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1. РЕГИПНАЛНП ППКРУЖУВАОЕ 

 

1.1 Градпт вп негпвптп регипналнп ппкружуваое 
 
Опщтина Кпнше е рурална ппщтина вп Југпистпшна Македпнија. Центар на ппщтината е 

селптп Кпнше и вп рамките на Опщтина Кпнше се ущте 13 други населени места. 

Опщтината се напда на 580 м н.в. ппд падините на планината Серта на пкплу 150 

килпметри пддалешенпст пд главнипт град Скппје, на автппатпт Радпвищ – Струмица. 

Опщтина Кпнше има вкупнп население пд 3,690 жители (2002) и вкупна ппврщина пд 

233,05 килпметри квадратни. 

 

 
Слика 1. Местппплпжба на Опщтина Кпнше вп рамките на Република Северна Македпнија 

 

Сппред  теритпријалната  прганизација  на  единиците  на  лпкалната  сампуправа  пд  

2005  гпдина, ппдрашјетп  на  Опщтина  Кпнше  гп  спшинуваат  следниве  14  населени  

места:  Габревци,  Гарван,  Гпрна Вращтица,  Гпрни  Липпвиќ,  Дединп,  Дплна  

Вращтица,  Дплни  Липпвиќ,  Дплни  Радещ,  Загпрци,  Кпнше, Лубница, Негренпвци, 

Ракитеци и Скпруща. Опщтина Кпнше се граниши сп Опщтина Штип, Опщтина 

Негптинп, Опщтина Демир Капија, Опщтина Валандпвп, Опщтина Струмица, Опщтина 

Василевп и Опщтина Радпвищ. 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88
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Автппати, експресни и магистрални патищта 
Индиректен пристап на магистрален патен правец  А4 преку регипнален патен правец 
P2433. 
Регипнални патни правци щтп ппминуваат низ ппщтината: P2433. 
Оддалешенпст на ппщтината пд аерпдрпми (км) 
„Аерпдрпм Скппје“ – Скппје 143 км 
„Свети Аппстпл Павле“ – Охрид 268 км 
Аерпдрпм Сплун, Грција 215 км 
Аерпдрпм Спфија, Бугарија 292 км 
Оддалешенпст на ппщтината пд железница 
Железнишка станица Гевгелија 113 км 
Железнишка станица Миравци 104 км 
Железнишка станица Штип 75 км 
Оддалешенпст на ппщтината пд пристанищте (км) 
Пристанищте Сплун, Грција 192 км 
Пристанищте Драш, Албанија 432 км 
Пристанищте Бургас, Бугарија 626 км 

Оддалешенпст на ппщтината пд гранишни премини (км) 
Грција 119 км 
Бугарија 95 км 
Србија 174 км 
Кпспвп 180 км 
Албанија 264 км 
Оддалешенпст на ппщтината пд ппважни градпви (км) 
Скппје 162 км 
Сплун 192 км 
Спфија 289 км 
Белград 563 км 
Загреб 950 км 
Истанбул 778 км 
Виена 1.171 км 
Будимпещта 934 км 
Табела 1. Ппзнашајни сппбраќајни врски на Опщтина Кпнше  

 
 
 
 
1.2 Регипналната екпнпмија и границите на пкплината на градпт 
 
Главни екпнпмски активнпсти вп Опщтина Кпнше се земјпделствптп, стпшарствптп, 

впдпстппанствптп и щумарствптп. Ппсебен акцент има прпизвпдствптп на 

виспкпквалитетен тутун пд типпт “Јака” сп пкплу 1.000.000 килпграми гпдищнп, щтп 

претставува 5% пд вкупнптп прпизвпдствп на тутун вп Република Македпнија. 
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 Структура на компаниите 

Слика 2. Брпј на активни делпвни субјекти  

 

Вп населените места вп ппщтината има регистриранп самп мали тргпвски пбјекти 

(прпдавници), субјекти за линиски лпкален патен превпз и мал стппански капацитет за 

пткуп и прерабптка на млекп. 

Дпминантни индустрии вп Опщтина Кпнше се: земјпделствп (прпизвпдствп на тутун), 

стпшарствп, впдпстппанствп и щумарствп. 

Слика 3. Делпвни субјекти пп дпминантни индустрии вп Опщтина Кпнше 

 

 Туристички потенцијали и инфраструктура 

Вп изминатипт перипд, Опщтина Кпнше успеа да гп привлеше вниманиетп на туристите 

и да ги презентирашистата и здрава пкплина сп езера, планини, манастири, нпистп така 

и лпкалните манифестации, здравата и традиципнална храна и гпстппримствптп 

нажителите. Опщтина Кпнше има изпбилствп пд убавини щтп пвпзмпжуваат туристишка 

ппнуда за лпвнипт и рибплпвнипт туризам, цркпвнп-културнипт туризам, езерскипт 

туризам, планинарскипт туризам и др. 
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Слика 4. Панпрама на езерп Мантпвп, Опщтина Кпнше 
 

Вп ппглед на туризмпт, езерптп Мантпвп и негпвата пкплина мпже да ппнудат брпјни 

ппгпднпсти, какп шист впздух, прекрасен прирпден пејсаж сп импресивни вулкански 

купи вп пкплината, разнпвиден жив свет, мир и тищина, сп кпи се карактеризира 

теритпријата на езерптп. Езерптп се напда на пддалешенпст пд 15 км пд Кпнше, 18 км пд 

Радпвищ и 25 км пд Штип. Сместенп е вп северпзападнипт дел на Опщтина Кпнше, вп 

неппсредна близина на селата Дплни Радещ, Габревци и Дплна Вращтица. Мантпвп е 

изграденп кпн крајпт на 70-тите гпдини на минатипт век, сп преградуваое на реката 

Крива Лакавица. Преградуваоетп е направенп сп каменп-насипна брана сп глиненп 

јадрп. Езерптп има правец на прптегаое северпзапад-југпистпк, сп дплжина пд 4,5 км 

и прпсешна щирина пд 600–800 м. Брегпт, дплг 15,2 км, е прилишнп разгранет сп 6 

истакнати заливи и некплку пплупстрпви. Прпсешнптп нивп на езерптп се напда на 

надмпрска висина пд 402 м, нп тпа псцилира пп некплку метри, вп зависнпст пд 

сезпната. Мантпвп максималнп мпже да акумулира 49 милипни метри кубни впда. 

Окплу езерптп има изграденп пкплу 150 викенд-куќи и пд страна на Опщтината е 

израбптен урбанистишки план за изградба на хптел, автпкаппви, мали тргпвски 

спдржини и викенд-куќи. На самптп езерп ппстпи туристишка населба „Влащки 

кплиби“,кпја е финансирана пд ИПА-Прпграма за прекугранишна спрабптка на 

Опщтина Кпнше сп Р. Грција и Р. Бугарија. Вп неа има щест влащки кплиби сп урбанп 

уредуваое и ппставена урбана ппрема, лпкалитет кпјщтп пбезбедува исклушителнп 

живпписен ппглед кпн езерптп Мантпвп и претставува пријатнп местп за пдмпр и 

релаксација.  

Црквата „Свети Стефан“ е среднпвекпвен македпнски правпславен цркпвен храм 

кпјщтп се напда вп селптп Кпнше. Црквата се напда вп западнипт дел на селптп, вп 

неппсредна близина дп ушилищтетп „Гпце Делшев“. Изградена е вп 

среднпвекпвиетп,вп XIV век, пптпшнп вп 1366 гпдина. Вп минатптп црквата била 

манастир сп мпнаси и гп нпсела иметп „Света Бпгпрпдица“, пп кпе е и денес ппзната 
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меду населениетп.Вп врска сп истпријата на манастирпт е и нарпдната приказна 

запищана пд Маркп Цепенкпв, сппред кпја вп црквата вп селптп Кпнше се напдала 

шудптвпрната икпна ппсветена на Св. Бпгпрпдица. Некпј шпвек ја нащпл на празникпт 

ппсветен на св. Кпнстантин и Елена и пттпгащ селаните, тпкму на пвпј ден, се спбирале 

на местптп каде щтп била прпнајдена икпната. 

Слика 5. Црква „Свети Стефан“ 1366 гпдина, Опщтина Кпнше 

 

 Земјоделски ресурси и производи 

Опщтина Кпнше,какп редпк прирпден ареал сп 100% екплпщки шиста живптна средина, 

сп гплеми ресурси и пптенцијали за прпизвпдствп на здрава храна, распплага и сп 

пгрпмнп щумскп и впднп бпгатствп. 

Кпнше денес е типишнп рурална ппщтина, каде щтп земјпделствптп, стпшарствптп, 

впдпстппанствптп и щумарствптп биле и ќе бидат директнп вклушени вп развпјпт, сп 

ппсебен акцент врз прпизвпдствптп на виспкпквалитетен тутун пд типпт „јака“. 

Прпизвпдствптппд пкплу 1000000 килпграми пд прпизвпдителите на нащата ппщтина 

претставува 5% пд вкупнптп прпизвпдствп на тутун на државнп нивп и за негп се 

заинтересирани ппвеќе дпмащни и странски кпмпании за пткуп на тутун.  

 Дрвја 

Опщтината распплага сп атрактивни щумски предели бпгати сп разнпвидна флпра и 

фауна. На пвпј прпстпр се среќава интересен и разнпвиден растителен свет сп 

дпминантна распрпстранетпст на щумскипт кпмплекс, кпјщтп гп спшинуваат дабпвите и 

букпвите  щуми. Дпминантнп местп заземаат щумите вп државна сппственпст, а истп 

така има и щуми вп приватна сппственпст. 
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 Минерали, руда  

Опщтина Кпнше, ппкрај тпа щтп е една шиста и екплпщки здрава средина, распплага и 

сп пгрпмни резерви на мермер, глина и бакарна руда, сп застапенпст и на ппвеќе 

благпрпдни метали, щтп претставува и еден иден пптенцијал на рударствптп, пднпснп 

мпжен ппшетпк за нпв прпфил и индустриски развпј на ппщтината. 

Вп градба е рудник за искпристуваое на металишни сурпвини (бакар и златп) на 

лпкалитет Бпрпв Дпл вп КО Гпрна Вращтица.  

 
1.3 Демпграфија 
 

Сппред статистишките ппдатпци пд Ппписпт вп 2002 гпдина, пп нпвата теритпријална 

ппделба вп 2005 гпдина, Опщтина Кпнше брпи 3.536 жители. Вп Опщтина Кпнше има 

вкупнп 1.057 дпмаќинства, вкупнипт брпј на станпви 1.174, а прпсешната гплемина на 

семејствп изнесува 3,3 шленпви. 

Структурата на населениетп сппред наципналната припаднпст вп Опщтина Кпнше е 

следната: 

- Македпнци – 3.009 лица;  

- Турци – 521 лица; 

- Срби – 3 лица; 

- Останати – 3 лица.  

Сппред пплпвата структура на населениетп, вп Опщтина Кпнше има 1.886 мажи и 1.650 

жени. 

Слика 6. Впзрасна структурата на населениетп (2015 гпдина) 
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Сппред нпвата теритпријална ппделба пд 2005 гпдина, ппдрашјетп на Опщтина Кпнше е 

утврденп сп закпн и ги ппфаќа следните населени места (села): Кпнше, Лубница, 

Габревци, Дединп, Ракитец, Дплни Липпвиќ, Гпрни Липпвиќ, Загпрци, Гарван, Скпруща, 

Дплна Вращтица, Гпрна Вращтица, Негренпвци и Дплни Радещ. 

Активни населени места се: Кпнше, Лубница, Габревци, Дединп, Ракитец, Дплни 

Липпвиќ и Гпрни Липпвиќ. 

Неактивни населени места се: Загпрци, Гарван, Скпруща, Дплна Вращтица, Гпрна 

Вращтица, Негренпвци и Дплни Радещ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Табела 2. Брпј на жители вп населените места вп ппщтината сппред прпценка на 
службени лица 

 

 

 

 

 

 

 

 Населенп 

местп 

Население 

1 Кпнше 840 

2 Лубница 294 

3 Габревци 326 

4 Дединп 712 

5 Ракитец 486 

6 Дплни 

Липпвиќ 

410 

7 Гпрни Липпвиќ 152 

8 Скпруща 2 

9 Гарван 5 

10 Загпрци 2 

11 Дплни Радещ 0 

12 Дплна 

Вращтица 

0 

13 Гпрна 

Вращтица 

0 

14 Негренпвци 0 

Вкупнп 3229 
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Слика 7. Населени места вп ппщтина Кпнше 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Табела 3. Брпј на жители вп населените места вп ппщтината 
 
Извпр:  Прпценка на струшни служби пд ппщтината врз пснпва на ппдатпци пд 
Државен завпд заСтатистика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гпдина 2002 2019 
1% гпдищнп за раст 

на население 
2023 2028 2033 

Население 3.536 3.229 

 

3.357 3.517 3.677 
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2.УРБАНИСТИЧКА ППСТАВЕНПСТ И ПРГАНИЗАЦИЈА НА ППШТИНАТА 

 2.1. Урбанистичка ппставенпст 

А)Теритпријата на Опщтина Кпнше и припадала на Опщтината Радпвищ, нп пп свпите 

мпрфплпщки карактеристики таа и ппранп претставувала, а и денес претставува 

пдделена прирпдна целина. Именп, прпстпрпт на ппщтината гп зафаќа гпрнипт, 

извприщен дел на сливнптп ппдрашје на Крива Лакавица, и тпа ппмеду Кпнешка 

Планина, Градещка и Смрдещник, а вп нејзини рамки е изгадена и вещташката 

акумулација “Мантпвп”.  

Сппред свпјата местппплпжба вп регипналнп геплпщка смисла, лпкацијата и 

ппщирпката пкплина припагаат на Вардарската гептектпнска зпна. Овде спагаат 

Сертинскп-Градещкипт плански венец кпј се прптега СЗ-ЈИ. Сертискипт –Градещки 

венец, сп највиспка кпта 1152м, зафака гплема ппврщина и претставува впдпделница, 

пд кпја щтп впдите тешат кпн реката Вардар и на другата страна кпн Кривплакавишкипт 

рпв. 

Сппред гплпщката градба на ппщирпката пкплина, Опщтина Кпнше припага на 

Вардарската зпна. Вп рамките на пвпј терен се развиени следните фпрмации: 

прекамбриски метампрфпрни карпи, палепзпјски метампрфпрни и магматски карпи, 

мезпзпјски седименти и магмати, терциерни седименти и вулкански карпи, квартерни 

наслаги. 

Вп хидрпграфски ппглед, ппщтината е интересна сп ппјава на ппдемни впди, извпри и 

ппврщински впдптеци, какп и сп ппмали вещташки акумулации. Изградена е вещташка 

акумулација “Мантпвп” кпја зафака 356 хектари ппврщина ппд впда и вещташките 

езера “Кпнше 1” и “Кпнше 3” сп кпи гплемите пптреби за навпднуваое делумнп се 

задпвплени а впеднп се згплемуваат и пбрабптливите ппврщини. Хидрпграфската 

мрежа на ппщтината се спстпи пд еден слив Крива Лакавица сп нејзините притпки кпја 

се влива вп најгплемата вещташка акумулација на Опщтина Кпнше “Мантпвп”. 

Главната впдена артерија претставува реката Вардар, щтп ги прима сите реки и пптпци 

кпи дпагаат пд Сертинскп-Градещката впдпделница, какп и пд северните пгранки на 

планината Кпжуф. Друга ппзнашајна артерија е реката Крива Лакавица, щтп ги прима 

впдите пд Градещкп-Сертинската впдпделница и Смрдещ, а преку Брегалница щак ги 

внесува вп Вардар.  

Б)Опщтина Кпнше се граниши сп ппщтините: Радпвищ, Штип, Негптинп, Деимир Капија, 

Валандпвп и на тесен дел сп Струмица и Василевп. Преку ппщтината не впди некпја 

дплга и главна кпмуникација. Таа сп свпетп централнп местп Кпнше е ппврзана сп 

регипналнипт пат Р2433 сп Опщтина Радпвищ, пднпснп се ппврзува на патпт Штип-

Радпвищ-Струмица. Истп така таа е ппврзана и сп Опщтина Штип и Опщтина Негптинп 
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сп лпкалнипт пат Габревци-Езерп Мантпвп, кпј щтп излегува на регипналнипт пат 

Р1103 Штип-Негптинп.  

В)Какп дел пд Југпистпшнипт плански регипн, Опщтина Кпнше припада на ппдрашјетп на 

Струмишкптп ппле, кпе се карактеризира сп изменетп медитеранска клима. Влијаниетп 

на медитеранската клима прпдираат пп текпт на река Струмица, кпја прптекува 

севернп, северпистпшнп и истпшнп пд Струмица.  

Прпсешната гпдищна температура на впздухпт е 12,7˚С сп највиспки прпсешнп месешни 

температури вп јули 23,6˚С и најниски вп јануар 0,9˚С. Амплитудата изнедува 22,7˚С 

дпдека разликата меду апсплутнп максималната 40,5˚С и апсплутнп минималната 

температура -24,0˚С изнесува 64,5˚С. Мразнипт перипд изнесува 160 дена. Брпјпт на 

денпви сп снег е 18. Треба да се наппмене дека сп ппрастпт на надмпрската виспшина 

за секпј 100м се намалува температурата за 0,6˚С. 

Спншевипт сјај изнесува 2258,5 шаса/гпдина и пвпзмпжува гплем избпр на приентации 

на пбјектите. Брпјпт на ведри денпви гпдищнп е 127, пблашни 168 и тмурни денпви 71. 

Релативната влажнпст на впздухпт изнесува 74% среднп – гпдищнп. 

Вп пвпј регипн прпсешнп гпдищнп падат 567,4мм. впден талпг сп максимум на есен и 

прплет (нпември и мај) дпдека дплгптрајните сущи над еден мсец се ретка ппјава (2%). 

Маглите се ппјавуваат пкплу 23 дена и тп пд пктпмври дп март. 

Ветрпвите вп пва ппдрашје дуват вп сите правци пд кпи најизразен интензитет има 

северпзападнипт правец. Овпј ветар дува сп шестина пд 163‰ и средна брзина пд 2,1 

м/сек. Сп максимум вп јули 83/сек. Пп шестината втпр ветер е југпзападнипт сп 99‰ и 

средна брзина пд 1,7м/сек. сп максимум вп прплет пд 7м/сек. Сп слишна шестина е и 

јужнипт ветер (83‰) а брзина пд 1,8 м/сек. а севернипт и западнипт имаат брзина пд 

1,8 пднпснп 2,0/сек. и шестина пд 68 пднпснп 69‰ и максимална јашина пд 83/сек. 

Истпшнипт е сп шестина пд 51‰ и средна јашина пд 1,4м/сек. и максимална јашина пд 

10м/сек. 

Г)При пдлушуваое за урбана експанзија пптребнп е да се анализираат некплку 

кпмппненти, сп цел да се прпвери екпнпмската целисхпднпст на планираоетп. Вп 

пснпва екпнпмските кпмппненти се сведуваат на тпа дали планиранипт прпстпр 

пвпзмпжува раципналнп и екпнпмскп пправданп развиваое на прпстпрпт.  
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2.2 Зафатенпст на земјиштетп 

Вп Опщтина Кпнше пд страна на Спветпт, се усвпени ппвеќе урбанистишки планпви, и 

тпа: УПС за с. Кпнше сп планиран ппфат пд 75,98 ха (плански перипд 2014 – 2024), УПС 

за с.Ракитец сп планиран ппфат пд 43,63 ха (плански перипд 2014 – 2024), УПС за с. 

Дплни Липпвиќ сп планиран ппфат пд 44,31 ха (плански перипд 2014 – 2024),УПВНМ за 

Спншева езерска населба, езерп Мантпвп, сп планиран ппфат 22,77 ха (плански перипд 

2008 – 2018), УПС за с.Дединп сп планиран пфпат пд 52,46 ха (плански перипд 2018-

2028) и УПС за с.Лубница сп планиран ппфат пд 39,07 ха (плански перипд 2018-2028). 

Сите дпнесени планпви се битни за планираое на развпјпт на населените места, сп 

израбптена стратещка пценка за влијание врз живптната средина, какп и защтитнп-

кпнзерватпрски пснпви за културнптп наследствп. Урбанизацијата на прпстпрпт е еден 

пд пснпвните предуслпви за развпј на ппщтината и за спздаваое ппвплни услпви за 

севкупен развпј на населените места. Заради спздаваое ппдпбри услпви за развпј на 

ппщтината, вп прпцес на дпнесуваое е и УПС за с. Габревци. 

 

Вп пднпс на главните екпнпмски активнпсти вп Опщтина Кпнше, кпи се земјпделствптп, 

стпшарствптп, впдпстппанствптп и щумарствптп, зафатенпста на земјищтетп се засега и 

сп аграрна ппврщина кпја зафаќа 19,641 ха. Од вкупната аграрна ппврщина на 

пбрабптливп земјищте припагат 4.840 ха или 24,6%, пасищта заземат ппврщина пд 

2,313ха или 63,6%, а дпдека најгплема ппврщина имаат щумите сп 12,488 ха или 63,6%.  

Вп табела 4 се прикажани населените места сп нивните пснпвни карактеристики и 

аграрна структура. 

Населба Надмпрска 

виспшина 

Ппврщина 

на атарпт 

(км2) 

Аграрна структура вп атарпт вп ха 

Вк.аграрна 

ппврщина 

Обрабптливп 

земјищте 

Пасищта  Шуми  

1.Кпнше 580 45,0 4235 1185 329 2721 

2.Габревци 510 10,9 1030 323 197 510 

3.Гарван 570 10,4 995 189 345 461 

4.Гпрни 

Липпвиќ 

740 18,0 1586 798 172 1106 

5.Дединп 610 22,1 2179 248 248 1139 

6.Дплни 

Липпвиќ 

510 21,4 2107 574 72 1511 

7.Загпрци 560 7,3 700 180 218 302 

8.Лубница 570 45,7 4347 914 322 3091 

9.Ракитец 500 12,8 1236 429 69 738 

10.Скпруща 530 15,1 1226 186 331 709 

Вкупнп: 209 19.641 4.840 2.313 12.488 

Табела 4. Аграрна структура на населени места  



14 

 

Табела 5. Зафатенпст на земјищтетп сппред урбанистишки планпви и прпценка на службени лица 
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- Дпмуваое             

Ппврщина – ппслуженп 

дпмуваое 

хектари 45.75 48.33 / 1.2 34.52 26.33 / 24.28 26.59 / 206.68 

Ппврщина – недпвплнп 

ппслуженп дпмуваое 

хектари 3 4 / 8.8 2 4.6 / 2 2.4 / 26.8 

Ппврщина – 

нерегуларнп дпмуваое 

хектари 5.6 2 / 1 6 2 / 5.3 6 / 27.9 

Вкупна ппвршина - 

дпмуваое 

хектари 54.35 54.33 / 11 42,52 32.93  / 31,58 34.99 / 262.7 

- Други намени             

Гплеми пбјекти хектари 4.73 1.5 / / 1.9 1.8 / 0.65 0.9 / 11.48 

Дејнпсти хектари 3.13 0.75 / / 0.83 0.8 / 0.02 1.52 / 7.05 

Зелени ппврщини хектари 1.2 1.5 / / 0,08 1.12 / 3,01 0.58 / 7.49 

Патищта – птвпрен 

прпстпр 

хектари 10.25 7.8 / 2,7 7.03 7.5 / 5.4 5.4 / 46.08 

Вкупна ппвршина – 
други намени 
 

хектари 19.31 11.55 / / 9.84 11.22 / 9.08 8.4 / 72.1 
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Слика 8. Карта-Зафатенпст на земјищтетп 
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М
ан

тп
вп

(%
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А1-Дпмуваое вп 
станбени куќи 

543510 71,53 349956 80,21 329334 74,32 42,5254 81,06 31,5810 80,83 / / 

А1-викенд куќи / / / / / / / / / / 8,18 35,92 

А4-временп 
сместуваое-автп 

камп 
/ / / / / / / / / / 2,36 10,36 

Б1-Мали 
кпмерцијални и 

делпвни дејнпсти 
/ / / / /  0,0407 0,08 0,0260 0,07 0,62 2,72 

Б2-Гплеми Тргпвски 
единици 

7272 0,96 / / / / / / / / / / 

Б3-Гплеми 
угпстителски 

единици 
1228 0,16 / / / / / / / / / / 

Б4-Делпвни 
прпстпри 

1313 0,17 501 0,11 / / / / / / / / 

Б5-хптелски 
кпмплекси 

5642 0,74 / / / / / / / / 1,80 7,91 

В1-Образпвание и 
наука 

5484 0,72 1362 0,31 4063 0,92 0,2163 0,41 / / / / 

В2-Здравствп и 
спцијална защтита 

4188 0,55 1230 0,28 / / / / / / / / 

В3-култура / / / /   0,0240 0,05 0,2381 0,61 / / 

В4-Државни 
институции 

3458 0,46 583 0,13 3255 0,73 0,0473 0,09 / / / / 

В5-Верски 3503 0,46 2057 0,47 5313 1,20 0,7975 1,52 0,1287 0,33 / / 
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институции 

Г3,Г4-Сервиси, 
стпварищта 

20868 2,75 12752 2,93 / / 0,0217 0,04 / / / / 

Г5-инфраструктура 
(јавен паркинг) 

/ / / / / / / / / / 0,39 1,71 

Д1-Паркпвскп 
зеленилп 

    8427 1,90 0,089 0,07 1,1747 3,01 1,62 7,11 

Д2-Защтитнп 
зеленилп  

12631 1,66 5890 1,35 2898 0,65 / / / / 0,40 1,76 

Д3-Сппрт и 
рекреација 

16409 2,16 2730 0,63 8849 2 0,7766 1,48 / / 0,44 1,93 

Д4-Мемпријални 
прпстпри 

30987 4,08 4113 0,94 5539 1,25 0,9724 1,85 0,3015 0,77   

Е2-Кпмунална 
супраструктура 
(трафпстаници) 

552 0,07 290 0,07 194 0,04 0,0218 0,04 0,0125 0,03 0,06 0,26 

Е3-Некпмпитабилна 
инфрастуктура 
(прешистителна 

станица) 

817 0,11 325 0,07 1246 0,28 / / / / / / 

Е1-Кпмунална 
инфраструктура 

(Сппбраќајни 
ппврщини) 

93273 12,28 48331 11,8 65886 14,87 5,7251 10,91 3,9190 10,03 2,18 9,57 

Регулиран впдптек 8725 1,15 6184 1,42 8101 1,83 1,2936 2,47 1,5041 3,85 / / 

Защтитен ппјас на 
езерп 

          4,72 20,74 

Вкупнп 759860 100 436304 100 443105 100 52,4624 100 39,0720 100 22,77 100 

 
Табела 6. Зафатенпст на земјищтетп сппред дпнесените урбанистишки планпви



18 

 

3.ТРЕНДПВИ И ПРПЕКЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТП  
 

3.1Урбанп население и население пп населби  

Гпдина Пппис 1 N N+5 N+10 N+15 

Население 3.536 3.229 3.357 3.517 3.677 

Табела 7. Население сппред прпценка на службени лица 
 
Прпекцијата на табела 6. е математишка. Се пшекува пваа брпјка да биде ппгплема сп 

тпа щтп главнптп занимаое е земјпделствп, кпе се ппвеќе се мпдернизира и 

субвенципнира. Затпа, ппщтината се залага за ппдпбруваое на услпвите за живпт вп 

сите населени места, кпи се пшекува да дпнесат заинтересиранпст за нпви живеалищта 

и сп тпа да станат ппбрпјни. 
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Население вп 

ппслуженп 

дпмуваое 

810 308 0 10 690 390 0 278 464 0 2950 

Население вп 

недпвплнп 

ппслуженп 

дпмуваое 

20 12 2 22 10 10 0 7 16 0 99 

Население вп 

нерегуларнп 

дпмуваое 

10 6 3 120 12 10 2 9 6 2 180 

вкупнп 

население 840 326 5 152 712 410 2 294 486 2 3229 

Табела 8. Население пп населбисппред прпценка на службени лица 
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4. ГРАДСКА ЕКПНПМИЈА 
 
Сппред ппрценката на службените лица, пд вкупнп население пд 3.229 жители, 

врабптени се 1.156 жители, а неврабптени се 218 жители. Сппред пплпт, пд вкупнп 

екпнпмски активни 1.156 лица, мажи се вкупнп 932, а жени се 224.  

Статистишките ппдатпци ппкажуваат дека, пд вкупнптп население, има рабптна сила пд 

1.374 жители, пд кпи 1.058 мажи и 316 жени. 

 

Земјпделствп какп 

% пд рабптна сила 

Индустрија какп % 

пд вкупнптп 

Услуги какп % пд 

вкупнптп 

Неппзнатп какп % 

пд вкупнптп 

80.4 8 11.2 0.3 

Табела 9: за врабптуваое сппред екпнпмски сектпри 

 
Невработеност 

Слика 9. Брпј на неврабптени лица: 354 (спстпјба на 31.11.2015 гпдина)  

 
Возрасна структура на невработените  

Слика 10.Активни баратели на рабпта вп Опщтина Кпнше 
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Слика 11. Пасивни баратели на рабпта вп Опщтина Кпнше 

 
 

 

Табела 10. Екпнпмски дејнпсти и рабптни места 
 

Дејнпст Вкупнп Врабптени Рабптпдаваши Самп- 

врабптени 

Занаети 2 4 0 0 

Тргпвија 10 20 10 0 

Јавни 
претпријатија 

1 18 1 0 

Јавна 
администрација 

1 12 1 0 

Земјпделие 0 0 0 1304 

Опщтински 
јавен превпз 

8 16 0 0 
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5. ГРАДСКИ УСЛУГИ, СРЕДСТВА, ПДРЖУВАОЕ 
 

5.1Градските услуги и нивната дпстапнпст за населбите  

Табела 9- Списпк на Инфраструктура и прпграмираое на услуги 
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Бр. 1 2 3 4 5 6 7 7 

НАСЕЛЕНИЕ 840 326 152 712 410 294 486 3220 

ЗАФАТЕНПСТ НА 
ЗЕМЈИШТЕТП ВП ха 75.98 55 12.7 52.46 44.31 39.07 43.63 323.15 

ПРИСТАП ДП 
ИНФРАСТРУКТУРА 0.93 0.53 0.17 0.83 0.73 0.80 0.83 0.142157 

Лпкални патищта 0.9 0.8 0.2 0.8 0.6 0.5 0.6 0.129412 

Впдпснабдуваое и 
електришна енергија 0.9 0.8 0.3 0.7 0.6 0.9 0.9 0.15 

Екплпщки санитарни услуги 1 0 0 1 1 1 1 0.147059 

ПРИСТАП ДП 
СУПЕРСТРУКТУРНИ ПБЈЕКТИ 0.75 0.25 0.125 0.375 0.375 0.25 0.375 0.073529 

Оснпвнп пбразпвание 1 1 1 1 1 1 1 0.205882 

Среднп пбразпвание 0 0 0 0 0 0 0 0 

Детски градинки 1 0 0 0 0 0 0 0.029412 

Здравствп 1 0 0 0 0 0 0 0.029412 

Тргпвски пбјекти 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сппртски и младински 
активнпсти 1 1 0 1 1 1 1 0.176471 

Култура и рекреација 1 0 0 1 1 0 1 0.117647 
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Јавна администрација 1 0 0 0 0 0 0 0.029412 

2.ППКАЗАТЕЛИ                 

Густина и дпмуваое 11.05554 5.927273 11.9685 13.57225 9.25299 7.524955 11.13912 70.44063 

Патищта 756 260.8 30.4 569.6 246 147 291.6 2301.4 

Екплпщки санитарни услуги 840 0 0 712 410 294 486 2742 

Објекти 630.00 81.50 19.00 267.00 153.75 73.50 182.25 1407.00 

3. РЕЗУЛТАТИ                 

Густина и дпмуваое 3 1 3 4 2 1 3 0.5 

Патищта 4 2 1 3 3 2 3 0.529412 

Екплпщки санитарни услуги 4 1 0 4 3 2 3 0.5 

Објекти 4 1 0 3 2 1 2 0.382353 

Краен резултат 15 5 4 14 10 6 11   

 
Табела 11. Списпк на инфраструктура и на прпграмираое на услуги (СИПУ)
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Метпдплпшкп пбјаснуваое 

1. Брпевите пд 0 дп 1 вп делпт Пппис на табелата СИПУ, претставуваат пценки, 

каде нула (0) знаши најнискп или впппщтп нема инфраструктура или 

кпмунална услуга, дпдека еден (1) знаши највиспкп или населенптп местп 

има целпсни кпмунални услуги. 

2. Ппказателпт за густина и дпмуваое  е дпбиен какп резултат на делеое 

ппмеду брпјпт на жителите на населенптп местп сп зафатенпста на 

земјищтетп, и се ппдразбира прпстпр или зафатенпст на прпстпрпт на кпј 

живееат граданите вп населените места, пднпснп ја изразува густината на 

населениетп врз хектар ппврщина и кплку истите кпристат услуги пд 

ппщтината, дпдека вреднпстите на другите ппказатели се дпбиени сп 

мнпжеое на брпјпт на жителите на населниптп местп сп пценката за 

патищта, екплпщкп санитарни услуги и пбјекти. Ппврщината на населените 

места се пресметува сппред дпнесените урбанистишки планпви, какп и пние 

кпи се вп тек. Истп така вп табелата не се претставени пдредени населби 

ппради недпвплни ппдатпци за нив, пднпснп зафатенпст на земјищтетп вп 

ха, какп и ппради тпа щтп тие се веќе иселени, пднпснп имат самп пп 

некплку жители вп нив. 

3. Врз пснпва на Ппписпт и Ппказателите се дпбиени резултатите кпи 

претставуваат крајни пценки за услугите кпи ги дпбиват граданите на 

населените места. Крајнипт резултат е дпбиен какп збир пд крајните 

резултати на ппказателите: Густина и дпмуваое, патищта, екплпщкп 

санитарни услуги и пбјекти. 

Оценки дадени какп резултати претставуваат вреднпсти каде щтп нула (0) 

знаши најнискп или 10 % има пристап дп услуга, дпдека 1 (еден) знаши дп 30 

% население кпристат услуга, 2 (два) знаши 50 % население кпристат услуга, 3 

(три) знаши 70 % кпристи услуга, дпдека 4 (шетири) знаши 100 % кпристат 

услуга пд ппказателпт 

 
Анализа на резултатите пд метпдплпшкипт пристап 
 
При израбптката на СИПУ табелата кпристени се мислеоа на населениетп вп 
населените места, ппдатпци пд ппщтинската администрација, ГИС системпт на 
агенцијата за катастар на недвижнпсти на Република  Македпнија и дпнесените 
урбанистишки планпви какп и пние кпи се вп тек. 
 Од СИПУ табелата мпже да се утврди пд вреднпста на ппказателите: 

 густина и дпмуваое сп вреднпст на ппказателпт  пд најнизпк 5.9 дп највиспк 
13.5 ппкажува пднпс на население и брпј на дпкаќинства  вп сппднпс на 
зафтенпста на земјищтетп вп населенптп местпсппред урбанистишки план; 

 вреднпста на ппказателпт  за патищта ни ппкажува вреднпст пд најнизпк 60 дп 
највиспк 756 пценка на лпкална патна мрежа и улици вп населенптп местп вп 
пднпс на брпјпт на жители на населенптп местп и зафетпнста на земјищтетп;  
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 ппказателпт за екплпщкп санитарните услуги  истп дава ппдатпк за сите 
населени места сп ппдатпк  пд најниска 0 дп највиспк 6150  вп пднпс на брпјпт 
на жители на населенптп местп, ппказател за ппстпеое на канализација, 
спбираое и третман на птпад  и други санитарни услуги. 

 вреднпста на ппказателпт Објекти е 19, дп највиспк 630. 
 

Какп резултат на ппказателите пд СИПУ табелата се дпбија следниве резултати кпи 
даваат пценка и рангираое на населените места. Вреднпстите на резултатите пценка 0 
(нула) знаши најниска вреднпст на ппказателпт, дпдека резултат пд 15 (петнаесет) дава 
највиспка вреднпст на ппказателпт.  

Населените места кпи имаат резултат пд 0 дп 15 се населени места сп најниски 
вреднпсти или услпви за живееое на граданите вп пднпс на густина и дпмуваое, 
патищта, екплпщкп санитарни услуги  и пбјекти вп населените места 

Ред.бр Населби Краен резултат 

1 Гпрни Липпвиќ 4 

2 Габревци 5 

3 Лубница 6 

4 Дплни Липпвиќ 10 

5 Ракитец 11 

6 Дединп 14 

7 Кпнше 15 

Табела 12 – Рангираое на населбите пп припритет пд крајните резултати пд табелата 
дппплнете ја табелата сп сите населени места 

Спгласнп крајните резултати дпбиени пд СИПУ табелата е изврщенп рангираое на сите 

населени места и дадени се пценки пд 0 дп 11. 

При метпдплпщкипт пристап на пценуваоетп, населениете местпа кпи имаат мнпгу 

мал брпј на жители не се внесени вп табелите, затпа щтп инвестиции вп пвие населени 

места се непправдани дпкплку се имат вп предвид брпјпт на кприсниците. Од тие 

пришини при израбптката на пвпј дпкумент, ппщтина Кпнше не ги зема вп 

разгледуваое пвие населени места при изгптвуваоетп на ранг листата, какп припритет 

за наспшуваое на пвие грант средства.  

Ќе заппшнеме сп разгледуваое на пние населени места каде щтп заппшнуваат сп пцена 

1, кпја знаши најниска вреднпст на услуга пднпснп недпвплнп или ниски услпви за 

живееое на граданите, се дп 11, щтп знаши највиспка вреднпст на услуга, пднпснп 

дпвплнп или нпрмални услпви за живееое на граданите вп населените места 
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Какп најнискп рангирани населени места спгласнп табелата СИПУ, се с.Гпрни Липпвиќ, 

с.Габревци и с.Дплни Липпвиќ. Ќе се пбидеме накраткп да дадеме пбразлпжение за 

трите најнискп пценетп населени места 

 Населенптп местп Гпрни Липпвиќ сппред пценка на струшни служби брпи 152  

жители и е вп ппстпјан раст. Оваа населенп местп се напда на најгплема 

пддалешенпст пд с.Кпнше (ппщтински центар) на пкплу 14км и вп негп живее 

македпнскп население. Вп пднпс на кпмуналната инфраструктура, има 

изграденп впдпвпд, нп нема изграденп канализација и наместп неа птпадните 

впди ги испущтат на јавни ппврщини и двпрпви и дел пд дпмакинствата имат 

изграденп непрпписни јами. 

Истп така вп пднпс на спбираоетп на птпадпт, нема прганизиранп спбираое и 

трансппртираое на птпад дп ппщтинската деппнија. Опщтината има 

пбезбеденп садпви за спбираое на птпад на 20% пд населениетп вп населенптп 

местп, а пстанатите гп спбираат птпадпт вп импрпвизирани садпви за спбираое 

на птпад. Нп ппради пддалешенпста на населенптп местп и ппременпста на 

кпмуналнптп претпријатие сп впзила за спбираое и ппдигаое на смет, не е вп 

мпжнпст пваа услуга да ја изврщува вп пваа населенп местп. Затпа населениетп 

кпристи диви деппнии каде сами гп деппнират птпадпт. 

 

 Населенптп местп с.Габревци сппред пценка на струшни служби брпи 326 

жители. Оваа населенп местп се напда на пддалешенпст пд ппщтинскипт центар 

с.Кпнше 11км и вп негп живее македпнскп население. Вп пднпс на кпмуналната 

инфраструктура, има изграденп систем за впдпснабдуваое, фекална 

канализација на кпја се приклушени сите дпмакинства.  

Опщтинскптп јавнп кпмуналнп претпријатие гп спбира сметпт пд дпмакинствата 

и гп деппнира на ппщтинската деппнија еднащ вп две недели. Опщтината има 

пбезбеденп садпви за спбираое на птпад на 30% пд населениетп вп населенптп 

местп, а пстанатите гп спбираат птпадпт вп импрпвизирани садпви за спбираое 

на птпад. 

 

 Населенптп местп Лубница сппред пценка на струшни служби брпи 294 жители. 

Оваа населенп местп се напда на пддалешенпст пд ппщтинскипт центар с.Кпнше 

2 км и вп негп живее македпнскп население. Вп пднпс на кпмуналната 

инфраструктура, има изграденп систем за впдпснабдуваое, фекална 

канализација на кпја се приклушени сите дпмакинства.  

Опщтинскптп јавнп кпмуналнп претпријатие гп спбира сметпт пд дпмакинствата 

и гп деппнира на ппщтинската деппнија еднащ вп две недели. Опщтината има 

пбезбеденп садпви за спбираое на птпад на 30% пд населениетп вп населенптп 

местп, а пстанатите гп спбираат птпадпт вп импрпвизирани садпви за спбираое 

на птпад. 
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5.2 Ппштински средства  

Опис Гплемина  Датум на 

купуваое/изградба 

Сегащна 

вреднпст 

Уреденп земјищте    

Партернп уредуваое и ппставувае на 

детски игралищта вп с.Лубница 
976м2 2016 1.421.957 

Плпщтад вп центар на с.Дплни 

Липпвиќ 
884м2 2017 1.027.216 

Партернп уредуваое и ппставуваое 

на урбана ппрема на влез и центар 

вп Кпнше 

2400м2 2017 3.508.353 

Ппвеќенаменскп сппртскп игралищте 

вп с.Габревци 
120м2 2017 1.354.530 

Партернп уредуваое и ппставуваое 

на урбана ппрема на излетнишкп 

местп на езерп,, Мантпвп,, 

2400м2 2018 6.804.498 

Инфраструктура    

Асфалтирани улици    

Улица вп населенп местп Кпнше 860м 2017 5.104.496 

Улица вп Гпрни Липпвиќ 110м 2017 885.596 

Улица вп с. Ракитец 140м 2016 1.234.122 

Изградба на улица 3А вп с. Кпнше 120м 2016 1.054.813 

Изградба на улица 1 вп с. Д. Липпвиќ  130м 2016 1.345.151 

Изградба на улица 1 вп с. Ракитец 160м 2015 1.406.162 

Изградба на улица вп с. Кпнше 150м 2015 1.378.894 

Изградба на улица 2 вп с. Дединп 80м 2015 649.832 

Изградба на улица 2А вп с. Дединп 60м 2016 572.013 

Другп    

Регулација на решнп кпритп на река 

,,Стругалница,, вп с.Дплни Липпвиќ 
860м 2017 12.028.299 
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Фекална канализација вп с. Лубница 5.2км 2016 12.990.282 

Објекти    

Дпм на култура вп Кпнше 475м2 2013 6.472.101 

Културен дпм вп Дплни Липпвиќ 132 2014 4.818.526 

Културен дпм вп с. Дединп 104 2016 2.027.622 

Културен дпм вп Ракитец 261 2016 4.081.668 

 
Табела 13. Опщтински и регипнални средства сппред Записнпк за ппписна листа бр.1 
пд 2019гпд. израбптен пд ппписна кпмисија на Опщтина Кпнше 
 
 

5.3 Рабпти за пдржуваое  

Секпја гпдина пд страна на Опщтина Кпншесе финансираат ппвеќе рабпти пд пбласта 

на кпмуналните дејнпсти кпи се прикажани ппдплу вп табелата.Вп ппследната гпдина 

се рекпнструирани и изградени гплем брпј на лпкални патищта и улици.  

 Вид на 

рабпта 

2016гпд. 2017гпд. 2018гпд. 2019гпд. Лпкација Нашин на 

изврщуваое 

1 Реконструкција 

и одржување 

на улици 

506.550 660.400 647.779 1.738.187 Опщтина 

Кпнше 

 

2 Одржување на 

улично 

осветлување 

332.312 429.349 542.686 620.958 Опщтина 

Кпнше 

 

3 Одржување и 

реконструкција 

на училишта 

206.400 238.200 224.860 34.810 Опщтина 

Кпнше 

 

4 Одржување на 

градинка 

0 0 0 0 / / 

Табела 14. Рабпти за пдржуваое пд Опщтина Кпнше 
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6. НЕДПСТАТПЦИ И ППТРЕБИ 
 

Главни недпстатпци и пптреби идентификувани за време на  анализата, а при 

спрпведуваое на Списпкпт на инфраструктура и  прпграмираое н услуги се 

преппрашува следнптп: 

Опщтина Кпнше е преппзнатлива какп екплпщки шиста средина сп изградена 

инфраструктура, вп кпја пптималнп се кпристат пбнпвливите извпри на енергија (ОИЕ), 

и важна туристишка дестинација за: лпвнипт и рибплпвнипт туризам, цркпвнп-

културнипт туризам, езерскипт туризам, планинарскипт туризам и др. 

Ппстигнуваоетп на целите ппределени вп визијата за иднптп екпнпмскп 

ппзиципнираое на Опщтина Кпнше, мпже да се ппстигне сп реализација на следниве 

активнпсти: 

- Рекпнструкција и дпизградба на кпмуналната инфраструктура – впдпвпдна 

инфраструктура, пдведуваое и третман на фекалните впди (какп на пример вп с.Гпрни 

Липпвиќ, с.Габревци, с.Дединп, с.Ракитец, с.Лубница и с.Кпнше);  

- Рекпнструкција и дпизградба на лпкалните патищта и пзнашуваое на туристишките 

лпкалитети (какп на пример вп с.Гпрни Липпвиќ, с.Дплни Липпвиќ, с.Дединп, с.Ракитец 

и с.Лубница); 

- Ппддрщка и ппмпщ за развпј на претприемашки иницијативи вп делпт на: 

земјпделиетп, туризмпт и пбнпвливите извпри на енергија (вп сите населени места); 

- Организиранп спбираое на птпад пд населените места дп ппщтинската деппниија 

(какп на пример вп с.Дплни Липпвиќ, с.Габревци и с.Лубница). Вп пвие населени места 

ппкриенпста на населениетп сп садпви за спбираое на кпмунален птпад е 35-45%. 

Останатптп население кпристи импрпвизирани садпви за спбираое на кпмунален 

птпад. Истп така кпмуналнптп претпријатие распплага сп еднп впзилп за спбираое на 

кпунален птпад и заради тпа спбираоетп на птпадпт се врщи еднащ вп две недели, 

наместп еднащ неделнп какп щтп има пптреба и самптп население. Затпа се прават 

дппплнителни диви деппнии.  

За да се дпстигне ппсакуваната спстпјба претпшена вп визијата, пптребнп е Опщтина 

Кпнше да ги стави пращаоата пд пбласта на лпкалнипт екпнпмски развпј на листата на 

свпи припритети. Интегриранипт план за лпкален развпј треба и натаму да е 

партиципативен, прпактивен и визипнерски. Вп наспка на ппстигнуваоетп на визијата 

и вп рамките на активнпстите зацртани вп мисијата, мпжат да се издиференцираат 

некплку пснпвни правци на развпј, пднпснп стратещки цели, и тпа: Ппдпбруваое на 

квалитетпт на живптпт преку развпј на културната, спцијалната, трансппртната и 

кпмуналната инфраструктура;Развпј на кпнкурентна екпнпмија;Защтита на живптната 

средина, ппттикнуваое на енергетската ефикаснпст и кпристеое пбнпвливи извпри на 

енергија. 
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7. ПРПЕКТИ ЗА УРБАН РАЗВПЈ, СКПРЕШНИ И ИДНИ ПРПЕКТИ 
 

 Опис Гпдина Лпкација Изнпс Финансираое 

Заврщени 
прпекти 

     

Инфраструктура Адаптација и 
пренамена на 
ушилищна 
зграда вп 
детска 
градинка вп 
с.Кпнше 

2018 С.Кпнше 2.306.632 Министерстп 
за труд и 
спцијална 
пплитика 

Текпвни 
прпекти 

     

Инфраструктура Инсталација на 
LED светилки 
за улишнп 
псветлуваое и 
спларни 
светилки за 
улишнп или 
паркпвскп 
псветлуваое 
вп Опщтина 
Кпнше 

2020 Опщтина 
Кпнше 

4.670.499 
ден. сп 
ДДВ 

Министерствп 
за финансии 
(заем) 

Инфраструктура Изградба на 
улици вп 
с.Ракитец, 
с.Кпнше и 
с.Дединп 

2020 с.Ракитец, 
с.Кпнше и 
с.Дединп 

6.261.613 
ден. 

АФПЗРР 

Инфраструктура Изградба на 
лпкален пат 
с.Лубница-
с.Скпруща  

2020 с.Лубница 
с.Скпруща 

7.715.496 
ден. 

АФПЗРР 

Идни прпекти      

Инфраструктура Рекпнструкција 
на пат с.Дплни 

Липпвиќ- 
с.Гпрни 
Липпвиќ 

2020 с.Дплни 
Липпвиќ 
 с.Гпрни 
Липпвиќ 

21.896.634 Министерствп 
за трансппрт 

и врски 

Инфраструктура Рекпнструкција 
на лпкален пат 
за с.Габревци 

2020 с.Габревци 2.683.365 Министерствп 
за трансппрт 

и врски 
 

Табела 15. Заврщени, текпвни и идни ппекти  
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8. ПРЕДЛПЖЕНИ ПРПЕКТИ, ИЗБПР, КПНСУЛТАЦИИ 

8.1 Преглед на прпцеспт на кпнсултации 

Опщтина Кпнше сп израбптка на дпкументпт Урбанистишка ревизија ќе има 

интегрирани ппдатпци вп делпт на мнпгу пбласти и тпа: живптната средина, пристаппт 

дп инфраструктура, суперструктурни пбјекти и другп. Опщтина Кпнше сп алатката за 

урбаната ревизија ќе се здпбие сп ппдатпци за целата теритприја на ппщтината и 

спстпјбите кпи се слушуваат на терен. Ќе се направи прпценка за припритети на 

делуваое на целата теритприја и нашин за нивнп ппдпбруваое сп ппмпщ на 

финансиската слика кпја ни ја дава МФСА алатката. МФСА алатката ќе ни пбезбеди 

инфпрмации за нащите финансиски и фискални капацитети, какп и за нащипт 

капацитет за кредитна сппспбнпст за финансираое на капитални инвестиции спгласнп 

нащите припритети. За сетп тпа да биде функципналнп пптребнп е двете алатки 

Урбанистишката ревизија и МФСА да се правилнп интегрирани а се сп цел да се 

пбезбеди пдржлив развпј на ппщтината.При утврдуваоетп на припритетите вп 

предвид беа земени критериуми какп щтп се, да пдгпвпри на пптребите кпи 

прпизлегпа пд урбаната анализа. 

Вп табелата ппдплу е прикажана Генеришката рамка кпја ппкажува кплку средства има 

Опщтина Кпнше  вп бучетпт пд текпвните прихпди пп гпдини: 
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Податоци од Буџетот на 
Општина Конче 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
План 

 
Реал. 

 
План 

 
Реал. 

 
Износ 

 
Износ 

 
Износ 

71 Даночни приходи 6,383,000 3,153,817 8,079,000 3,240,626 6,613,000 4,299,385 5,389,385 

711 Данок на доход, од 
добивка и од капитални 
добивки 

240,000 106,398 240,000 103,176 260,000 139,385 139,385 

713 Даноци на имот 1.000,000 837,716 1,000,000 903,682 1,070,000 950,000 750,000 

717 Даноци на специфични 
услуги 

4,560,000 2,209,703 6,256,000 2,233,768 4,700,000 3,110,000 4,400,000 

718 Такси на користење или 
дзволи за вршење 
дејност 

583,000 0 583,000 0 583,000 100,000 100,000 

72 Неданочни приходи  3,945,000 455,301 3,952,000 359,381 5,170,000 7,210,000 571,244 

721 Претприемачки приход и 
приход од имот 

       

722 Глоби,судски и 
административни такси 

1,070,000 306,495 1,070,000 198,000 870,000 170,000 170,000 

723 Такси и надоместоци 575,000 29,544 582,000 60,897 600,000 100,000 140,000 

724 Други владини услуги 200,000 0   100,000 0  

725 Други неданочни 
приходи 

2,100,000 119,262 2,100,000 100,484 3,600,000 6,940,000 261,244 

73 Капитални приходи 8,112,000 861,639 8,212,000 1,181,394 7,500,000 2,910,000 5,560,000 

731 Продажба на капитални 
средства 

600,000 0 450,000 0 0 0  

 
731,120 

Приходи од продажба на 
капитални средства кои 
се имот на општините 

50000 7,772 150,000 3,510 0 0  

732 Продажба на стоки 0 0      

733 Продажба на земјиште и 
нематеријални 
вложувања 

7,462,000 853,867 7,612,000 1,177,884 7,500,000 2,910,000 5,560,000 

734 Приходи од дивиденди        

74 Трансфери и донации 31,110,000 19,365,963 45,360,000 15,781,505 34,428,000 38,360,413 30,108,371 

741 Трансфери од други 
нивоа на власт 

20,610,000 9,616,105 33,860,000 5,242,174 21,928,000 26,870,401 18,368,528 

741,115 Дотации на општината, 10,500,000 9,749,858 11,500,000 10,539,331 12,500,000 11,490,012 11,739,843 
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од приходи од ДДВ 

742 Донации од странство       0 0 

743 Капитални донации        

744 Тековни донации        

78 Приходи од отплата на 
заеми 

       

781 Приходи од наплатени 
дадени заеми 

       

7 Вкупно приходи 49,550,000 23,836,720 65,603,000 20,562,906 53,711,000 52,779,798 41,629,000 

         

40 Плати и надоместоци 7,904,000 5,584,243 8,222,000 5,624,225 8,393,000 6,928,500 7,065,000 

41 Резерви и дефенирани 
расходи 

100,000 0 100,000 30,000 100,000 50,000 50,000 

42 Стоки и услуги 13,336,000 7,614,944 12,306,000 6,104,647 11,381,000 11,497,759 10,365,000 

43 Тековни трансфери во 
вонбуџетските 
фондови  

       

44 Тековни трансфери до 
единиците на 
локалната самоуправа 

       

45 Каматни плаќања     200,000 60,000 110,000 

46 Субвенции и 
трансфери 

2,975,000 1,166,185 6,215,000 2,275,570 9,800,000 5,885,957 5,820,000 

47 Социјални бенефиции 350,000 147,000 350,000 210,500 320,000 230,000 180,000 

48 Капитални расходи 24,885,000 9,324,348 38,410,000 5,669,772 19,017,000 25,127,582 18,039,000 

485,570 Плаќање по гаранции        

49 Отплата на главнина     4,500,000 3,000,000 0 

4 Вкупно расходи 49,550,000 23,836,720 65,603,000 19,914,714 53,711,000 52,779,798 41,629,000 

         

 Дотации 26,000,000 321,452,749 27,000,000 23,349,931 31,096,000 37,784,159 34,527,0000 

 Самофинансирачки 
активности 

100,000 8,293 100,000 831 100,000 100,000 900,000 

 Донации 20,092,000 254,768 26,664,000 6,124,832 20,065,000 7,652,000 28,004,000 

75 Домашно задолжување     4,500,000 30,000,000 5,251,236 

751 Краткорочни позајмици 
од земјата 
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753 Долгорочни обврзници        

754 Друго домашно 
задолжување 

    4,500,000 30,000,000 5,251,236 

76 Задолжување во 
странство 

       

761 Меѓународни развојни 
агенции 

       

762 Странски влади        

769 Други задолжувања во 
странство 

       

77 Продажба на хартии од 
вредност  

       

771 Продажба на хартии од 
вредност 

       

 Износ 

Даночни приходи по глава на жител (за тековната 
година) 

916 

Неданочни приходи по глава на жител (за 
тековната година) 

102 

Капиални приходи по глава на жител (за 
тековната година) 

334 

Трансфери и донации по глава на жител (за 
тековната година) 

4,463 

2017 г. 

71 Даночни приходи 3,240,626 

72 Неданочни приходи 359,381 

731 Продажба од капитални средства  

731,120 Приходи од продажба на капитални средства кои се 
имот на општините 

3,510 

733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања 1,177,884 

741,115 Дотации на општината од приходи од ддв 10,539,331 

Тековно-оперативни приходи на основниот буџет на општината за 
претходната фискална година (71+72+731+731120+733+741115) 

15,320,732 

30% од тековно-оперативните приходи на основниот буџет на општината 
за претходната фискална година  

4,596,219 
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Обврски за отплати по основ на краткорочни задолжувања (во моментот на 
поднесување на барањето) 

 

Обврски по основ на краткорочни позајмини (во моментот на поднесување на 
барањето) 

 

Обврски за отплата по основ на потенцијалното долгорочно задолжување   

Вкупен износ на краткорочно задолжување  

 

Обврски за отплата на главница, камата и други трошоци поврзани со 
долгорочни задолжувања (во моментот на поднесување на барањето) – KFW 
Banka *** 

 

Обврски за отплата на главница и камата по основ на долгорочни позајмици 
(во моментот на поднесување на барањето) 

 

Обврски за отплата на главница и камата поврзани со потенцијалното 
долгорочно задолжување 

 

Вкупен износ на годишна отплата на долг за долгорочно задолжување  

 

Непристигнат долгорочен долг на општината (во моментот на поднесување на 
барањето, вклучувајќи го и потенцијалното задолжување 
30,784,120+80,012,728) 

 

Издадени гаранции на општината (во моментот на поднесување на барањето)  

Вкупен износ на непристигнат долгорочен долг на општината и издадени 
гаранции на општината 

 

 
Табела 16. Генеришка рамка2016-2020
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8.2 Критериуми за квалификуваое и за припритет на прпектите 

Вп табела бр.17 се набрпјани припритетните бараоа пд страна на граданите, кпи се пд 

разлишен карактер, вп зависнпст пд пптребите на населените места. Бараоата се 

дпбиени сп пдржуваое на ппвеќе спстанпци вп сите населени места. Врз пснпва на 

нив, вп табела е изврщенп и нивнп припритеризираое. Од населениетп ги дпбивме 

следните инфпрмации за пптреби за јавни услуги кпи се сумирани вп табелата. 

Бр. Населенп местп Бараое 

1 Гпрни Липпвиќ 

Организиранп спбираое на кпуманлен птпад  

Канти за спбираое на птпад 

Изградба на фекална канализација 

2 Габревци 

Организиранп спбираое на кпуманлен птпад  

Канти за спбираое на птпад 

Ппдпбруваое на системпт за впдпснабдуваое 

3 Лубница 

Организиранп спбираое на кпуманлен птпад  

Канти за спбираое на птпад 

Изградба на улици  

Рекпнструкција на систем за впдпснабдуваое 

4 Дплни Липпвиќ Изградба на улици 

5 Ракитец 
Изградба на улици  

Дпизградба на фекална канализација 

6 Дединп 
Изградба на улици 

Дпизградба на фекална канализација 

7 Кпнше Дпизградба на фекална канализација 

Табела 17:  Припритетни бараоа пд страна на граданите 

 
 

 
 


