
ДОБИЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНКЕТАТА ЗА ПРОЕКТОТ “SymbioCity ПРИСТАП“ 

 

 

Општина Охрид, заедно со претставници од други седум градови од Србија, Украина и 

Турција, е учесник на Тренинг    програмата “Овозможување локална демократија и 

холистички урбан развој преку SymbioCity пристап“. 

Програмата е во организација на Интернационалниот центар за Локална демократија  

(ICLD) од Шведска и SKL International - дел од шведската асоцијација на локални управи и 

региони.  

Пристапот SymbioCity обезбедува насоки и алатки за поддршка на процесите за одржлив 

урбан развој, врз основа на идејата предизвиците да се претворат во можности. 

Охридскиот тим, како урбанистички предизвик во рамки на програмата, го работи 

проектот ,,Нови хоризонти преку унапредена пешачка зона“, кој всушност се однесува на 

адаптирање на улица ,,Македонија“ во пешачка зона. Проектот ќе се работи на ниво на 

физибилити студија. 

Со цел успешно извршување на постапките и чекорите при изработка на проектот,  дел од 

обврските претставува и вклучување на јавноста со цел да се добијат мислења од  

засегнатите страни. Од различните начини на партиципација на јавноста се добија 

следните резултати: 

1. Посетителите, туристите, возачите и такси возачите беа вклучени преку анкета 

спроведена од волонтери на Црвениот крст Охрид. Анкетата се спроведе во четири 

денови, во рзлични термини, со цел различни групи луѓе да бидат анкетирани. 

На прашањето ,,Дали градот Охрид ќе има придобивки од адаптирање на улица 
,,Македонија“ во пешачка зона, од анкетираните 240 лица, 190 лица одговорија ,,да“, 38 
лица одговорија ,,не“, а 12 лица сметаат дека адаптирањето треба да биде сезонско. 

 

 



2. Со прашањето ,,Дали градот Охрид ќе има придобивки од адаптирање на улица 
,,Македонија“ во пешачка зона, беше спроведена и анкета на веб порталот ,,Oridnews“, на 
која одговориле 956 лица. Од нив, 702 одговориле ,,да“, а 254 лица одговориле ,,не“. 

 
 

  

3. Со истото прашање беше спроведена и анкета на веб страната на општина Охрид, на 
која учествувале  192 лица, од кои 161 одговориле ,,да“, а 31 одговориле ,,не“. 
 

 
 

4. Вкупни резултати од сите три спроведени анкети: 

- анкетирани лица: 1376 

- одговор ,,да“: 1053 (76,5%) 

- одговор ,,не“: 323 (23,4%) 

 

5. Ученици од училиштето ,,Григор Прличев“  беа вклучени преку уметнички израз на 

нивната визија за улицата ,,Македонија“ и околниот простор. Нивните идеи прикажуваат: 

парк, пешачки патеки,скулптури, детски игралишта, платформи, пристаниште, 



велосипедски патеки, патеки за ролери, зеленило, тревници, фонтани, цветни аранжмани, 

колоритно поплочување, канали со вода...  Ниеден цртеж не содржи приказ на возила. 

 

 

6. Сите заинтересирани, преку избвестување на веб страната на општината,  беа поканети 

на партиципативниот настан кој се одржа на 23 април 2018 година во општина Охрид.  На 

настанот беше презентирана програмата и начинот на работа, како и конкретниот проект, 

кој беше позитивно прифатен од присутните. 

 

 



23.04.2018

 

 

 

Резултатите од партиципацијата на јавноста со нивно мислење ќе бидат анализирани и 

искористени во понатамошните фази на работа на проектот. Конечната студија ќе биде 

презентирана пред јавноста по завршување на сите фази од тренинг програмата. 

 
 

 

 

 


