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Проекција на развојот и програмски барања

Фазата на формулација на потреби, цели, критериуми и програмски барања е 
непосредно поврзана со процесот на проекција на развојот 
Оваа фаза ги опфаќа: 

- Дефинирањето на потребите кои треба да бидат задоволени со урбанистичкото 
планирање, утврдување на приоритетни потреби, формулација на програмски 
барања; 

- Ревидирањето на општите и утврдувањето на посебни цели кои планирањето треба 
да ги исполни и

- Дефинирањето на критериуми кои ќе овозможат следење на степенот на 
остварување на целите.

Појдовниот став во утврдувањето на проекцијата на развојот е дека 
населението, неговите активности и просторот во кој тие се реализираат 
се меѓусебно поврзани и зависни. 

Иако од практични причини проекциите се раздвојуваат по видови, мора да се 
има предвид нивното взаемно делување и влијанието на проекцијата на 
населението врз стопанските дејности и обратно, како и нивното 
влијание врз нестопанските дејности, домувањето итн.

Овие проекции имаат свои просторни реперкусии изразени низ локациски и 
просторни барања, што ја нагласува синергичноста на проекциите за 
населението, активностите и просторот.
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1. Проекција на развојот на населението:

Треба врз основа на анализата на состојбата и досегашните трендови да обезбеди 
проекција на: 

- Стапката на идниот природен прираст 
- Стапката на идниот механички прираст
- Вкупниот прираст на населението и неговата структура
- Прирастот на населението во периоди релевантни за планот.

При проекциите мора да се земат предвид квантитативните и квалитативните 
карактеристики на населението како и причините за механичкиот прираст.

Методите на проекција на населението опфаќаат:
- Едноставни математички и графички методи на екстраполација на постојните 

трендови во бројното движење на населението
- Методи на раздвоена проекција на природниот и механичкиот прираст на 

населението 
- Методи на групирање на населението по старосни групи (кохорти) и вршење на 

проекција врз основа на виталните карактеристики на одделните старосни групи.
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2. Проекција на развојот на активностите:
ги опфаќа проекциите на стопанските и нестопанските дејности и домувањето.

- Проекцијата на развојот на стопанските дејности може да се прави преку 
екстраполација на трендовите, со прогноза на основа на продуктивноста, со 
раздвојување на проекцијата по сектори, итн. Проекцијата на стопанството треба да се 
набљудува во контекст на проекцијата на населението, неговите социо-економски 
особености и да се утврдат меѓузависностите помеѓу стопанските дејности и 
демографските движења.

- Проекцијата на развојот на нестопанските дејности опфаќа проекција на потребите во 
здравството, социјалната заштита, образованието, културата, спортот и рекреацијата, 
услужните дејности, локалната и централната администрација итн. Се темели врз 
демографските движења и нивото на планираниот општествен стандард.

- Проекцијата на развојот на домувањето се изведува преку утврдувањето на 
станбените потреби како резултанта на постојниот стандард на домување и 
задоволеноста на станбените потреби, стандардот на домување во планскиот период и 
проекцијата на вкупниот прираст на населението и неговата структура.
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3. Стратегија на управување со животната средина:
претставува интегрален дел на програмските основи на планот. Таа подразбира:

- Ускладување на стопанскиот, технолошкиот и урбаниот развој со природните ресурси;
- Управување со користењето на необновливите ресурси;
- Рационализација на сите форми на потрошувачка на енергија, суровини, води, 

простор...
- Санација на приоритетните постојни извори на загадување и 
- Примена на концептот на „одржлив развој“ кој подразбира ефикасност во употребата и 

заштита на необновливите ресурси и рационално користење на обновливите ресурси.

Програмските барања се определуваат врз основа на утврдените проекции 
на развој и целите кои треба да се остварат со планот.

Основата на утврдувањето на програмските барања ја претставуваат 
просторните реперкусии на проекциите за развој и стратегијата  на 
управување со животната средина. 

Заради степенот на неизвесност кој е поврзан со сите проекции во 
планирањето на просторот, системот на планирање треба да 
инкорпорира механизми на флексибилност кои ќе можат да ги 
акомодираат непредвидените состојби
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Просторните реперкусии од проекциите за развој се изразуваат преку локациски и 
просторни барања, најчесто директно поврзани со примената на нормативи и 
стандарди во урбанистичкото планирање или со имплементација на дисциплинарните 
преференции во конкретните услови на просторен развој.

Постојат три вида стандарди кои се применуваат во формулирањето на програмските 
потреби:

- Стандарди на достапност;
- Стандарди на конфор;
- Стандарди на перформанси.

Стандардите на достапност и конфор се од типот на директна спецификација. Тие најчесто 
ја попримаат формата на  минимални или максимални величини. Стандардите на 
перформанси се изведуваат посредно врз основа на реперкусиите на одредени 
активности врз просторот.

Стандардите се инструменти за насочување и тие не треба да се апсолутизираат. 

Во планирањето при примената на стандардите треба да се тежнее кон користење на 
оптимуми повеќе отколку на минимуми.


