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УРБАНА (CITY) ЛПГИСТИКА 
Оснпвна цел на предметпт е заппзнаваое сп метпдите за идентификација на 
прпблемите сп тпварни текпви вп градпвите, предлпг на сппдветни мерки, стратегии и 
нпви city лпгистишки кпнцепти (зелена лпгистика, мпделираое и симулации вп city 
лпгистиката,...) 
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Впвед 
 
Градпт е најгплемп местп на кпнцентрација на стппански и ппщтествени активнпсти, а 
градската лпгистиката е исклушителнп важна активнпст за пдржливпста и екпнпмијата 
на градпт. Граданите имаат пптреба пд сппдветнп снабдуваое, дпдека стппанските 
системи, индустриските системи, услужните системи, медицинските центри, културнп-
сппртските центри, впените, кпмунални и административни пбјекти секпјдневнп вп 
текпт на 24 шаса на градската улишна мрежа иницираат и генерираат текпви неппхпдни 
за нивнп функципнираое.  
 
Ппстпјнипт трансппртен систем, пшигледнп не е вп спстпјба да се сппши сп ппстпјната 
ппбарувашка и ппраст на фрекфенцијата тпварни единици. Тпј ппраст ппдразбира 
ппмали тпварни единици и ппследпвателнп згплемен брпј на застануваоа пп еднп 
впзеое, а тпа резултира сп ппгплем брпј ппминати килпметри пп впзилп, ппгплеми 
трпщпци за експлпатација и пдржуваое, ппгплеми емисии загадуваши. За да се 
птстрани пвпј парадпкс, пптребен е нпв градски лпгистишки (дистрибутивнп-спбирен) 
систем, сп сппдветни перфпрманси (впзен парк и лпгистишки канал) и намалени 
надвпрещни ефекти вп истп време. Сп други збпрпви ефикаснп функципнираое на 
трансппртнипт систем щтп ппдразбира функципнална, технплпщка и екпнпмска 
пптимизација на негпвите кпмппненти. 
 
Ппмеду пснпвните пришини за зашестените прпблеми сп урбанипт трансппрт и градските 
лпгистишки дистрибутивнп-спбирни системи е неппстпеоетп на лпкална и наципнална 
стратегија вп кпја би се дефинирале целите, правците за развпј и критериумите за 
вреднуваое на урбанипт трансппрт. Знашаен прпблем претставува недпвплнптп нивп 
на интегриранп планираое на намената на земјищтетп, супраструктурата, 
инфраструктурата и пптребите на живптната средина пднпснп квалитетпт на живееое. 
Наспрпти прпблемите, брпјпт на жители и нивната густина ппстпјанп расте, а тпа 
дпведува дп прпдлабпшуваое на кпнфликтпт и знашајнп намалуваое на квалитетпт на 
живееое вп градпвите, изнесен преку спцип-екпнпмски и екплпщки ефекти.  

 
Мерките и стратегиите кпи се наспшени кпн ппдпбруваое на 
дистрибутивната ефикаснпст и впсппставуваое на виспкп 
прганизиран лпгистишки систем вп градпт се мерки на  
урбаната (city) лпгистика.  
Затпа, експертите ја преппзнаваат урбаната (city) лпгистика и какп 
урбан меначмент. 
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УРБАНА (CITY) ЛПГИСТИКА 

 
City (анг.), дпада пд латинскипт збпр civitas кпјщтп знаши виспкп прганизирана 
заедница.  
Вп решникпт на Merriam Webster градпт (City) е дефиниран какп местп за живееое, 
местп ппгплемп пд населба или селп, гплем, истакнат или знашаен центар за 
изврщуваое на разлишни активнпсти, ппмалку независен пд прпизвпдствптп на храна, а 
ппвеќе зависен пд прпизвпдствптп и тргпвијата за задпвплуваое на желбите и 
пптребите на ппединецпт. 
 

CITY    +  ЛПГИСТИКА 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Правилнптп тплкуваое на ппимпт city лпгистика, мпже да има пресуднп влијание на 
квалитетпт на планираое, мпделираое и пптимизација на лпгистишките прпцеси и 
системи. Сп пглед да ппимпт „city лпгистика“ разлишнп се разбира вп јавнпста, мпжеби 
е најдпбрп да се прпшитаат разлишните дефиниции за градската лпгистика, па да се 
вппшат разликите. 
 
Вп студиите, прпектите и струшните трудпви, ппкрај ппимпт city лпгистика се среќава и  
 Урбан тпварен трансппрт  
 Урбана лпгистика  

 
 
 
 
 
 

Град, населба, населенп местп 
 
 
 
 
 

 
 

 граници на градпт 

 гплемина на градпт 

 прпстпрен кпнцепт 

 функции и структура 

Планираое,  
прпектираое,  
управуваое,  
кпнтрпла  
и анализа 
 
 

 нарашки 

 пакуваое 

 залихи 

 трансппрт 

 складищтеое 
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Дефиниции за Урбана (City) лпгистика 

1. City лпгистика е прпцес на тптална пптимизација на лпгистишките и трансппртни 
активнпсти на кпмпаниите вп еден урбан прпстпр, земајќи ги вп предвид и 
сппбраќајнптп ппкружуваое, сппбраќајнипт метеж и енергетската пптрпщувашка 
вп рамките на пазарната екпнпмија. (Тaniguchi) 

2. City лпгистика пд екпнпмски и екплпщки аспект претставува планираое, 
управуваое и кпнтрпла на лпгистишките прпцеси или унифициран лпгистишки 
систем. Задаша на CITY ЛОГИСТИКАТА e кппперативнп прпизвпдствп на 
лпгистишки услуги при дпстава и птпрема на стпки и  материјали пд еден град 
или населенп местп. (Isermann) 

3. City лпгистика  … не претставува нищтп другп туку ппврзуваое, ппврзуваое и 
ппвтпрнп ппврзуваое. (Ewers) 

4. City лпгистика е прганизираое на урбаните тпварни активнпсти преку ппстапките 
за рутираое на впзила: снабдуваое на пдредени делпви на градпт сп 
искпристуваое на капацитетпт на мали, специјални и екплпщки прифатени 
тпварни впзила. (Ogden) 

5. City лпгистика е прганизација на тпварнипт трансппрт сп цел да се пптимизира 
кпристеоетп на впзилата и да се минимизира впзеоетп вп пренаселените 
делпви пд градпт.  Цел е да се ппстигне кпнсплидација. (Zecevic) 

6. City лпгистиката ги ппфаќа сите стратегии, технплпгии и сите лпгистишки 
рещенија кпи пбезбедуваат ппдрщка за жителите и урбаните функции, без пглед 
на нивната гплемина и брпј, прпстпр и граници вп спгласнпст сп свпите 
индивидуални и заеднишки цели. (Zecevic) 
 
.... всущнпст, сите дефиниции се сведуваат на .... 
 

 
 
 

кпнцентрација 

исппрака 

ппвратни 

тпкпви 

клиент 

сервис 

дпстава  

City 

центар 

CBD 
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Прпстпрни граници на CITY LOGISTIKA 

Дали city лпгистиката представува лпгистика на населенo местo, град или регипн? 
 
Генералнп, City лпгистиката е наспшена кпн централните, најшестп истприски делпви 
на градпвите, кпи се карактеризираат сп гплема густина на изграденпст и разнпвидна 
кпнцентрација на активнпсти: сппбраќај, тргпвија, администрација, индустија, 
градежнищтвп... Вп нив, улишната мрежа е густа, сп тесни, мнпгу шестп еднпнаспшни 
улици. Ваквите прпстпрни карактеристики на улиците гп птежнуваат 
функципнираоетп на урбаните спдржини, а ппсебнп нивната ппддрщка – 
лпгистишкптп снабдуваое. Од тпкму пвие пришини се преппрашува рещаваое на 
прпблемите вп централните, истприски делпви на градпт. 

 

Функципнални граници на CITY LOGISTIKA 

 
Функципналната граница на City лпгистиката е ппределена сп кпнцентрацијата 
(густината) и видпт на градските спдржини и активнпсти. 
 
Најшестп Сity лпгистиката третира самп пдредени текпви: трансппрт на сурпвини, 
снабдуваое на гплеми тргпвски центри и малппрпдажни пбјекти на гптпви 
прпизвпди, трансппрт на KEП (Курир Експрес Пратки) пратки, пренесуваое на 
градежен материјал, селидбен трансппрт и дпстави сп дпставни впзила дп 
дпмаќинствата - Прпцес на тесна функципнална граница. 
Ретки се автприте кпи ги анализираат сите активнпсти и прптпк на стпки и материјали 
кпи заппшнуваат, заврщуваат или транзитираат низ градпт: прптпк на стпки, транзитни 
текпви, извлекуваое на птпад, секундарни сурпвини и ппвратни матерјали, услужни 
текпви, кпмерцијални текпви, ..., - Прпцес на щирпка функципнална граница. 

Тесната функципнална граница на City лпгистиката, спздава пптещкптии вп 
прпцеспт на утврдуваое и впведуваое на сппдветни лпгистишки мерки, сп 
кпи би се пбезбедила ппгплема ефикаснпст на градските активнпсти и 
виталнпст на градпт. 

 

 
City ЛПГИСТИЧКИ СИСТЕМ 

Градските лпгистишки системи, мпжат да се дефинираат какп системи на прпстпрнп-
временска препбразба на стпки и услуги вп кпи тешат лпгистишките прпцеси. 
Оснпвнп пбележје на градските лпгистишки системи е врската ппмеду прпцеспт на 
движеое (трансппрт) и прпцеспт на задржуваое (складищтеое) на стпките и услугите 
низ градската лпгистишка мрежа кпја ја фпрмираат пбјектите, енергијата, лудетп и 
инфпрмациите пд тпшка дп тпшка. 
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Вп зависнпст пд видпт на градската лпгистишка мрежа, разликуваме: 
a) Еднпстепени градски лпгистички системи – директна дпстава дп клиентите. 
b) Ппвеќестепени градски лпгистички системи – прптекпт на стпки и услуги е 

прекинат вп барем една тпшка, (на пример: дпстава на стпки дп регипналнп 
складищте, а пд негп вп ппмали кплишини дп клиентите) 

c) Кпмбинирани градски лпгистички системи – кпга истпвременп се ппјавуваат и 
директни и индиректни дпстави на стпки и услуги. 

 
 

Задаши и цели на урбаната (City) лпгистика 

Низ улишната мрежа на градпвите, секпјдневнп се преплетуваат разлишни текпви на 
стпки, материјали и тпвар: тргпвска стпка, гптпви прпизвпди, пплупрпизвпди, сурпвини, 
градежни матерјали, пратки, пари, празни тпварни единици, ппвратни материјали, 
матерјали за рециклираое, секундарни сурпвини, птпадни матерјали, КЕП (курир, 
експрес, пратки).  

 
Ефикаснипт трансппрт на стпки кпј е спставен дел на градската екпнпмија и е предуслпв 
за пдржлив урбан живпт и рабптни активнпсти сп кпи се пстварува развпј на градските 
средини, предизвикува низа негативни ефекти врз сппбраќајпт и пкплината  

 бушава: тпварните впзила прпизведуваат 10 пати ппгплема бушава пд патнишките  

 емисии: ушествптп на сппбраќајпт вп вкупните щтетни емисии е 50%.  
 
сепак.... 

...влезпт на еднп дистрибутивнп впзилп вп центарпт на градпт предизвикува ппмалку 
прпблеми пдкплку движеоетп на 100 патнишки впзила за дистрибуција на стпки вп 
предградиетп на градпт.  
 
ЦЕЛТА на city лпгистиката е ппефикаснп пдвиваое на целпкупнипт сппбраќај щтп 
дпведува дп намалуваое на брпјпт на тпварни впзила (намалуваое на застпјпт на 
улишната мрежа, намалуваое на времетп на патуваое, ппгплема безбеднпст и 
екплпщки придпбивки...). 
Некпи експерти ппгплема важнпст им даваат на екпнпмската и енергетската 
пптрпщувашка, а други на екплпгијата и квалитетнипт живпт вп градпвите.  
Неспгласуваоата вп врска сп задашите и целите на city лпгистиката се дплжи тпкму на 
нејзината кпмплекснпст, гплемипт брпј на ушесници и нивните разлишни, шестп 
спрптиставени цели.  
 
Кпј има интерес пд развпјпт на City лпгистиката?  
 
СИТЕ!!! 
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Интересите на заинтересираните страни, најшестп се вп кплизија, нп парцијалнп и 
ппединешнп рещаваое на прпблемите не е дпбрп. Истп така, збир пд парцијални 
пптимуми, НЕ знаши и вкупен пптимум, па сущтината и пснпвната задаша на City 
лпгистиката е кпнцентрација, кппрдинација и кппперација. Еднп пд пптималните 
рещенија е стпкпвнп-трансппртен центар на периферијата пд градпт. 
 
 

Ушесници вп урбаната (city) лпгистика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Испраќаши и приматели на стпки 
 Тие испраќаат или примаат стпки и генералнп бараат пд превпзникпт да гп 

згплеми нивптп на услуга, вклушувајќи ги трпщпците, времетп на спбираое 
или исппрака, сигурнпст на трансппртпт какп и инфпрмиранпст. Бараоата за 
наплата или исппрака на стпка вп рамкита на пдреден временски интервал е 
ппважна. Истражуваоата вп Јаппнија ппкажуваат дека 45% пд наплатата за 
изврщената исппрака се изврщува ппсле пдреден временски интервал.  

 
 
b. Превпзници 
 Целта на превпзникпт е минимизираое на трпщпците за спбираое и дпстава 

на стпки дп клиентите сп максимална дпбивка. На клиентите им се нуди 
згплемуваое на нивптп на услуги, пспбенп кпга станува збпр за сигурнпст на 
трансппртпт. Прпблемите на превпзникпт се: сппбраќајнипт метеж и тесните 
грла кпи предизвикува недпвплнп искпристуваое на впзилата сп ппмала 
нпсивпст, какп и загубенптп време заради ппради редпвите на шекаое вп 
близина на лпкацијата на клиентпт (ненавремена дпстава). 

  
 

ЖИТЕЛИ 
Кприсници на услуги 

УПРАВА 
Лпкална, Централна 

ПРЕВПЗНИЦИ 
Шпедитери, трансппртни кпмпании 

ИСПРАЌАЧИ/ПРИМАТЕЛИ 
Прпизвпдители и тргпвци на малп и гплемп 
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c. Жители 
 Жителите имаат пптреба пд максимален квалитет на живееое или 

намалуваое на сппбраќајнипт метеж, бушавата, загадуваоетп на впздухпт и 
сппбраќајните незгпди вп близина на местптп на живееое, на рабпта итн. Вп 
рамките на кпмерцијалните зпни на урбаниппт прпстпр, тргпвцита сакаат да 
примаат стпка вп сппдветнп време, медутпа пва шестп дпада вп судир сп 
желбите на лудетп за тивки и безбедни лпкални улици. 

 
d. Администрација  
 Целта на градската управа е екпнпмскипт развпј на градпт и мпжнпстите за 

врабптуваое. Од друга страна тежнее кпн намалуваое на застпјпт на 
сппбраќајпт, ппдпбруваое на услпвите на живптната средина и згплемуваое 
на безбеднпста впппщтп. Градските власти треба да играат главна улпга вп 
рещаваоетп на кпнфликтите ппмеду ушесници вп city лпгистиката. Тпа треба 
да ги кппрдинира и ппдгптпвките иницијативите на градпт . 

 
 

Прпблеми сп кпи се сппшува CITY лпгистиката 
Прпблемите пд аспект на градската лпгистика се ппјавуваат паралелнп сп истприскипт 
развпј на функциите и физишката структура на градпвите. 
Пресудни акп не и пдлушувашки фактпри за дпнесуваое на кпнцепцискп city лпгистишкп 
рещение и впведуваое на пдредени мерки се спциплпщките, културплпщки и 
демпграфски карактеристики на градпт, архитектпнскптп наследствп, навиките и 
сваќаоата на жителите.   
 

Примери: 
 Гпдищнп вп Париз се генерира 15 t тпвар пп жител; 
 Над 80% пд патнипт тпварен трансппрт вп Еврппа се реализира на растпјанија 

дп 80km, кпи вп гплемите градпви се дефинираат какп урбани или урбанп-
регипнални 

 Сппред истражуваоата на Iveco вп девет еврппски земји, 48% пд впзилата 
кружат вп внатрещнпста на градпвите и градските центри, а пкплу 32%  вп 
субурбаните (периферни) ппдрашја. 

 Вп Италија 70% пд трансппртиранипт тпвар има дестинација вп регипнпт на 
извприщтетп. Преку 50% пд тпварпт се трансппртира на растпјанија дп 50km, а 
25% вп самипт град.  

 Вп Еврппа, ушествптп на дпставни впзила сп капацитет пд над 3,5t вп вкупнипт 
сппбраќај вп градските средини е пкплу 10% (Германија 5%, Англија 15%), a вп 
Јаппнија 35% и има тренд на ппраст. Сппред некплку истражуваоа дп 2030. та 
гпдина се пшекува ппраст на тпварнипт трансппрт вп градските средини, 
изразен вп ткм (тпн/килпметри) за пкплу 40%. 

 Една третина пд жителите на Цирих, живеат вп прпстпр на бушава кпја е ппд 
закпнски дпзвпленипт дплен праг на тплеранција 
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 Од аспект на издувните емисии 1 тпварнп впзилп е какп 20 патнишки впзила, а 
пд аспект на бушавпст 1 тпварнп впзилп е какп 10-20 патнишки впзила. 

 Заради пгранишенипт пристап и редпвите на шекаое на дпставните впзила за 
истпвар се запираат пд 10 дп 20 патнишки впзила. 

 
 

Генералнп, city лпгистишките прпблеми се систематизирани какп: 

 Прпблем 
И
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Задущуваое вп централнптп ппдрашје и 

пристапните правци 

     

Недпстатпк пд растпварнп-тпварни места за 

дпставнп-спбирните впзила 

     

Недпстатпк на места за паркираое за 

дпставнп-спбирните впзила 

     

Генерираое на ппгплем брпј впзила, ппради 

згплемена фрекфенција на нерамнпмерни 

дпстави 

     

Тесни улици вп централнптп градскп 

ппдрашје 

     

Влијанија врз живптната средина      

Ознашуваое и сигнализација      

Временска рамка за дпстава и спбираое      

Трансппрт на ппасни стпки      

Недпстатпк на инфпрмации за тпварнипт 

трансппрт 

     

Недпстатпк на спрабптка       

Неефикаснпст на дистрибуцијата      

City Freight Distribution Networks in Europe, Final report,  2002-2004 

 
 
Какп најшести пришини за ппјавата на прпблемите кпи се пшекува да се рещат сп 
мерките и стратегиите на урбаната (city) лпгистика, се среќаваат: 
 Прпцеспт на урбанизација; 
 Ппрастпт на населениетп вп градпт; 
 Згплемуваое на функцијата и прпстпрната структура на градпт; 
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 Ппрастпт на брпјпт мптпрни впзила; 
 Непланираната изградба и згплемуваое на градпт; 
 Недпстигпт пд лпгистишки размислуваоа за развпјпт на градпт; 
 Недпстигпт пд екпнпмски стандарди; 
 Неспгласуваое ппмеду примената на мпдерните технплпгии вп индустрискипт и 

лпгистишки систем; 
 Еден жител гпдищнп има пптреба пд еден тпн на стпка за щирпка пптрпщувашка; 
 Сппбраќајнипт метеж на улишната мрежа, кпј најшестп е резултат на неправилнп 

управуваое сп транзитнипт и патнишки сппбраќај; 
 Недпстигпт пд трансфер и паркинг места за тпварни впзила; 
 Недпстигпт пд спрабптка и размена на инфпрмации меду сите заинтересирани 

страни; 
 Огранишуваоата вп градските истприски јадра (недпвплен пристап, улици сп 

неправилна фпрма, недпвплен прпфил, слепи улици); 
 Недпстигпт пд места за тпвараое и растпвараое; 
 Неппвплни услпви за растпвар (неппвплна ппзиција вп пднпс на пбјектпт, 

сешејќи интензивни пещашки текпви, пазарни рестрикции... ); 
 Рабптнптп време (за врабптените и впзашите); 
 Превпз на ппасни материи вп центарпт на градпт; 
 Лпщата спстпјба на сппбраќајната инфраструктура; 
 Неппшитуваое на правилата за паркираое и пристап; 
 Неадекватна размена на инфпрмации и инфпмаципни системи; 
 Згплемена ппбарувашка за е-тргпвија ; 

 
 

City лпгистишки рещенија 

Рещенијата на City лпгистиката се рещенија за целпкупнипт градски прпстпр, нп се 
јавуваат и специјални слушаи, кпга истите сануваат и рещенија за регипналнипт 
прпстпр. 
City лпгистишките рещенија се разликуваат пд град дп град щтп е ппследица на низа 
фактпри какп щтп се: 

 истприските кпмппненти на урбанипт развпј; 

 културните атрибути на градпт;  

 функципналната структура на градпт 
 
Ппкрај сущтинските разлики вп анализите пд слушај дп слушај или пд град дп 
град, метпдплпгијата за израбптка на Студија на тпкпви на стпки и тпвар вп 
градпвите, е дадена на следната блпк-щема.  
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блпк-щема на метпдплпгијата за израбптка на  
Студија на тпкпви на стпки и тпвар вп градпвите 

СТУДИИ ЗА ТПКПВИ НА СТПКИ И ТПВАР 

превпзпт на стпки и тпвар е се ппатрактивен 
напредна екпнпмија – императив на државата 

защтитата на живптната средина – пплитика за развпј на 
државата 

задущуваое на сппбраќајпт 
прганизација, такси, тарифи, данпци 

стандарди и планираое 

зпщтп 

Министерствп за трансппрт и врски 
Министерствп за екпнпмија 

Завпд за статистика 
Царина ппдатпци 

анкетираое на 

щпедитери 

анкетираое на 

превпзници 

Анализа на генерираое на патуваоа на тпварни впзила, 

(слпжен прпцес) 

Анализа на карактеристики на траса 

 инфраструктура 

 безбеднпст 

Дистрибуција на патуваоа 

 зпни 

 типпви 

 нпсивпст 

 вид 

Ппгпднпст на мрежата 

 терен 

 

СТУДИИ за тпвараое и растпвараое 

 пптреба 

 прпстпр 

 пгранишуваое на време и времетраеое 

 вид 
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Кпнцепциски рещенија на урбаната (City) лпгистика 

Сп примена на City лпгистишките кпнцепти се пстваруваат мнпгу придпбивки, пд 
спциплпщки, екплпщки и екпнпмски аспект. Кпнктернп, придпбивките вп ппглед на 
технплпщкипт впзен парк се: 

 намалуваое на брпјпт на рути за тпварните впзила  

 намалуваое на брпјпт на впзеоа вп центарпт на градпт за ппвеќе пд  70% 

 намалуваое на брпјпт на ангажирани тпварни впзила за 80% 

 згплемуваое на искпристуваоетп на впзилата за 33% 

 намалуваое на времетп на задржуваое на впзилата на истпвар за 30 – 40% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
City лпгистишки кппперативни кпнцепти: 
 

1. Кппперативни лпгистишки системи  
2. Лпгистишки центри 
3. Кпнцепт на кпнцентрација на инфпрматишките тпкпви 
4. Кпнцепт на кпнтрпла на степенпт на искпристуваое на тпварнипт прпстпр (load 

factor control) 
5. Ппдземни системи за трансппрт на тпвар 
6. Рестриктивен кпнцепт 
7. Кпнцепт на приентација кпн екплпщки впзила 
8. Кпнцепт на лпгистишкп здружуваое 
9. Регуларивен кпнцепт на лпкалната (градска) сампуправа 

 

City лпгистика 

кпнцентрација, кппрдинација и кппперација 

маркетинг 

телематски системи ланци на снабдуваое 

СТЦ и лпгистишки центри 
200 прпекти вп Еврппа 

екплпщки впзила 

Лпкална сампуправа 

сппјуваое на патнишки  

и тпварни терминали 
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Кпнцептпт „Кппперативни лпгистишки системи“ и „Лпгистишки центри“ се темели 
на кпнсплидација на стпкпвните текпви и спрабптка ппмеду трансппртните 
кпмпании, испраќашите и примателите на стпките. Оснпвен елемент на пвпј 
кпнцепт се лпгистишките прпвајдери кпи ппкрај трансппрт, нудар и услуги на 
складищтеое, спртираое, пакуваое, и т.н.  
Кппперацијата пбезбедува намалуваое на брпјпт на впзеоа, намалуваое на 
трансппртните трпщпци и намалуваое на негативнптп влијание врз пкплината. 
 
Лпгистишките центри се планираат и фпрмираат на ппвплни сппбраќајни 
лпкации вп ппдрашјетп на надвпрещнипт кпрдпн на градпт или вп самптп 
градскп ппдрашје и ги ппврзуваат влезнп-излезните тпкпви, пднпснп гп 
кппрдинираат прптпкпт на стпки. Брпјпт и лпкацијата на градските лпгистишки 
центри зависи пд гплемината и карактеристиките на градпт, нп секпј град сп над 
300.000 жители, мпра да има пфпрмен градски лпгистишки центар. Милипнските 
градпви имаат некплку гплеми лпгистишки центри на перифериите и еден или 
ппвеќе city лпгистишки центри вп внатрещнпста на градпт. 
 

 

 
Лпгистишки центар Љубљана 

http://www.logisticni-center.si/ 
 

Функципнални карактеристики 

прпстпр за складираое   21,000 m2 

административна зграда 5,000 m2 

тпварен терминал 12,150 m2 

вкупнп     38,150 m2                    
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Лпгистишки центар Нпвп Местп 
http://www.logisticni-center.si/ 

 
Функципнални карактеристики 

прпстпр за щппинг 8,000 m2 

административна зграда 1,460 m2 

сервисна зграда 840 m2 

прпстпр за складираое   4,900 m2 

тпварен терминал 8,200 m2 

вкупнп     23,400 m2                    

 
 

 
Градски дистрибутивен терминал 

http://www.youtube.com/watch?v=r0NOUkgEYbg&feature=player_embedded 
 

http://www.youtube.com/watch?v=r0NOUkgEYbg&feature=player_embedded
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Кппперативни city лпгистишки мпдели 

Кппперативните мпдели се тепретски и практишнп мпщне атрактивни, нп некпгащ се 
јавуваат и пптещкптии вп нивната примена. Ваквите кппперативни мпдели се пд гплема 
кприст за малите и средни фирми, а фактпрпт на успехпт лежи вп избпрпт на 
вистинската варијанта на кппперативен city лпгистишки мпдел. 
 
Кппперацијата се ппјавува какп: 

 хпризпнтална – заеднишкп рабптеое на щпедитерските фирми; 

 вертикална – спрабптка ппмеду индустриските, прпизвпдствени и трансппртни 
кпмпании; и 

 дијагпнална - заеднишкп рабптеое на ппдземнипт и патен систем за трансппрт 
на стпки (тпварни впзила и city велпсипеди); 

 
 
B2C (Business to Consumer) и B2B (Business to Business) city лпгистишките сервиси 

се стрпгп приентирани кпн кппперативната лпгистика впсппставувајќи 
релации ппмеду разлишните ушесници вп лпгистишкипт синчир. 
 
 

МПДЕЛ 1 
Ппгплем брпј на щпедитери дпставуваат тпвар дп градпт и city терминалпт, за да 
неутрален превпзник сп сппственп впзилп изврщува исппрака дп малппрпдажните 
пбјекти. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кппперативен city лпгистишки мпдел 1 
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МПДЕЛ 2 
Градскипт прпстпр се дели на зпни за снабдуваое, а секпј пд щпедитерите е задплжен 
за исппрака вп пдредена зпна. Кппперацијата е прпстпрна, затпа щтп секпј щпедитер гп 
превзема тпварпт пд пстанатите щпедитери и снабдува една зпна. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кппперативен city лпгистишки мпдел 2 
 
 

МПДЕЛ 3 
Вп пвпј мпдел кппперацијата е временска. Именп, еден пд щпедитерите се задплжува 
да гп врщи снабдуваоетп вп текпт на пдреден временски перипд (н.пр. еден месец), за 
да ппсле истекпт на тпј перипд снабдуваоетп гп превземе друг щпедитер. 
 
 

МПДЕЛ 4 
Спбираоетп на тпварпт пд щпедитерите, рабптата вп терминалпт и исппраката ја 
изврщува неутрален превпзник. Неутралнипт превпзник, вп текпт на нпќта гп дпставува 
тпварпт дп city терминалпт. Ппсле спртираоетп и кпмисипнираоетп стпката се 
исппрашува вп малппрпдажба (CBD). 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кппперативен city лпгистишки мпдел 4 
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МПДЕЛ 5 
Сп пвпј мпдел се интегрираат тпкпвите на снабдуваое и ппвратните тпкпви, какп и 
исппраките на дпмащна адреса. Кпнсплидацијата се изврщува вп city терминалпт или 
тпварен трансппртен центар. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Кппперативен city лпгистишки мпдел 5 
 
 

МПДЕЛ 6 
Шпедитерските кпмпании се скпнцентрирани на ппдрашјетп на трансппртнипт центар и 
сампстпјнп исппрашуваат стпки дп city терминалпт, пд кадещтп  неутрален превпзник сп 
електрп впзила врщи исппрака вп централните градски зпни. И сп пвпј мпдел се 
планира кпмбинираое на дпстава и спбираое на ппвратен материјал и амбалажа.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кппперативен city лпгистишки мпдел 6 
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МПДЕЛ 7 
Стпките се разменуваат ппмеду складищните системи на ппвеќе кпмпании, а секпја 
кпмпанија е пдгпвпрна за исппрака на стпката дп клиентите на даденп ппдрашје. Сп 
пвпј мпдел преднпста за щпедитерите се намалените растпјанија за исппрака на 
стпките, дпдека преднпста за клиентите е тпа щтп истпвременп примаат стпки пд 
ппвеќе кпмпании. 
 
.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Кппперативен city лпгистишки мпдел 7 
 
 

МПДЕЛ 8 
Овпј мпдел вклушува искпристуваое на дел или на целипт тпварен прпстпр на впзилптп 
сп кпе се врщи исппрака вп ппвратнптп впзеое. Мпделпт се применува за прпстпрнп 
дислпцирани кпмпании, вп шија лпкаципна зпна има клиенти на спрптивната 
кпмпанија. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Кппперативен city лпгистишки мпдел 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

кпмпанија А 

кпмпанија Б 

складищте А 

складищте Б 

кпмпанија А 

клиенти Б 

кпмпанија Б 

клиенти А 

клиенти на А н Б 

лпкација X лпкација Y 
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Метпдплпгија за анализа на прпфилпт на  
урбаната (city) лпгистика 

Прпблемпт сп физишките стпкпвни текпви вп градпвите станува актуелен вп пнпј 
мпмент кпга брпјпт на жители ќе надмине 100 000  и кпга трансппртпт се реализира на 
растпјанија дп 50 km. 
Всущнпст, инфраструктурата вп градпт треба да гп ппддржува прптпкпт на стпки и луде. 
Секпјдневната пптреба пд згплемен капацитет на улишната мрежа расте, сп щтп 
трпщпците за пдржуваое на ппстпјната инфраструктура стануваат мпщне виспки. 
Секакп, не е ниту впзмпжнп, ниту ппсакуванп така еднпставнп да се птстрани тпварнипт 
трансппрт пд градпт. Сп анализа на структурата на прпблемите и критериумите се 
пристапува кпн избпр и примена на метпдплпгија и мпдел за пптимизација и 
вреднуваое на лпгистишките рещенија.  
 

Мпдели на урбаната (city) лпгистика 
 

Сппред „матрицата на дпбрата практика“ пснпвна цел на урбаните (city) лпгистишки 
мпдели е задпвплуваое на пптребите и пшекуваоата на граданите сп прифатливи 
трпщпци за трансппртерите и стппанствениците и сппдветен вид на превпзнп 
средствп. 
 

 
 
 
Легенда:   
X1, X2, X3 - ниски, средни, виспки – пшекуваоа на граданите  
Y1, Y2, Y3  - индивидуални впзила, впзила на ЈГП, тпварни впзила 
Z1, Z2, Z3 – ниски, средни, виспки трпщпци  

 
матрицата на дпбрата практика 

ТРПШПЦИ 

В
И

Д
 Н

А
 П

Р
ЕВ

П
З 

ПЧЕКУВАОЕ НА ГРАДАНИТЕ 
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Критериумите се разликуваат вп зависнпст пд интересните групи, ушесниците, нивните 
бараоа и цели, а секпј град има пптреба пд сппствен city лпгистишки кпнцепт кпј мпра 
кпнтинуиранп да се следи и развива. Од тука и разликуваме „стратещки city лпгистишки 
кпнцепт за креираое на мпдел“ и „ппщт city лпгистишки кпнцепт за креираое на 
мпдел„. 

 
стратещки city лпгистишки кпнцепт 

 

бараоа 

 

искуствп 

 

нпви 

пристапи 

 

технплпгии 
 

виспкп 

знаеое 

 

кпмерцијални 

ефекти 

 

маркетинг 

јавна 

администра

ција 

 

нпви 

технплпгии 

лпгистишки 

прганиз. 

елементи 

СТРАТЕШКИ 

city 

лпгистишки 

кпнцепт 
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ппщт city лпгистишки кпнцепт 

 
 
Именп, сппдветнп на лпгистишкипт кпнцепт се прибегнува кпн дефинираое и примена 
на метпдплпгија (мпдел) за пптимизација и вреднуваое на лпгистишкптп рещение: 
„CITY ЛПГИСТИЧКИ ЦЕНТАР“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лпкација и 

капацитет на 

лпгистишките 

центри 

 

интеграциски 

кпнцепт на 

приближуваое 

 

анализа на 

трпщпци 

 

бараоа 

искуствп пд 

земјите вп кпи 

е развиена city 

лпгистиката 

нпви 

технплпгии 

и примена 

кпнцепциски 

рещенија на 

бизнис 

партнерите 

ППШТ city 

лпгистишки 

кпнцепт 
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мпдел и метпдплпгија за избпр на лпкација на СITY ЛПГИСТИЧКИ ЦЕНТАР-CЛЦ 

 

 

 
 
 
1.Генератпри на лпгистишките 
текпви-групи 
 

2.Утврдуваое на квалитативни и 
квантитативни карактеристики на 
стпкпвните текпви 
 

3. Карактеристики на некпи пд 
елементите на стпкпвните текпви 
 
 

АНАЛИЗА НА  
ЛПГИСТИЧКИТЕ ТЕКПВИ  

ВП РАМКИ НА РЕГИПНПТ 

 
 
 
1.Дефинираое на пснпвни 
критериуми за развпј на регипнпт 
 

2.Дефинираое на пптенцијални 
лпкации за нпвипт ЛЦ 
 

3. Избпр на пптимална лпкација за 
ЛЦ 

ДЕФИНИРАОЕ НА НПВП РЕШЕНИЕ  
ЗА ЛПГИСТИЧКИПТ КПНЦЕПТ ВП 

РЕГИПНПТ 

 
 

ВР1, ВР2, ВР3, ... , ВРn 

ВАРИЈАНТНИ РЕШЕНИЈА  
 
Симулаципнипт мпдел треба да гп 
ппище лпгистишкипт систем, а да се 

пднесува на предлпжените 
варијантни рещенија 

ДЕФИНИРАОЕ НА 
СИМУЛАЦИПНЕН МПДЕЛ 

 
 

Изведуваое на симулаципнипт 
експеримент и дпбиваое на 
резултати пд симулацијата 

ВРЕДНУВАОЕ СП ППМПШ НА 
КПМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА 

 
 
 пснпвни метпди 

 ппвеќекритериумска 
пптимизација 

 симулаципнп 
мпделираое 

 експертски системи 

ИЗБПР НА  
ППТИМАЛНА ЛПКАЦИЈА ЗА СЛЦ 

 

 
 
 

 стпкпвни текпви пп 
категприи 

 вид на стпка 

 дистрибутивни 
правци 

 вид на впзила за 
трансппрт 

 дпстава 

 временски прпзпрци 

 марщрути 
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТПКПВНИТЕ 

ТЕКПВИ  
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КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБПР НА ЛПКАЦИЈА НА СЛЦ 
 

ТЕХНПЛПШКИ 
1. Интензитет на стпкпвните текпви 

2. Дпстапнпст дп терминалите 
3. Оддалешенпст пд кприсниците 
4. Време на исппрака на стпките 

5. Дпстапнпст на технплпгии и видпви стпки 
6. Врска сп пстанатите видпви трансппрт 

 
ЕКПНПМСКИ 

1. Лпгистишки трпщпци (трансппрт, складищтеое, залихи) 
2. Трпщпци за активираое на лпкацијата 

3. Инвестиции за изградба на пристапни сппбраќајници и инфраструктура 
4. Нетп сегащна вреднпст 

5. Интерна стапка на рентабилнпст 
6. Перипд на ппвратпк на средства 

7. Гравитација на екпнпмски развиенптп стппанствп 
 

ПРГАНИЗАЦИПНИ 
1. Присуствп на лпгистишки прпвајдери 

2. Присуствп на интермпдални трансппртни пператпри 
3. Мпжнпст за прганизација на линиски врски сп железнишкипт трансппрт 

4. Претставнищтвп, здруженија пд пбласта сппбраќај и трансппрт 
 

ТЕХНИЧКИ 
1. Геплпщки карактеристики на лпкацијата; 

2. Инфраструктурна мрежа (струја, впда, канализација, и т.н) 
3. Технишки мпжнпсти за ппврзуваое сп сппбраќајната инфраструктура на 

железнишкипт трансппрт 
 

ЕКПЛПШКИ 
1. Загадуваое на впздухпт 

2. Бушава и вибрации 
3. Опасни материи 

4. Влијание на пкплината на стпките вп терминалпт 
5. Влијание на стпките и прпцесите вп терминалпт на пкплината 

 
ЗАКПНСКП-РЕГУЛАТИВНИ 

1. Вклппуваое вп урбанистишките прпстпрни планпви 
2. Регулираое на сппственпста на земјищтетп и пбјектите 

3. Вклппуваое вп закпнпт за защтита, кпнтрпла и безбеднпст при рабпта 
4. Закпн за ппасни материи 
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Мпдел Logistic Profile “LP Кпнцепт” 
 

Се верува дека пвпј кпнцепт (мпдел) какп клушен елемент при изгптвуваое на градски 
лпгистишки план и прпект, ќе претставува знашајна алатка вп управуваоетп сп урбаната 
лпгистика или урбан лпгистишки меначмент.  
LP Кпнцепт-пт се темели на хипптезата дека е мпжнп вп една дпбрп дефинирана 
градска зпна да се идентификуваат приближнп хпмпгени групи на лпгистишки пптреби, 
базирани на: 

 урбани карактеристики на зпната; 

 лпгистишки аспект (тип на дпстава); 

 карактеристики на стпките. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

щематски приказ на LP Кпнцепт-пт 
 
 

Така идентификуваните хпмпгени групи на лпгистишки пптреби мпжат сппдветнп да се 
рещаваат/ппслужуваат преку: 

 City  лпгистишки центри (градски дистрибутивни центри); 

 Тпварни села 

 Дпставни тунели 
...или сп еден збпр преку кпнсплидираое на тпварпт надвпр пд градпт и сп 
пбезбедуваое и пстваруваое на т.н. ПОЛН ТРАНСПОРТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

лпгистишки аспект 

карактеристики 

на стпките 

градска 
 зпна 

LP Кпнцепт 
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Пплитика на урбаната (city) лпгистика 

Дп раните 80.ти гпдини, урбаната пплитика била креирана паралелнп сп ппјавуваоетп 
на прпблемпт и предизвиците. Најшестп претставувала кпмбинација на факти, а не 
мнпжествп на цели и правила. Вп изминатите гпдини дп денес, фпкуспт на урбанипт 
трансппрт бил наспшен единственп кпн патнишкипт, а спсема скрпмнп кпн тпварнипт 
трансппрт. Ппнатаму, трансппртната пплитика, била скпрп директнп наспшена кпн 
трансппртните услпви надвпр пд градпвите – трансппртните кпридпри, невклушувајќи ја 
перспективата на урбаните ппдрашја вп тпа време. 

На Еврппскп нивп, најзнашајните пплитики за тпварнипт трансппрт вп урбаните средини 
дпадаат пд ECMT (European Conference of Ministers of Transport), Еврппска кпмисија, 
екпнпмија и спцијала. 

Извещтаите пд шетирите средби на тркалезна маса пп пднпс на урбанипт тпварен 
трансппрт, прганизирани пд ECMT (ECMT 1976, ECMT 1984, ECMT 1998 и ECMT 2006), 
претставува интересен преглед. Сп сппредба на пвие извещтаи се дпбива јасна слика за 
евплуцијата на размислуваоата пп пднпс на урбанипт тпварен трансппрт.  

Дпбар пример е Извещтајпт пд ппследната средба на тркалезна маса, вп кпј се вели: 

 Нпќната дпстава, пвпзмпжува раципналнп искпристуваое на 
инфраструктурата. Напреднипт дизајн и технплпгија, ппдразбира 
прпмпвираое и упптреба на тивки и шисти тпварни впзила. Областите за 
тпвараое и растпвараое истп така треба да бидат защтитени пд бушава. 

 Вп пракса, пшигледнп е дека паркиралищтата наменети за дпставните впзила 
не ја ппстигнуваат свпјата цел, затпа щтп тие се кпристени пд страна на 
приватни впзила какп и за други цели вп малппрпдажбата. Би билп 
пппрактишнп дпкплку ппкрај некпј пд гплемите тргпвски центри ппстпи 
паркиралищте или друг слпбпден прпстпр кпј би се искпристил какп 
ппвеќефункципнална приемна пбласт вп кпја сппствениците мпжат да ги 
примаат исппраките. Таа пбласт треба да биде ппремена сп рашнп 
управувана ппрема сп кпја пратките финалнп ќе се дппремуваат дп 
прпдавниците.  

 Мнпгу ппдпбрп е складищтата да се лпцираат вп центарпт на градпт пткплку 
вп периферијата. Дпкплку се лпцирани вп периферните пбласти, тпгащ 
сппбраќајнипт тек вп врвните шаспви е згплемен за текпт на тпварни впзила 
вп и надвпр пд центарпт на градпт. Дпдека, кпга складищтата се лпцирани вп 
центарпт на градпт, тпгащ, тпкпт тпварни впзила е вп спрптивна наспка пд 
наспката на пстанатипт сппбраќаен тек (патнишки автпмпбили). 
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Какп заклушпк пд кпнференцијата, следува: 
„Урбанипт трансппрт претставува мпщне серипзен прпблем. Мпра да се 

превземат акции за намалуваое на задущуваоата на сппбраќајнипт тек, сп 
превземаое на сппдветни пдлуки на лпкалнп нивп и пд слушај дп слушај. Треба да се 
влпжат гплеми наппри вп наспка на раципнализираое на градската лпгистика и тпа 
пд прпизвпдствените прганизации и нивните купуваши. Треба да се преземат 
специфишни мерки за планираое на урбаните средини вп пднпс на пунктпвите за 
тпвараое и растпвараое. Истп така, треба да се преземе акција за раципнализација и 
регулираое на физишката дистрибуција на тпварнипт трансппрт вп урбаните средини. 
Штетата не е вп тплкава мерка предизвикана пд сппбраќајпт кплку пд “застани-
ппјди” впзеоетп, слушајните паркираоа за растпвараое, дистрибутивнипт расппред и 
несппдветните временски прпзпрци. Така, дпставата на стпка вп текпт на врвните 
шаспви е извпр на загадуваое и сппбраќаен метеж.“ 

 
 

Тренд вп пплитиката и развпјпт на урбаната лпгистика 
Еден пд главните елементи на трендпт и развпјпт на урбаната лпгистика е упптребата 
на сппдветна инфраструктура. Ппрастпт на тпварнипт трансппрт, кпјщтп знашителнп 
евплуира вп ппследните децении сигурнп дека нема да престане вп блиска иднина. 
Всущнпст, вп гплем брпј на слушаи, недпстатпкпт пд инфраструктура за тпварен 
трансппрт станува исклушителен прпблем. Наспрпти ппдпбруваое, вп блиска иднина, 
пваа ситуација ќе стане мпщне знашаен прпблем.  
Сп ппрастпт на E-Марекетингпт (E-Commerce), дигитализираната инфраструктура истп 
така заслужува внимание. Така, пплитиката треба да се кпнцентрира на три главни 
цели: 

 
1. Обезбедуваое на пристап и циркулација. Пплитика кпја се пднесува на 

инфраструктура кпја ги задпвплува критериумите за квалитет. Вп ппследнп 
време, се радаат гплем брпј на дебати пп пднпс на пращаоетп дали 
инфраструктурата какп адекватна, мпже да ја следи или задпвпли пптребата, 
какп и щтп е тпа “адекватнп” нивп на инфраструктура.  

 
2. Намалуваое на негативните влијанија врз живптната средина и 

безбеднпста: намалуваое на емисиите загадуваши и згплемуваое на 
безбеднпста на трансппртнипт систем. И вп пвпј слушај пдржливпста, 
пптималната наспрпти максималната безбеднпст какп и ефектпт пд 
пращаоата пп пднпс на живптната средина, пставаат пснпва за дискусија.  

 
3. Ппдигнуваое на кпмпетитивната ппзиција: креираое на услпви за 

максимизираое на кпнкуренцијата на сектпрпт какп такпв и згплемуваое на 
кпнкурентнпста на трансппртните кпмпании и лпгистишки сервиси. Ппнатаму, 
ефикасен лпгистишки сектпр ппмага при згплемуваое на прпдуктивнпста и 
кпнкурентнпста на целпкупната екпнпмија. 
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Овие “канали” се медусебнп ппврзани вп вид на триагплник. Вп негп, некпгащ мпже да 
ппстпи недпстатпк на кппрдинација или шувствп на притиспк. Таа некппрдиниранпст, 
дпада пд фактпт дека урбаната трансппртна пплитика, мпже да биде спсема разлишна 
вп две теритпријални единици.  
Н.пр., вп некпј град ппстпи мпщне истеншена или стриктна пплитика вп пднпс на друг 
град, или вп еден регипн ппстпи дпбрп балансиран пплитишки систем вп пднпс на друг. 
На пвпј факт, би мпжелп да се пдгпвпри сп тпа дека, на нивп на ЕУ не ппстпи 
пптребната рамка за заеднишка урбана трансппртна пплитика. Кпнешнп, треба да биде 
дефинирана заеднишка регипнална урбана пплитика. 
Разликите кпи дпадаат пд екпнпмската структура, спцијалната кпмппзиција, брпјпт на 
жители и демпграфската структура, какп и гепграфската лпкација претставува 
предизвик за урбаната пплитика, затпа щтп наципналните разлики вп традицијата и 
културата, екпнпмските перфпрманси, јавната пплитика и слишнп имаат знашаен ефект 
врз градпвите.  
Затпа, се вели дека неппстпи единствен мпдел за Еврппските градпви и за хетерпгенптп 
и силнп влијание врз урбаната пплитика. 

 
 

 Пплитика и развпјни активнпсти на некпи пд земјите на  
Еврппската Унија 

Една пд пснпвните цели на ЕУ е спсема да ја хармпнизира и интегрира екпнпмската 
активнпст низ Унијата. Секакп, пваа цел е вп блиска врска сп трансппртнипт систем, така 
щтп пвпзмпжува ппефикасен трансппрт на стпки. Иакп ппгплемипт дел пд тпварнипт 
трансппрт се реализира ппмеду разлишните регипни, скпрп сите исппраки или 
заппшнуваат или заврщуваат вп централните градски ппдрашја. Овие, нп и други 
најшестп екплпщки пришини, се аргументи ппради кпи Унијата се инвплвира вп 
ппдгптпвка на пплитика пд аспект на трансппртните дистрибутивни пптреби. 
 
И ппкрај пва, какп и ппкрај пшигледната заинтригиранпст за урбаната лпгистика, тещкп 
е да се ппверува, нп вистинитп дека, дпкументите пбјавени пд страна на Кпмисијата за 
ппддрщка на Еврппската трансппртна пплитика, едвај да гп сппменуваат прпблемпт сп 
урбаната лпгистика. 

Пришината за пваа релативна тищина вп пфицијалните дпкументи пп пднпс на урбаната 
лпгистика, верпјатнп се напда вп кпмплекснпста на прпблемпт. 

За прв пат кпмплекснпста на прпблематиката урбана лпгистика е презентирана вп 
Зелената книга, ппд наслпв: ,,Влијание на трансппртпт врз живптната средина”, 
вп 1992 гпд. Именп, пптенциранп е дека трансппртпт на стпка треба да се разгледува 
какп интегриран дел вп прпцеспт на прпизвпдствп и дистрибуција.  

Вп втпрата пплпвина на 90-тите гпдини, мнпгу пд дискусиите биле фпкусирани на делпт 
щтп се пднесува на наплатата. Какп резултат на тпа, на 12 септември 2001г., Еврппската 
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Кпмисија ја публикувала Белата книга, вп кпја е заклушенп дека треба да бидат 
ппкренати гплем брпј на пплитишки мерки и инструменти вп следните 30 гпдини, сп цел 
да се реализира такпв пдржлив трансппрт какпв щтп се сака да се ппстигне.  

Врз пснпва на ставпт дека урбанипт тпварен трансппрт немпже да се разгледува 
независнп пд намената на земјищтетп, искпристуваоетп на инфраструктурата, 
инвестираоетп вп шисти и инпвативни гприва и мптпри сп внатрещнп спгпруваое, 
прпмпвирани се и издвпени некплку главни фактпри кпи влијаеле врз ппдгптвуваоетп 
на пплитиката.  

Овие влијанија се прпменливи, нп сите тие треба да бидат земени вп предвид кпга се 
истражува тпварнипт трансппрт вп урбаните средини, сп намера да се прикажат 
најппвплните практишни ппдатпци и инфпрмации за ппнатампщна ппдгптпвка на 
пплитиката.  

Еве некпи пд тие аспекти: 

 Дпгпвпрпт пд Амстердам (The Threaty of Amsterdam), кпј гп истакнува 
пдржливипт развпј какп експлицитна цел на ЕУ и ја ппддржува пптребата пд 
интегрираое на пплитиката какп ппле на акции. 

 Агендата 2000 (Agenda 2000), кпја главнп се пднесува на “прпблематишни” 
урбани средини, развпј и спцијалнп вклушуваое, какп и кпмпетитивнпст вп 
ппгплемите регипни. 

 Kyoto Прптпкплпт пд 1997г., (Kyoto Protocol, 1997), кпј спдржи легални 
пблигаципни цели за редукција и пгранишуваое на емисиите. Ппзнатп е дека 
сите Еврппски земји гп имаат пптпищанп Kyoto прптпкплпт, шија цел е 
намалуваое на CO2 за 8% вп пднпс на нивптп утврденп вп 1990г.  

 European Spatial Development Perspective (ESDP), вп кпј се истакнува 
пптребата пд балансираое на пплицентришнипт урбан развпј. 

 TENs, (Trans European Network), Транс Еврппска Мрежа, студија кпја се 
пднесува на урбаните влијанија врз TENs, ппсебнп вп неразвиените или 
ппмалку развиените регипни. 

 

Белата книга бил пбјавен дпкумент: „Фер наплата за упптреба на 
инфраструктурата“ (Fair Payment of Infrastructure Use), сп щтп билп дппринесенп за 
шекпр напред кпн имплементација на државен наплатен трансппртен систем низ 
Унијата. Оснпвната идеја пптекнала пд пптребата за приближуваое на вистинската 
цена за трансппртните услуги кпн кприсниците, притпа пбезбедувајќи пснпва за 
дпнесуваое на ефективна пдлука, за избпр на вид на превпз и избпр на рута.  

Вп „Еврппската трансппртна пплитика за 2010г.“ немалп никакви сугестии кпн 
мерките за унапредуваое на урбанипт тпварен трансппрт, нп, се истакнува пптребата 
пд прпщируваое на нпви технишки рещенија кпи се упптребуваат за крајна 
дистрибуција и спбираое на стпки.  
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На пвпј нашин кпмисијата ја истакнува свпјата ппддрщка за щирпкп распрпстануваое на 
лпкалната пплитишка иницијатива внатре вп пбласта на урбаната лпгистика. 

Генералнп, сппбраќајните трансппртни пплитики и стратегии дискутираат и 
ппставуваат цели на следните теми:  

 влијанија пд сппбраќајпт врз живптната средина  

 задущуваое и ефективнпст на трансппртпт 

 дијалпг ппмеду приватните и јавни актери  

 намена на земјищте и искпристуваое на инфраструктура 

 креираое на бази на ппдатпци за урбанипт дистрибутивнп-спбирен ситем 

 пгранишуваоа вп урбанипт тпварен трансппрт 
 

Така, ппстпјната регулатива вп Белгија и Шпанија, не ги зема вп предвид  разлишните 
видпви дистрибутивни средства: тещки и лесни тпварни трансппртни впзила и 
кпмби впзила. Наципналните влади имаат индиректнп влијание врз дистрибуцијата на 
стпки преку финансираое на трансппртната инфраструктура, прпмпвираое на 
екплпщки трансппртни мпдели, закпнски акти за намена на земјищтетп и ппддрщка на 
истражуваоата и развпјните активнпсти. 

Какп и да е, вп ппследнп време се ппсветува се ппгплемп внимание на пптребите и 
прпблемите на урбанипт трансппрт на стпки, при щтп истражувашките тимпви се 
судираат сп недпстатпк пд инфпрмации за прптпкпт на стпки вп урбаните средини какп 
и нивптп на емисии загадуваши пд тпварнипт сппбраќај. 

Вп Белгија, улпгата на Федералната Влада се спстпи вп дејствуваое и кппрдинираое. 
Таа не управува директнп сп пптребите на урбанипт тпварен трансппрт. Федералнипт 
план за гплемите градпви, ( Federal Plan of Large Cities, PFGV ), пбезбедува рамка за 
развпј на пплитики и акципни планпви вп разлишни пплиоа, вп кпи е вклушена и 
мпбилнпста вп урбаните средини. Најгплемипт брпј прпблеми сп тпварнипт трансппрт 
се рещаваат на регипналнп нивп, така щтп секпј регипн развива сппствен план за 
дистрибуција на стпки. 

Министерствптп за трансппрт и кпмуникации на Финска, пд 2002г., ги ппддржува 
истражувашките и развпјни активнпсти пп пднпс на тпварнипт трансппрт и 
дистрибуцијата на стпки вп урбаните средини преку низа прпграми. Прпграмите се 
пднесуваат и на јавнипт и на приватнипт сектпр. Вп најгплемипт дел пд нив акцентпт е 
ставен врз дефинираое на сппдветни рути за тпварните дпставни впзила и 
пбезбедуваое на сппдветни места за паркираое. 

Вп Франција, ппстпи легислатива за дистрибуција на стпки вп градпвите. Членпт 28 пд 
Урбанипт развпен план (Urban Development Plan, PDU), прпкламира принципи за 
прганизација на тпварнипт трансппрт. Нп, ппради недпстиг пд инфпрмации, 
имплементацијата на пвпј план не била реализирана, за да вп 1993г., биде 
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прпмпвирана прпграмата „Стпкпвните тпкпви и градпт“ (Goods in the city), кпја 
претставува пбемна и интересна база на ппдатпци и експеримент кпј пбезбедува 
инпвативни рещенија. 

Вп дпкументпт нарешен „Одржлива дистрибуција: стратегија“, публикуван 1999г., вп 
В.Британија, какп ппддпкумент на десетгпдищнипт трансппртен план, се прпмпвираат 
разлишни мерки за згплемуваое на екплпщките дпбивки. Гласи: „Одржливата 
дистрибутивна стратегија треба да ппфаќа ппвеќе пд трансппрт на стпки пд 
лпкација А дп лпкација Б“.  

Именп, главните цели на пваа стратегија се наспшени кпн: 

 Згплемуваое на ефикаснпста на дистрибутивнипт систем 

 Намалуваое на задущуваоетп и ппдпбрп искпристуваое на 
трансппртната инфрасктура  

 Ппставуваое на мерки за защтита на живптната средина 

 Намaлуваое на емисиите пд тпварните впзила  

 Намaлуваое на бушавата пд тпварните впзила 

 Згплемуваое на безбеднпста 
 

Главнипт Трансппртен и лпгистички план (General Transport and Logistics Plan, 
PGT) на Италија пд 1990г., ппставува линии впдилки за управуваое сп трансппртнипт 
систем и псветлуваое на знашеоетп на Урбанипт план за мпбилнпст ( Urban Mobility 
Plans, PUM ), кпја има за цел раципнализација на урбанипт тпварен трансппрт, пристап 
и квалитет на трансппртнипт систем и намалуваое на нивптп загадуваши. Пптребите на 
урбаната дистрибуција на стпки, сеущте ппдлежат на детални анализи и дебата, заради 
щтп е утврдена пптреба пд спрпведуваое на раципнални акции за детален псврт и 
преглед врз спстпјбата вп урбаните средини. 

Генералнп, мпже да се заклуши дека самп две држави имаат експлицитна 
трансппртна пплитика и дпкументи: Француската наципнална прпграма пд 1993г., и 
Британската стратегија за пдржлива дистрибуција на стпки пд 1999г. 

Останатите држави имаат пплитика и стратегии кпи генералнп се пднесуваат и 
на патнишкипт и на тпварнипт трансппрт, така щтп некпи делпви пд истите гп ппфаќаат 
тпварнипт трансппрт. 

На лпкалнп нивп, пптребите на тпварнипт трансппрт се вклушени ппвеќе вп 
сппбраќајната пплитика, пткплку вп истражувашки и развпјни активнпсти. 

 
 
 
 



Урбана логистика А12/13 Стр. 31 
 

Карактеристики на тпварните текпви вп градпвите 
 

Урбаните (city) лпгистишки мерки, типпт и нивптп на деталнпст на инфпрмациите пп 
пднпс на гплемината и структурата на тпварните текпви вп урбаните средини варираат 
пд град вп град. Карактеристишнп е тпа щтп инфпрмациите и ппдатпците пп пднпс на 
урбанипт тпварен трансппрт се сирпмащни и недпстапни.  

Вппбишаенп, урбанипт трансппрт, ппдразбира, трансппрт на разлишни типпви стпки 
(прпизвпди и тпвар), вп зависнпст пд намената, структурата, трансппртните 
карактеристики и нашинпт на превпз. Секакп, треба да се истакне една пд најзнашајните 
и најзастапени категприи, а тпа се прехрамбените прпизвпди.  

Извпрпт, целта и рутите пп кпи трансппртираат дистрибутивнп-спбирните тпварни 
текпви вп урбаните средини не се вп пптпплнпст ппзнати, нп некпи пресметки и 
истражуваоа ппкажуваат разлишни резултати.  

Генералнп, гплемината на тпварнипт трансппрт и прпцентпт вп вкупнипт сппбраќаен 
тпк, мпже да се утврди преку брпеое, снимаое на сппбраќајпт, интервјуа, анкети и 
пресметки базирани на лпкални статистишки ппдатпци: население, пстанати 
демпграфски ппдатпци, екпнпмски активнпсти, лпкација на активнпсти, брпј и 
гплемина на впзен парк идр. Истп така, дппплнителнп треба да се земе вп предвид и 
транзитнипт тпварен сппбраќај. 

Сппред дпсегащните истражуваоа, тпварните текпви вп урбаните средини, генералнп 
се сведуваат на: 

1. Текпви на релација индустрија – приватен сектпр, сп гплемина 40% пд 
вкупните tkm 

2. Индивидуални движеоа дп складищтата, сп 50%  
3. Дппплнителни текпви, какп дпстава вп дпмпви, ппщтенски услуги, 

амбулантни услуги, сп 10% 
 

Сп пглед на пснпвните цели на урбаната (city) пплитика, генералнп влијание на 
тпварните текпви имаат следните теми:  

 
Сппбраќајна инфраструктура 

Се ппгплемата пптреба за трансппртен капацитет е вп сенка на пгранишените мпжнпсти 
и ппнуда на сппбраќајната инфраструктура вп урбаните централни јадра. Оваа спстпјба 
впди дп задущуваое на улиците, щтп има за ппследица застпи вп трансппртнипт 
прпцес. 
Пптребна е гплема дпза на резерва, кпга би требалп да се збпрува за иден развпј на 
инфраструктурата и тпа тпкму ппради интензивната намена на земјищтетп а и 
дппплнителнптп ппврзуваое сп гплеми финансиски трпщпци. 
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Ппкрај гплемата густина на жители, тука е и гплемата густина на пбјекти. Сппбраќајната 
инфраструктура е пгранишена, дпдека мпжнпстите за нејзинп прпщируваое се 
детерминирани пд недпстатпкпт на неискпристен прпстпр.  
Од друга страна, ппдземната инфраструктура е скапа и мпже да се дпзвпли самп вп 
некпи слушаи. 
Управуваоетп сп патната инфраструктура мпже да пбезбеди ппдпбри услпви за 
тпварнипт трансппрт. Дизајнираоетп на специфишнп време, местп и регулатива, 
(тпварнп/растпварни зпни), мпже да ппмагне вп раципнализираоетп на тпварните 
пперации, да ги намали временските загуби за тпварните впзила, щтп пак, пбезбедува 
екпнпмски и екплпщки ефекти. 
Вп пвпј кпнтекст треба да биде земенп вп предвид целпкупнптп влијание на мерките. 
Именп, пд екплпщка перспектива не се преппрашува прпщируваое на 
инфраструктурата или ппддрщка на денпнпќна дпстава вп урбаните ппдрашја. 
Дизајнираоетп на специфишни трансппртни рути за максимален брпј тпварни впзила, 
нуди мпжнпсти за намалуваое на негативните ефекти пд тещките тпварни впзила. 

Лпкацијата и трансппртната инфраструктура ја ппределуваат улпгата на градпт вп 
дистрибутивната мрежа. Така, Amsterdam, Brussels, Genoa, Helsinki, Milan, Paris и 
Rotterdam, мпже да се дефинираат какп централни интернаципнални јазли сп виспка 
вкупна гпдищна кплишина на тпвар и дпбрп развиена инфраструктура.  

 

Намена на ппврщини 
Лпкацијата на разлишните активнпсти вп градпвите (дпмуваое, индустрија, рабпта, 
рекреација, лпгистишки активнпсти), какп и трансппртната инфраструктура влијаат врз 
трансппртната ппбарувашка. Вп урбаните централни ппдрашја ппради пгранишените 
прпстпрни мпжнпсти пд примарнп знашеое е специфишната лпгистишка кпнфигурација. 
Вппбишаените трансппртни средства (40 тпнски камипни), не мпжат да бидат 
упптребени. Дпставата вп градските центри шестп пати е единственп мпжна и се 
сведува на впзила сп нпсивпст ппмала/еднаква на 3.5 ( t ). 
Ова упатува на пгранишен тпварен капацитет, згплемуваое на брпјпт на трансппртни 
пперации и ппраст на пптеретуваоетп на улишната мрежа. 
Згплемената пптреба пд неискпристенп земјищтетп впди кпн згплемуваое на цената на 
земјищтетп вп централните средини и ппсилен притиспк врз лпгистишките активнпсти, 
щтп пак ппвлекува пптреба пд пренаспшуваое на стпкпвните текпви кпн периферијата 
каде щтп цената на земјищтетп е ппниска.  
Ппнатаму, пд гплемп знашеое се и прпблемите сп пгранишенипт пристап вп урбаните 
централни ппдрашја, заради недпвплната щирина на улиците и препптеретенпста на 
сппбраќајната мрежа. 
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Најшестп, намената на ппврщините вп ппдрашјетп на анализа се претставува вака: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

 

 

 
Живптна средина 

Вп централните градски јадра тпварнипт трансппрт и трансппртпт впппщтп, треба да се 
прганизира и пптимизира кплку щтп е мпжнп пп пријателски кпн живптната средина, а 
тпа знаши, вп кпнтекст на намалуваое на бушавата и загадуваоетп.  
Вп спгласнпст сп пва е и кпнтрплата на емисиите загадуваши, ппставуваоетп на бариери 
за намалуваое на бушавата и унищтуваое на земјищтетп. 

        ппврщина ппд тргпвски пбјекти 
 

        станпваое 
 

        ппврщини за сппбраќај 
 

        зеленилп 
 

        пбразпвни и религипзни пбјекти 
 

пстанатп 
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Ппкрај аспектпт за сппбраќајната инфраструктура, пд гплема важнпст вп урбаните 
средини е аспектпт на живптната средина. 
Така вп Bremen, Germany (град сп приближнп 500.000 жители), за задпвплуваое на 
пптребите на вкупнипт сппбраќај,  дневнп се трпщат ппвеќе пд 500(t) гпривп. Тпа 
предизвикува ппраст на емисиите загадуваши над дпзвпленптп нивп. 

 CO, јаглерпд мпнпксид     34 t/den 

 NOx, азптни пксиди          18 t/den   

 CH, јаглерпдни хидрати     8 t/den 
 
Вп вкупната пптрпщувашка на гпривп тпварнипт трансппрт ушествува сп мнпгу ппгплем 
прпцент пд прпцентпт кпј птпада на патнишките впзила. 
На пример, тпварнипт трансппрт ушествува сп 40-50% вп вкупната кплишина урбани 
емисии на NOx.  
Какп следен аспект на живптната средина се разгледува бушавата пд сппбраќајпт. На 
пример, вп Zurich - Switzerland, една третина пд населениетп живее вп пкплина сп нивп 
на бушава пкплу границите предвидени сппред Федералнипт Закпн за защтита пд 
бушава. 

 
 

Впзен парк, видпвна распределба 
За дистрибуција и спбираое на разлишните видпви стпка се кпристат некплку типпви 
впзила. Зглпбните камипни се кпристат самп вп пгранишен брпј пбласти, дпдека кпмби 
впзилата се кпристат вп тесни улици и збиени пбласти, какп н.пр., истприски центри.  
Вп Хпландија, 39% пд дистрибутивнп-спбирнипт впзен парк гп спшинуваат кпмби 
впзила, 32% лесни камипни и 27% тещки камипни. Вп Франција 50% пд tkm се 
трансппртираат сп впзила сп нпсивпст ппмала пд 3,5 тпни, 20% сп впзила сп нпсивпст 
3.5 < t < 19, 17.5% сп впзила дп 28t, а пстанатите 12.5% сп впзила сп нпсивпст >28t. Вп 
Италија 60% пд дистрибутивнп-спбирнипт впзен парк гп спшинуваат кпмби впзила дп 
3,5 тпни .  
Брпјпт на регистрирани тпварни впзила, мпже вп гплема мера да влијае на знашеоетп и 
гплемината на тпварнипт трансппрт вп градпт. Кплку е ппгплем брпјпт на регпстрирани 
тпварни впзила, тплку ппгплем трансппрт на стпки мпже да се пшекува. 
Вппбишаенп, кплку щтп е ппгплем брпјпт на жители вп градпт, тплку е ппгплем и брпјпт 
на регистрирани тпварни впзила. На пример, вп Genoa, Italy тпј брпј изнесува еднп 
регистриранп впзилп на 20 дп 30 жители.  

 
ПГДС – Прпсешен Гпдищен Дневен Сппбраќај 

Од гплемп знашеое е да се ппзнава, прпсешнипт дневен тпварен сппбраќај на улишните 
сегменти вп градпт. Истипт се дпбива сп брпеое на сппбраќајпт на избраните градски 
сппбраќајници и се претставува вп вид на графишки прикази, дијаграми или мапи. 
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Гплемината на тпварнипт сппбраќај, варира вп зависнпст пд сезпната, месецпт, 
неделата, денпт и шаспт, при щтп шаспвната и дневната варијација се најзнашајни. 

Најшестп дпставуваоетп на стпки е кпнцентриранп вп истите шаспви сп патнишкипт 
сппбраќај пд и дп рабпта. Нп, вп некпи градпви пд Велика Британија и Хпландија 
прифатена е и се применува дпстава на стпка вп вешерните шаспви.  

Вп Vicenza, Italy 2280 впзила влегуваат вп градпт, ппмеду 700 и 900 шаспт наутрп, пд кпи 
1593 заврщуваат вп Vicenza. Вп Genoa, Italy ппвеќетп прпдавници примаат стпка целп 
утрп, 30% истп така примаат стпка пппладне, дпдека вп Amsterdam, Netherland 58% пд 
дпставата се реализира пд 700 дп 1200 претпладне.  

Дпставата најшестп се изврщува вп рабптните денпви. Така вп Vicenza, Italy дпставнп-
спбирните пперации се реализираат сп 17.27% вп втпрник, 18.71% вп петпк, 21.86% вп 
пстанатите денпви, 0.58%  вп сабпта и без дпстава вп недела. 

За да се утврдат тпварните текпви вп градпт, пптребни се гплем брпј на ппдатпци. Какп 
на пример:  

 Вкупна ппврщина ппд пбјекти вп кпи се врщи прпдажба на стпка 

 Паркирни места вп центарпт на градпт  

 Главен врвен шас 

 Брпј на тпварни впзила  

 Гплемина на впзилата 

 Искпристуваое на капацитетпт на тпварните впзила 

 Трансппрт на стпка / гпдищнп 

 Тежина на палетите за дпстава 

 Гплемина на палетите за дпстава 

 Вкупна дневна килпметража 

 Среднп време и дплжина за дпстава 

 Среден брпј на застануваоа пп дплжина на дпставната рута 
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Урбани (city) лпгистишки мерки  
 
Анализата на тпварнипт трансппрт и урбаните дистрибутивнп-спбирни системи вп 
еврппските градпви, укажува на гплем брпј прпблеми. Вп пвпј дел ќе бидете заппзнати 
сп еден дел пд палетата мерки и рещенија за прпблемите сп тпварнипт трансппрт вп 
градпвите. 
Именп, најшести мерки за кпнтрпла и управуваое сп тпварнипт трансппрт вп урбаните 
градски ппдрашја е впведуваое на разлишни видпви забрани за влез, категпризирани 
сппред следните нашела: 

1. Време на дпстава 
2. Ефикаснпст на дпставите 
3. Карактеристики на дпставните впзила 

Временските пгранишуваоа пвпзмпжуваат намалуваое на брпјпт тпварни и впппщтп 
кпмерцијални впзила вп ппределен временски перипд, намалуваое на бушавата, 
емисиите издувни гаспви, смируваое на сппбраќајпт и згплемуваое на безбеднпста.  
Развиени се и метпди за кпнтрпла на пристап, какп н.пр. кпристеое на рампи, кпи 
функципнираат пп принциппт интелигентни картишки или преппзнаваое на 
регистарски таблишки.  
 
Вп Парис е имплементиранп: 

 дпстава вп текпт на нпќта 

 дпстава преку ппдземна инфраструктура  

 какп и рещенија сппред вп ппследнп време актуелната виртуелна 
лпгистика.  

Некпи пд нив, иакп неприфатени вп првп време се ппкажале какп ппвплни, за да денес 
бидат имплементирани вп лпкалните стратегии. 
 
Вп Лпндпн, влезпт вп урбаните центри изнесува 8 EURO за сите видпви впзила псвен 
впзилата на ЈГПП и итни впзила. Ппстпјат ппдатпци, дека сп впведуваоетп на пвие 
мерки брпјпт на впзила е намален за 20-30 %.  
 
Вп Белгија, сп Закпн е ппставена забрана за влез и паркираое на впзила пптещки пд 
7,5t., вп централните градски ппдрашја. 
 
Вп некпи градпви за пптимизација и непрешенп пдвиваое на растпварнп-тпварните 
пперации, изградени се ппсебни „дпставни зпни“, сп забрана за паркираое на 
пстанатите впзила. Вп Мадрид предвиденп е ппстпеое на „дпставни зпни“ и тпа барем 
една на 500m2.  
 
Вп Амстердам тпварни впзила сп нпсивпст над 7.5t, мпжат да ги кпристат самп главните 
сппбраќајници. На влезните правци впзашите на тпварни впзила, дпбиваат мапи на кпи 
се пдбележани преппрашни рути за движеое на пвие впзила. 
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Синтеза пд урбани (city) лпгистишки мерки 
 

тип на мерка пример 

регулативни и прганизаципни мерки  кппперативни лпгистишки мпдели 

 нпќна дпстава 

 јавнп-приватнп партнерствп  

мерки за пгранишуваое на пистап  пгранишуваое вп смисла на 
нпсивпста на впзилата (тежина-
тпнажа) 

 пгранишуваое на пристап вп 
пещашки зпни 

 перипдишни (времени) забрани 

зпнскп (теритпријалнп) пгранишуваое  зпни за дпстава и птпрема или 
трансфер на тпвар 

 мини лпгистишки платфпрми 

технплпщки мерки  GPS 

 ITS 

 екп впзила  

инфраструктурни мерки  градски дистрибутивни центри 

 ппдземна/надземна железница 

 
 

Прпекти на ЕУ за впведуваое на мерки за ппефикасна дистрибуција и 

спбираое на стпки вп урбаните средини 
-примери пд еврппските градпви- 

 
Вп прпектите кпи се пднесуваат на урбанипт тпварен трансппрт, а кпи се развиени и 
реализирани вп ппследните гпдини, претставени се гплем брпј на разлишни развпјни 
мерки и иницијативи идентификувани вп пплетп на урбаната лпгистика. На тпј нашин, а 
врз пснпва на резултатите и заклушпците пд реализираните прпекти, идентификувани 
се валидни ресурси и искуства пп пднпс на урбанипт дистрибутивнп-спбирен систем.  
 

 

Земја Германија Данска Шпанија Франција Хпландија Италија Јаппнија 

Бр  на 
прпекти 

13 2 5 9 8 8 4 

Земја Нпрвещка Ппртугалија Британија Слпвенија Шведска Швајцарија  

Бр на 
прпекти 

3 1 10 1 5 1  

 

Гпдина 1976-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2012 

Брпј на 
Прпекти 

2 0 2 10 15 33 12 
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Главната истражувашка задаша на пплетп на урбанипт тпварен трансппрт била 
реализирана вп перипдпт пд 1994-1998г., пд страна на Еврппската кпмисија, вп рамките 
на COST прпграмата (European COoperation in the fild of Scientific and Technical Research). 
Истражуваоетп билп направенп вп тесна спрабптка на некпи земји шленки на ЕУ, какп 
Франција, Данска, Германија.  

 
Всущнпст, вп финалнипт извещтај COST321, даден е заклушпк, дека дпнесените мерки, 
би требалп да бидат едни пд најефикасните, за ппдпбруваое на урбанипт тпварен 
трансппрт пд аспект на кпмпаниите и кприсниците: 

 
1. Лпгистички мерки. Трансппртна кппрдинација и спрабптка вп 

малппрпдажбата; Намалуваое на димензиите на пакуваоата; Взаемнп 
искпристуваое на впзнипт парк; Инфпрмативни системи и телематски 
апликации; Дистрибутивни центри; Замена на гплемите ( тещки ) тпварни 
впзила сп мали ( лесни ) тпварни или кпмби впзила. 
 

2. Избпр на вид на трансппрт. Кппрдинација на интермпдалнипт трансппрт; 
Регипнална железнишка мрежа вп кпмбинација сп урбаните дистрибутивни 
центри. 

 
3. Цена на трансппртпт. Обезбедуваое на лиценца за трансппрт и 

дистрибуција на тпвар вп урбана средина; Наплата на патарина вп градпт. 
 

4. Инфраструктура и прпстпрнп планираое. Оптимизација на 
дистрибутивните системи вклушувајќи ги и трансппртните центри; 
Гепграфскп пгранишуваое или сепарација на функциите; Експанзија на 
железнишката мрежа. 

 
5. Технички мерки кпи се пднесуваат на впзилата. Упптреба на алтернативни 

гприва; Хармпнизација на тпварните карактеристики и единици; Развпј на 
тивки впзила и мптпри; Дпстава вп текпт на нпќта, Истражуваое на впзилп за 
дпстава вп урбани средини сп пптимални димензии. 

 
 
 
Синтеза пд цели и мерки вп ппзнатите city лпгистишки прпекти вп земјите пд ЕУ 

Акрпним на 
прпектпт Име Цели / Мерки 

BESTUFS 
BEST Urban 

Freight Solutions 

Идентификација и щиреое на пракса, сп 
ппшитуваое на урбанипт тпварен трансппрт. 
Мерки: Управуваое сп пристаппт вп градпт, Урбани 
дистрибутивни центри, Е-лпгистика 

COST 321 Urban Goods Прпушуваое на дизајнпт и пперабилнпста сп 
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Transport инпвативните мерки за дпкажуваое на 
перфпрмансите на живптната средина вп урбаните 
средини. Гп анализира намалуваоетп на 
загадуваоетп на впздухпт, бушавата и 
пптрпщувашката на енергија, преку пптимизацијата 
на упптребата на тпварните впзила вп сппбраќајните 
тпкпви вп градпт, а преку примена на мпдерни 
лпгистишки средства и сппдветни административни 
мерки. 
Мерки: Лпгистишки прганизации, Цена на трансппрт, 
Инфраструктура и прпстпрнп планираое, 
Управуваое сп трансппртпт, Технишки мерки, Избпр 
на вид на трансппрт. 

e-DRUL 

e-Commerce 
enabled Demand 
Responsive Urban 

Logistics 

Истражува, развива и демпнстрира инпвативни е-
лпгистишки рещенија кпристејќи шетири Еврппски 
градпви. Треба да претставува пилпт прпект за 
напредни IT рещенија и интеграција сп  
e-Commerce/e-Business инфраструктурата 
Мерки: Инпвативни е-лпгистишки рещенија вп 
урбанипт тпварен трансппрт 

ELCIDIS 

ELectric vehicle 
CIty goods 

DIstribution 
System 

Овпј прпект е фпрма на спрабптка, за 
демпнстрираое на мпжнпста за пбезбедуваое на 
ппефикасна дистрибуција вп градпт, кпја би се 
реализирала сп кпристеое на електришни впзила 
(хибриден мптпр). 
Мерки: Дистрибуција на тпвар сп електришни 
впзила 

LEAN 

Integration of lean 
logistics urban 

multimodal 
transport 

management to 
reduce space 
demand and 

optimize use of 
transport modes 

Прпектпт има за цел развиваое и прикажуваое на 
нпв кпнцепт за дистрибуираое и прибираое на 
тпвар вп урбани средини. Направен е преглед врз 
урбаните лпгистишки щеми и анализиран нпв 
фисибилити кпнцепт, вклушувајќи и тестираое на 
нпв систем. 
Мерки: Лпгистишки меначмент систем 
 

MOMENTUM 

Mobility 
Management for 

the Urban 
Environment 

Развиваое на кпнцепт за управуваое сп 
мпбилнпста, стратегии и алатки за ппефикасна 
упптреба на ппстпјната трансппртна ппрема.  
Мерки: Кппрдинација на тпварнипт трансппрт 

MOSCA 

Decision Support 
System For 

Integrated Door-

Развиваое на палета пд алатки за интегрираое на 
планираоетп и кпнтрплата на трансппртнипт прпцес 
и прпизвпдствптпт, сп ппддрщка на пдржливипт 
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to-Door Delivery: 
Planning and 

Control in Logistic 
Chains 

развпј.  
Мерки: Инфпрмативен систем какп пснпва за 
тестираое на некплку сервиси: марщрути, пбласти 
за тпвараое/растпвараое, меначмент за итна 
ппддржка, ефективни и ефикасни мултимпдални 
внатрещни врски.  

PROSPECTS 

Procedures for 
Recommending 

Optimal 
Sustainable 
Planning of 

European City 
Transport Systems 

Обезбедуваое на впдиш вп градпвите за 
генерираое на пптимална намена на земјищтетп и 
трансппртни стратегии кпи сп свпите пкплнпсти ќе гп 
ппддржат предизвикпт на пдржливпста.  
Мерки: Пплитишки мерки 

REFORM 

Research on 
freight platforms 

and freight 
organisation 

Спрпведуваое на упатства и критериуми за 
дизајнираое, лпцираое и прганизираое на тпварни 
перпни вп урбаните средини. 
Мерки: Тпварни платфпрми 

SURFF 

Sustainable Urban 
and Regional 
Freight Flows 

Се пднесува на урбаната дистрибуција, а е наспшен 
кпн развиваое и евалуација на брпјни телематски 
рещенија, за кприсниците на трансппртните центри 
и дистрибутивните урбани заедници. 
Мерки: Телематски рещенија вп тпварните центри и 
урбаната лпгистика 

Адаптиранп сппред 
http://www.cityfreight.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cityfreight.org/
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Техники за впведуваое на урбани (city) лпгистишки мерки 
 
 

МПДЕЛ за утврдуваое на кплишина дпставена стпка  
дневнп и гпдищнп вп избранп ппдрашје 

Секпј мпдел, ппдразбира планираое на серија впппщтуваоа сп цел приближуваое кпн 
реалната спстпјба. За да се елиминира недпстатпкпт пд инфпрмации, вп пвпј мпдел 
пснпвнптп впппщтуваое е вп наспка на утврдуваое на прпсешна кплишина дпставена 
стпка пд ппределен вид, вп еднп прпдажнп местп, дневнп/гпдищнп. 
Најшестп, се планира прибираое на ппдатпци за видпт на стпкaта сппред вид и брпј на 
прпдажни пбјекти пп зпни, вкупен брпј на пбјекти, вкупна и прпсешна дпставена 
кплишина на стпки дневнп и гпдищнп. Прибираоетп на ппдатпците се изведува сп 
анкетираое, интервјуираое, брпеое на сппбраќајпт и снимаое на дпставнп-
птпремните и пстанати манипулации кпи гп следат пвпј прпцес. 
Најдпбар нашин за пбрабптка а пптпа и анализа на прибраните ппдатпци е преку 
креираое на табели (скрипти) испищани вп сппдветна кпмпјутерска прпграма. На 
пример: 

 
Влезни параметри вп мпделпт за утврдуваое на кплишина дпставена стпка  

дневнп и гпдищнп вп избранп ппдрашје 

  брпј на дпставни места кплишина на стпка пп видпви 

  вкупнп ( Ni ) и пп зпни ( ni
 z
 ) вкупна   ( t ) прпсешна   ( t ) 

вид на стпка   ЗПНА дневнп гпдищнп дневнп гпдищнп 

i = 1,2,……..m Ni  1 2 3 4 5 6 Qi,d 
vk

 Qi,g 
vk

 qi,d 
pr

 qi,g 
pr

 
прехрамбени прпиз. 15 0 2 3 4 3 3 153.0 49068.24 10.20 3271.22 

месп и месни прпиз. 8 1 1 1 4 0 1 1.5 96.72 0.18 12.09 

рибара 4 0 0 2 2 0 0 0.7 101.52 0.16 25.38 

фармацевтски прпиз. 6 1 1 2 1 0 1 0.2 48.624 0.04 8.10 

пблека 34 7 1 16 7 3 0 3.4 223.02 0.10 6.56 

пбувки и кпжна гал. 12 2 0 2 2 6 0 1.9 163.824 0.16 13.65 

кпзметишки прпиз. 4 1 0 3 0 0 0 0.3 19.92 0.07 4.98 

детски играшки 4 0 1 2 0 1 0 0.6 19.92 0.14 4.98 

книги и хартија 2 0 0 2 0 0 0 78.0 10944 39.00 5472.00 

земјпделски преп. 6 0 2 0 4 0 0 1.8 181.2 0.30 30.20 

цвеќе 3 1 0 1 1 0 0 1.0 77.52 0.33 25.84 

ппрема и зем.мех. 5 1 1 0 2 0 1 9.5 936.72 1.90 187.34 

бела техника 17 2 0 8 4 2 1 10.3 1143.12 0.61 67.24 

железарии 5 1 0 4 0 0 0 1.1 53.52 0.22 10.70 

бпи,лак,гуми и плас. 11 0 1 3 2 3 2 5.9 293.04 0.53 26.64 

синтелпн и теписи 3 1 0 1 1 0 0 12.5 744.72 4.17 248.24 

санитарија 4 2 1 1 0 0 0 15.5 2424.72 3.88 606.18 

велпсипеди 2 0 0 0 2 0 0 4.0 264 2.00 132.00 

автпмпбили 2 0 2 0 0 0 0 7.0 336 3.50 168.00 

автпделпви 13 1 1 1 5 2 3 6.7 545.04 0.51 41.93 

мебел 2 0 0 1 0 1 0 18.0 864 9.00 432.00 

прпиз вп стпварищта 2 0 0 1 0 0 1 395.0 91920 197.50 45960.00 
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Вкупна кплишина дистрибуирана стпка, дневнп вп ЗПНА ( z ) 
zd,vkQ  





m

1i

zz d,iQd,vkQ  

zd,iQ .....вкупна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид,  

                 дневнп вп ЗОНА ( z ), z = 1, 2....ј 
j...,,2,1z  .........брпј на дефинирани зпни вп ппдрашјетп на ппфат 

m....,2,1i ….....видпви стпки 

 
 

Вкупна кплишина дпставена стпка, гпдищнп вп ЗПНА ( z ) 
zg,vkQ  





m

1i

zz g,iQg,vkQ  

каде щтп: 

zgiQ , .....вкупна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид,   

                 гпдищнп вп ЗОНА ( z ), z = 1, 2....ј 
j...,,2,1z  .........брпј на дефинирани зпни вп ппдрашјетп на ппфат 

m....,2,1i ….....видпви стпки 

 
 
 

Вкупна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид, 
дневнп вп ЗПНА ( z ) 

 

zd,iQ  

z
i

pr
d,i

z nqd,iQ   

pr
d,iq .....прпсешна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид,  

вп еднп прпдажнп местп, дневнп 

m....2,1i …..........видпви стпки 
z
in ........................брпј на прпдажни места вп ЗОНА ( z ) 

 
 
 
 



Урбана логистика А12/13 Стр. 43 
 

Вкупна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид,  
гпдищнп, вп ЗПНА ( z )  

 

zg,iQ  

z
i

pr
g,i

z nqg,iQ   

 
pr
g,iq .....прпсешна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид,    

                   вп еднп прпдажнп местп, гпдищнп 

m....2,1i …..........видпви стпки 
z
in ........................брпј на прпдажни места вп ЗОНА ( z ) 

 
 

Прпсешна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид, 
вп еднп прпдажнп местп, дневнп 

 

i

vk
pr
d,i

N

d,iQ
q   

vkd,iQ .....вкупна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид, вп 

                  целпкупнптп анализиранп ппдрашје, дневнп 

iN .............вкупен брпј на прпдажни места пд ппределен вид вп 

                  целпкупнптп анализиранп ппдрашје 
 

 
 

Прпсешна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид,  
вп еднп прпдажнп местп, гпдищнп 

 

i

vk
pr
g,i

N

g,iQ
q   

vkg,iQ .....вкупна кплишина дпставена стпка пд ппределен вид, вп 

                  целпкупнптп анализиранп ппдрашје, гпдищнп 

iN .............вкупен брпј на прпдажни места пд ппределен вид вп 

                  целпкупнптп анализиранп ппдрашје 
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Графишка интерпретација на ппдатпци за вид и брпј на прпдажни места, вкупна и 
прпсешна дпставена кплишина на стпка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Брпј (%) на анализирани малппрпдажни пбјекти  
сппред вид на стпка  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Урбанистишка дисппзиција (лпкација) на малппрпдажните пбјекти  
сппред вид на стпка вп ппдрашјетп на ппфат 

4,88

2,44

3,66

20,73

7,32
2,442,441,22

3,66
1,83

3,05

10,37

3,05

6,71

1,83
2,44

1,22
1,22

7,93
1,221,22 9,15

прехрана

месари

рибарници

аптеки

облека

обувки и кожна галантерија

парфимерии

детски играчки

книжари

земјоделски аптеки

цвекари

опрема и земјоделска механизација

бела техника

железари

бои, лакови, гуми и пластика

синтелон и теписи

санитарија

салон за велосипеди

салон за автомобили

автоделови

мебел

стоваришта



Урбана логистика А12/13 Стр. 45 
 

91920

864545,04336264
2424,72744,72

293,0453,52
1143,12

936,7277,52181,2

10944

19,9219,92163,824223,0248,624101,5296,72

49068,24

прехрана месари рибарници аптеки

облека обувки и кожна галантерија парфимерии детски играчки

книжари земјоделски аптеки цвекари опрема и земјоделска механизација

бела техника железари бои, лакови, гуми и пластика синтелон и теписи

санитарија салон за велосипеди салон за автомобили автоделови

мебел стоваришта

 

3. Вкупна гпдищна кплишина на дпставенa стпкa, пп видпви, ( t ) 
 

1728

72

1008

72108

468

216

540
432

972

324
216

288

144144
216

756

2052

756

504

288

2880

прехрана месари рибарници аптеки

облека обувки и кожна галантерија парфимерии детски играчки

книжари земјоделски аптеки цвекари опрема и земјоделска механизација

бела техника железари бои, лакови, гуми и пластика синтелон и теписи

санитарија салон за велосипеди салон за автомобили автоделови

мебел стоваришта

 

4. Гпдищен брпј на дпстави пп видпви дпставена стпкa 
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Легенда: 

 
5. Пптпваруваое пп ЗПНИ вп ппдрашјетп на ппфат 
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Мпдел за дефинираое на временски прпзпрци 
(перипди на дпстава-птпрема на стпки) 

 
И пвпј мпдел предвидува сппдветна техника за прибираое, анализа и графишкп 
претставуваое на ппдатпците и резултатите.  
 
Техника 1: Анкета/интервју на пазарпт и спстпјбата на терен  

 временски перипд пд денпт и денпт вп неделата вп кпј се реализира дпставата 

 дали се дпставува специфишен прпизвпд приентиран кпн кприсникпт 

 дали се дпставуваат прпизвпди приентирани кпн прпизвпдителпт 
Техника 2: Анкета/интервју на пдгпвпрни лица пд лпкалната сампуправа  

 ппстпеое на сппдветна закпнска регулатива за пгранишуваое на времетп на 
дпстава 

 имплементација на пгранишуваоата (сигнализација, ппрема, пдпбренија) 

 кпнтрпла на временските прпзпрци и казни за неппшитуваое 
Техника 3: Анализа на щпедитери, дистрибутери и превпзници  

 задпвплствп пд ппстпјната спстпјба 

 предлпзи 
Техника 4: Анализа на жителите 

 задпвплствп пд спстпјбата кпја ја забележуваат 

 предлпзи 
 

 
 

Графишка интерпретација на ппдатпците кпи се пднесуваат 
на временските прпзпрци за дпстава-птпрема на стпки 

 
1. Презентација на пдгпвпри вп ппглед на 

задпвплствп пд ппстпјна спстпјба 
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2. Временска распределба на дпставите пп шаспви / дневнп 
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3. Временска распределба на дпставите пп шаспви / дневнп 
и сппред вид на стпка 
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Мпдел за анализа на дпставнипт впзен парк 
 
За анализа на дпставнипт впзен парк, предвидени се класишнп брпеое/снимаое на 
сппбраќајпт (автпматскп/мануелнп), какп и анкетни пращалници и интервјуа сп 
вклушените страни. 
 
Техника 1: Брпеое/снимаое на спстпјбата на терен  

 брпј на дпставни впзила/шас 

 категприи дпставни впзила (марка, тип, нпсивпст) 
Техника 2: Анкета на щпедитери, дистрибутери и превпзници  

 категприи дпставни впзила 

 старпст 

 пдржуваое 

 предлпзи 
Техника 3: Анкета на жителите 

 задпвплствп пд ппстпјнипт впзен парк 

 предлпзи 
o несппдветни димензии и нпсивпст 
o старпст на впзнипт парк  
o несппдветен вид на впзилп за ппределен вид на стпка 

 
Прибраните ппдатпци се класифицираат, најшестп вп табели или друга техника за 
презентација на резултати. 

 
1. Класификација на дпставните впзила: вид, нпсивпст, вид на стпка 

вид на впзилп 
( марка, тип ) 

нпсивпст ( t ) вид на стпка 

 Zastava POLI 
 Zastava PICK UP 
 Opel PICK UP 
 Polonez PICK UP 
 Peugeot PARTNER 
 Citroen BERLINGO 
 Reno PARTNER 
 Reno KANGO  
 Nisan PICK UP 

< 1.5  

 прехрамбени прпизвпди 
 пблека 
 пбувки и кпжна галантерија 
 бпи, лакпви, гума и пластика 
 земјпделски препарати 
 фармацевтски прпизвпди 
 цвеќе 
 кпзметика 
 хартија 
 месп и месни прпизвпди 

 MAN 
 Ford TRANZIT 
 Mercedes VITO 
 Fiat DUKATO 
 Fiat DUBLO 
 IVECO 
 Peugeot BOXER 

1.5 - 3.0 

 прехрамбени прпизвпди 
 пблека 
 пбувки и кпжна галантерија 
 бпи, лакпви, гума и пластика 
 земјпделски препарати 
 фармацевтски прпизвпди 
 цвеќе 
 кпзметика 
 хартија 
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 месп и месни прпизвпди 
 автпделпви 
 белатехника 
 железарија 
 велпсипеди 
 детски играшки 
 санитарија 

 MAN 
 Ford TRANZIT 
 Mercedes VITO 
 Fiat DUKATO 
 Fiat DUBLO 
 IVECO 
 Peugeot BOXER 

3.0 – 5.0 

 прехрамбени прпизвпди 
 месп и месни прпизвпди 
 автпделпви 
 синтелпн и теписи 
 мебел 
 белатехника 
 железарија 
 санитарија 

 MAN 
 Ford TRANZIT 
 Mercedes VITO 
 Fiat DUKATO 
 Fiat DUBLO 

 

> 5.0  

 прехрамбени прпизвпди 
 синтелпн и теписи 
 санитарија 
 бела техника 
 мебел 
 автпмпбили 

 
2. Технишка спецификација на дпставнипт впзен парк 

      

Запремин
а на 

тпварен 
прпстпр 

димензии 

надвпреш
ен 

габарите
н радиус  

    Маса Нпсивпст L B H R 

  Марка и тип на впзилп kg kg m
3
 mm mm mm mm 

1 Ford Transit LWB 350 Van 3500 1609 9,85 5651 1974 2363 13300 

2 Iveco Daily 35C 11 V 3500 1450   6936 1996 2940 15140 

3 Peugeot Expert 1,9 Furgon 2205 815 4 4440 1810 1927 12380 

4 Iveco Daily 35C 13 V 3500 1450 17,2 6936 1996 2940 15140 

5 Citroen Jumper 35 LH 2,8  3500 1540 12 5505 1998 2475 14300 

6 Citroen Berlingo 1,9D Furgon 1232 800 3 4108 1719 1802 11750 

7 Citroen Berlingo 20HDi 1280 600 2,8 4108 1719 1802 11250 

8 Fiat Doblo 1,6 16V ELX 1730 520 2,7 4320 1685 1800 11200 

9 Fiat Ducato 2,8 i.d. TD 3250 1385 2,7 5505 1998 2850 13700 

10 Opel Combo Range 1,6  1925 625 3 4160 1715 1810 10500 

11 Ford Transit Van 430 Jumbo 4250 2198 14,25 6356 1974 2587 14300 

12 Renault Kangoo Express 1,5  1680 620 3 3995 1663 1827 10400 

13 Renault Master L3h3 3500 1551 13,9 5899   2720 15680 

14 Peugeot Partner Combi 20HDi 1900 800 3 4137 1724 1796 11750 

15 Mercedes Vito 109 Furgon 2770 980 4,65 4748 1901 1902 11800 

16 Ford Fiesta Van 1,4 TDCi 1585 495 1,013 3917 1683 1467 9800 

17 Citroen Jumpy 2,0 Hdi Furgon 2250 815 4 4522 1844 1940 12380 
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Мпдел за анализа на пристап, паркираое и тпварнп – растпварни 
манипулации на дпставнипт впзен парк 

 
За анализа на пристаппт, паркираоетп, и тпварнп – растпварните манипулации на 
дпставнипт впзен парк, пптребнп е теренскп набљудуваое, снимаое на спстпјбара, 
какп и анализа на бараоата и прпблемите сп кпи се сппшуваат превпзниците и 
жителите 
 
Техника 1: Теренскп набљудуваое и снимаое на спстпјбата  

 пристап (гепметрија, ппстпеое, пгранишуваое, ...) 

 паркираое (ппстпеое, злпупптреба,...) 

 автпматска/рашна манипулација сп тпварпт 

 рампи за растпвараое/тпвараое 

 механизација, алат и ппрема за растпвараое/тпвараое 
 

Техника 2: Анкета/интервју на пдгпвпрни лица пд лпкалната сампуправа  

 ппстпеое, имплементација и кпнтрпла на изврщуваоетп на закпнските пдредби 
за пбезбедуваое на сппдветен пристап за дпставните впзила и примена на 
казни за злпупптреба 
 

 
Техника 2: Анкета на щпедитери, дистрибутери и превпзници  

 задпвплствп пд ппстпјната спстпјба 

 предлпзи 
 
Техника 3: Анкета на жителите 

 задпвплствп пд ппстпјната спстпјба 

 предлпзи 
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Мпдел за избпр на пптималнп дпставнп впзилп 
 

Кпнструктивните и технишкп-експлпатаципни параметри на впзнипт парк, се 
непрекинати слушајни прпменливи сп исклушпк на кприсната нпсивпст на впзилата кпја 
е дискретна прпменлива. Најгплем дел пд параметрите се пптшинуваат на нпрмалната 

распределба, псвен Kst - средна дплжина на впзеое ппд тпвар, кпја има Ерлангпва 
распределба.  Зависат пд пснпвните параметри на кпнструкцијата, карактеристиките на 
рабптнипт прпцес на агрегатите и технишката спстпјба, какп и пд некпи надвпрещни 
фактпри какп патни и климатски услпви, квалитет на гпривп и средства за 
ппдмашкуваое, режим на движеое и нашин на управуваое, гплемина на сппбраќајнипт 
тпк, технплпгија на тпварнп-растпварнипт прпцес, (...).  
 

Именп, технишкп - експлпатаципните параметри пвпзмпжуваат да се пцени вп кпја мера 
пдреденп кпнструктивнп рещение на впзилата пдгпвара на дадените услпви на 
експлпатација и вид на трансппртнипт прпцес. 

 

Да се избере пптималнп впзилп за дпстава, знаши еднп или ппвеќе пд негпвите 
свпјства да задпвплуваат сппдветни кпнструктивни и  
технишкп – експлпатаципни бараоа, (пдржливпст): 

 
 Кпнструктивни свпјства на впзилата: димензии (дплжина, щирина, висина, 

медупскини растпјанија), снага на мптпрпт, брпј на вртежи вп минута, 
максимален вртежен мпмент, максимална брзина, (...). 

 Технишкп-експлпатаципни свпјства какп: нпсивпст, динамишки свпјства, 
стабилнпст, (...). 

 Безбеднпст  
 Гпривна екпнпмишнпст 
 Чистп и тивкп впзилп 

 

 
Маневарски сппспбнпсти на дпставните впзила 

Маневрираоетп на впзилата какп критериум за избпр на пптималнп дпставнп впзилп, 
мпже да се внесе вп групата технишкп-експлпатаципни критериуми, затпа щтп 
хпризпнталната прппднпст пднпснп сппспбнпста за движеое на пгранишена, рамна 
ппврщина сп ппределен пблик и димензии се искажува тпкму сп маневарските 
сппспбнпсти на впзилата. Така, акп знаеме дека прппднпста е еден пд пснпвните 
технишкп-експлпатаципни критериуми, мпже сп сигурнпст да се каже дека истптп се 
пднесува и на маневрираоетп. 
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Маневарските сппспбнпсти на впзилата се пценуваат сп следните измерители: 

 габаритни димензии на впзилптп; 

 патека на движеое на критишните тпшки на впзилптп при маневрираое: радиуси 
на хпризпнтална прппднпст; 

 параметри кпи гп квантификуваат влијаниетп на сппспбнпста на впзашпт, вп 
кпнкретнп прпстпрнп пгранишуваое да ги искпристи маневарските сппспбнпсти 
на впзилптп. 

 
 

Габаритни димензии за дпставните впзила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 
B- щирина 
b1- растпјание ппмеду пските на тркалата на предната пспвина 
b2- растпјание ппмеду пските на тркалата на задната пспвина 
L- дплжина 
l1- преден препуст (растпјание пд преднипт дел на впзилптп дп предната 

пспвина) 
l2- заден препуст (растпјание пд заднипт дел на впзилптп дп задната пспвина) 
H- висина 
 

Габаритните димензии на впзилптп се пд пснпвнп знашеое за реализираое на 
прпцеспт на движеое и пперацијата маневрираое на впзилата вп урбани средини, 
ппсебнп вп пптпварени и задущени централни градски ппдрашја. 
Дплжина на впзилп е нпрмалнп растпјание ппмеду две вертикални рамнини кпи ги 
тангираат крајните тпшки на браниците пд впзилптп пд надвпрещната страна. 
Ширина на впзилп е нпрмалнп растпјание ппмеду две паралелни вертикални рамнини 
ппставени низ крајните бпшни тпшки пд двете страни на впзилптп. 
Висина на впзилптп е нпрмалнп растпјание ппмеду хпризпнталната рамнина кпја ја 
претставува ппдлпгата и рамнината кпја ппминува низ највиспката тпшка на 
непптеретенп впзилп ппдгптвенп за впзеое. 
 
Нп ппстпјат и пстанати технишкп-експлпатаципни параметри, какп алтернатива за 
утврдуваое на критериуми при избпр на пптималнп дпставнп впзилп вп некпј друг дел 
пд градпт. Тие се:  

L 

B 

l1 l2 

b1 b2 
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Маса на впзилп или маса на тпвар, е маса сп кпја впзилптп и/или дел пд впзилптп, 
пднпснп тпварпт вп спстпјба на мируваое делува нпрмалнп (трансферзалнп) на 
хпризпнталната рамнина. 
Тежина на впзилп, дел пд впзилп или тпвар е сила на тежината кпја пдгпвара на 
наведената маса. 
Кприсна нпсивпст на впзила е пснпвен кпнструктивен и експлпатаципнен параметар, 
кпј пак директнп зависи пд тпварнипт прпстпр на впзилптп. Функципналнпста и 
трајнпста на карпсеријата (тпварнипт прпстпр), влијае на трпщпците на експлпатација и 
пдржуваое. Ппнатаму, пд кпнструктивнп-технишките параметри на тпварнипт прпстпр 
вп гплема мера зависи и степенпт на искпристуваое на кприсната нпсивпст.  
Кпнструктивните карактеристики на впзилптп ги ппределуваат негпвите влешнп-
динамишки свпјства.  
Сппбраќајната брзина какп експлпатаципна карактеристика зависи пд параметрите на 
влешнп-брзинските свпјства: динамишки фактпр, специфишна снага на мптпрпт, 
забрзуваое, максимална брзина, (...). 
Максимална брзина е најгплемата брзина кпја впзилптп мпже да ја развие и пдржи на 
дплжина пд патпт пд најмалку 1 km. Ппсле впзеое сп максимална брзина, впзилптп се 
враќа на режим на впзеое сп трајна брзина.   
Забрзуваое е згплемуваое на брзината на движеое на мптпрнптп впзилп дп некпја 
сакана вреднпст. 
Динамишнпст е свпјствп на мптпрнптп впзилп, трансппртнипт прпцес да се реализира сп 
максималнп мпжна средна брзина вп дадени патни услпви. 
Динамишки фактпр е специфишна слпбпдна влешна сила, пднпснп, пднпс ппмеду 
влешната сила намалена за силата пд птппрпт на впздухпт и вкупната тежина на 
впзилптп. 
 

 

Радиуси на хпризпнтална прппднпст 
За димензипнираое на прпстпрпт за маневрираое пд знашеое се радиусите на 
критишните тпшки пд впзилптп. Се нарекуваат критишни тпшки, заради пптенцијалните 
мпжнпсти на впзилптп, сп нив да ги зафати рабпвите на сппбраќајницата. 
Такви се: 
 
 
 
 
 
 

 
Легенда: 
R- надвпрещен габаритен радиус на свртуваое 
r- внатрещен габаритен радиус на свртуваое 
R1- заден габаритен радиус на свртуваое 

L 

B 

l1 l2 

r 

R 
R1 

O 

b1 

 

b2 
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Вреднпста за надвпрещнипт габаритен радиус на свртуваое – R, ја дава 
прпизвпдителпт на впзилптп, вп прпспектпт за истптп. Така, врз пснпва на пваа ппзната 
вреднпст мпжат да се пресметаат и пстанатите два радиуси на хпризпнталната 
прппднпст на впзилптп: 
 
Внатрещен габаритен радиус на свртуваое: 

BlLRr  2

2

2 )(  

 

Заден габаритен радиус на свртуваое 

2

2

2

1 )( lBrR   

 

Табела: Габаритни параметрите за разлишни видпви впзила 

параметар 
Патнишки 

впзила 
Дпставни впзила Тпварни впзила 

Дплжина (m) 3,06-5,00 5,3 
6.9 < 5 (t) 

8.8 < 10 (t) 

Ширина (m) 1,37-1,8 
2,1 дп 1 (t) 

2,15 дп 2 (t) 
2.39 < 5 (t) 
2.5 > 8 (t) 

Висина (m) 1,1 
2,1 дп 1 (t) 
2,6 дп 2 (t) 

2.6 < 5 (t) 
3.3 дп 10 (t) 

Радиус на 
свртуваое (m) 

7,7-11,8 12.5 дп 2 (t) 
11,5-14,7 дп 5 (t) 

12,0-21,0 дп 10 (t) 
22,0 > 10 (t) 

Адаптиранп сппред 
Бпмбпл, К.: Прирашник Автпбази и автпстаници,  

Универзитет „Св.Климент Охридски“, Технишки факултет Битпла, 2003. 

 
 
Табела: Радиуси на свртуваое за разлишни видпви впзила 

параметар 
Патнишки 

впзила 
Тпварни впзила  

(сплп) 
Минимален радиус на 

свртуваое (m) 
7,3 12,8 

Минимален внатрещен 
радиус на свртуваое 

(m) 
4,2 8,5 

Адаптиранп сппред 
McShane, R., et.al.: Traffic Engineering, second edition,  

Prentice Hall, New Jersey, 1998. 
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Чисти и тивки впзила: пријателски за пкплината 

 

Чисти впзила 

Најгплем дел пд емисиите вп впздухпт пптекнуваат пд трансппртнипт систем. Вп 
вкупната пптрпщувашка на гпривп тпварнипт трансппрт ушествува сп мнпгу ппгплем 
прпцент пд прпцентпт кпј птпада на патнишкипт и железнишкипт ппдсистем. Така на 
пример вп вкупната кплишина урбани емисии NOx тпварнипт трансппрт ушествува сп 40-
50% ппвеќе пткплку трансппртпт за превпз на патници, а дури 4 пати ппвеќе пд 
железницата. Дпдека, кпга станува збпр за CH и CO, тпварните впзила емитираат 45 
пати ппвеќе CH и 35 пати ппвеќе CO емисии вп пднпс на железницата. 
 
Загаденипт впздух, има негативнп влијание какп врз здравјетп на лудетп, така и врз 
пстанатите екпсистеми, пред се какп ппследица на иницираое на урбанипт смпг и 
ефектпт на стаклена градина или глпбални климатски прпмени ппппзнати какп 
глпбалнп затпплуваое.  
 

Останати извори, 5%

Останати видови 

транспорт, 1%
Уреди на ложење, 35%

Патен транспорт, 36%

Индустрија, 18%

Трговија и домакинство, 

5%

 

Слика:  Емисии NOx вп CEI-земјите  
(Бугарија, Унгарија, Пплска, Рпманија, Слпвашка, Слпвенија)  

 
Адаптиранп сппред 

Toward Sustainable Transport in the CEI Countries, Vienna, 2003. 
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Слика:  Разлишни гприва – разлишни емисии загадуваши 

Адаптиранп сппред 
Nazir, A., Z.: Fuel Quality and Alternative Fuels, Synthesis of New Delhi Workshop Manager,  

Health Safety Environment Pakistan State Oil Concluding Workshop:  
Reducing Vehicle Emission Project, Manila Philippines, 2002 

 
Ппкрај напредните технплпщки рещенија, вп ппследнп време нащирпкп се расправа за 
алтернативните гприва какп ппција за намалуваое на загадуваоетп. Тпј ефект е јаснп 
пбразлпжен вп гплем брпј трудпви и студии, медутпа вп услпви вп какви щтп е нащата 
екпнпмија немпже нп мпра да се размислува за впзила на алтернативен ппгпн, 
хибридни или електришни впзила. Иакп е јаснп дека за перипд пд две дп три гпдини 
мпжат да се ппвратат влпжените средства вп тпварнп впзилп ппгпнуванп на прирпден 
гас кпе е 15-20 % ппскапп пд истп тпварнп впзилп ппгпнуванп на нафта, сепак сеущте вп 
филпзпфијата на пптрпщувашите е цената, а не и придпбивките кпи щтп мпжат да се 
изразат преку цената на пдржуваоетп, 30% намалените емисии CO2 и 60-90% намаленп 
вкупнп загадуваое. 

 
 

Загадуваши на лпкалнп и регипналнп нивп 
 
Јаглерпд Мпнпксид – (CO) 
 CО е птрпвен гас без бпја и мирис, резултат на непптпплнптп спгпруваое на 

хидрпкарбпнатите.  
 Трансппртпт ушествува сп 70 дп 90% вп вкупните емисии на CO, пд кпи 15% се 

пд тпварнипт трансппрт, а тпкму пвпј прпцент ппкажува зпщтп загадуваоетп 
на впздухпт е најсилнп ппврзанп сп трансппртпт. CO е најшестп и сп најгплем 
интензитет присутен на градските артерии.  
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Азптни Пксиди – (NOx) 
 Азптнипт пксид, (NO or NO2) е кафен гас без мирис. Тпј е нус прпдукт на 

спгпруваоетп.  
 Трансппртпт ушествува сп 45 дп 50% вп вкупните емисии на NOx, пд кпи 40% 

се пд тпварнипт трансппрт. 
 
Јаглевпдпрпди и Volatile Organic Compounds - (CH/VOC) 
 Јаглевпдпрпдите (CH) се група хемиски спединенија на јаглерпд и впдпрпд. Вп 

гаспвита спстпјба се нарекуваат испарливи пргански спединенија - реактивни 
хидрпкарбпнати или Volatile Organic Compounds (VOC). Најшестп тие се 
резултат на непптпплнптп спгпруваое на бензинпт или нус прпдукт пд 
петрпхемиската индустрија. Такви се метан (CH4), гасплин (C8H18), бензен 
(C6H6), фпрмалдехиди (CH2O), бутадиен (C4H6) и ацеталдехид (CH3CHO).  

 Трансппртпт ушествува сп 45 дп 50% вп вкупните емисии на CH/VOC, пд кпи 
25% се пд тпварнипт трансппрт. Се емитираат при непптпплнп спгпруваое 
(70%), пплнеое на гпривп (10%), (...). 

 CH/VOC се карценпгени спединенија. 
 
Честишки – (Particulates) 
 Честишките претставуваат цврсти суспензии вп атмпсферата какп шад, пращина 

и прпдукти пд непптпплнптп спгпруваое на фпсилните гприва. 
 Трансппртпт ушествува сп 25% вп вкупните емисии на шестишки. Дизел 

мптприте се главни имитуваши.  
 Честишките се канцерпгени. 
 

 

Загадуваши на глпбалнп нивп 
Ппкрај лпкален и регипнален, зафатпт на загадувашите е и глпбален. 
 
Јаглерпд Дипксид – (CO2) 
 Јаглерпд Дипксидпт е безбпен и безмирисен гас кпј вп атмпсферата гп има вп 

0.04%. Секаде каде щтп има спгпруваое на фпсилнп гпривп има и емисија на 
јаглерпд дипксид. 

 Вп зејите вп развпј трансппртпт ушествува сп пкплу 30% вп вкупните емисии 
на CO2, пд кпи 20% се пд тпварнипт трансппрт, или сп 15% секаде вп светпт. 

 Окплу 66% CO2 е резултат на спгпруваоетп на гпривата вп трансппртпт и тпа 
16% пд дизел гпривата и 5% пд цврстите гприва. Пп видпви вп вкупната 
емисија CO2, ушествуваат: патнишки впзила - (43%), лесни тпварни впзила - 
(20%), тещки тпварни впзила - (14%), впздухпплпви - (14%), железница - (7%). 
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Сулфур Дипксид – (SO2) 
 Сулфур Дипксидпт е тежпк безбпен гас сп пстар мирис. Тпј е прпдукт пд 

спгпруваоетп на фпсилните гприва.  
 Трансппртпт ушествува сп пкплу 5% вп вкупните емисии на SO2.  
 
Ozone  
 Озпнпт се спздава прирпднп вп атмпсферата кпга мплекулите на кислпрпдпт 

се распадаат ппд дејствп на ултравиплетпвите радипактивни зраци и се 
кпмбинираат сп други мплекули на кислпрпд. 

 Тпј е директнп ппврзан сп емисиите кпи дпадаат пд трансппртпт, ппсебнп вп 
урбаните средини. 

 

 

Слика: % ушествп на трансппртните фактпри вп вкупнптп загадуваое  

Адаптиранп сппред 
Tolley,R., Turton, B. Transport Systems, Policy and Planning: A Geographical Approach,  

Longman Scientific & Technical, p. 268., 1995. 

 
 
 

Карактеристики на системпт „впзаш-впзилп“ какп загадуваш 
 
Карактеристики на впзилптп 
Тежината на впзилптп и тпварпт има директнп влијание врз спгпруваоетп, 

аерпдинамиката и фрикцијата ппмеду негпвите делпви (трансмисија, пневматици). Сп 
згплемуваое на експлпатацијата и старееоетп на впзилптп, се згплемува и 
пптрпщувашката какп резултат на намалената ефикаснпст на негпвите делпви. 
Технплпщките инпвации, какп каталитишките кпнвентпри, знашителнп ги намалуваат 
емисиите на CO, CO2 и CH, нп гп ппддржуваат емитуваоетп на NOx. 
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Крактеристики на впзашите  
Оптималните брзини на движеое пд пкплу 60 km, пбезбедуваат минимален 

емисипнен фактпр. Јаснп е дека реалните патни услпви, ппсебнп вп урбаните средини 
не пвпзмпжуваат дпстигнуваое и пдржуваое на пптимална брзина. Задущуваоетп, 
сппбраќајните сигнали и пстанатите прешки на патните сппбраќајници имаат тенденција 
на намалуваое на прпсешната брзина на движеое сп щтп се згплемува нивптп на 
спгпруваое и емисии. Главнп, ппминатите впзилп-км вп урбани средини се при брзина 
разлишна пд пптималната. 

 

 

Слика: Нивп на загадуваое вп зависнпст пд брзината и % изминати килпметри 

Адаптиранп сппред 
Anderson,W.,P. et. al., Simulating Automobile Emissions in an Integrated Urban Model,  

Conference of the American Association of Geographers, Chicago, Illinois, 1995. 

 
 

Тивки впзила 

Бушавата (впздущните и инфраструктурни вибрации), се спставна карактеристика на 
трансппртпт. Вп пснпва бушавата е неппсакуван звук. Акустишна мерка за интензитетпт 
на бушавата е decibel (db) рангиран на скала пд 1 db дп 120 db.  
Именп, db е единица мерка за интензитетпт на акустишнипт притиспк. 0 db едвај мпже 
да се ппшувствува пд страна на шпвекпт, дпдека 120 db е нивп на бушава за кпе се смета 
дека мпже да предизвика шувствп на бплка. Се мери на лпгаритамска скала, а тпа знаши 
дека згплемуваое пд 10 db е сппдветнп на ппраст на интензитетпт за фактпр 10. Знаши, 
акустишен притиспк пд 120 db е еден милипн пати ппвеќе пд 0 db.  
Мерките најшестп се дадени какп db(A) или Leq кпга е вклушен временски перипд. Leq е 
среднп нивп на бушава вп db(A), вп даден временски перипд. Тпа е нивп на бушава пд 
600 h дп 2200 h, щтп кпресппндира сп перипд пд денпт кпга се реализираат најгплемипт 
дел пд активнпстите.  

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch8en/conc8en/noisedba.html
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Вп земјите на OECD пгранишуваоата се вп интервал пд 50 дп 65 db.  Бушавата мпже да 
биде емитирана пд разлишни извпри: тпшкест (впзилп), линиски (патна сппбраќајница) и 
ппврщински (амбиентална бушава генерирана пд мнпжествп сппбраќајници). Вп пснпва 
влијанијата пд бушавата се лпкални, ублажени вп зависнпст пд ппстпеоетп на прирпдни 
бариери (дрва, ридпви, (...),).  
 
Влијаниетп на бушавата мпже да се изрази низ екпнпмски, спцијални и екплпщки 
трпщпци. 

 
Екпнпмски трпщпци 

Гплем брпј на студии укажуваат на гплемите ефекти кпи щтп бушавата какп загадуваое 
ги има врз пбјектите пд приватна сппственпст. Скалата на влијанијата варира вп 
зависнпст пд намената на земјищтетп. Анализите на влијанијата пд бушавата 
предизвикана пд патнипт трансппрт ппкажуваат ппадаое на вреднпста на приватната 
сппственпст за  8 дп 10%. 

 
 

Спцијални трпщпци 
Бидејќи реалната спстпјба ппкажува недпстатпк или лимитирани инфпрмации за 
нарущуваое на здравјетп кај шпвекпт предизвиканп пд бушавата пд трансппртпт, мпже 
единственп да се щпекулира за загуби ппврзани сп трансппртпт.  Вп пвпј кпнтекст мпже 
да се дпдаде згплемуваоетп на нивптп на стрес пд бушавата и прешки вп спиеоетп. 
 

 
Екплпщки трпщпци 

И пвие ефекти и трпщпци се специфишни за ппределуваое и искажуваое. Се 
претппставува дека вп некпи пбласти впрпшем дивипт свет немпже да ппстпјува тпкму 
ппради виспкптп нивп на бушава емитиранп пд разлишните трансппртни видпви. 
На следната слика мпже да се види кплку изнесува интензитетпт на бушавата вп 
зависнпст пд извпрпт. Дпдека вп табелата ппдплу е даден расппн и средна јашина на 
бушавата (db(A)), вп зависнпст пд видпт на впзилптп.  
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Слика: Нивп на бушава пд разлишни извпри 

 
Адаптиранп сппред 

Tolley,R., Turton, B. Transport Systems, Policy and Planning: A Geographical Approach,  

Longman Scientific & Technical, p. 279, 1995 

   
 Табела: Расппн и среднп нивп на бушава за разлишни видпви впзила 

   

впзилп 
средна јашина 

db(A) 
Расппн 
db(A) 

Патнишки автпмпбили   

ппд 1100 cm3 70 65-75 

пд 1100 cm3 дп 1600 cm3 71 65-75 

над 1600 cm3 72 68-77 

Дпставни впзила 73 69-77 

Тпварни впзила и BUS 81 76-86 

 
Адаптиранп сппред 

Крстанпски, Н.: Планираое на јавен градски патнишки превпз,  
Универзитет Св.Климент Охридски, Технишки факултет Битпла, Битпла, 2003. 
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МЕТПДИ пд тепријата на пдлушуваое за ппвеќекритериумскп вреднуваое 

вп ппстапките за избпр на пптималнп дпставнп впзилп 
 

Метпд ЗА и ПРПТИВ 
Ова е квалитативна метпда на сппредуваое, сп кпја за секпе алтернативнп рещение се 
наведуваат преднпсти и недпстатпци. Пптпа, врз пснпва на субјективна пцена на 
експертпт се избираат критериуми ЗА или ПРОТИВ за секпја пд алтернативите. 
Оптималнп е пна алтернативнп рещение кпе спдржи најмнпгу пдгпвпри ЗА и најмалку 
ПРОТИВ. Метпдата се применува за еднпставни прпблеми сп малку критериуми и 
малку алтернативни мпжнпсти. 
 
 

Kepner – Tregoe (KT) анализа 
Ова е квантитативен метпд на сппредуваое, сп кпј екипа пд експерти врз пснпва на 
индивидуална пдлука квантитативнп ги пценуваат алтернативите и критериумите. 
Гплемината на екипата треба да биде пбратнп прпппрципнална на брпјпт распплпживи 
ппдатпци. Знаши, кплку щтп е ппмал брпјпт на распплпживи ппдатпци, тплку ппгплем 
треба да биде брпјпт на експерти. Се применува за релативнп еднпставни пдлуки сп 
мал брпј на критериуми. 
 

MAUT метпда 
MAUT дпада пд англискипт збпр Multi-Attribute Utility Theory. Тпа е квантитативна 
метпда за сппредуваое, сп кпја мпжат да се кпмбинираат разлишни мерки на трпщпци, 
кприст и ризик заеднп сп преференците на експертите и вкупни преференции. Оснпвата 
на пваа метпда лежи вп упптребата на наменската (utility) функција, кпја разлишните 
критериуи ги претвпра (ппставува) на заеднишка бездимензипнална скала. Кпга еднащ 
ќе се дефинира наменската функција, сурпвите (пбјективни) ппдатпци за алтернативите 
или експертските (субјективни) пцени мпжат да се претвпрат вп наменска вреднпст. За 
да се најде пптималнп алтернативнп рещение, пптребнп е секпја нпрмализирана 
вреднпст пд наменската функција за алтернативата да се ппмнпжи сп сппдветен 
ппндер (тежина) на критериумпт и сите резултати да се спберат. Оптималнп е пна 
рещение кпе има максимална вкупна вреднпст на наменската функција. Оваа метпда 
најшестп се упптребува кпга се ппзнати квантитативни инфпрмации за секпја функција. 
Ппгпдна е за рещаваое на кпмплексни прпблеми сп ппвеќе критериуми и мнпгу 
алтернативни мпжнпсти. 
 

Delphi метпда 
Развпјпт на мпдерната технплпгија ппвтпрнп ја ппттикна привлешнпста на пваа метпда. 
Нејзините кпрени пптекнуваат пд антишка Грција. За пптребите на пваа метпда 
експертите пстануваат анпнимни, а ги ппзнава самп мпдератпрпт. Знаши нема мпжнпст 
за дпминираое на мислеоетп на некпј пд експертите врз пстанатите. Експертите 
пппплнуваат пращалници сп субјективни пцени. Пптпа, пращалниците се спбираат, а 
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секпј експерт дпбива увид вп пращалниците на пстанатите експерти, така да мпже врз 
пснпва на тие инфпрмации да ја прпвери свпјата претхпдна пдлука. Сп ппследпвателнп 
ппвтпруваое на ппстапката најшестп се дпада дп кпнсензус. Ппранп, без упптреба на 
спвремена технплпгија, пвпј прпцес бил мпщне дплг. Денес, сп ппмпщ на 
телекпмуникациите и интернет и сп сппдветна прпграмска ппрема (спфтвер) ппстапката 
е знашителнп брза. 
 

AHP метпда 
AHP е кратенка пд Analytic Hierarchy Process. Таа е квантитативна сппредбена метпда 
кпја пптималнптп алтернативнп рещение гп избира сп медусебна сппредба на 
алтернативите, а врз пснпва на нивните критериуми. Тпа е систематска ппстапка сп кпја 
хиерархиски мпжат да се ппдредат елементите на секпј прпблем. Прпблемпт се 
расшленува на ппмали спставни делпви, за да на секпе нивп се дпбие спвладлива 
структура. Медусебната сппредба на алтернативите и критериуите се реализира на 
скала пд 1 дп 9. Метпдата се применува кпга ппстпјат ппвеќе критериуми при щтп и 
квалитативните и квантитативните ги ппставува и разгледува вп заеднишки кпнтекст. 
Нејзината најгплема преднпст е аналитишката хиерархија затпа щтп кпмплексните 
прпблеми ги структурира на нашин сп кпј шпвекпт се служи вп слпжени ситуации. 
 

 
Метпд Електра 

Метпдпт Електра, станува се ппактуелен вп струшните кругпви пд пваа пбласт. Развиен е 
за да се намали степенпт на субјективнпст на некпи метпди какп щтп се разлишните 
метпди на рангираое. Претставува ппслпжена фпрмалнп-математишка техника и е 
метпд сп кпј се пвпзмпжува рангираое на прпектни алтернативни рещенија вп пднпс 
на исти критериуми. 
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МПДЕЛИ (ПРПБЛЕМИ) НА РУТИРАОЕ НА ВПЗИЛА 
VRP (Vehicle Routing Problem) 

 
или 

 
МПДЕЛИ ЗА НАСПЧУВАОЕ НА ДПСТАВНИ ВПЗИЛА ПП ИЗБРАНИ 
УЛИЦИ (МАРШРУТА) ЗА ППСЛУЖУВАОЕ НА ГРУПА КПРИСНИЦИ 

 
VRP (Vehicle Routing Problem) и City – лпгистишката кпнцепција претставуваат практишнп 
рещение на реалните градски прпблеми вп ппглед на квалитетна, брза, сигурна и 
екплпщка (зелена) дпстава. 
 

VRP ппдразбира ппределуваое на пптимална група сппбраќајници, кпи 
ги кпристи пднапред ппределена пптимална група впзила кпи 

пак ппслужуваат група пднапред ппзнати кприсници. 
 
Именп, дп денес се развиени гплем брпј мпдели и алгпритми за дпбиваое на 
пптимални и апрпксимативни рещенија на слишни прпблеми, а се знае дека најдпбрп и 
егзактнп е пна рещение кпе се пднесува на ппмалку пд 50 кприсници.  
Целта заради кпја се анализираат и развиваат вакви и слишни мпдели е намалуваое на 
вкупните трансппртни трпщпци, а сп ппшитуваое на ппставените цели и пгранишуваоа, 
кпи имајќи ја вп предвид прирпдата на прпблемпт (кприсник-впзилп-пат), мпжат да 
бидат вп гплема мера и субјективни.  
 
Најшести карактеристики на кприсниците се: 

 Кплишина на стпка (разлишен тип прехрамбени прпизвпди, нашин на пакуваое 
и манипулација, (...),). 

 Временска рамка (интервал) за дпстава, (кприсникпт е дпстапен вп 
ппределенп време или ппкажува пптреба пд дпстава вп тпшнп ппределен 
перипд пд денпт). 

 Време на тпвараое и растпвараое. 

 Пристап за впзилата (време). 
 
 

Најшестп мпделите на рутираое на дпставните впзила, се ппищуваат вака: 
1. Улишната мрежа пп кпја се ппслужуваат кприсниците заппшнува и заврщува вп 

еднп или ппвеќе складищта.  
2. Секпе складищте е ппищанп сп брпјпт на впзила кпи гп ппслужуваат, какп и сп 

вкупна кплишина на стпка складирана вп истптп. Практишните апликации 
ппдразбираат пднапред дпделенп складищте за секпј кприсник, а впзилата се 
враќаат вп пна складищте пд кпе и тргнале (магацин, терминал).  
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3. Впзилата се ппищуваат преку: 

 Ппшетнп складищте и верпјатнпст дека ппсле ппслужуваоетп на кприсникпт 
впзилптп ќе се врати вп некпе другп складищте. 

 Капацитет на впзилата (максимална тежина, вплумен или брпј на пакуваоа 
кпи впзилптп мпже да ги трансппртира). 

 Мпжнпст за превпз на збирна стпка. 

 Распплпживпст на ппрема за тпвараое и растпвараое. 

 Трпщпци (пп ппминат килпметар, пп пптрпщенп време, пп ппмината рута). 

 Рабпта на впзашите (рабптнп време, максимална дплжина на впзеое). 
 
Огранишуваоата се пднесуваат на ппслужуваоетп. На пример, кпга е пптребнп да се 
ппслужи еден кприсник на улица на кпја се напда група пстанати кприсници и тпа пред 
или ппсле пстанатите. Вп вакпв слушај дпада дп прпблем при спбираоетп на ппвратната 
стпка, затпа щтп е пптребнп спбираоетп да се реализира ппсле заврщуваоетп на 
дпставата.  
Оснпвна функција на целта на VRP прпблемите е минимизираое на вкупните трпщпци, 
минимизираое на брпјпт дпставни впзила и избпр на пптимална рута, најшестп преку 
времетп на патуваое, или некпј друг ппказател какп критериум. 
Целпкупната мрежа се трансфпрмира вп кпмплетен граф. Секпј пар на тпшки пд 
кпмплетнипт граф е дефиниран сп врска )j,i(  кпја ја претставува или цената на 

најкраткипт пат пд тпшка i  дп тпшка j , или времетп пптребнп пп најкраткипт пат да се 

стигне пд тпшката i  дп тпшката j  или некпј друг критериум: NOx, CO, загуби, трпщпци, 

нивп на услуга,.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда: 
 
 централнп складищте 
 пптрпщувашки места 
 улица 
 

Слика: Vehicle Routing Problem 
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Слика: ITS базиран Vehicle Routing/Sheduling Problem 
 
 

VRP сп пгранишен капацитет 
CVRP (Capacitated VRP) е пснпвен мпдел на VRP. Ппгпден е за упптреба затпа щтп 
кприсниците и нивните пптреби се пднапред ппзнати, впзилата се идентишни а 
заеднишка ппјдпвна тпшка е централнптп складищте. Единственп пгранишуваое е 
капацитетпт на впзилптп (нпсивпст, вплумен на тпварнипт прпстпр, (...),). 
 
CVRP се ппищува какп кпмплетен граф )A,N(G   сп мнпжествп на тпшки  n,......0N   и 

мнпжествп на врски A .  
Тпшките  n,......0N   ги претставуваат кприсниците.  

Станува збпр за трансппртен прпцес вп урбана средина па загубите на време за 
крстпсниците мпжат да бидат: 

 Директни (мерливи). Згплемуваое на пптрпщувашката на гпривп заради 
„застани-ппјди“ впзеоа. 

 Индиректни (временски). Чекаое на крстпсница (светлпсен сигнал, првенствп 
на минуваое). 

 
Нп, без разлика на тпа дали временските загуби се директни или индиректни, тие 
мпжат да се вградат вп VRP мпделпт.  
Цената на трансппртпт )0c(c ijij   е ппврзана сп врската A)j,i(   и претставува 

трансппртен трпщпк ппмеду кприсниците i  и j .  
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Акп G е наспшен граф, матрицата на трпщпци е асиметришна ( jiij cc  ) па прпблемпт се 

нарекува асиметришен VRP сп пгранишен капацитет – ACVRP (Asymetric CVRP).  
Акп ( jiij cc  ) за секпј A)j,i(  , тпгащ прпблемпт се нарекува симетришен VRP сп 

пгранишен капацитет SCVRP (Symetric CVRP). 
 
Секпј кприсник има пднапред утврдена пптреба )0d(d ijij  , дпдека складищтетп има 

фиксна пптреба 0d0  . Вп складищтетп се напда мнпжествп пд K идентишни впзила, 

секпе сп капацитет C . За да се дпбие рещение на прпблемпт, пптребнп е да ппстпи 
cdi  за секпе )n,.....,1i(i  . 

Се претппставува дека K  не е ппмалп пд minK , каде щтп minK  е минимален брпј на 

впзила пптребни да се ппслужат сите кприсници.  
 
Рещениетп на пснпвнипт CVRP прпблем е ппределуваое на K рути (секпја ппврзана сп 
самп еднп впзилп), таква щтп вкупната цена на рутата е минимална. Вкупната цена се 
дпбива сп спбираое на трпщпците на сите врски кпи припадаат на истата. Именп, 
рещениетп треба да задпвплува некплку бараоа, и тпа: 
 

 Секпја рута треба да заппшнува и заврщува вп складищтетп. 

 Секпј кприсник ушествува самп вп една рута. 

 Вкупните пптреби на кприсниците кпи се ппслужуваат на една рута не смеат 
да бидат ппгплеми пд капацитетпт на впзилптп. 

 
Ппстпјат две варијанти на CVRP прпблемпт кпи се интересни за рещаваое на 
трансппртни прпблеми вп урбани средини. Тпа се: 
 

 Distance-Constrained VRP: впзилптп не смее да гп ппмине максималнп 
дпзвпленипт пат (време на впзеое). 

 Distance-Constrained Capacitated VRP: ппстпи пгранишуваое и на капацитетпт 
на впзилптп и на максималнп ппминатипт пат (време на впзеое). 

 
Кпга пгранишуваоетп на капацитетпт ќе се замени сп пгранишуваое на максималнипт 
пат или времетп, VRP преминува вп нпва варијанта кпја се нарекува прпблем на 
наспшуваое на впзила сп пгранишена пддалешенпст – DVRP (Distance Constrained VRP). 
Оддалешенпста, пднпснп времетп ijt  за кпе A)j,i(  , несмее да биде ппгплемп пд 

максималнп дпзвпленипт ппминат пат на рутата пднпснп пд времетп ппминатп на 
рутата – T .  
Кпга дплжината на врските се изразува преку времетп на патуваое, тпгащ кпн тпа 
време се дпдава и времетп на ппслужуваое is  (на i -типт кприсник), кпе претставува 

време на задржуваое на впзилата кај кприсникпт. Така, трансппртнптп време за секпја 
врска ќе биде: 
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каде щтп: 

't ij - трансппртнп време на врска без времетп на задржуваое кај кприсникпт 

 
Акп кпн пгранишуваоетп на максималнипт пат се дпдаде и пгранишуваое на 
капацитетпт на впзилата се дпбива VRP сп пгранишен капацитет и пддалешенпст - DСVRP 
(Distance Constrained СVRP). 

 
 

VRP сп временскп пгранишуваое 
Прпблемпт на наспшуваое на впзила сп временскп пгранишуваое - VRPTW (VRP with 
Time Window) e прпщируваое на CVRP, така щтп псвен пгранишуваоетп на капацитетпт 
на впзилата ппстпи и временскп пгранишуваое ппврзанп за секпј кприсник. 
Опслужуваоетп на секпј кприсник мпра да се реализира вп временски интервал  ii b,a , 

дпдека впзилптп мпра да мирува за време на ппслужуваоетп is . Дпкплку впзилптп 

стигне кај кприсникпт пред мпментпт ia , нему му е дпзвпленп да шека дп тпј мпмент - 

ia . Ппкрај пвие времиоа, ппзнатп е и времетп кпга впзилптп излегува пд складищтетп, 

какп и времетп кпе впзилптп гп ппминува на секпја врска ijt , A)j,i(  . 

 
Вппбишаенп е матрицата на трпщпци и матрицата на времиоата на трансппрт да 

кпинцидираат, а при тпа временските интервали за ппслужуваое на кприсниците да се 
така дефинирани щтп се претппставува дека сите впзила гп напущтаат складищтетп вп 
временски мпмент 0. Рещениетп на VRPTW се спстпи вп ппределуваое на K рути сп 
минимални трпщпци, а сп задпвплуваое на следните бараоа: 

 

 Секпја рута заппшнува и заврщува вп складищтетп. 

 Секпј кприсник се ппслужува тпшнп еднащ. 

 Пптребите на кприсниците вп една рута не се ппгплеми пд капацитетпт на 
впзилптп. 

 Опслужуваоетп на секпј кприсник се реализира вп временски интервал  ii b,a  

пд кпј впзилптп вп ппслужуваое ппминува време is . 
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VRP сп дпстава и спбираое вп ппвратните впзеоа 
Прпблемпт на наспшуваое на впзила за дпстава и спбираое на ппвратната стпка вп 
ппвратните впзеоа – VRPB (VRP Backhauls), претставува прпщируваое на CVRP каде щтп 
мнпжествптп кприсници е ппделенп на две ппдмнпжества. Првптп ппдмнпжествп L  гп 
спшинуваат кприсници кпи имаат пптреба пд дпстава, дпдека втпрптп ппдмнпжествп B  
гп спшинуваат кприсници кпи имаат пптреба пд спбираое на ппвратна стпка (абалажа). 
Кприсниците се индексирани така щтп:  n,....,1L   и  mn,....,1nB  .  

 
Вп VRPB прпблемпт ппстпи пгранишуваое на преднпста така щтп сите кприсници пд 
ппдмнпжествптп L , мпраат да бидат ппслужени пред кприсниците пд ппдмнпжествптп 
B . Пптребите id  се двпструки т.е. едни за дпстава а други за спбираое. Складищтетп 

има фиксни пптреби 0d . Кпга матрицата на трпщпци е асиметришна, прпблемпт се 

нарекува асиметришен прпблем за наспшуваое на впзила за дпстава и ппвратнп 
спбираое – AVRPB (Asymetric VRPB). Рещениетп на VRPB и AVRPB прпблемпт се спстпи 
вп ппределуваое на K рути сп минимални трпщпци, а кпи ги задпвплуваат следните 
бараоа: 

 

 Секпја рута заппшнува и заврщува вп складищтетп. 

 Секпј кприсник се ппслужува тпшнп еднащ. 

 Ппединешните пптреби на кприсниците пд ппдмнпжествптп L  и 
ппдмнпжествптп B вп една рута не се ппгплеми пд капацитетпт на впзилптп. 

 Вп секпја рута сите кприсници пд ппдмнпжествптп L  им претхпдат на 
кприсниците пд ппдмнпжествптп B , акп B  не е празнп мнпжествп. 

 
Вппбишаенп е L  да не биде празнп мнпжествп, дпдека имплицитнп се претппставува 
дека секпја рута спдржи шленпви пд двете ппдмнпжества. Така LK  и BK  претставуваат 

минимален брпј на впзила пптребни за да се ппслужат сите шленпви на 
ппдмнпжествата L  и B . За да се рещи прпблемпт се претппставува дека вкупнипт брпј 
на впзила K  не е ппмал пд минималнипт брпј на впзила пптребни да се ппслужат сите 
кприсници, пднпснп  BL K,KmaxK  . 

 
VRP сп дпстава и спбираое 

Се нарекува VRPPD (VRP with Pickup and Delivery). Секпј кприсник i  гп ппищуваат 
две вреднпсти: пптреба за дпстава id  и пптреба за спбираое ip  на стпка пд ист вид. 

Некпгащ се кпристи самп една вреднпст iii pdd  , за секпј пд кприсниците i  и 

претставува разлика ппмеду пптребите за дпстава и спбираое, кпја мпже да биде и 
негативна вреднпст. Секпја пд пптребите е дефинирана сп iD – местп на спбираое, iO –

местп на дпстава и кплишина стпка кпја треба да се трансппртира, акп iO  и iD  не се 

складищта. Се претппставува дека дпставата се реализира пред спбираоетп. 
Рещениетп на VRPPD прпблемпт претставува ппределуваое на рута сп минимални 
трпщпци кпи ги задпвплуваат следните услпви: 
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 Секпја рута заппшнува и заврщува вп складищтетп. 

 Секпј кприсник се ппслужува тпшнп и самп еднащ. 

 Кплишината на стпка вп впзилптп секпгащ мпра да биде ппмеду нула (0) и 
максималнипт капацитет на впзилптп. 

 За секпј кприсник i  вп истата рута ппстпи кприсник iO , разлишен пд 

складищтетп кпе треба да се ппслужи пред кприсникпт i . 

 За секпј кприсник i  вп истата рута ппстпи кприсник iD , разлишен пд 

складищтетп кпе треба да се ппслужи ппсле кприсникпт i . 
 
Дпкплку извпрпт и целта на пптребите се напдаат вп складищтетп, станува збпр за VRP 
сп симултана дпстава и спбираое – VRPSPD (VRP with Simultaneous Pickup ans Delivery). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Урбана логистика А12/13 Стр. 72 
 

Метпдплпгија за избпр на иницијатива за 
вреднуваое на спстпјбата на урбанипт (city) дистрибутивен 

систем: преппрака за градпвите вп Р.Македпнија 
 
Карактеристиките на тпварните дистрибутивни тпкпви вп урбаните централни ппдрашја, 
пвпзмпжуваат развиваое на метпдплпгијата за вреднуваое на системпт и избпр на 
иницијатива, кпја ветува и би мпжела да биде евалуирана какп дпвплнп дпбра за 
ублажуваое или рещаваое на прпблемите сп урбанипт тпварен трансппрт и 
дистрибутивен систем вп централнптп урбанп јадрп. 
 
Метпдплпгијата за избпр на иницијатива за вреднуваое (пцена) на спстпјбата на 
урбанипт (city) дистрибутивен систем треба да претставува алатка кпја ќе ја впди 
лпкалната власт низ избпрпт и дпнесуваоетп на рещение за пптимизација на прпцеспт 
на дистрибуција (снабдуваое и птпрема), а врз пснпва на пптребите, прпблемите и 
лпкалната спстпјба. 
 
Најнапред, се дефинира група ппказатели, сп шија анализа и пцена се кпн избпрпт на 
иницијатива. За вакпв тип на анализи се преппрашува кпристеое на мулти-
критериумска анализа, за да сппред ппставените цели и ефекти кпи се сакаат да се 
ппстигнат биде избрана и евалуирана пнаа иницијатива кпја пбезбедува најсппдветни и 
најдпбри квалитативнп-квантитативни ппказатели. 
 
 

 Дефинираое на ппказатели 
 
При дефинираое на ппказателите, пптребнп е да се имаат вп предвид некплку 
принципи: 
 

 Независнпст.....Ппказателите не смеат да влијаат еден на друг. Или сп други 
збпрпви, не треба да има пришинскп-ппследишна врска ппмеду два ппказатели 
или ппмеду прпменливите кпи ги мерат. Вп спрптивнп, една иста прпменлива ќе 
биде мерена два пати, а тпа ппкажува нераципналнп трпщеое на ресурси. 

 Мерливпст.......Мпра да ппстпи нашин, ппказателпт да дпбие вреднпст. 
Навистина нема нити смисла нити пптреба, да се дефинира ппказател, за кпј 
нема мпжнпст да се утврди сппдветна гплемина ( вреднпст ). 

 Еднпставнпст...Ппказателите се дефинираат сп цел, на наједнпставен нашин да ја 
претстават реалнпста. Затпа, не е секпгащ најдпбрп да се пптпираат на дплги и 
кпплексни студии па да бидат прифатени. Нпрмалнп, тие би требалп да бидат 
утврдени пд ппстпјните инфпрмации. 
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 Квантитативнпст....Генералнп, ппказателите треба да бидат нумеришки 
вреднпсти. Нп, дпзвпленп е да биде и ДА/НЕ ппказател или ппказател кпј се 
дпбива врз пснпва на некплку ппнудени пдгпвпри. 

 Релевантнпст...Ппказателите, треба да ја претставуваат прпменливата за кпја се 
дефинирани. Сп други збпрпви, ппказателите треба да ни пвпзмпжат да 
евалуираме еден аспект пд иницијативата кпја сакаме да ја прифатиме. 

 
 

Најзнашајни катепгприи ппказатели се: 

 Ппщти (нивп на имплементација, успех на иницијативата, инпвативни      

 аспекти, гплемина на стпката, пренпсливпст на иницијативата (на пример вп друг 
град). 

 Технплпгија (дпстапнпст и кпмпетентнпст) 

 Пазар (време на трансппрт и дпверливпст) 

 Влијанија (загущуваое, загадуваое, бушава) 

 Трпщпци (кприсници, индустрија, јавни пргани). 
 
 
Да видиме, кпи ппединешни ппказатели ги влушуваат пдделните категприи. 
 
Табела: Ппщти ппказатели 

Нивп на 
имплементација 

++ Имплементирана и се 
      применува 
+   Се демпнстрира и 
      тестира 
0   Физибилити студија 
-    Истражувашка студија 
--   Идеја 
Н.И. Нема инфпрмација 

Вп склад сп предлпг 
прпектпт, ќе бидат 
евалуирани самп 
пние иницијативи 
кпи се на нивп на 
демпнстрираое, 
тестираое или 
фисибилити студија 

Успех: Дали 
иницијативата е 

успещна? 

 
++  Успещна 
--    Не е успещна 
Н.И. Нема инфпрмација 

Целта на пвпј 
ппказател е да 
дефинира дали 
иницијативата ги 
дпстигнала 
ппставените цели 

Инпвативнпст: 
Дали 

иницијативата е 
инпвативна? 

++  Огрпмна 
+    Да 
0    Умерена 
-     Слаба 
--    Мнпгу слаба 
Н.И. Нема инфпрмација 

 
Земени се вп 
предвид разлишни 
типпви инпвативнпст 

Кплишина:   Вппбишаенп, 
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Кплкава 
кплишина на 
стпка ќе се 

разгледува ? 

 
++  Огрпмна 
+    Мпщне знашајна 
0     Знашајна 
-     Мала 
--    Мнпгу мала 
Н.И. Нема инфпрмација 

кплишината на стпка 
треба да биде 
изразен вп тпни или 
kg, нп бидејќи е 
мпщне тещкп да се 
дпјде дп пваа 
инфпрмација, 
евалуацијата на пвпј 
ппказател е 
квалитативна 

Пренпсливпст: 
Дали 

иницијативата е 
пренпслива 

++ Мпщне еднпставнп 
+   Некплку спстпјби 
0   Некпи спстпјби 
-    Врз инфраструктурата 
--   Не 
Н.И. Нема инфпрмација 

Ова е мпщне знашаен 
ппказател. Тпј 
ппкажува дали 
иницијативата е 
еднпставна за 
адаптација вп другп 
урбанп ппдрашје.  

 
 
Табела: Технплпщки ппказатели 

Дпстапнпст на 
технплпгија 

 
++ Ширпкпраспрпстранета  
      упптреба 
+   Огранишена упптреба 
0    Демп фаза 
-     Сеущте е пптребнп 
       истражуваое 
--    Наушна фикција 
Н.И. Нема инфпрмација 

Овпј ппказател 
укажува на 
дпстапнпста на 
технплпгијата, 
наспрпти 
нејзините 
трпщпци. 
Трпщпците се 
земаат вп 
предвид пдделнп. 

Кпмпатибилнпст 
сп ппстпешката 

технплпгија 

 
++  Мпщне виспка 
+    Виспка 
0    Средна 
-    Слаба 
--   Мпщне слаба 
Н.И. Нема инфпрмација 

Овпј ппказател 
ппкажува, дали 
упптребата на 
истипт бара 
адаптација на 
ппстпјната 
ппрема. 
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Табела: Влијанија 

Задущуваое на 
сппбраќајниците 

++ Гплемп намалуваое 
+   Намалуваое 
0   Нема влијание 
-    Малп згплемуваое 
--   Гплемп згплемуваое 
Н.И. Нема инфпрмација 

Задущуваоетп 
мпже да се мери 
преку брзината, 
времетп на 
патуваое, 
дплжината на 
редпт.  

Загадуваое на 
впздухпт 

++ Гплемп намалуваое 
+   Намалуваое 
0   Нема влијание 
-    Малп згплемуваое 
--   Гплемп згплемуваое 
Н.И. Нема инфпрмација 

Се пднесува на 
влијаниетп на 
загадуваоетп на 
впздухпт на 
глпбалнп нивп 

СО2 

++ Гплемп намалуваое 
+   Намалуваое 
0   Нема влијание 
-    Малп згплемуваое 
--   Гплемп згплемуваое 
Н.И. Нема инфпрмација 

Влијание на 
глпбалнп нивп 

Бушава 

++ Гплемп намалуваое 
+   Намалуваое 
0   Нема влијание 
-    Малп згплемуваое 
--   Гплемп згплемуваое 
Н.И. Нема инфпрмација 

Влијание на 
глпбалнп нивп 

 
 
Табела: Трпщкпвни ппказатели 

Јавни пргани 

++ Гплемп намалуваое 
+   Умеренп намалуваое 
0   Нема прпмени 
-    Умеренп 
згплемуваое 
--   Гплемп згплемуваое 
Н.И. Нема инфпрмација 

Овпј ппказател се 
пднесува на јавните 
пргани на разлишни 
нивпа: лпкалнп, 
регипналнп, 
наципналнп, 
Еврппскп. 

Трансппртни 
кприсници 

++ Гплемп намалуваое 
+   Умеренп намалуваое 
0   Нема прпмени 
-    Умеренп 
згплемуваое 
--   Гплемп згплемуваое 
Н.И. Нема инфпрмација 

Се пднесува на 
кприсниците на 
трансппртните 
услуги: крајни 
кприсници (приватни 
или јавни лица, 
кпмпанија или друга 
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прганизација). 

Трансппртна 
индустрија 

++ Гплемп намалуваое 
+   Умеренп намалуваое 
0   Нема прпмени 
-    Умеренп 
згплемуваое 
--   Гплемп згплемуваое 
Н.И. Нема инфпрмација 

Се пднесува на 
снабдувашите сп 
трансппртни услуги 
или тпварен впзен 
парк. 

 
 

 Средна знашајнпст на ппказателите 
Важнпста на ппказателите е специфишна за градпт. Кпресппндира сп знашајнпста кпја 
щтп лпкалната власт ја дпделува на секпј пд индикатприте. Всущнпст, тпа ја рефлектира 
лпкалната пплитишка шувствителнпст какп и актуелните прпблеми сп кпи се сппшува 
градпт. Така н.пр., град лпциран вп длабпка кптлина, сп пгранишена циркулација на 
впздух, ќе се карактеризира сп гплема знашајнпст (вреднпст) на ппказателпт за 
загадуваоетп на впздухпт. 
 
Средната вреднпст на гплемината на ппказателите, мпже да се пресмета сп кпристеое 
на следната фпрмула: 
 














n

1i

i

n

1i

ii x

ВРЕДНОСТСРЕДНА  

кадещтп: 
 

i.....варира вп зависнпст пд ппказателите кпи ја спшинуваат сппдветната 
иницијатива 

x....вреднпст кпја се дпделува на индикатпрпт 
 ..важнпст, знашајнпст, тежина кпја се дпделува на индикатпрпт 

 
Треба да се наппмене, дека е скпрп невпзмпжнп да се евалуираат сите ппказатели на 
дадена иницијатива, па вп тпј слушај средната вреднпст се дпбива врз пснпва на пние 
ппказатели за кпи ппстпјат вреднпсти. 
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 Ппис на иницијативите 
 
Иницијативите кпи се пднесуваат на лпгистишкипт трансппртен систем, треба да 
пбезбедат задпвплителни резултати пп пднпс на трансппртната ппбарувашка. 
Трансппртпт се карактеризира сп извпр, цел, вид и прирпда на стпката кпја треба да се 
трансппртира, какп и мнпжествп на бараоа кпи треба да бидат задпвплени: трпщпци, 
застпи, квалитет на услугата, влијанија пд сппбраќајпт врз живптната средина. 
Дпкплку се направи щема на пвпј еднпставен трансппртен мпдел, мпже да се види 
дека иницијативата, мпже да се свати какп нпва алтернатива предлпжена пд 
трансппртерпт а ппнудена на кприсниците. Секпја пд алтернативите мпже да се 
дефинира вп зависнпст пд упптребената инфраструктура, вклушените трансппртни 
ппстрпјки (ппрема), какп и сите пгранишуваоа кпи щтп мпжат да се ппјават, а треба да 
се земат вп предвид.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика: Иницијатива, (предлпг алтернатива) за рещаваое на 
урбанипт (city) лпгистишки систем 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

РЕЛАЦИЈА 

ИЗВОР ЦЕЛ 

ПОБАРУВАЧК

А 

АЛТЕРНАТИВА 
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Групираое на иницијативите 
Главната цел на градските власти, пд аспект на рещаваое на прпблемите сп урбанипт 
дистрибутивен систем е прпмпвираое на пдржлив град, преку: 
 
 ЕФИКАСНА ГРАДСКА (CITY) лпгистика 

o eфективен дистрибутивен систем 
o екплпщки (зелен) дистрибутивен систем 

 
Табела: Категприи цели и рещенија 

 ЦЕЛ КАТЕГПРИЈА НА ЦЕЛ 
РЕШЕНИЕ ПД ЛИСТАТА НА 
ИНИЦИЈАТИВИ 

ЦЕЛ 1 
Огранишуваое на 
тпварнипт трансппрт вп 
градпт 

Управуваое сп тпварнипт сппбраќај 
(кпнтрпла на пристап, впдеое на 
транзитнипт сппбраќај) 

ЦЕЛ 2 

Рамнпмернпст на 
тпварнипт трансппрт вп градпт 
(пп време) 
 

Временп управуваое на 
централнптп градскп ппдрашје. 
Дпстава вп ппределенп време, 
прпмпвираое на „just-in-time“ 
кпнцептпт 

ЦЕЛ 3 

Прпмена на 
видпт на дпставните впзила вп 
градпт 
(редуцираое на 
негативните ефекти) 

Упптреба на: 
Алтернативни видпви гприва 
Чисти впзила 
Технплпгија 
Впзила сп мали димензии 

ЦЕЛ 4 
Групираое/кппрдинираое на 
тпварнипт трансппрт вп градпт 

Репрганизација на дистрибутивната 
мрежа и кппрдинација на 
трансппртните рещенија 
(кпнсплидација) 

ЦЕЛ 5 

Репрганизираое на стпките 
сппред крајнипт кприсник, 
(репрганизираое на крајната 
дпстава) 

Дистрибуција дп ппследен 
килпметар 

ЦЕЛ 6 

Обезбедуваое на 
средства за ппстпјнипт 
тпварен трансппрт вп 
градпт 

Намена на земјищтетп 
Инфраструктура 
Сегрегација на сппбраќајпт 

ЦЕЛ 7 

Обезбедуваое на 
кппрдинација/кпмуникација 
ппмеду ушесниците вп 
тпварнипт трансппрт вп 
градпт 

Управуваое сп сппбраќајпт 
Влијанија и искуства пд дпбрата 
пракса на земјите пд ЕУ 
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Предлпг урбана (city) лпгистишка стратегија 

 
Успещната city лпгистишка стратегија зависи најнапред пд мпжнпста да се најде лпкален 
и регипнален кпнсензус ппмеду пдгпвпрните низ алките на лпгистишкипт синчир на 
државнп, регипналнп и лпкалнп нивп.  
 

Пд аспект на сппбраќајнп-трансппртнптп планираое и управуваое, ппстпјат 
ппгплем брпј на мерки и алатки, кпи мпжат да се искпристат вп наспка на 
дпстигнуваое на ефикасен и ефективен урбан дистрибутивен лпгистишки 
систем. 

  
 

Палетата мерки и алатки дефинираат city лпгистишка стратегија, кпја 
вклушува: 

 
А) Мерки за планираое и управуваое сп тпварнипт трансппрт 

 Интегрираое на дистрибуцијата на стпки вп трансппртната пплитика 

 Телематика вп тпварнипт трансппрт 

 Обезбедуваое на сппдветна инфраструктура за исппрака на стпки на јавните 
патищта, места за паркираое, тпвараое и растпвараое 
 

Б) Технплпгијата за впзилата 

 Избпр на впзилп сп сппдветни димензии 

 Впзила сп намаленп нивп на бушава и загадуваое – ТИВКИ и  

 ЧИСТИ ВОЗИЛА – пријателски за пкплината 

 Алтернативни гприва 

 Хибридни и електришни впзила 
 

В) Мерки за управуваое сп времетп на дпстава 

 Принуди за дефинираое на сппдветна временска рамка за дпстава  

 на стпки  

 Принуда за пгранишуваое на брзината за тпварните впзила 

 Организација на тпварнипт трансппрт, впн врвните шаспви и перипди 

 Фавпризираое на дпставите вп текпт на нпќта 
 

Г) Планираое на намената на земјищтетп 

 Планираое на индустриските и тргпвски лпкации 

 Планираое на лпкациите на лпгистишките фирми 
 

Д) Лпкална/регипнална фискална стратегија 

 Наплата на патарина 
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 Наплата на паркираое 
 
 

Д) Трансппрт на ппасни стпки 

 Дефинираое на улишна мрежа (рути пп кпи се дпзвплува трансппрт на ппасни 
стпки 

 Дефинираое на пгранишуваоа за трансппртпт на ппасни стпки вп градпвите 
 

Е) Терминали и инфраструктура 

 Планираое на city тпварни терминали 

 Планираое на city лпгистишки центри 

 Телематика за терминалната инфраструктура 
 
 
 
 

Предлпг сценарип за ппставуваое на цели пред city лпгистишката 
стратегија: преппрака за градпвите вп Р.Македпнија 

 
Вп ппщирпк кпнтекст, пснпвните цели на стратегијата „урбана (city) лпгистика“ се: 
 

 ппдпбруваое на ефикаснпста на тпварнипт трансппрт  
( екпнпмска  перспектива ) 

 ппдпдруваое на пристаппт на тпварните впзила  
( спцијална перспектива ) 

 ппдпбруваое на пдржливпста на тпварнипт трансппрт  
( екплпщка перспектива ) 
 

 или  
 

 Згплемуваое на ефикаснпста на дистрибуцијата на разлишните видпви стпки 
 Ппдпбруваое на упптребата на ппстпјната патна инфраструктура 
 Минимизираое на загадуваоетп, бушавата и вибрациите пд тещките тпварни 

впзила 
 Намалуваое на брпјпт на сппбраќајни незгпди  
 Ппдигнуваое на јавната свест за пптребите пд тпварен трансппрт 

 
Палетата предлпг мерки, какп дел пд стратегијата, кпи впдат кпн ппстигуваое на 
ппставените цели, ќе пвпзмпжат раципналнп искпристуваое на капацитетпт на патните 
сппбраќајници, а тпа ќе пбезбеди ппефикасна дпстава дп централнитеградски јадра, сп 
щтп ќе се ппкаже и дпкаже екпнпмската валиднпст. 
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За развиваое на екплпщки шувствителнипт, екпнпмишен и 
ефикасен нашин на дистрибуција на стпки вп градпвите, се 
предлага: 

 

1. Прпмпвираое на стратегија за избпр на рута за тпварни впзила, 

вклушувајќи фиксни и прпменливи знаци сп ппраки ( впдеое на тпварните 

впзила ). 

2. Ппддрщка на развпјпт на нпви технплпгии за пбезбедуваое на 

инфпрмации вп вистинскп време за кприсниците на тпварнипт трансппрт, 

щтп ппвлекува згплемуваое на ефикаснпста и мпжнпст за планираое на 

трансппртпт вп вистинскп време. 

3. Пгранишуваое на временски перипд за дпстава. 

4. Впведуваое и спрпведуваое на забрани за злпупптреба на паркираоетп. 

5. Пбезбедуваое на сппдветни алатки за краткптрајнп и дплгптрајнп 

паркираое на тпварните впзила. 

6. Пбезбедуваое на тпварнп/растпварни пунктпви и тпварни зпни сп 

сппдветна сигнализација. 

7. Згплемуваое на безбеднпста, преку ппдпбруваое на управуваоетп сп 

тпварните впзилата. 

8. Сппведуваое на наушнп-струшни истражуваоа за анализа на ппстпјните и 

утврдуваое на нпви нашини на дистрибуција и дпстава на стпки. 

9. Иницираое и спрпведуваое на кпнференции за сппбраќајпт и трансппртпт 

вп ппщтините. 

10. Ппддрщка и иницираое на пдржива лпгистика вп пилпт прпекти. 
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Слика: Сценарип за ппставуваое на цели за рещаваое на спстпјбата  
сп урбанипт дистрибутивен систем 
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ЦЕЛ 1 

 
ЦЕЛ 2 

 

 
ЦЕЛ 3 

 

 
ЦЕЛ 4 

 

 
ЦЕЛ 5 

 

Обесхрабруваое на 

тпварнипт 

трансппрт вп 

централнптп 

ппдрашје 

Временска 

синхрпнизација на 

дпставите 

Прпстпрна 

синхрпнизација на 

дпставите 

Прпмена на 

тпварнипт впзен парк 

и дпставни впзила 

 

Репрганизација на 

дистрибутивната 

мрежа и 

раципнализираое на 

дист.-спб. лпгистика 

 

 
 

ЦЕЛ 6 

 

Развпј на лпкална 

стратегија за 

тпварнипт трансппрт 

 

 

Мерки за впдеое и 

кпнтрпла на 

тпварнипт сппбраќај 

Дефинираое на 

адекватен перипд за 

дпстава 

Дефинираое на 

сппдветен кпнцепт 

Утврдуваое на 

критериуми за 

избпр на дпставнп 

впзилп 

 
Пренаспшуваое кпн 

периферните 

ппдрашја и изградба 

на терминали и city 

лпгистишки центри 

 

Израбптка на 

прирашник  

ПРЕДЛПГ 

РЕШЕНИЕ/МЕРКА 
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Предлпг сценарип за city лпгистишка стратегија на Град Битпла 
 

ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА ЗА УПРАВУВАОЕ СП ТПВАРНИПТ СППБРАЌАЈ 
И ЗА ДПСТАВА НА СТПКИ ВП ГРАДПТ БИТПЛА 
(Пилпт прпект 6, Сппбраќајна студија, 2011) 

 

 

Врз пснпва на изврщената функципнална прпстпрнп-временска анализа на 
дистрибутивнипт лпгистишки систем вп градпт, кпнстатиравме спстпјба кпја ппкажува 
дека гплемината на градпт, разлишните градски активнпсти, дејнпсти, брпјпт на фирми, 
кпнфигурацијата на градската улишна мрежа и специфишните услпви на дпставуваое на 
стпки, ппсебнп вп централнптп ппдрашје (ЦП) на Град Битпла, наметнуваат пптреба пд 
рещаваое на градскипт лпгистишки систем разлишнп пд рещенијата вп пстанатите 
македпнски градпви.  
 
Вп Град Битпла ппстпјат т.н. специфишни пгранишуваоа (утврдени сп детална и ппсежна 
анализа на теренпт), а кпи вп пснпва се пднесуваат на:  
 
Прпстпрните пгранишуваоа  
Дпставите вп градскптп јадрп се единственп мпжни и се реализираат преку мали 
исппраки сп кпмби впзила дп 3,5 тпни нпсивпст. Вака пгранишенипт тпварен капацитет, 
ппвлекува ппгплем брпј на патуваоа/дневнп, сп щтп ущте ппвеќе се пптпварува 
улишната мрежа и градската инфраструкура впппщтп, а се исцрпува и капацитетпт на 
улиците. Не ппстпјат ппсебни пунктпви за паркираое на дпставни кпнтејнери, па 
пперациите на тпвараое и растпвараое се пдвиваат истпвременп вп текпт на исппрака 
на стпката.  
 
Сппбраќајната инфраструктура  
Специфишната инфраструктура гп пгранишува и пдлпжува трансппртнипт прпцес.  
 
Аранжманпт на дпставата на стпките  
Спгласнп реализираната анкета на фирми (14.10.2010 – 25.11.2010), пкплу 37% пд 
фирмите немаат прганизирани лпгистишки аранжмани. Стпките им се дпставуваат или 
директнп пд прпизвпдителпт или преку дистрибутивни кпмпании. На пвпј нашин се 
згплемува брпјпт на дпставни впзила вп вкупнипт сппбраќаен тек, нерамнпмернп се 
искпристува тпварнипт капацитет на впзилата, дппплнителнп се загадува живптната 
средина.  
 

Генералнп, дпставата на стпки е еден пд ппсерипзните прпблеми вп 
градпт. Мерките и акциите кпи треба да се преземат на лпкалнп 
нивп и пд слушај дп слушај, би се движеле вп следната наспка. 
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ЦЕЛ 2 и 3: Прпстпрнп-временска синхрпнизација на дистрибуцијата  
 
МЕРКА: впведуваое на ПДПБРЕНИЈА тип А,Б,В, за дистрибуција на стпка, 
пгранишуваое на временскипт перипд за дпстава или дефинираое на сппдветна 
временска рамка за дпстава на стпки впн врвните шаспви и перипди сп 
фавпризираое на дпставите вп текпт на нпќта и синхрпнизација на дпставите. 
 
Сектпрпт за спбраќај на Град Битпла би издавал ПДПБРЕНИЕ тип А,Б,В за правни и 
физишки лица кпи врщат дпстава на стпки вп зпните забранети за сппбраќај: Стара 
Чарщија и Марщал Титпл. 20% пд Одпбренијата би биле за сппствени пптреби, а 80% 
Одпбренија за дистрибутери.  
 
Одпбрениетп за дпстава на стпка вп Старата Чарщија би се издавалп сп времетраеое и 
важеое вп пдредени временски перипди, и тпа пд 05.00 дп 07.00 шаспт вп делпт на 
пазарпт, и пд 06.00 дп 08.00 шаспт - вп делпт на Чарщијата.  
 
Вп зпната на ул. Марщал Титп, ппради интезивнипт пещашки сппбраќај, вп ппгплемипт 
дел пд денпт Одпбрениетп би се издавалп вп временски перипд пд 06.00 шаспт дп 
09.00 шаспт, и вп текпт на нпќта, пд 02.00 дп 04.00 шаспт.  
За спрешуваое на злпупптреби, Сектпрпт за сппбраќај на Град Битпла треба да ппстави 
физишка блпкада - пневматски стплбпви за регулираое на влез и излез на дпставни 
впзила вп зпната. Пневматските стплбпви ппставени за таа намена би се спущтале вп 
шаспт вп кпј заппшнува дпзвплата за дпстава на стпки, сп щтп ќе се пвпзмпжува 
непрешен влез на впзилата сп Одпбрение за дпстава на стпка, дпдека вп шаспт вп кпј 
заврщува дпставата, пневматските стплбпви би се ппдигале, сп щтп ќе заврщува 
дпзвпленптп време за влез и излез на дпставните впзила вп зпната.  
 
Се преппрашува, Одпбрениетп да биде прпследенп сп наплата на такса за секпи 
дппплнителнп искпристени тпн-метри (t/m). Цената на шинеое на секпј дппплнителен 
(t/m) ќе ја утврдува надлежнипт градски прган.  
 

ПДПБРЕНИЕ тип А, би се издавалп на дистрибутери на прехранбени 
прпизвпди, месарници, рибарници, аптеки, цвеќарници, рестпрани, сп 
важнпст за секпј ден вп неделата вп шаспвите 05.00 – 07.00, и 17.00-19.00.  
ПДПБРЕНИЕ тип Б, би се издавалп на дистрибутери на текстилни прпизвпди, 
пбувки, кпжна галантерија, парфимерии, детски играшки, книжарници, 
земјпделски аптеки, бела техника, канцелариски материјали, сп важнпст за 
секпј ден вп неделата псвен вп Втпрник и Петпк вп шаспвите 05.00 – 07.00, 
17.00-19.00 и 02.00-04.00.  
ПДПБРЕНИЕ тип В, би се издавалп на дистрибутери на ппрема и земјпделска 
механизација, санитарија, автпделпви, мебел, бпи, лакпви, гуми и пластика сп 
важнпст за секпј ден вп неделата псвен вп Втпрник, Петпк и Сабпта вп 
шаспвите 05.00 – 07.00, 17.00-19.00 и 02.00-04.00. 
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ЦЕЛ 5: Раципнализираое на дистрибутивнп-спбирната лпгистика 
 
МЕРКА: Планираое на тпварнп/растпварни пунктпви и лпгистишки центри 
(репрганизација на дистрибутивната мрежа)  
Дистрибутивнипт аранжман и затекнатипт лпгистишки кпнцепт наметнуваат пптреба да 
се размислува за фпрмираое на лпгистишки дистрибутивен центар (градски терминал), 
пд каде щтп сп примена на т.н. кппрдинирана лпгистика или „кппперација“ би се 
изврщувалп дистрибуираое на стпките дп приемните пунктпви вп централнптп градскп 
јадрп.  

 Евентуален прпблем: Недпстиг на интерес пд страна на бизнис 
меначментпт. 

 
Реалнп, дпставата на стпките вп пвпј лпгистишки центар би претставувалп прекин вп 
трансппртнипт синчир кпј е ппврзан сп дппплнителни претпварни трпщпците на 
дистрибутивните кпмпании. Нп, пд аспект на диструбутивните кпмпании, нема пришина 
за пвие прекини, бидејќи декпнсплидацијата на трансппртнипт синчир и складираоетп 
би биле пптималнп интегрирани вп друг дел на лпгистишкипт синчир. Од гледна тпшка 
на диструбутивните кпмпании, пвие дппплнителни прекини резултираат самп вп 
дппплнителни трпщпци, кпи не ќе мпжат ефективнп да се кпмпензираат. Истп така, пвпј 
тип на лпгистишки и стпкпвнп – дистрибутивен центар ќе треба да се напда вп близина 
на градскипт центар, каде щтп цените на земјищтетп се претежнп виспки. Ова ќе мпже 
да се избегне акп градпт има интерес за фпрмираое на истипт пд веќе претхпднп 
наведените пришини, и акп за тпа е ппдгптвен да пбезбеди пдредени субвенции.   
 
 

 
 

Шема за распределба на стпки вп центарпт на градпт преку градски терминал 
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Адаптиранп сппред 
Motomachi Association of Retailers 

 
За успещна реализација на предлпжената кппрдинирана распределба на стпката вп 
градпт, и за елиминираое на непптребните тпн-килпметри, пптребнп е пбединуваое 
на дистрибутивните кпмпании преку кппрдинирана глпбална градска лпгистика на нивп 
на хпризпнтална кппперација. Именп, пптребна е јасна, прецизна и лпјална спрабптката 
меду кпмпаниите. 
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Ппвтпрнп, за реализираое на пвпј прпцес, пптребнп е вклушуваое и јасна улпга на 
градските власти. И тпа, преку:  
 

1. Креираое и впведуваое на прпписи. Забрана на пристап на впзила сп 
над 1,5 тпни и 3,5 тпни нпсивпст вп пдредени зпни. Огранишуваое на 
брзината за тпварните впзила.  

2. Пданпшуваое. Впведуваое на данпшни такси за дпставни впзила е 
ефикасна мерка кпја мпже да влијае врз и на намалуваоетп на 
задущуваоетп на сппбраќајпт. Мпже да се кпмбинира и сп мерката 
впведуваое на данпшна такса за загадуваое на впздухпт пд страна на 
дпставните впзила. Сп пва дистрибутивните кпмпании би биле принудени 
да прифатат дел пд нивната рабпта да ја изврщуваат специјализирани 
дпставни претпријатија, кпи вп свпјпт впзен парк би имале впзила сп 
алтернативни ппгпни, (хибриди, електришни впзила).  

3. Субвенции за развпј на инфраструктурата. Субвенциите и прпписите се 
мнпгу блиски едни на други. Наместп сппбраќајни пгранишуваоа кпи 
мпжат да иницираат негативен ефект, ппппвплни метпди мпжат да бидат 
субвенциите, на пример, впзила сп ниска емисија на издувни гаспви. 
Субвенциите вп пвпј кпнтекст ппдразбираат и директна материјална 
исплата за сппствениците на ваквите впзила за валпризација на ефектите 
на прилагпдуваоетп. Нп ризикпт на субвенциите е да се истрае вп 
намерата, нп и ппјавата на несаканите секундарни ефекти.  
Гплемите кпмплекси сп ппврщина пд над 250 м2, треба да ппседуваат 
сппствен тпварнп-растпварен прпстпр (зпна). 

 

МЕРКА: Лпгистишкп изнесуваое на птпадпт пд градпт  
Ппкрај снабдуваоетп на градпт сп стпка, градската лпгистика ппдразбира и 
извлекуваое на секундарните сурпвини и птпадните материјали пд ппдрашјетп на 
градпт.  
Кпмплексните текпви и прпцеси на спбираое, спртираое, трансппрт и складираое на 
секундарната сурпвина, се карактеризирани пд видпт и пбликпт на материјалпт, 
кплишината, времетп на извлекуваое и знашеоетп за ппнатампщната прерабптка.  
Генератпри на текпвите на птпад се истите пние текпви кпи се генератпри и на 
стпкпвните текпви. Извлекуваоетп на птпадпт се реализира сп специјални впзила пд 
страна на специјализирани служби, кпи имаат свпј режим на извлекуваое.  
Гплемите кплишини на птпад и смет, кпи се фпрмираат вп градпвите, мпра да бидат 
сппдветнп третирани.  
Серипзнпста на изнесуваое прпизлегува пд кплишината на сметпт, какп и пд навиките 
на прпизвпдителите, видпт на птпадпт и навиките на населениетп. Кплишината на 
птпадпт дирекнп зависи пд густината на населенпст, густината на индустријата, 
занаетшиствптп, тргпвијата, хптели, кафеани, бплници, и други јавни институции. 
Преппрашуваме, изнесуваоетп на сметпт да се реализира вп нпќните шаспви.  
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ЦЕЛ 1: Пбесхрабруваое на тпварнипт трансппрт вп централнптп ппдрашје 

 
МЕРКА: Впдеое и кпнтрпла на тпварнипт сппбраќај 
Предлпг-мерките се класифицираат какп:  
 
Мерка А) Впдеое на тещките тпварни впзила > 7.5 тпни  
Мерка Б) Дефинираое на марщрути за движеое на тпварните впзила сп нпсивпст пд 

3.5 дп 7.5 тпни вп град Битпла, и  
Мерка В) Дефинираое на марщрути за движеое на тпварните впзила сп нпсивпст ≤ 

3.5 тпни  
 

 
МЕРКА А) Впдеое на тещките тпварни впзила >7.5 тпни  
Разгледувани се трите влезнп – излезни правци вп град Битпла и тпа:  

 Патен правец Пхрид - Битпла - Грција и пбратнп,  

 Патен правец Пхрид - Битпла - Прилеп и пбратнп,  

 Патен правец Прилеп - Битпла - Грција и пбратнп.  
 
Патен правец Пхрид - Битпла - Грција (пп М5) – ппстпјна спстпјба 
Тещките тпварни впзила при влез вп градпт Битпла пд Охрид, сппред ппстпјната 
спстпјба се движат пп следните сппбраќајници: Влез вп Битпла – ул. Билбил Камен – 
ул.Дпвлечик – ул. Васкп Карангелевски – ул. Партизанска – ул. Никпла Тесла – ул. Ивп 
Лпла Рибар – Излез кпн Грција, (Слика 1).  
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Слика 1: Марщрута за впдеое на тещки тпварни впзила – ппстпјна спстпјба 
 
Ппстпјна спстпјба: 
Кружната крстпсница приклушпк на М5 вп неппсредна близина на станицата за 
снабдуваое сп гпривп ,,Лук Оил“ е мини кружна крстпсница сп щирина на кружната 
впзна лента пд 5.5 – 6.0 метри, па е недпвплна за маневрите на тещките тпварни 
впзила.  
Сп пренаспшуваое на транзитните тпкпви би се згплемила марщрутата на движеое за 
6км, нп се извлекуваат тещките тпварни впзила пд градскптп ппдрашје и се 
растпваруваат ул. Васкп Карангелевски и ул. Партизанска.  
 
 
Предлпг-марщрути за тещки тпварни впзила >7.5 тпни:  
 
Транзитните тпкпви на тещки тпварни впзила вп правец Охрид - Грција да се пренаспшат 
пп магистралнипт пат М5, и да се движат пп следните сппбраќајници:  
Магистрален пат М5, дп клушката кај с. Крклинп, каде заеднп сп тпкпвите пд правецпт 
Прилеп – Грција би се сппјувале и би се движеле вп правец кпн Битпла и тпа кружен 
тек ,,Дулие“ - ул. Железнишка - ул. Никпла Тесла, дп пресек сп ул. Ивп Лпла Рибар - с. 
Кравари - излез Грција.  
 
За наспка Грција-Охрид, би се движеле вп пбратен редпслед: Влез пд Грција – 
с.Кравари – ул.Никпла Теска – ул.Железнишка – кружен тек „Дулие“, (Слика 2). 
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Слика 2: Предлпг марщрута за впдеое на тещки тпварни впзила >7.5 тпни 

 
 
 
Патен правец Прилеп – Битпла – Пхрид, движеоетп се врщи и тпа:  
За Охрид – пп пбикплницата М5  
За Битпла, пп ул. Железнишка  
 
 
Патен правец Прилеп – Битпла – Грција 
За Битпла, пп ул. Железнишка  
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МЕРКА Б) Впдеое на тпварни впзила пд 3.5 дп 7.5 тпни  
 
Марщрутата за движеое на тпварните впзила сп нпсивпст пд 3.5 дп 7.5 тпни вп град 
Битпла би била: ул. Прилепска – ул. 4-ти Нпември - ул. Ивп Лпла Рибар - ул. 
Партизанска - ул. Васкп Карангелевски, (Слика 3). 
 

 
Слика 3: Предлпг марщрута за впдеое на тпварни впзила пд 3.5 дп 7.5 тпни 

 
МЕРКА В) Впдеое на тпварни впзила пд 1.5 дп 3.5 тпни  
Марщрутата за движеое на тпварните впзила сп нпсивпст пд 1.5 дп 3.5 тпни вп град 
Битпла би била: ул. Прилепска – ул. 4-ти Нпември - ул. Ивп Лпла Рибар - ул. 
Партизанска - ул. Васкп Карангелевски - ул. 1ви Мај - Ул. Иван Милутинпвиќ, (Слика 
4). 
 

 
Слика 4: Предлпг марщрута за впдеое на тпварни впзила пд 1.5 дп 3.5 тпни 
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МЕРКА Г) Марщрути за движеое на тпварните впзила сп нпсивпст дп 1.5 тпн, би биле 
Марщрутата за движеое на тпварните впзила сп нпсивпст дп 1.5 тпн би биле сите 
сппбраќајници кпищтп се напдаат вп внатрещнпста на ппдрашјетп дефиниранп сп 
пбрашпт на улиците пд Мерка В), пгранишенп сп, (Слика 5):  

 Влез вп пазарпт  

 Дебпј  

 Јавпр  

 Влез вп стара шарщија (кај месарата)  

 Сали мпст  

 Стаклена зграда  

 Плпщтад Гпце Делшев  

 Камен мпст  
 
 

 
 

Слика 5: Предлпг марщрута за впдеое на тпварни впзила дп 1.5 тпни 
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НПВИ урбани (city) лпгистишки кпнцепти 
ЗЕЛЕНА ЛПГИСТИКА 

 

 
Вп струшната, нп и јавнпста впппщтп ппимите зелена лпгистика, зелен 
терминал, зелена лпгистишка мрежа, зелена лпгистишка стратегија се 
се ппприсутни... 

 
Се ппставува пращаоетп: Дали сме направиле шекпр напред вп пднпс на децениите 
наназад, а при тпа да знаеме дека не сме ја защтитиле живптната средина?  
Секакп дека не...., затпа щтп урбаната лпгистика нема да биде вредна наука, нема да 
биде уметнпст се дп пнпј мпмент дпдека не се ппгрижиме да сп себе ппнесе и еден 
атрибут а тпа е „зелена“. 
 
Експанзијата на зелената лпгистика дпјде паралелнп сп трендпт на урбанизација, 
глпбализација и децентрализација на прпизвпдствптп, шие функципнираое зависи пд 
квалитетпт на лпгистишките активнпсти пд една и развпјпт на кпмуникациите и 
инфпрматишките технплпгии пд друга страна. Па, секпј щтп се занимава сп зелената 
лпгистика треба да внимава и има на „ум“ дека визијата за зелената лпгистика е 
синергија ппмеду лпгистишките единици и живптната средина, ппсебнп вп градпвите. 
Тпкму затпа, пд исклушителнп знашеое е ппдигнуваое на свеста пред се кај лпкалната 
власт и кпмпаниите какп за прпблемпт сп живптната средина така и за нашинпт на 
рещаваое или ппдигнуваое на нивната свест за мпдернп рабптеое, (еден пд нашините 
е дпделуваое на награди за кпмпаниите кпи ппкажуваат напредпк и наппр вп 
прппагираоетп на зелената лпгистика).   
 
Впрпшем, зелената лпгистика е кпнцепт преку кпј на 
ефикасен нашин се реализираат лпгистишките 
активнпсти вп градпвите, а се ппсветува гплемп 
внимание на пдржливпста на урбаните средини и 
квалитетпт на живееое вп градпвите. 
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Слика: Визија на ЗЕЛЕНАТА ГРАДСКА ЛПГИСТИКА 

 
 
Визијата на зелената градска лпгистика, претставува ппсебна прпграма, кпја се 
реализира низ: 
 

 Зелена улишна лпгистишка мрежа (Green Logistics Network) 

 Зелена улица (Green Street),  

 Зелен лпгистишки ланец за снабдуваое вп градпт, 

 Зелен градски лпгистишки центар-ГЛЦ (Green City Terminals), и 

 Реверзибилна градска лпгистика 
 
 

Зелена улишна лпгистишка мрежа 
Прпграма за избпр и кпмбинација на видпвите трансппрт, сп цел кприсниците да гп 
дпбијат крајнипт резултат а да се защтитп живптната средина и квалитетпт на живееое 
вп градпвите, (прпграма кпја пред се се пднесува на избпр на шистп и тивкп впзилп). 
 
 

Зелена улица 
Прпграма кпја ги сппјува сите активнпсти за пдржлив трансппрт, пдржлива улица и 
искпристуваое на сппбраќајните тпкпви на улицата (прпграма кпја пред се се пднесува 
на мерките за пгранишуваое на пристаппт за дпставни впзила „временски-прпстпрнп“). 
 
 
 
 

 
 

ЗЕЛЕНА 
ГРАДСКА 

ЛПГИСТИКА 
 

ЖИВПТНА СРЕДИНА 
Климатски прпмени 

Бушава 
Загадуваое 

Отпад 

 

ЕКПНПМИЈА 
Развпј 

Ефикаснпст 
Заппсленпст 

 

ГРАД 
Здрави услпви  

за живееое и дпмуваое 
Сигурнпст 

Безбеднпст 
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Зелен лпгистишки ланец за снабдуваое 
Зеленипт лпгистишки ланец за снабдуваое вп градпвите е прпграма/пристап сп кпј се 
вреднува и минимизира негативнптп влијание пд реализацијата на прпизвпдите и 
услугите врз живптната средина. Овпј кпнцепт ги ппфаќа сите фази пд живптнипт 
циклус на прпизвпдпт: сурпвина, дизајн на прпизвпд, дистрибуција, упптреба и 
птстрануваое (прерабптка, ппвтпрна упптреба, рециклажа). Избпрпт на прпвајдер за 
реализација на пдредена зелена лпгистишка услуга зависи пд ппвеќе фактпри (цена, 
флексибилнпст, пдржливпст, дпверливпст), а сп пглед на трендпвите вп иднина мпщне 
виспка цена ќе има и фактпрпт пдржливпст.  

 
 

Зелен градски лпгистишки центар- ЗГЛЦ 
Прпграма за планираое, валпризација и прпектираое на пдржлив ЗГЛЦ, затпа щтп мпдерните 
градски лпгистишки центри зафаќаат гплеми ппврщини, па избпрпт на лпкација е пд примарнп 
знашеое за защтитата на пкплината и жителите вп градпт. 
 

 
 

Слика: Лпкација на зелен градски лпгистишки центар 
 

 
Реверзибилна градска лпгистика 

Реверзибилната градска лпгистика, е пбратна зелена градска лпгистика ппзната и какп 
„Ппвратна градска лпгистика“. Таа е пре се наспшена кпн ппстигнуваое на екпнпмските 
и екплпщки кпристи пд ефикаснптп кпристеое на птпадните материјали.  
Именп, растешките пптреби за складираое на птпадпт и рециклажа дпвеле дп 
птвпраое на нпви мпжнпсти на пазарпт.  Прпблемпт на спбираое на птпадпт, какп 
ппшетпк на прпцеспт на рециклажа или складираое,  е рещен на два нашини: 

 Пптрпщувашите самите гп спртираат материјалпт за рециклажа и 
складираое, тпгащ кпга деппниите се неппсакувани вп близина на урбаните 
ппдрашја и вп главнп капацитетите им се пппплнети па пптребнп е птпадпт да 
се превезува на ппгплеми далешини. 
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 Прпизвпдителите ја превземаат пбврската какп за дпстава на нпви 
прпизвпди така и за враќаое на амбалажата и птпадпт. Тпа е прпцес на 
трајна реверзибилна дистрибуција. 

Овпј прпцес, неспмненп ја пптппмага защтитата на живптната средина нп, истпвременп 
врщи и неппсреднп влијание врз истата.  
Кпга се анализира ппвратната дистрибуција пред се треба да се ппстават пращаоа пд 
типпт: 

 щтп сп  загадуваоетп на впздухпт,  

 щтп сп метежпт вп сппбраќајпт,  

 щтп сп намалуваоетп на непбнпвливите прирпдни ресурси.  
 

 
Парадпкс на зелената лпгистика 

Кпнцептпт на зелената лпгистика сп себе нпси некплку изразити кпнтрадиктпрнпсти 
ппзнати какп „ПАРАДОКСИ НА ЗЕЛЕНАТА ЛОГИСТИКА“.  

 Трпщпци.  Целта на градската лпгистика е намалени трпщпци вп прпцеспт на 
дистрибуција, защтеда вп време, згплемена сигурнпста и флексибилнпст. Нп, 
мерките и стратегиите за намалуваое на трпщпците шестп дирекнп се судираат 
сп защтитата на живптната средина. Вп пракса тпа најшестп знаши дека 
кприсниците  на зелените ланци на снабдуваое ги намалуваат трпщпците, 
дпдека пкплината превзема на себе гплеми прпблеми и трпщпци. Ппстпјат 
државни  прпграми кпи кприсниците ги принудуваат да ги платат целпсните 
трпщпци за инфраструктурата, медутпа, фпкуспт на ппвеќетп екплпщки прпграми 
е на приватните автпмпбили. Сппред истражуваоетп направенп вп Велика 
Британија  трпщпците се два пати ппгплеми пд наплатенипт данпк пд впзилата. 

 Време и флексибилнпст. Времетп е ппмеду најзнашајните резултати пд 
впведуваоетп на лпгистишките пперации. Така, сп намалуваое на времетп на 
прптпкпт на прпдукти и стпки се згплемува прпдуктивнпста, нп, се згплемуваат 
метежпт вп сппбраќајпт и емисиите загадуваши. 

 Прпстпрен расппред  (мрежа). Развпјпт на лпгистиката вп гплема мерка  гп 
следи развпјпт на улишните  мрежи. Згплемените бараоа кпи се ппставуваат 
пред дистрибутивнипт систем ппттикнале изградба на дистрибутивни  центри и 
терминали вп близина или внатре вп урбаните средини. Кпга на тпа ќе се дпдаде 
и фактпт дека сппбраќајната инфраструктура (улици, патищта, пруги, аерпдрпми, 
железнишки станици) завземаат гплем дел градскп градежнп земјищте се дпбива 
една не така зелена слика за лпгистиката. Ппкрај тпа, гплемата кпнцентрација на 
лпгистишки активнпсти вп населените ппдрашја, врщи гплемп загадуваое на 
впздухпт и предизвикува бушава, пд щтп мпже да се заклуши дека е тещкп да се 
балансира ппмеду интересите на дистрибутивната лпгистика и интересите на 
пдржливите урбани средини какп и дп ппщтите интереси за зашувуваое на 
ресурсите на живптната средина. 
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 Сигурнпст. Еден пд припритетите на лпгистиката е и сигурнпста на дпставата на 
стпката. Целта е стпката да се исппраша на време сп щтп ппмали загуби, щтп 
најефикаснп мпже да се ппстигне сп патните видпви на трансппрт. Тпј, патнипт 
трансппрт е веќе аппстрпфиран какп најгплем загадуваш на живптната средина. 

 Складираое. Развпјпт на лпгистиката знашителнп дппринел за брзината, 
сигурнпста и флексибилнпста на исппраката. Сп самптп тпа, расте и пптребата  
пд прпизвпдни системи за складираое на гплеми кплишини на стпки. Сп развпјпт 
на JIT (Just In Time) кпнцептпт мнпгу прпизвпдни системи скпрп и да ја изгубиле 
функцијата на складираое, кпја ппкрај гплеми инвестиципни трпщпци 
генерирала и знашајни трпщпци за пдржуваое. Ваквипт кпнцепт генерира и 
згплемени тпн-килпметри пп дпставнп впзилп, щтп е  ущте еден парадпкс кпн 
зелената лпгистика. 

 
Табела: Парадпкси на зелената лпгистика 

ЦЕЛИ Лпгистика  Парадпкс на зелената 
лпгистика 

Трпщпци Намалуваое на трпщпците 
преку ппдпбруваое на 
пакуваоетп и намалуваое на 
птпадпт. Дпбивка за 
дистрибутерите. 

Трпщпците на пкплината 
најшестп се 
екстернализираат. 

Време / 
флексибилнпст 

JIT и исппраката пд врата дп 
врата пвпзмпжуваат 
флексибилен и ефикасен 
физишки систем на 
дистрибуција. 

Прпдплженптп 
прпизвпдствп, 
дистрибуцијата и 
малппрпдажбата, зафаќаат 
ппвеќе прпстпр и 
ппттикнуваат ппгплемп 
загадуваое. 

Прпстпрен 
расппред 
(мрежа) 

Згплемуваое на ефикаснпста на 
дистрибутивнипт систем низ 
прпмена на мрежата 
(структурата на центри). 

Кпнцентрација на 
неппвплни екплпщки 
влијанија вп близина на 
главните центри и пп 
дплжина на главните улици. 

Сигурнпст  Сигурна и тпшна дистрибуција на 
прпизвпди и тпвар. 

Патен трансппрт 
„најсигурен-екплпщки 
најнеппвплен“. 

Складираое Намалуваое на пптребите за 
складищтен прпстпр. 

Дпстава на стпката  вп 
ппмали кплишини 
дппринесува за гужва вп 
сппбраќајпт и ппгплемп 
загадуваое 
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Наспки за развпј на зелената лпгистика 
 
Урбанизацијата и светската глпбализација, се на нивп кпе не дпзвплува кпмплетнп 
ппстигнуваое на целите зелената лпгистика.  
Нп, здравите услпви за живееое се ппмеду пснпвните императиви на јавнпста, па не се 
ппставува самп пращаоетп дали лпгистиката ќе мпра да гп ппкаже свпетп зеленп лице 
– тпа сигурнп, туку и каде и какп!.  
Вп таа смисла, на кпмпаниите шие рабптеое е ппврзанп сп реализација на лпгистишки 
прпцес или пак шистп лпгистишки претпријатија, генералнп им се преппрашуваат 
следните пристапи – наспки за впведуваое на кпнцептпт „зелена лпгистика“: 
 

1. Top down пристап  (иницијативата кпја треба да дпјде пд наципналната власт 
пп пат на закпнска регулатива). Ппдразбира примена на закпнски репресии и 
сп самптп тпа е мнпгу непппуларна. Вп таа смисла, неппхпдна е cost-benefit 
анализа вклушувајќи ги и трпщпците на птстрануваое на щтетите настанати 
сп лпщптп управуваое сп живптната средина и да се има вп предвид, дека 
превенцијата е секпгащ ппдпбра и ппефтина пд кпрекцијата. Вп Еврппската 
Унија има растешки интерес за наплата на трпщпци заради загадуваое на 
пкплината иакп тпа неминпвнп ќе дпведе дп згплемуваое на цените на 
трансппртните услуги. 
 

2. Bottom- ap пристап  (иницијатива кпја дпада пд самата индустрија). Овпј 
пристап на рещаваое на екплпщките прпблеми е мнпгу пппуларен кај 
прпизвпдителите, кпга делпвните интереси се ппклппуваат сп интересите на 
защтитата на живптната средина. Именп, мнпгу претпријатија, вп гплемипт 
публицитет кпј и се дава на екплпгијата, ја виделе свпјата делпвна щанса. 
Сппред истражува вп САД, 75% пд испитаниците тврдат дека при избпрпт на 
прпизвпдителпт внимаваат на негпвата екплпщка репутација, а дури 80%  се 
спремни да платат ппвеќе за зелени прпизвпди. 
 

3. Кпмбинација пд предхпдните два пристапи, најшестп пп пат на 
сертифицираое. Ова е трет и мпжеби најдпбар пристап или кпмпрпмис 
ппмеду предхпдните две. Праксата на впведуваое на стандарди и дпбиваое 
на сертификати се ппкажала какп мнпгу дпбра. Акп претпријатиетп испплни 
пдредени стандарди за зашувуваое на стандардите на живптната средина, ќе 
дпбие дпказ за тпа – сертификат, кпј пптпа гп кпристи вп маркетинщки цели. 
Какп пптстрек на пвпј пристап, наципналната власт какп најгплем купуваш на 
стпки и услуги, мпже да ппбара претпријатијата да имаат сертифициран 
систем на квалитет за защтита на живптната средина. 
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НПВИ урбани (city) лпгистишки кпнцепти 
E – УРБАНА ЛПГИСТИКА 

 
 

Ппшетпци на Е-Урбана лпгистика 
 

Брзина, флексибилнпст, ппврзуваое, интерактивнпст и 
нематеријални средства, атрибути кпи се ппстигнуваат сп 
кпмпјутеризација, дигитализација и web приентирана лпгистика 
вп градпвите и регипните, ппзната какп Е-лпгистика. 

 
Развпјпт на интернет апликациите е ппделен вп три фази:  

 Е-присуствп,  

 Е-тргпвија,  

 Е-бизнис.  
Е-присуствптп претставува ефективен нашин за распрпстрануваое на 
еднпстраната инфпрмација пд кпманијата, нејзините прпзивпди и услуги дп 
клиентите. Сп Е-тргпвијата се птвараат мпжнпсти за трансакција. Вп прпцеспт на 
дигиталната екпнпмија креираоетп на трансакциите се врщи преку интернет кпе 
щтп пбишнп впди дп намалуваое на трпщпците. Третата фаза е Е-бизниспт кпј 
щтп вклушува трансфпрмација на ппределени прпцеси и системи за да се 
згплеми интеграцијата и автпматизацијата и да се искпристат преднпстите на 
сите мпжнпсти спздадени пд страна на интернетпт.  

 
Ппстпјанптп успврщуваое на нпвите технплпгии и кпмпјутерски инфпрмативни системи 
станаа знашаен фактпр вп бизнис средините. Прптпкпт на инфпрмации вп синчирпт на 
снабдуваое ги ппврзува фирмите, дистрибитерите и клиентите, щтп пак ппвлекува 
пптреба пд нивна адаптација преку инпвативнпст и ефективнпст.  
 
 

Знашеое на Е-урбаната лпгистика 
Пснпвна цел на Е-урбаната лпгистика е ппставуваое на ефикасна, безбедна 

и екплпщка дистрибуција на прпизвпди и тпвар вп градпвите, преку 

кпристеое на напредните инфпрматишки и кпмуникациски технплпгии 

(ИТС).  Интелигентните трансппртни системи се мпќна алатка вп прпцеспт на 

планираое, мпделираоетп, анализата  и ефикасен  меначмент на 

градските лпгистишки щеми.  

Знашеоетп на Е-лпгистиката, разлишнп се набљудува. За некпи автпри Е-лпгистиката е 
лпгистика на инфпрмации, дпдека за други тпа е тргпвска апликација. Е-лпгистиката 
преставува лпгистишки систем кпјщтп ги ппдржува трансакциите ппмеду нпсителите на 
ланецпт на снабдуваое сп ппсредствп на електпрпнската мрежа и претстатвува 
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динамишен сет пд кпмуникација, пресметки и кплабпративна технплпгија, притпа 
трансфпрмирајќи гп лпгистишкипт прпцес да биде наспшен кпн клиентите преку 
сппделуваое на ппдатпци, знаеое и инфпрмации.  
Е-лпгистиката е и еднп хплистишкп рещение за интегрираое на инфпрматишките и 
кпмуникациски технплпгија (ИКТ) и лпгистика вп една нпва стратещка мпжнпст.  
 

 
Цели на Е-урбаната лпгистика 

Оснпвна цел на впведуваоетп на кпнцептпт Е-лпгистика е ппефикаснп да се 
кппрдинира  испплнуваоетп (реализацијата) на прпцеспт на размена на инфпрмации. 
Е-лпгистишката е еден кпмплетен трансппртен меначмент систем сп кпристеое на 
интернет прптпкпл базираната технплпгија. 
 

 
 

Мпжнпсти и ризици на Е-урбаната лпгистика 
Е-лпгистиката нуди мпжнпсти нп и ризици. Една пд придпбивките е да се редуцираат 
трпщпците и времетп сп щтп внатрещнипт претприемашки прпцес се изврщува ппбрзп. 
Редуцираоетп на трпщпците се пстварува низ некплку кпмппненти:  

 леснп дпстапни инфпрмации 

 интра-кпрппративен прпцес кпј се прганизира ппбрзп и пплеснп 

 автпматизираое на прпцеспт на резервација на пратките, инфпрмираое на 
клиентите и сигурнп и навременп пбезбедуваое на прпизвпдите.  

Именп, внесуваоетп на ппдатпците се слушува самп еднащ. 
Управуваоетп сп трансппртните ппдатпци е мнпгу пплеснп и ппбрзп сп упптребата на Е-
лпгистишките апликации. Ова дппринесува дп намалуваое на трпщпците вп прпцес на 
дистрибуција на стпки, щтп ппвлекува намалени севкупни трпщпци.  
Е-лпгистиката знаши и згплемена транспарентнпст, лпјалнпст, ... 
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Оснпвнипт ризик кпјщтп Е-лпгистиката гп нпси сп себе е недпвплната адаптиранпст на 
физишките прпцеси сп брзината на on-line бизнис мпделите кпја е пшекувана пд страна 
на клиентите. Пред се ппстпјат мнпгу виспки бараоа вп врска сп дистрибуцијата. 
Клиентите бараат тпшна и навремена инфпрмација вп врска сп тпа каде се нивните 
нарашани материјални стпки вп синчирпт на снабдуваое. Тие пшекуваат краткп време 
за исппрака и мпжнпст за враќаое на исппраката, щтп пд друга страна мпже да дпведе 
дп дппплнителни трпщпци.  
 
Ппстпи ризик и пд интеграцијата на дистрибуцијата. Придпбивките пд Е-лпгистиката се 
забележуваат самп дпкплку прптпкпт на ппдатпци и инфпрмации не е прекинат пд 
страна на надвпрещни фактпри ппврзани сп прпцеспт на впсппставуваое на врска за 
медусебна размена на ппдатпци. Вп секпјдневната практика е дпкажанп дека 
интеграцијата на сите пвие прпцеси претставува една пд пснпвните прешки, бидејќи 
ппстпјат виспки и генералнп прифатени технишки стандарди. Впведуваоетп и 
впсппставуваоетп на врска сп Е-лпгистишкипт синчир на дистрибуција ппсебнп вп 
малппрпдажбата вп градските средини мпже да дпведе дп гплеми технишки прпмени 
кпищтп пд свпја страна влијаат на сите внатрещни и веќе испреплетени надвпрещни 
прпцеси на една кпмпанија.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика: ИТС - мпќна алатка за планираое, мпделираоетп, анализата  и ефикасен  меначмент 
на градските лпгистишки щеми 
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