за 2008 година, 70.532.000,00 денари за 

2009 година и 100.616.650 денари за 2010 година. 

 

Просечниот Буџет на Општина Зелениково во последните три години изнесува 

44.433.667денари, од кои 36.970.000 денари за 2008 година, 58.012.000 денари за 2009 

година и 38.319.000денари за 2010 година. 

 

Совети на општините  

 

Во советот на Општината Зелениково има 9 членови, додека во советот на 

Општина Петровец има 11 членови. 

 

Организационата структура и Капацитет на општините  

 

Општина Зелениково  

Организациона структура на администрацијата на Општина Зелениково 

 

 

градпнашалник  

администрираое на прихпди 

финансии и бучет  

нпрмативнп правни и административни 
рабпти 

урбанизам,  кпмунални дејнпсти, 
защтита на живптната средина и ЛЕР  

инспекциски надзпр -  инспектпрат 

внатрещна ревизија  
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Во одделението  за нормативно - правни, општи, административни работи и 

јавни дејности се вработени Виш соработник за јавни дејности, архивар самостоен 

референт, возач на Градоначалникот, одржувач на хортикултура на територијата на 

општината и хигиеничар. Во одделението за финансиски прашања вработен е Советник 

одговорен сметководител. Во одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита 

на животната средина и Локален економски развој вработен е Виш Соработник за 

заштита на животната средина. 

 

Општина Петровец 

Организациона структура на администрацијата на Општина Петровец 

 

 
 

Според систематизацијата на општината во моментот се пополнети следните 

работни места: Секретар на општината, во одделението за нормативно правни и 

административни работи се вработени следните лица: Виш соработник за образование, 

самостоен референт архивар, одговорно лице за административно технички и помошен 

персонал, два возачи, хигиеничар, лица за одржување на хортикултурата на 

територијата на општината и двајца чувари. Во Одделението за финансии, буџет и 

Локален економски развој се вработени: раководител на одделението и самостоен 

референт за сметководствени работи. Во одделението за администрирање на приходи 

се вработени раководител на одделението, виш референт за водење на регистри на 

имотот и помлад референт за дистрибуција на решенија. Во одделението за урбанизам 

вработени се  раководител на одделението, соработник за уредување на градежно 

земјиште и виш референт документарист и архивар. Одделението за внатрешна 

ревизија и одделението за човекови ресурси немаат вработени, а одделението за 

инспекциски надзор вработува еден советник комунален инспектор и еден комунален 

редар. 

 

Во зависност од обемот на работа и големината на мини регионот може да се 

види дека локалната самоуправа и во Зелениково и во Петровец има капацитети, 

меѓутоа истите треба да се зајакнат со цел регионот да биде во можност подобро да ги 

спроведува своите надлежности 

градпнашалник  

администрираое на 
прихпди 

финансии, бучет и лпкален 
екпнпмски развпј 

шпвекпви ресурси  

нпрмативнп правни и 
административни рабпти 

урбанизам , кпмунални 
дејнпсти и защтита на 

живптната средина  

инспекциски надзпр  
инспектпрат 

внатрещна ревизија  
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Анализа, стратешки цели и приоритети 
Анализа на областа локална самоуправа во мини регионот Зелениково - Петровец: 

Јаки страни  Слаби страни  

1. Полесно добивање услуги 

2. Воспоставување на систем за континуирано и 

ефикасно управување на Месните заедници 

3. Континуираност во директните контакти со 

граѓаните / жителите 

4. Побрзо и поедноставно издавање на документи 

и вршење услуги 

5. Ги знаеме проблемите на граѓаните 

6. Достапност на администрацијата до жителите 

7. Донесени ДУП и урбанистичка документација и 

граници за развој на помали места 

8. Програми за уредување на градежно земјиште 

според потребите на граѓаните 

9. Полесно се доаѓа до дозволи за градење 

10. Формирани се Јавни Комунални Претпријатија 

11. Изградени се месни канцеларии 

1. Непренесени надлежности на 

локалната самоуправа  

2. Недоволна застапеност / 

неприсуство на подрачните 

единици на централната власт 

3. Недоволна екипираност со 

стручен кадар на општините  

4. Недоволни финансиски 

средства 

5. Неплаќање на јавни давачки 

од страна на сите субјекти 

6. Слаб систем за наплата на 

општинските давачки 

7. Лоша пракса за наплата 

Можности  Закани 

1. Постоење на индустриски зони 

на територија на општините 

2. Закон за градежно земјиште 

3. Примена на закон за бесправно 

изградени објекти 

1. Голема централизираност 

2. Управување со минерални суровини 

(концесии, градежно земјиште) од страна на 

државата, а не од локалната самоуправа 

3. Државна и локална сопственост 

 

Од страна на тимот за изработка на стратегијата се подготвија следните 

Стратешки цели: 

1. Континуирано инволвирање на месните заедници преку делегирање на 

одредени надлежности и взаемна соработка 

2. Одржување и подобрување на комуникацијата со граѓаните и правните субјекти 

на територијата на мини регионот  

3. Подобрување на кадровата структура на општините во согласност со утврдената 

систематизација  

4. Подобрување на наплатата на јавните давачки 

5. Подобрување на структурата за спроведување на децентрализираните  

надлежности на општините  

6. Подобрување на соработката со ЈСП 

7. Подобрување на соработката со Град Скопје и соседните општини со цел 

подобрување на јавниот превоз  

8. Подобрена соработка со Централната власт  

9. Приклучување на Зелениково на трафостаницата Драчево 

10. Лобирање за изградба на хидроцентрали  

11. Изработка на добри проекти за искористување на средствата од ЕБРД 
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12. Влијание за доделувањето на земјоделските површини на земјоделците 

(подобрување на соработката со министерствата) 

 

Врз основа на стратешките цели се дефинираа следните Стратешки приоритети: 

1. Подобрување на учеството на граѓаните во процесите на донесување на 

одлуки и нивно извршување преку поголемо  вклучување на месните 

заедници и подобрени канали за комуникација со граѓаните во  мини 

регионот 

2. Подобрување на услугите на локалните самоуправи преку воспоставување 

на соодветна организациона поставеност која ќе одговори на потребите во 

мини регионот  

3. Подобрување на јавниот превоз во мини регионот во согласност со 

потребите на граѓаните  

4. Воспоставување на поголема соработка на мини регионот со ЗЕЛС и 

министерствата со цел реализација на соодветни проекти  

 

Во областа на локалната самоуправа приоритетите од страна на тимот  беа 

распределени по следниот редослед 

Приоритет  Вкупно 

гласови  

Ранг  

1. Подобрување на учеството на граѓаните во процесите на 

донесување на одлуки и нивно извршување преку 

поголемо  вклучување на месните заедници и подобрени 

канали за комуникација со граѓаните во мини регионот 

22 2 

2. Подобрување на услугите на локалните самоуправи 

преку воспоставување на соодветна организациона 

поставеност која ќе одговори на потребите во мини 

регионот  

34 1 

3. Подобрување на јавниот превоз во мини регионот во 

согласност со потребите на граѓаните  

12 4 

4. Воспоставување на поголема соработка на мини 

регионот со ЗЕЛС и министерствата со цел реализација 

на соодветни проекти  

20 3 

 

Конечната листа на стратешки приоритети и стратешки цели за областа локална 

самоуправа е следната 

 

1. Подобрување на услугите на локалните самоуправи преку воспоставување 

на соодветна организациона поставеност која ќе одговори на потребите во 

мини регионот  

 Подобрување на кадровата структура на општините во согласност со 

утврдената систематизација  

 Подобрување на наплатата на јавните давачки 

 Подобрување на структурата за спроведување на децентрализираните  

надлежности на општините  
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 Формирање на бригада за противпожарна заштита 

 

2. Подобрување на учеството на граѓаните во процесите на донесување на 

одлуки и нивно извршување преку поголемо  вклучување на месните 

заедници и подобрени канали за комуникација со граѓаните во  мини 

регионот. 

 Континуирано инволвирање на месните заедници преку делегирање на 

одредени надлежности и взаемна соработка 

 Одржување и подобрување на комуникацијата со граѓаните и правните 

субјекти на територијата на мини регионот  

 

3. Воспоставување на поголема соработка на мини регионот со ЗЕЛС и 

министерствата со цел реализација на соодветни проекти  

 Приклучување на Зелениково на трафостаницата Драчево 

 Лобирање за изградба на хидроцентрали  

 Изработка на добри проекти за искористување на средствата од ЕБРД 

 Влијание за доделувањето на земјоделските површини на земјоделците 

(подобрување на соработката со министерствата) 

 

4. Подобрување на јавниот превоз во мини регионот во согласност со 

потребите на граѓаните  

 Изработка на студија и стратегија за потребите од јавен превоз на 

територијата на мини регионот  

 Подобрување на соработката со ЈСП 

 Подобрување на соработката со Град Скопје и соседните општини со цел 

подобрување на јавниот превоз  

 Воведување на кружен ток на сообраќај во ноќните часови  
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Листа на утврдени приоритети за локален економски развој на мини 

регионот Зелениково – Петровец со резултати од гласањето 
 

Листа на сите приоритети при изработката на Стратегијата за ЛЕР на мини 

регионот Зелениково - Петровец: 

Приоритет  Вкупно   Место 
1. Преиспитување на постоечките, реализација на 

адекватните и донесување на нови Урбанистички 

планови според постоечките можности за 

инвестирање во мини регионот 

46 1 

2. Изработка на проектна документација и изградба 

и реконструкција на локалната патна мрежа 

40 3 

3. Подобрување на водоснабдувањето и поставување 

на услови за изградба на канализациона мрежа 

43 2 

4. Подобрување на состојбата со одведување на 

водите преку формирање на водни заедници  

20 13 

5. Зајакнување на капацитетите на ЈКП за 

извршување на сите нивни надлежности и 

одговорности  

36 5 

6. Ставање на сите постоечки неискористени 

објекти во функција на ЛЕР на мини регионот 

25 10 

7. Подобрување на капацитетите на локалната 

самоуправа во мини регионот во однос на 

поддршката на стопанството, земјоделците, МСП 

и други  

31 8 

8. Подобрување на условите за привлекување на 

инвеститори во мини регионот  

35 6 

9. Изработка на стратегија за развој на туризмот во 

мини регионот  

38 4 

10. Поддршка на земјоделството во регионот  33 7 

11. Овозможување на услови за задржување на 

високо образованите кадри од регионот преку 

стимулации со привремени вработувања  

3 22 

12. Подобрување на работата и функционирањето на 

Невладиниот Сектор во мини регионот  

0 26 

13. Воспоставување на соодветни информативни 

канали во мини регионот  

1 24 

14. Подобрување на примарната здравствена заштита 

во мини регионот 

11 16 

15. Изработка на план и програма за интегрирано 

управување со отпад на територијата на мини 

регионот Зелениково - Петровец  

2 23 

16. Превземање на мерки за намалување на 

загадувањето од постоечките загадувачи   

5 20 

17. Подигање на нивото на еколошката свест кај 7 19 
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жителите на мини регионот во однос на јавното 

учество во процесите на донесување на одлуки 

кои се однесуваат на животната средина 

18. Подготвување на програма за развој на културата 

во мини регионот Зелениково - Петровец 

9 17 

19. Подготвување на програма за промовирање и 

искористување на културното наследство во мини 

регионот  

21 12 

20. Подобрување на условите за социјална заштита во 

мини регионот преку подобрување на постоечката 

инфраструктура со ваква намена  

8 18 

21. Воспоставување на систем на едукација и 

подобрување на социјалната заштита во мини 

регионот  

17 14 

22. Подобрување на учеството на граѓаните во 

процесите на донесување на одлуки и нивно 

извршување преку поголемо  вклучување на 

месните заедници и подобрени канали за 

комуникација со граѓаните во мини регионот 

28 9 

23. Подобрување на услугите на локалните 

самоуправи преку воспоставување на соодветна 

организациона поставеност која ќе одговори на 

потребите во мини регионот  

23 11 

24. Подобрување на јавниот превоз во мини регионот 

во согласност со потребите на граѓаните  

1 25 

25. Воспоставување на поголема соработка на мини 

регионот со ЗЕЛС и министерствата со цел 

реализација на соодветни проекти  

4 21 

26. Подобрување на основните услови во 

образованието во мини регионот Зелениково - 

Петровец  

0 27 

27. Подобрување на спортот во мини регионот 

Зелениково - Петровец преку организирање на 

соодветни спортски настани и нивно 

поддржување  

13 15 
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Три најважни приоритети за локален економски развој на мини 

регионот Зелениково - Петровец 
 

Според гласањето од страна на тимот за изработка на ЛЕР како главни 

приоритети за реализација со цел да се подобри локалниот економски развој на мини 

регионот се избрани: 

Приоритет Гласови  Место 

1. Преиспитување на постоечките, реализација на 

адекватните и донесување на нови Урбанистички 

планови според постоечките можности за инвестирање 

во мини регионот 

46 1 

2. Подобрување на водоснабдувањето и поставување на 

услови за изградба на канализациона мрежа 

43 2 

3. Изработка на проектна документација и изградба и 

реконструкција на локалната патна мрежа 

40 3 
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Заклучоци и препораки 
 

Стратегијата за локален економски развој има за цел да обезбеди одржлив 

развој на локалната заедница, користејќи ги расположливите природни ресурси и 

човечки потенцијали насочени кон создавање на еколошки прифатлив, економски 

остварлив, социјално партиципативен и праведен, културно интегриран и висок 

животен стандард. 

Карактеристиките на мини регионот Зелениково - Петровец нудат голем број на 

можности според кои Локалниот економски развој би се насочил да придонесе кон 

постигнување на целите. Пред се добрата местоположба, близината на градот, добрата 

поврзаност на регионот со сите видови на сообраќај кои постојат во државата,  

богатството со води, минерални води, шуми, планини, богатото поле, како и  другите 

природни и културни богатства треба да бидат главниот двигател на локалниот развој 

на овој мини регион. Од друга страна процесот на децентрализација и добивањето на 

поголеми надлежности, одговорности и можности развојот да се планира на локално 

ниво,  ќе доведат до напредок кој е резултат на локалните потреби и карактеристики. 

Исто така можностите кои стојат на располагање пред општините за користење на 

предпристапната помош од страна на европската унија придаваат поголемо значење на 

овој стратешки документ со кои користењето на дел од тие средства е и условено. 

 

Овој стратешки документ сугерира насоченост на сите актери во мини регионот 

кон подобрување на физичката инфраструктура со што ќе се придонесе за подобрување 

и на меката инфраструктура која е предуслов за добар локален развој.  

 

Сето тоа е изразено преку поставените приоритети на мини регионот кои се 

зацртани како оние на кои треба да им се посвети најголемо внимание при почетокот 

на реализацијата на овој документ. Со цел да се постигне добар и одржлив развој 

најпрво е потребно да се постават добри предуслови за истиот да започне. 

 

 Како најважен приоритет е ставен оној кој се однесува на урбанистичката 

документација за развој на регионот кој гласи преиспитување на постоечките, 

реализација на адекватните и донесување на нови Урбанистички планови според 

постоечките можности за инвестирање во мини регионот. Важно е да се напомене 

дека во рамките на реализацијата на овој приоритет потребно е да се посвети внимание 

на поврзаноста на втората и третата стратешка цел како контрадикторни, но воедно 

многу поврзани цели. Тоа доаѓа од фактот што општините Зелениково и Петровец при 

реализирањето на оваа документација во иднина мора да посветат внимание да не 

направат дисбаланс во однос на својата мисија и визија за иднината на регионот. Мора 

да направат напори да ја зачуваат рамнотежата во регионот и да не направат големи 

грешки во однос на заштитата на животната средина и губење на земјоделското 

земјиште како една од неколкуте компаративни предности на овој мини регион. 

Ставањето на основните потреби на населението со цел да се обезбеди 

социјалната одржливост на регионот е одредена преку приоритетот за подобрување на 

водоснабдувањето и поставување на услови за изградба на канализациона мрежа. 

Како резултат на спроведувањето на стратешките цели поврзани со воспоставување на 

добар систем за водоснабдување на територијата на целиот мини регион во сите 

населени места се очекува да се подобрат условите како за живеење така и за 

инвестиции во регионот. На тој начин ќе се овозможат подобри услови за 
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привлекување на туристи и ќе се овозможи добар рурален развој. Преку 

воспоставувањето на канализациони системи во сите населени места и подобрување на 

состојбата на постоечките септички јами ќе се овозможи намалување на загадувањето 

на регионот преку соодветно управување со отпадните води. При изработката на 

ваквиот систем за управување со отпадни води ќе се обезбедат услови за примена на 

практики за користење на енергетскиот потенцијал на овој вид на биомаса за добивање 

на енергија. 

Во духот на балансираниот локален развој со обезбедување услови за добар 

економски равој е избран и третиот по важност приоритет на Стратегијата за локален 

економски развој на мини регионот Зелениково - Петровец кој се состои во Изработка 

на проектна документација и изградба и реконструкција на локалните улици и 

патишта. Во рамките на овој приоритет се зацртани неколку цели од кои едната се 

однесува на поврзувањето на регионот преку асфалтирање на патниот правец Таор – 

Ржаничино и со изградба на мост на реката Вардар, а другата која е поврзана со 

изградбата на патишта кон земјоделските површини потврдува дека развојот на мини 

регионот ќе се спроведува на начин со кој би ги задоволиле локалните  потреби според 

неговите карактеристики.  

Со спроведувањето на оваа Стратегија за локален развој ќе се надминат серија 

на постоечки проблеми кои се однесуваат на доминантната стопанска гранка во 

регионот: земјоделството. Воедно ќе се придонесе за интегриран развој на целиот 

регион преку надминување на постоечките проблеми и искористување на 

компаративните предности на овој регион.  

 

Со овој документ се обезбедува начин преку кој систематски ќе се пристапи кон 

организирање и искористување на здравата и чиста околина, природните богатства 

изразени и големото културно наследство на територијата на овој регион. Сите овие 

предности можат да обезбедат добри услови за овие две рурални општини во насока на 

современите трендови за интегриран рурален развој. Како една од најпотенцијалните 

области за развој на овој мини регион е развојот на туризмот кој би ги поврзал 

руралниот туризам, бањскиот комплекс и културното наследство. Добрата поврзаност 

на регионот може да придонесе кон еден здрав, одржлив развој кој ќе ги интегрира во 

себе сите крактеристики на одржливост од економски, социјален и еколошки аспект. 
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Акциони планови за трите најважни приоритети во мини регионот Зелениково - Петровец 
 

Приоритет 1: 
Преиспитување на постоечките, реализација на адекватните и донесување на нови Урбанистички планови 

според постоечките можности за инвестирање во мини регионот 

Стратешка 

цел 

Проекти - 

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори за  

успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Реализација 

на 

постоечките 

урбанистички 

документации 

1. 

Трансформациј

а на државно 

земјиште 

1. Утврдување на 

парцелите кои се 

подложни на 

трансформација; 

2. Спроведување на 

постапка за 

трансформација; 

3.Трансформација на 

земјиштето; 

Успешно 

трансформира

но земјиште 

Процент на 

трансформирано 

земјиште 

 2011-2012  

(1 година) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

- Агенција за 

катастар на 

недвижности 

10.000 

2. Расчистување 

на имотно - 

правни односи 

1. Усогласување на 

фактичката со правната 

состојба во имотно-

правните односи и во 

случаите кога една од 

страните е државата; 

Расчистени 

имотно - 

правни 

односи 

Имотни листови 

со право на 

приватна 

сопственост 

2011-2013  

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

- 

Министерство 

за транспорт 

и врски 

50.000 

3. 

Приспособувањ

е на плановите 

согласно 

потребите 

1. Анализа на 

постоечката 

документација, 

степенот на нејзината 

реализација и 

Изработени 

Урбанистички 

Планови 

според 

реалните 

Вкупна 

површина на 

урбанизирано 

земјиште 

2011-2012  

(1 година) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

100.000 
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можностите за нејзина 

дореализација; 

2. Утврдување на 

потреба од измена и 

дополнување и 

пренамена на 

постоечката 

документација; 

потреби и 

можности на 

инвеститори 

 

4. Продажба на 

земјиштето 

1. Спроведување на 

постапка за продажба; 

Успешно 

спроведена 

постапка за 

продажба 

- Број на 

инвеститори 

- Површина на 

продадено 

земјиште 

 2011-2013 

 (2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

10.000 

5. Реализација 

на градба 

1. Спроведување на 

постапка за издавање 

одобрение за градба; 

Изградба на 

објекти 

Број на 

изградени 

објекти 

 2011-2014  

(3 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

10.000 
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Приоритет 1: 
Преиспитување на постоечките, реализација на адекватните и донесување на нови Урбанистички планови 

според постоечките можности за инвестирање во мини регионот 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори 

за  успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Урбанизација 

според 

потребите на 

инвеститорите 

1.  Анализа на 

фактичката 

состојба 

1. Спроведување на постапка 

за анкета; 

2. Анализа на добиените 

податоци; 

3. Сублимирање на 

податоците добиени од 

анализата; 

Програма за 

урбанистичк

о планирање 

Донесени 

нови и 

изменети 

Урбанистички 

Планови 

 2011 - 2012 

 (1 година) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

350 

2. Измена и 

дополнување 

на 

постоечките 

Урбанистички 

Планови 

1. Донесување на Одлуки од 

Советите на Општините за 

измена и дополнување; 

2. Тендер за избор на 

проектантска куќа; 

3. Изработка на нацрт 

планови; 

4. Јавна анкета и јавна 

презентација; 

5. Донесување на плановите; 

Усогласени 

Урбанистичк

и Планови 

Број на 

измени и 

дополнувања 

на Плановите 

 2011 - 2013  

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

50.000 

3.Донесување 

на нови 

планови 

1. Донесување на Одлука од 

Советите на Општините за 

изработка на нови планови; 

2. Тендер за избор на 

проектантска куќа; 

3. Изработка на нацрт 

планови; 

4. Јавна анкета и јавна 

презентација; 

5. Донесување на плановите; 

Донесени 

нови 

Урбанистичк

и Планови 

Урбанизирана 

површина 

 2012 - 2014  

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

100.000 
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Приоритет 1: 
Преиспитување на постоечките, реализација на адекватните и донесување на нови Урбанистички планови 

според постоечките можности за инвестирање во мини регионот 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори за  

успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Контролирано 

урбанизирање 

на земјоделско 

земјиште 

1. Изработка на 

студија за 

искористеноста 

на 

земјоделското 

земјиште 

1.Анализа на 

состојбата со 

земјоделското 

земјиште; 

2. Сублимирање на 

податоците; 

3. Пристапување кон 

изработка на студија; 

Изготвена 

студија 
Студија 

 2011-2013  

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

3.000 

2. 

Урбанизација 

на 

нерентабилно 

земјоделско 

земјиште 

1. Донесување на 

Одлука од Советите 

на Општините за 

изработка на нови 

планови; 

2. Тендер за избор на 

проектантска куќа; 

3. Изработка на нацрт 

планови; 

4. Јавна анкета и 

јавна презентација; 

5. Донесување на 

плановите; 

Пренаменето 

земјоделско 

земјиште 

Урбанистичките 

Планови 

 2012-2014  

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

30.000 
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Приоритет 

2: 
Подобрување на водоснабдувањето и поставување на услови за изградба на канализациона мрежа 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори 

за  успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Одржување 

на 

водоводна 

мрежа 

1. 

Реконструкци

ја на 

постојниот 

систем за 

водоснабдува

ње 

1.Идентификација на 

проблемите кои го 

условуваат недостигот од 

вода; 

2. Изработка на студија и 

избор на технички и 

економски оправдано 

решение и утврдување на 

тарифи; 

3. Изработка на основен 

проект; 

4. Распишување на тендер 

за избор на најповолен 

изведувач; 

5. Спроведување на 

проектот согласно 

предвидената динамика на 

градба; 

Реконструиран 

систем за 

водоснабдување 

Намален 

процент на 

загуба во 

примарната 

мрежа 

 2011-2016 

(5 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

900.000 

2.Зајакнување 

на свеста на 

населението 

во однос на 

рационалното 

користење на 

водните 

ресурси 

1. Директни средби со 

граѓаните и промовирање на 

одржливото управување со 

водните ресурси; 

2. Едукација на населението 

за техниките на штедење на 

водата; 

Зајакната свест 

кај граѓаните во 

однос на 

рационалното 

користење на 

водата 

Намален број 

на диви 

приклучоци и 

поголема 

искористенос

т на мрежата 

2011-2014 

 (3 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

- ЈКП на 

двете 

Општини 

5.000 
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3. Одржливо 

работење на 

ЈКП 

1.Воспоставување на сет 

индикатори за работењето 

на ЈКП; 

2. Воведување на соодветни 

економски инструменти за 

подобрување на работењето 

на ЈКП; 

3. Соодветно спроведување 

на законските казнени 

одредби; 

4. Зголемување на степенот 

на наплата; 

5. Зајакнат инспекциски 

надзор; 

- Кадровска 

екипираност на 

ЈКП 

- Превземање на 

сите ингеренции 

Одржливо 

работење на 

ЈКП и 

намалување 

на загубите 

2011-2014 

 (3 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

- ЈКП на 

двете 

Општини 

10.000 

 

 

Приоритет 2: Подобрување на водоснабдувањето и поставување на услови за изградба на канализациона мрежа 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори 

за  успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Проширување 

на 

водоводната 

мрежа и 

приклучување 

на нови 

корисници 

1.Реконструкција 

на постојниот 

систем за 

водоснабдување 

1.Идентификација на 

проблемите кои го 

условуваат недостигот на 

вода 

2. Изработка на студија и 

избор на технички и 

економски оправдано 

решение и утврдување на 

тарифи 

3. Изработка на основен 

Изградени 

водоснабдителн

и системи 

Изработена 

студија 

2011-2012 

 (1 година) 

Одделенијата 

за комунални 

дејности на 

двете 

Општини 

100.000 
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проект 

4. Распишување на 

тендер за избор на 

најповолен изведувач 

5.Спроведување на 

проектот согласно 

предвидената динамика 

на градба 

2. Зајакнување 

на свеста на 

населението во 

однос на 

рационалното 

користење на 

водните ресурси 

1. Директни средби 

(едукација) со граѓаните 

и промовирање на 

одржливото управување 

со водните ресурси 

80% намалена 

загуба на вода 

80% 

присуство на 

реализирани 

средби 

2011-2016 

(5 години) 

ЈКП на двете 

Општини 
10.000 

3. Одржливо 

работење на ЈКП 

1. Воведување на 

соодветни економски 

инструменти за 

подобрување на 

работењето на ЈКП 

2. Воспоставување на сет 

индикатори за 

работењето на ЈКП 

3. Зголемување на 

степенот на наплата 

4. Зајакнат инспекциски 

надзор 

Навремено и 

редовно 

остварување на 

активностите и 

обврските на 

ЈКП 

- 75% 

наплата 

- Број на 

извршени 

увиди и 

поднесени 

прекршочни 

пројави 

2011-2016 

(5 години) 

ЈКП на двете 

Општини 
20.000 
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Приоритет 2: Подобрување на водоснабдувањето и поставување на услови за изградба на канализациона мрежа 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори 

за  успех 

Предвиде

н период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Изградба на 

канализациони 

системи и 

приклучување 

на сите 

населени 

места на 

истите 

 

1. Изработка на 

предлог 

програма за 

одведување, 

собирање и 

прочистување на 

отпадните води 

(чл.114 од Закон 

за води) 

1.Проценка на влијанието 

на отпадните води врз 

животната средина 

2. Утврдување на 

економската оправданост 

за изградба на системи за 

одведување, собирање и 

третман на отпадните 

води 

3. Предлог на технички 

одржливи решенија за 

заштита на квалитетот на 

површинските/подземните 

води 

Економски и 

финансиски 

оправдана 

изградба на 

системи за 

одведување и 

третман на 

отпадните 

води 

Усвојување 

на планот од 

страна на 

Советите на 

Општините 

Еднаш 

годиншно 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

5.000 

2. Изградба на 

системи за 

одведување, 

собирање и 

третман на 

отпадни води 

согласно 

Програмата за 

одведување и 

третман на 

отпадните води 

1. Изработка на техничка 

документација за сите 

населени места и изградба 

на пречистителни станици 

2.Изработка на студија за 

ОВЖС 

3. Доградба/изградба на 

канализациони системи, 

системи за одведување на 

атмосферските води и 

пречистителни станици 

Изградени 

системите за 

заштита на 

водите од 

загадување 

Изработена 

документациј

а за изградба 

на системите 

2011-2013 

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

1000000 
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3. Зајакнување на 

капацитетите на 

општините за 

спроведување на 

инфраструктурни 

проекти 

1. Вработување на 

квалификуван кадар за 

целосно спроведување на 

проектите 

2. Реализирање на обука 

за вработените во 

Општините за управување 

со квалитетот 

Спроведено 

управувањето 

со квалитет 

Број на 

вработен и 

обучен кадар 

2011-2012 

(1 година) 

-Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

10.000 

4. Зајакнување на 

капацитетите на 

операторот со 

системите за 

одржливо 

управување со 

системите 

1. Изработка на бизнис 

план / инвестициона 

програма со анализа на 

алтернативни 

институционални модели, 

вклучително ЈПП 

2. Обука на кадар за 

економски и финансиски 

одржливо управување со 

системите 

3. Набавка на потребна 

опрема согласно инв. 

програма 

Одржливо 

управување на 

системите за 

одведување и 

третман на 

отпадните 

води 

Изработена 

програма 

2011-2012 

(1 година) 

Одделенијата 

за комунални 

дејности на 

двете 

општини 

10.000 

5. Спроведување 

на кампања за 

подигање на 

јавната свест на 

населението во 

текот на 

реализацијата на 

проектите 

1.Директни средби со 

населението за 

промовирање на 

придобивките од 

реализацијата на проектот 

Редовно 

плаќање на 

услугата од 

страна на 

домаќинствата 

90% 

потпишани 

договори 

2011-2016 

(5 години) 

Одделенијата 

за комунални 

дејности на 

двете 

општини 

10.000 
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Приоритет 

3: 
Изработка на проектна документација и изградба и реконструкција на локалните патишта и улици 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори 

за  успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Изградба на 

патишта до 

земјоделски 

површини 

1. Изработка на 

проектна 

документација 

1. Донесување на програми 

за локални патишта и улици; 

2. Избор на проектант; 

3. Изработка на проектот; 

Изработена 

проектна 

документација 

Број на 

изработени 

документации 

2011-2013 

 (2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

30.000 

2. Расчистување 

на имотно - 

правни односи 

1. Усогласување на 

фактичката со правната 

состојба во имотно - 

правните односи; 

2. Расчистување на имотно - 

правните односи и во 

случаеви кога едната страна 

е државата; 

Расчистени 

имотно - 

правни односи 

Имотни 

листови 

2011 - 2013 

 (2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

50.000 

3. Распишување 

на тендер за 

избор на 

изведувач 

1. Одлука за распишување на 

тендер за изградба на дадена 

улица; 

2. Објавување на тендер; 

3. Избор на изведувач на 

работите; 

Успешно 

распишан 

тендер 

Избрани 

изведувачи 

2012 - 2014  

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

2.000 

4. Асфалтирање 

на улици 

1. Припрема на терен 

(претходни работи); 

2. Асфалтирање на дадена 

улица; 

Асфалтирани 

улици 

Површина на 

асфалтирани 

улици 

2011 - 2016  

(5 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

500.000 
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Приоритет 3: Изработка на проектна документација и изградба и реконструкција на локалните патишта и улици 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори за  

успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Одржување на 

асфалтирани 

патишта 

1. Донесување 

на соодветни 

програми 

1. Изработка на 

програми; 

2. Усвојување на 

програмите од 

Советите на 

Општините; 

Донесена и 

усвоена 

програма 

- Процент на 

реализација на 

програмата 

- Програмата за 

одржување на 

патишта 

2011-2016  

(5 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

5.000 

2.Распишување 

на тендер за 

избор на 

изведувач 

1. Одлука за 

распишување на 

тендер за 

одржување на 

дадена улица; 

2. Објавување на 

тендер; 

3. Избор на 

изведувач на 

работите; 

Успешно 

распишан 

тендер 

Избран 

изведувач 

Еднаш 

годишно 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

5.000 

3. Одржување 

и 

реконструкција 

според 

потребите на 

патиштата 

1. Зимско 

одржување на 

патиштата; 

2. Одржување на 

проодноста на 

патиштата; 

Реконструирани 

и проодни 

патишта 

Површина на 

реконструирани 

патишта 

2011- 2016  

(5 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

200.000 
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Приоритет 3: Изработка на проектна документација и изградба и реконструкција на локалните патишта и улици 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори 

за  успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Асфалтирање 

на локални 

патишта и 

улици 

1. Донесување 

соодветни 

програми 

1. Изработка на 

соодветна програма; 

2. Усвојување на 

Програмите од Советите 

на Општините; 

Донесена и 

усвоена 

програма 

Процент на 

реализација 

на програмата 

2011 - 2016 

 (5 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

5.000 

2. Изработка на 

проектна 

документација 

1. Донесување на 

Програми за изградба на 

локални патишта и 

улици; 

2. Избор на проектант; 

3. Изработка на 

проектот; 

Изработена 

проектна 

документација 

Број на 

изработени 

документации 

 2011 - 2013  

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

30.000 

3.Распишување 

на тендер 

1. Одлука за 

распишување на тендер 

за изградба на дадена 

улица; 

2. Објавување на 

тендер; 

3. Избор на изведувач 

на работите; 

Успешно 

распишан и 

спроведен 

тендер 

Избран 

изведувач 

2012 - 2014  

(3 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

2.000 

4. Изведба 

(асфалтирање) 

на локални 

улици и 

патишта 

1. Припрема на терен 

(претходни работи); 

2. Изградба или 

реконструкција на 

дадена улица; 

Асфалтирани и 

реконструирани 

улици 

Површина на 

асфалтирани 

улици 

2011 - 2016 

 (5 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

1000000 
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Приоритет 3: Изработка на проектна документација и изградба и реконструкција на локалните патишта и улици 

Стратешка 

цел 

Проекти-

проектни 

задачи 

Активности 
Очекувани 

резултати 

Индикатори 

за  успех 

Предвиден 

период 
Одговорен 

Буџет 

(EUR) 

Изградба на 

мост на реката 

Вардар за 

подобра 

комуникација 

во мини 

регионот 

преку патот 

Таор - 

Ржаничино 

1.Студија за 

изнаоѓање на 

идејно 

решение 

1. Изработка на 

проектна задача; 

2. Избор на 

консултант; 

3. Изработка на 

студија; 

4. Донесување 

Одлука за изработка 

на проект; 

Изработена 

студија 

Документот 

(студија) 

2011 - 2012 

 (1 година) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

 

100.000 

2. Изработка 

на проект 

1. Распишување на 

тендер за изработка 

на проектот; 

2. Избор на 

проектант; 

3. Израбтка на 

проектот; 

Усвоен и 

ревидиран 

проект 

Документот 

(проектот) 

2012 - 2013 

 (1 година) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

30.000 

3. Изградба на 

објектот 

1. Распишување на 

тендер за изработка 

на проектот; 

2. Избор на 

проектант; 

3. Израбтка на 

проектот; 

Изграден 

објект (мост) 
Мост 

2013 - 2015  

(2 години) 

- Општина 

Петровец 

- Општина 

Зелениково 

1.000.000 

 


