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Почитуван корисник,

Изработката на овој прирачник на добри практики 
од областа на велосипедизмот е во рамките на проектот 
„Гевгелија–Велоград“, кој што го имплементира Здруже-
нието „АМД Дичо Панов“ од Гевгелија, овозможено од 
„Регионална програма за локална демократија во Западен 
Балкан 2 (ReLOad 2)“ кој е финансиран од Европската Унија 
(ЕУ) а спроведен од Програмата за развој на Обединетите 
нации (УНДП). 

АМД Дичо Панов е здружение кое со години е активно 
во делот на давање на помош на пат, со овластување 
за  технички преглед на моторни и приклучни возила, но 
и со други овластувања од областа на автомобилизмот. 
Друштвото бележи богата спортска активност во делот на 
организација на авто и мото трки од државен, балкански и 
европски карактер.  

Последните години друштвото спроведува активности 
од областа на едукација во сообраќајот, со што дава соп-
ствен придонес во делот на сообраќајната култура кај 
најмладите учесници во сообраќајот, со посебен осврт на 
велосипедистите. 

Поттикнати од природните услови за користење ве-
лосипед во секое време од денот и во било кое време од 
годината во општина Гевгелија, а со оглед на интересот 
и желбата кај младите гевгеличани за што поголема 
мобилност и искористување на придобивките од користе-
њето велосипед, го подготвивме овој прирачник од областа 
на велосипедизмот со примери од земји кои се лидери во 
ова област, но и со примери од нашиот регион. 

Прирачникот нуди информации од реални практики кои 
со поддршка на јавниот, приватниот и секако граѓанскиот 
сектор можат да бидат спроведени не само во Гевгелија, 
туку и секаде каде постојат услови и желба за тоа.
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Возењето велосипед е една од првите вештини која 
секој од нас ја искусил уште во најраното детство. Без 
разлика дали истата сме ја практикувале секојдневно или 
повремено, возењето велосипед претставува вештина 
која откако првично ќе ја совладаме останува до крајот 
на животот. Чувства на леснотија, слобода и адреналин се 
оние чувства кои сите ние сме ги почувствувале при првото 
самостојно возење велосипед. 

Возењето велосипед може да се гледа од аспект на 
стекнување на една од основните животни вештини преку 
која се подобрува координацијата, се добива чувство за 
околината и нејзиното опкружување, но и се зголемува 
довербата во сопствените способности. Возењето велоси-
пед нуди можност за независност кај младите, а претставува 
и одржлива и еколошка опција за патување. Истовремено, 
возењето велосипед претставува активност која носи физи-
чки и ментални придобивки. 

За најмладите велосипедот е нивната прва форма на 
независен превоз и додека повеќето од децата знаат да 
држат баланс и да возат без помошни тркала, голем дел од 
нив сè уште ги немаат потребните вештини и знаење кои 
се потребни за безбедно возење, особено за безбедно 
учество во сообраќајот1.  

1 ПРИРАЧНИК за велосипедски активности за деца во основно образование, 
https://veloschools.mk/wp-content/uploads/2021/10/PRIRACHNIK-za-velosipedski-
aktivnosti.pdf

Општо за
велосипедизмот
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Користењето на велосипедот носи многу придобивки, 
а ние ќе ги наброиме само најважните:

Здравствени придобивки

Возењето велосипед е здраво како за младите 
така и за возрасните. Возењето велосипед им помага 
на луѓето да имаат поголема свесност за придобивките 
од практикувањето на физичката активност и здравиот 
начина на живот. Експертите се согласуваат дека на децата 
секојдневно им е потребно еден час физичка активност, за 
да развијат силни и здрави коски и мускули. 

Возењето велосипед го зајакнува срцевиот мускул, го 
намалува пулсот при мирување и ги намалува маснотиите 
во крвта. Покрај тоа, велосипедот е активност која е добра 
за зглобовите, ги гради и затегнува мускулите, помага 
при процесот на намалување на телесната тежина и го 
подобрува балансот и координацијата. 

Возењето велосипед го намалува стресот

Возењето велосипед може да го намали чувството на 
стрес, депресија и анксиозност. Фокусирањето на патот 
додека возиме ни помага во развивање концентрација 
и свесност за сегашниот миг. Ова може да помогне да 
се оттргне фокусот од непријатните мисли и чувства. 
Ако имате некои од горенаведените чувства, обидете се 
да поминете некој километар со велосипед. Физичката 
активност предизвикува лачење на ендрофини, хормони 
кои помагаат да се чувствувате добро и да се намали 
стресот.

Придобивки од
возење на 
велосипед

2
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Велосипедот го подобрува менталното здравје

Возењето велосипед нуди многу придобивки за мен-
талното здравје, бидејќи возењето велосипед ги активира 
хормоните на среќата! По само 30 до 40 минути на 
велосипед, телото ослободува серотонин и ендорфин. 
Да се биде надвор на свеж воздух и на сонце води до 
поголема ментална благосостојба. Истражувањата исто 
така покажуваат дека анксиозноста и депресијата може 
значително да се намалат кога се практикуваат спортови за 
издржливост, како што е велосипедизмот.

Возењето велосипед помага да ја запознаете околината

Можете да ја искористите приликата возењето велоси-
пед да го направите едукативно за вашите деца. Освен што 
ќе се забавуваат, ќе научат како да се движат низ градот, 
како и безбедно да се движат низ сообраќајот во вашата 
непосредна околина на живеење. Појдете до најблискиот 
парк во вашата околина на живеење или искачете се до 
најблиската планина.

Возењето велосипед е еколошки

Друга забележлива предност на возењето велосипед: 
тој е еколошки! Велосипедот е таканаречено „возило 
со нулта емисија“, бидејќи при возење велосипед не 
се испуштаат издувни гасови. Ако одите на работа со 
велосипед, во просек заштедувате околу 310 килограми 
CO2 емисии годишно. Значи, вие допринесувате за заштита 
на планетата и климата. Покрај тоа, возењето велосипед 
предизвикува помалку несреќи со животни отколку со 
автомобили, не нуди загадување од бучава и има релативно 
мал еколошки отпечаток.

Велосипедот како превозно средство ја користи исклу-
чиво нашата енергија, а не онаа произведена од фосилни 
горива кои во атмосферата емитуваат стакленички гасови. 
Според тоа, велосипедот е достапно и еколошки идеално 
превозно средство за замена на автомобилите и јавниот 
превоз во градските метежи.
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Глобалниот индекс за велосипедизам од 2022 година 
рангира 90 градови ширум светот за да утврди кои од нив 
нудат најдобри услови за велосипедистите.

Индексот ги оценува и рангира градовите врз основа 
на 16 параметри, од кои најважни се процентот на 
корисници на велосипеди, криминалот и безбедноста, 
инфраструктурата, временските услови, можностите за 
споделување велосипеди и настаните поврзани со возењето 
велосипед.

Повеќе информации за методологијата која се користи 
при оценување и вреднување на сите параметри може да се 
најде на2:

https://de.luko.eu/en/advice/guide/bike-
index/#methodology

2 Index Scores, https://de.luko.eu/en/advice/guide/bike-index/#methodology

Рангирање на 
градови со 
најдобри услови за 
велосипедистите во 
светот

Број на 
продавници за 
велосипеди на 
100.000 жители

Временски 
услови

Корисници на 
велосипед како 
% од вкупното 

население

Жртви/ 100.000 
велосипедисти

Несреќни 
случаи/ 100.000 
велосипедисти

Кражба на 
велосипеди

Безбедност

Специјализирани 
патеки за 

велосипедисти и 
нивен квалитет

Инвестиции во 
инфраструктура

Инфраструктура 
за 

велосипедисти

Број на 
постојки/ 

станици за 
изнајмување 

Број на 
разменети 

велосипеди на 
100.000 жители

Процент на 
размена на 
велосипеди

Ден без 
автомобили

Критична 
маса на 

велосипедисти

Настани 
поврзани со 

велосипедизмот

Параметри според кои се оценува рангирањето на градовите кои се со 
најдобри услови за велосипедизам

3



11

Врз основа на оценување на овие 16 параметри, напра-
вена е листа на најдобрите десет оценети  градови според  
“Global bicycle Cities Index”: 

1.Утрехт, Холандија;

2. Минстер, Германија;

3. Антверпен, Белгија;

4. Копенхаген, Данска;

5. Амстердам, Холандија;

6. Малме, Шведска;

7. Хангжу, Кина;

8. Берн, Швајцарија;

9. Бремен, Германија и

10. Хановер, Германија3

Од приказот се гледа дека градовите во Европа се 
на врвот на листата на места погодни за велосипедисти, 
благодарение на висококвалитетната велосипедска инфра-
структура како велосипедските патеки и временските 
услови кои вклучуваат голем број денови за активно 
користење на велосипедот.

Слика 1: Најдобрите десет оценети градови според “Global bicycle Cities 
Index”
Извор: https://www.weforum.org/agenda/2022/08/bicycle-mobility-transport-
ranked-world/

3 Top 10 best cities in the world for cyclists, https://www.cnbc.com/2022/



ЕУ инвестира сè повеќе ресурси во велосипедизмот. 
Ако за програмскиот период 2007-2013 биле наменети 
само 700 милиони евра за проекти за возење велосипед и 
пешачење, за периодот 2014-2020 таа бројка е зголемeна 
на 2 милијарди евра.

Имајќи го предвид искуството на многу европски реги-
они, веруваме дека амбициозната политика за возење 
велосипед е меѓу најдобрите одговори на два предизвика: 

- јавното здравје и 
- заштитата на животната средина. 
Повеќе луѓе што возат велосипед по патиштата значат 

пониски емисии на стакленички гасови, пониски нивоа 
на бучава и подобар квалитет на воздухот, но и поголема 
физичка активност за граѓаните и оттука многу подобро 
лично и јавно здравје.

Европската унија има за цел да постигне климатска 
неутралност најдоцна до 2050 година. Емисиите на транс-
портниот сектор треба да се намалат за најмалку 90%. Ова 
е несомнено многу амбициозно и ЕУ одобрува огромни 
финансиски ресурси за да се постигне оваа цел. Многу 
европски градови веќе го прифатија овој предизвик. Дури 
една третина од главните градови во Европа, вклучително 
и Брисел, Рим и Берлин, одлучија да ги затворат патните 
делови за сообраќајот на автомобили или да го прера-
спределат просторот на патиштата со цел наместо тоа да 
создадат привремени велосипедски патеки.

Од почетокот на пандемијата во март 2020 година, 
ширум Европа беа најавени повеќе од 2.300 километри нови 
линии за велосипеди и други про-велосипедски мерки, со 
кои се обврзани нови инвестиции од повеќе од 1 милијарда 
евра. Ова покажува колку итно европските градови сакаат 
да видат инвестиции во активна и одржлива мобилност.

Добри практики 
од земјите на 
Европската Унија
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На ниво на ЕУ, велосипедските мрежи се разликуваат 
по обемот и опсегот на вклучените правци. Почнувајќи од 
најголемите, се делат  на следниот начин:

1. EuroVelo, европска мрежа на велосипедски рути;

2. Национални велосипедски мрежи;

3. Регионални велосипедски мрежи и

4. Локални велосипедски мрежи

Мрежата EuroVelo моментално се состои од 17 вело-
сипедски патеки на долги растојанија кои го преминуваат и 
поврзуваат континентот, со вкупна должина од 90.000 km. 
Секаде каде што беше можно, овие рути беа дизајнирани 
да ги вклучат најважните национални велосипедски рути, 
на пример, EuroVelo 6 го поврзува Атлантикот со Црно 
Море со вклучување, меѓу другите, француски „La Loire à 
Vélo“ и австриски „Donauradweg“. Од друга страна, каде 
што немаше национални велосипедски рути, рутите на 
EuroVelo служат како инспирација за развој на национални 
или регионални мрежи. На овој начин, рутите на EuroVelo 
формираат столб на многу погусти мрежи4.

Слика 1. EuroVelo, европска мрежа на велосипедски рути
https://en.eurovelo.com/news/2021-05-12_first-ever-eurovelo-route-

development-report-is-published

4 Integrated cycling planning guide, https://projects2014-2020.interregeurope.eu/
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Добри практики од Холандија
   

Слика 2. Најпријателски град за велосипеди во светот: Утрехт, Холандија
Извор: https://ebikes-international.com/cycling-cities-on-the-move-utrecht/, 

https://www.cnbc.com/2022/ 

Утрехт, Холандија, е рангиран како град со најмногу 
велосипеди во светот. 

Утрехт го зазема првото место на листата на “Global 
bicycle Cities Index”5  бидејќи постигнува добри резултати во 
голем број области, вклучувајќи ја достапноста, квалитетот 
и инвестициите во инфраструктурата за велосипеди, бројот 
на продавници за велосипеди и малиот број на сообраќајни 
несреќи. Покрај тоа, градот особено се издвојува за упо-
треба на велосипеди. Всушност, 51% од луѓето во Утрехт 
користат велосипеди во секојдневниот живот. 

Велосипедизмот е секојдневна рутина и дел од 
секојдневниот живот на луѓето кои живеат во Холандија. 
Холанѓаните навистина сакаат и уживаат да возат велосипед. 
Возрасните просечно возат околу 1.000 километри годишно, 
а тинејџерите возат двојно повеќе! Сите возат велосипед, 
без разлика на тоа колку години имаат. 

Велосипедизмот во Холандија е само начин на живот 
- младите ги користат своите велосипеди за околу 75% од 
нивните патувања, а четвртина од постарите возат секој 
ден.
5 „Глобален индекс на велосипедски градови“. Зад рангирањето стои компанијата 
за дигитално осигурување „Луко“
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Се разбира, од голема важност е тоа што има повеќе 
од 35.000 километри наменски велосипедски патеки во 
Холандија - со толку многу живописни велосипедски патеки, 
едноставно е забавно да излезете со вашиот велосипед!

Велосипедската инфраструктура во Холандија е 
толку добро осмислена што несреќите на велосипед 
се изненадувачки малку, особено ако се земе предвид 
колку луѓе возат велосипед. Специјалните системи за 
контролирање на сообраќајот ги одржуваат заедничките 
патишта безбедни за сообраќај на две тркала, намалувајќи 
го ризикот од опасни несреќи. 

Холандија е најбезбедното место во светот за возење 
велосипед. Европската федерација на велосипедисти 
секоја година составува статистика за безбедноста на 
велосипедите во Европа, а Холандија често го зазема 
првото место.

Добра практика 1
Утрехт – град најголемиот паркинг за велосипеди во 

светот!

Слика 3. Најголемиот паркинг за велосипеди во светот, Утрехт
Извор: https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/

bicycle-parking-stationsplein/   
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Централната станица во Утрехт е најпрометната 
железничка станица во Холандија. Секој ден за време 
на сообраќаен метеж, затнати улици од велосипеди го 
попречувале пешачкиот сообраќај. За да се подобри 
квалитетот на просторот околу железничката станица, се 
заклучило дека не треба да се паркираат велосипеди на 
улица. Ова ги навело градските власти да ја обноват целата 
област на Централната станица. Проектот се вика CU2030.

За да се реши проблемот со мобилноста, општината 
Утрехт барала решение што ќе го олесни метежот и 
ќе го трансформира околниот кварт на плоштадот на 
станицата, додека Националните железници имале за цел 
да ја подобрат врската помеѓу возот и другите модалитети. 
Притоа, веднаш до железничката станица е проектиран 
и изграден најголемиот паркинг за велосипеди во светот. 
Со простор за 12.500 велосипеди, просторот е подготвен 
за зголемен број на патници. За да се мотивираат 
велосипедистите да го користат просторот за паркирање, 
времето потребно за паркирање на велосипедот треба да 
биде ограничено.

 

Слика 4. Раскрсницата во Шевенинген во близина на Хаг, Холандија

Извор: https://dutchcycling.nl/knowledge 

16



Добра практика 2

Раскрсницата во Шевенинген во близина на Хаг, 
Холандија порано била една голема асфалтна површина. 
Без ознаки за велосипедски сообраќај и со застарен 
систем на семафори. Главната цел на интервенцијата била 
да се зголеми безбедноста на патиштата и да се подобри 
протокот на сообраќај и удобноста за сите учесници во 
сообраќајот, но особено за велосипедистите и пешаците. 
Редизајнираниот сообраќаен систем требало да се вклопи 
во животната средина, да ја исполни својата централна 
улога во мрежата на велосипедските патеки и да остане 
достапен за јавниот транспорт и спасувачките служби.

Денес раскрсницата е претворена во кружен тек. 
Велосипедистите имаат свои велосипедски патеки, пеша-
ците имаат свои тротоари, а ширината и заобленоста на 
лентата за автомобили се пресметани за да се сместат 
автомобили, автобуси и камиони. Во кружниот тек вело-
сипедистите имаат приоритет пред автомобилите. Благо-
дарение на богатото зеленило, кружниот тек одлично се 
вклопува со околината. Добро испланираните кружни 
текови не треба да заземаат повеќе простор од постоечките 
раскрсници. Подобрувањето на безбедноста и удобноста на 
велосипедистите и пешаците, исто така, може да ја зголеми 
безбедноста и протокот на автомобилскиот сообраќај. 

Слика.2 Велосипедска инфраструктура Хаг, Холандија
Извор: https://cities-today.com/the-hague-pumps-e65-million-into-cycling-

network/
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Добри практики од Германија

 

Слика 5. Најпријателски град за велосипеди во Германија, Минстер

Извор: https://www.muensterland.com  

Вториот град на “Global bicycle Cities Index” листата 
е Минстер, Германија. Индексот цитира дека германскиот 
град има ниска стапка на смртни случаи од велосипед и 
добро е оценет во резултатот од настаните бидејќи редовно 
е домаќин на настани кои промовираат возење велосипед.

Добра практика 3

Минстер се смета за најпријателски град за велосипеди 
во Германија. Во градскиот пејзаж доминираат безброј 
велосипедисти во секое време од годината и затоа не е чудно 
што велосипедските патеки и патоказите се за пример. Тоа 
значи дека велосипедистите можат лесно да се пронајдат 
дури и во големиот град. „Штеталиштето“ - “Promenade” е 
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единствената од ваков тип велосипедска обиколница во 
Европа - се протега низ центарот на градот. Оттука може 
да се стигне до сите места во градското подрачје.

Во Минстер има двојно повеќе велосипеди од жители. 
Велосипедската станица на главната железничка станица 
е најголема во Германија. Велосипедската станица не само 
што нуди 3.500 паркинг места, туку и услуга за изнајмување 
велосипеди, сервис/работилница за велосипеди и објект 
за перење велосипеди. До сите знаменитости на Минстер 
може лесно да се стигне со велосипед, а низ Минстер 
минуваат и некои од најубавите тематски рути во регионот 
на Минстерленд.

 Слика 6. Паркинг за велосипеди: Минстер, Германија

Извор: http://www.ecis2015.eu/tow/2015-03-13.html 

 
Трендот кон возење велосипед

Велосипедизмот станува сè попопуларен. Бројот 
на велосипеди во Германија е зголемен за повеќе од 12 
милиони во последните 15 години. Според тоа, сега во 
Германија има не помалку од 79 милиони велосипеди на 83 
милиони жители. Многумина не само што имаат велосипед, 
туку сега и втор велосипед. Ова е уште далеку соседната 
Холандија (каде што има 23 милиони велосипеди на 17 
милиони луѓе) 
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Добра практика 4

Антверпен, Белгија, е трет на листата, но индек-
сот наведува дека пристанишниот град е едно од нај-
прифатливите места за купување и поседување велосипед. 
Исто така, има систем за изнајмување велосипеди низ 
целиот град и има околу 4.000 велосипедски рути.

Градот е горд што „благодарение на над 500 километ-
ри безбедни и удобни велосипедски патеки, многу луѓе 
возат велосипед на дневна основа. Велосипедските авто-
пати, велосипедските патеки и нумерираната мрежа на 
крстосници придонесуваат возењето велосипед да биде 
брзо и лесно искуство“.

Добра  практика 5
  

Слика 7. Копенхаген, Данска
Извор: Copenhagens cycling strategy, The city of Copenhagen’a bicycle strategy 

2011-2025
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Слика 8. Копенхаген, Данска
Извор: Anders Mollor Gaardbo, 2016, Cycling and Safety Measures in Danish 
Road Standards, TII, Bicycle Safety, DK

Копенхаген, Данска е познат низ целиот свет по 
многуте велосипедисти и велосипедски патеки. Секој 
втор жител на градот користи велосипед за да оди на 
работа или на училиште, а бројот на велосипеди што 
минуваат низ внатрешноста на градот одамна го надминал 
бројот на автомобили. Велосипедската инфраструктура 
на Копенхаген се развива со изградба на кохерентна и 
атрактивна мрежа на велосипедски патеки. Целта е уште 
повеќе луѓето да го изберат велосипедот кога одат на 
училиште, работа, слободни активности или пазарување. 
Таа цел, одлучиле да ја преку сеопфатна стратешка и 
аналитичка работа за понатамошно развивање на условите 
за возење велосипед. Затоа, изработени се десетици 
анализи, проценки и стратегии кои ги инспирираат не само 
професионалците, туку и сите други заинтересирани да 
работат на полето на велосипедизмот. 

Во Стратегијата за велосипедизам 2011-2025 наведено 
е дека нивната визија е Копенхаген да биде најдобриот 
велосипедски град во светот. Тоа бара возењето велосипед 
во Копенхаген да биде безбедно, брзо и удобно за сите, без 
разлика колку е искусен велосипедистот. Стратегијата за 
велосипедизам ја содржи и мрежата PLUS, приоритетна 
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мрежа на врски за велосипеди со особено високи барања 
за ширина на велосипедска патека, одржување и чистење 
на снег. Секоја втора година, градот Копенхаген објавува 
преглед, со кој го прикажува статусот на поставените цели 
во стратегијата. Исто така секоја година се изработуваат 
годишни извештај за мобилност, приоритетни планови 
за паркинг за велосипеди и приоритетни правци за 
велосипедски патеки.

Добра практика 6

Слика 9. Апулија, Италија
Извор: https://matadornetwork.com/read/cycling-coast-puglia-italy  

Градовите во Апулија (Puglia, една од 20-те покраини 
на Италија), се мали и обично се на рамни територии, што 
значи дека се добро прилагодени за промена на мобилноста 
во комбинација со вистинска промена на менталитетот. 
Промовирањето на употребата на велосипеди при патување 
до работа наместо приватни автомобили станува можна 
акција со вклучување на работниците кои живеат во градот 
каде што работат.

Кампањата BIKE TO WORK експериментирана во гра-
дот Лече (главен град на регионот Апулија), почнувајќи од 
2015 година, со исклучок на 2020 година поради итната 
состојба на Ковид, покажа како одреден број луѓе речиси 
несвесно би се префрлиле од употреба на автомобил на 
велосипед, т.е. во форма на одржлива мобилност, преку 
усвојување на разиграна форма на тимско натпреварување 
(дури и поединци) меѓу работниците. Преку употреба на 
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апликација за снимање километар (Google, Koomot, Strava, 
итн.), се снима маршрутата што ја поминале поединечни 
учесници во тим/компанија и се формираат рангирања со 
доделување на првиот тим. Истото важи и за индивидуалните 
работници.

Кампањата BIKE TO WORK започнала во 2015 година 
со 3 тима работници (CNR, MPS, Unisalento) и десетина 
учесници. Тој број од година во година се зголемувал. 

Учесници во кампањата се вработени во јавната 
администрација, пошти, банки, индустриски сектор, тргови-
ја итн. кои ги фаворизираат оние јавни и приватни компании 
со поголем број вработени6. 

    

6 Lecce Bike to Work Day, https://www.interregeurope.eu/good-practices/lecce-bike-
to-work-day

Слика 10. Апулија, Италија
Извор: https://biketoworklecce

Слика 11. Транспорт и паркинг на велосипеди во железничкиот сообраќај
Извор: https://www.ewcyna.com/en/rower-w-pociagu-wlochy-bike-train-italy/ 
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Добра практика 7

Проектот CYRONMED, финансиран од фондовите на 
Interreg ArchiMed 2000-2006 и регионот Апулија како главен 
партнер, имал за цел да ги идентификува главните столбови 
на медитеранската велосипедска мрежа. Конкретно, во 
Апулија, анализирајќи ги меѓусебните врски помеѓу рутите 
Bicitalia и EuroVelo и сите јазли на модална размена, 
било забележано дека велосипедскиот и колективниот 
транспорт всушност би бил возможен само ако:

а) станиците/постојките, пристаништата и аеродромите 
станат погодни за велосипеди преку елиминирање на 
физичките, тарифните и управувачките бариери и импле-
ментацијата на услугите за патниците на велосипеди (на 
пр., паркинг за велосипеди) и

б) организиран, промовиран и овозможен транспорт 
на велосипеди на различни јавни превози и опремен со 
посебни простори во возовите како услуга за патниците.

Со цел да се имплементира горенаведеното, регионал-
ната влада на Апулија во 2007 година потпишала договор 
со петте железнички транспортни компании кои работат 
во Апулија во врска со развојот на интер-модалитетот на 
велосипеди и возови во Апулија.

Договорот барал од железничките компании да се 
обврзат на следново:

• опремување на возови со простори наменети за 
превоз на велосипеди;

• обезбедување на станици со патеки без бариери и 
обележани патокази;

• обезбедување на станиците со опремени површини: 
на отворено за паркирање и во затворен простор за 
складирање на патнички велосипеди и

• трошокот за билет за превоз на велосипеди во 
возовите да биде укинат.

Иницијативата од 2007 година на регионот Апулија се 
смета за добра практика и таа била реплицирана, иако со 
различни организациски методи во наредните години од 
други региони во Италија.

Паркингот е отворен 24/7. Електричните знаци им 
кажуваат на своите корисници каде го паркирале велосипе-
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дот за да можат лесно да го најдат назад. Првите 24 часа 
можат да го паркираат својот велосипед бесплатно, а 
потоа плаќаат 1,25 евра дневно, автоматски одземени од 
личната картичка за јавен превоз. Велосипедистот може 
да влезе со велосипед во гаражата, веднаш до местото 
каде што го паркира својот велосипед. Кога ја напуштаат 
гаражата, тие влегуваат веднаш во железничката станица, 
автобуската станица, трговскиот центар или деловната 
област, создавајќи непречена врска за патниците во возот 
што пристигнуваат со велосипед7.

Добра практика 8

Мрежа на долги велосипедски патеки во регионот 
Западна Померанија, Полска

Слика 12. Мрежа на долги велосипедски патеки во регионот Западна 
Померанија, Полска
Извор:https://www.interregeurope.eu/good-practices/network-of-long-

distance-cycle-routes-in-west-pomerania-region 

Во 2015 година, регионот на Западна Померанија 
од Полска, започнало со имплементација на кохерентен 
концепт на мрежа на велосипедски патеки. Мисијата на 
проектот била да се промовира велосипедскиот туризам во 
Западна Померанија. Имплементацијата на велосипедските 
патеки било планирано да ја вршат единиците на локална-
та самоуправа (општините) и другите корисници во завис-

7 Free bike transport on regional trains in Puglia, https://www.interregeurope.eu/
good-practices/free-bike-transport-on-regional-trains-in-puglia
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ност од сопственоста и управувањето со одредени патни 
делници. Една од главните цели на проектот била да 
се идентификуваат главните велосипедски рути кои ќе 
овозможат канализирање на велосипедскиот сообраќај, 
зголемување и диверзификација на туристичката понуда.

Првата фаза на работа била поврзана со попис на 
велосипедската инфраструктура и почетна анализа на 
податоците од сообраќајните јазли, потенцијалните 
правци, постоечките правци, собирање и проверка на 
информации за постоечките и планираните патишта и 
правци од општините. Сето ова барало мапирање, како 
и теренска работа. Со одлука на ниво на регионот, биле 
избрани четири приоритетни правци за понатамошна 
анализа и детален развој: трасата „Вело Балтика“, трасата 
на „Западниот езерски округ“, Старата железничка патека 
и рутата „Блу Вело“.

Проектот послужил како добар пример за другите 
засегнати страни за тоа како да се спроведат идни инвес-
тиции во развојот на велосипедската инфраструктура и 
велосипедскиот туризам и создавање мрежа на велоси-
педски патеки на долги релации.

Една од научените лекции е следнава: регионалните 
велосипедски правци најдобро се градат од регионалната 
управа за патишта, бидејќи многу рурални општини немаат 
капацитет за соодветно тендерирање или обезбедување 
квалитет. Дополнително, регионалните приоритети се 
разликуваат од локалните, а тендерот на регионално ниво 
овозможува придобивки од економија на обем8.  

8 Network of long-distance cycle routes in West Pomerania Region, https://www.
interregeurope.eu/good-practices/network-of-long-distance-cycle-routes-in-west-
pomerania-region
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Добра практика 9

Велосипедска патека Исток - Грин Вело и систем на 
препораки за места погодни за велосипеди во Полска

Слика 13. Грин Вело, Полска
Извор: https://www.interregeurope.eu/good-practices/east-bicycle-trail-green-

velo 

Велосипедска патека „Грин Вело“, долга речиси 
2000 километри, е најдолгата и постојано обележана 
велосипедска рута во Полска. Минува низ пет региони 
(војводства) кои се наоѓаат во источниот дел на земјата. 
Околу 300 километри од трасата се состојат од нови 
и реконструирани велосипедски патишта и пешачко-
велосипедски патеки и речиси 150 километри реновирани 
земјени патишта. Биле изградени или реновирани повеќе 
од 30 мостови и пешачки мостови, а биле обновени повеќе 
од 20 клучни раскрсници. По должината на трасата се 
изградени пунктови за сервисирање велосипеди, опремени 
со штандови, засолништа, клупи, корпи за отпадоци и 
информативни табли.

Во рамките на проектот, исто така, бил креиран систем 
на „места погодни за велосипеди“ (BFP). Главната цел на 
системот е да го развие квалитетот на велосипедските 
туристички услуги долж патеката Грин Вело, благодарение 
на воспоставувањето на трајна соработка со субјектите 
кои нудат услуги за сместување и угостителство, како и 
администраторите на туристичките атракции и други објекти 
кои обезбедуваат услуги посветени на велосипедистите.
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Во моментов, 899 субјекти се вклучени во системот за 
препораки BFP (вклучувајќи 231 во Подласкиот регион).

Како резултат на проектот, велосипедистите во 
Подласкиот регион имаат на располагање велосипедски 
патеки со вкупна должина од околу 602 км, вклучувајќи 128 
км рута со користење на велосипедски патеки и пешачки 
велосипедски патеки изградени или реновирани во рамките 
на проектот. По должината на патеката, велосипедистите 
можат да користат 72 места за сервисирање велосипеди 
(BSP) означени со знакот BSP. Проектот бил спроведен 
заедно со многу партнери, вклучувајќи 28 општини и 9 
окрузи9. 

Добра практика 10

BIKER – agglomeration bicycle system, Полска

Слика 14. Урбан велосипедски транспорт
Извор: https://www.interregeurope.eu/good-practices/east-bicycle-trail-green-

velo 

BiKeR−Białystok Bicycle Communication е алтернативно 
превозно средство кое овозможува брзо движење низ 
градот. Тој го надополнува транспортниот систем во 
Бјалисток и уште 2 соседни општини. За користење на 
системот, треба регистрација на www.bikerbialystok.pl и 
потребни се 2 евра. Првите 25 минути од секое изнајмување 
велосипед се бесплатни. Почетната такса, освен ако не се 
користи за изнајмување подолго од 25 минути, се враќа кога 
сметката е затворена или може да се користи за патувања 
над слободното време. Велосипедите се изнајмуваат 

9 East bicycle trail, Green velo, https://www.interregeurope.eu/good-practices/east-
bicycle-trail-green-velo-and-a-system-of-recommendations-for-cycle-friendly-places
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рачно од терминал за изнајмување или преку бесплатната 
мобилна апликација. Ова значи дека велосипедите може 
да се изнајмат и кога се заклучени во електричен држач 
или обезбедени со брава со синџир без користење на 
терминалот за изнајмување. Велосипеди се достапни за 
изнајмување од 1 април до 31 октомври секоја година. 
Во 2019 година, велосипедистите на BiKeR имале 66 
станици и 681 велосипеди на располагање. Целиот систем 
е управуван од еден оператор – Nextbike Poland, поради 
што сите станици се компатибилни не само во Бјалисток и 
соседните места, туку и со другите градови во Полска. 

Во периодот 2014-2019 година се направени над 3 
милиони изнајмувања. Регистрирани биле 92.300 корисници. 
Досега најдобра година во однос на изнајмувањата била 
2018 година со 680.000 изнајмени велосипеди. Во 2019 
година биле изнајмени 484.000 пати, а се регистрирале 
над 15.000 нови корисници. Секој велосипед бил изнајмен 
2, 23 пати на ден во просек. Најдобар месец бил јуни 
2019 година, со над 117.000 изнајмувања. (Просечната 
должина на патувањето во 2019 година била 16,32 минути, 
што покажува дека корисниците го планираат возењето 
велосипед за бесплатни 25 минути.

Развојот на урбаниот велосипедски систем може да 
биде одговор на проблемите со транспортот во градските 
јадра и урбаното загадување. Тоа е добро решение во 
градовите со збиени згради и тесен центар. Им овозможува 
на граѓаните да научат дека велосипедот може да биде 
одлично превозно средство низ градот, дури и поефикасно 
од автомобилот. Тоа е исто така добра форма за соработка 
меѓу соседните општини за да се создаде кохерентен, 
еколошки јавен транспортен систем кој може да се користи 
за патување или за рекреација. Додадена вредност била 
вклученоста на општеството во изборот на локацијата 
на велосипедските станици преку интернет. Системот 
е интуитивен и флексибилен. Може да се прилагоди на 
потребите на малите градови и големите агломерации. 
Работењето и наплатата се транспарентни и трошоците за 
изнајмување се прифатливи за општеството10. 

10 BIKER – agglomeration bicycle system, Полска, https://www.interregeurope.eu/
good-practices/biker-agglomeration-bicycle-system
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Проект: Bike Friendly Standard – безбедни и удобни 
места за патници со велосипед

Проектот е спроведен во Босна и Херцеговина, Србија, 
Црна Гора и Хрватска. Bike Friendly Standard е општопознат 
синоним за услуги приспособени за велосипедисти. 
Објектите кои се сертифицирани како погодни за 
велосипедисти се објекти /услуги/ атракции итн., кои ги 
задоволуваат минималните стандарди прилагодени на 
велосипедистите и нивните потреби. Тоа значи удобно 
опкружување за сите оние кои тргнуваат на патување со 
велосипед.

Овој стандард (BFS) е наменет е за различни категории 
објекти/услуги/атракции кои сакаат нивната услуга да 
се прилагоди што е можно повеќе на потребите на овој 
специфичен тип на туристи. Во зависност од видот на 
објектите /услугите/ атракциите и нивната големина, BFS 
им дава можност на сите заинтересирани страни да се 
приклучат на овој процес и да создадат поповолни услови 
во регионот за развој на овој специфичен сегмент од 
туристичката понуда, да ги промовираат своите услуги и да 
остварат финансиски профит.

Слика14. BFS сместување
Извор: https://www.bikefriendlystandard.com 

Добри практики  од 
регионот
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Ресторани и угостителски објекти погодни за 
велосипедисти

Кога ресторан или угостителски објект што обезбедува 
услуги за храна и пијалоци е сертифициран како „Пригоден 
за велосипеди“, односно со ознаката „BFS“ знаете дека сте 
на вистинското место. Ваквите објекти обично се наоѓаат 
на велосипедски патеки. Тие можат да бидат дел од хотел, 
бензинска пумпа, трговски центар или самостојна единица. 
Но, едно е сигурно, а тоа е дека ви нудат соодветно паркинг 
место за вашиот велосипед, на јасно видливо место каде што 
вашиот велосипед не може да се оштети од други возила. 
И тоа е само дел од понудата. Овие угостителски објекти 
се погодни за места за состаноци, места за информации, 
освежување, полнење дигитални фотоапарати како и 
полнење на батерии за вашиот велосипед.

Угостителските објекти погодни за велосипеди обез-
бедуваат енергетски пијалоци и услуги за храна, како и 
практично пакување за да се овозможи носење храна и 
пијалоци со вас.

Слика15. BFS угостителски објекти

Извор: https://www.bikefriendlystandard.com 

Туристички агенции и сервисни станици погодни за 
велосипедисти

Туристичките агенции „Bike Friendly“ во основа се 
центри за велосипедски патувања. Тие нудат широк 
спектар на услуги за велосипедски туризам. Со нивно 
посредство, велосипедистите можат да резервираат 
сместување со нив, да изнајмат велосипеди и опрема, нудат 
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превоз на велосипеди и опрема до бараната дестинација, 
организираат екскурзии, туристички пакети, исто така 
можете да ги добиете сите потребни информации на овие 
места и сл.

Слика16. BFS услуги

Извор: https://www.bikefriendlystandard.com

Сервисни станици за велосипеди - дознајте каде се 
наоѓаат на вашата рута

Како што секој што сака да патува на две тркала знае 
дека велосипедите може да се оштетат на патот, сервисните 
станици за велосипеди можат да бидат спасителни за 
велосипедистите. Тие можат да бидат дел од велосипедски 
и трговски центри, сервис за автомобили, земјоделска 
механизација итн.

Овие сеопфатни места нудат сервисни услуги за 
вашиот велосипед, имаат и основна опрема и делови за 
велосипеди, обезбедуваат превоз за велосипеди, како 
и можност за купување нови велосипеди, изнајмување 
велосипеди во сопствен објект или преку партнери11. 

Слика17. BFS сервисни станици

Извор: https://www.bikefriendlystandard.com

11 Bike friendly, https://www.bikefriendlystandard.com/en/bike-friendly-best-bike-
route-planner-for-the-balkans-cycle-travel
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Проект на АМСМ: Врти безгрижно! 

Следејќи ги потребите и барањата за алтернативни 
начини на превоз, со посебно внимание на велосипедите 
како сè попопуларен начин на градски транспорт, АМСМ во 
Скопје го реализира пилот проектот „ВРТИ БЕЗГРИЖНО“. 

   

Слика18. АМСМ ВЕЛО членска картичка со услуги

Извор: АМСМ

Во рамките на проектот реализирани се повеќе проект-
ни активности насочени кон зголемување на безбедноста 
на велосипедистите во сообраќајот:

• Лансирана е нова АМСМ ВЕЛО членска картичка која 
е наменета за велосипедисти и која овозможува бесплатна 
помош на пат и пренос на велосипед во случај на дефект на 
територијата на град Скопје, до 20 км на градско подрачје 
во двата правци;

Добри практики 
од Северна 
Македонија
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• Отворен е специјализиран сервис за велосипеди, 
лоциран во рамките на АМСМ Скопје-Центар, кој располага 
со квалификувани и искусни вработени и во кој достапни 
се сите сервисни услуги за сите брендови на велосипеди;

• Поставени се  јавни сервисни станици за велосипеди, 
на повеќе локации во градот, во соработка со локалната 
бизнис заедница, се поставени на следните локации:

Сервисните станици располагаат со воздушна механич-
ка пумпа, хекс клучеви, штрафцигери, конусни клучеви и 
друг ситен алат за проверка и поправка на ситни дефекти 
на велосипед и им се на располање за бесплатно користење 
на сите велосипедисти во градот. 

 

Слика19. Специјализиран сервис за велосипеди

Извор: АМСМ

За реализација на проектот формиран е посебен 
велотим кој функционира во рамките на АМСМ-Помош 
на пат. Услугата помош на пат во случај на дефект на 
велосипед, пак, се реализира со електричен велосипед, 
кој  овозможува брзо и еколошки пристап до било која 
дестинација на територијата на град Скопје.

Како дел од проектот „ВРТИ БЕЗГРИЖНО!“  реализирани 
се едукативни кампањи насочени кон зголемување на свеста 
за безбедноста на велосипедистите во сообраќајот, како и 
сервисни акции за зголемување на свеста за важноста на 
техничката исправност на велосипедите. 
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Планински патеки на Галичица и регионот на Охрид
   

Слика20. Планински патеки на Галичица и регионот на Охрид

Извор: http://galicica.org.mk/pateki-nash-predlog/ 

Велосипедизмот е една од алтернативните форми 
на туризам. Велосипедистите по природата на нештата 
се една од целните групи на кои и се обраќаат дел од 
домаќините кои решиле да се занимаваат со алтернативен 
туризам. Местата кои се препознаени како пријатели на 
велосипедистите освен на гостите, им носат придобивки и 
на луѓето кои живеат во тие места. Привлекувањето туристи 
значи развој на локалната економија.

Во регионот на Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца има 
одбележани велосипедски патеки. Едни од најатрактивните 
се патеките: Охрид-Дебарца и Бела ди Супра, кои кога 
ќе се спојат се добива една целина со друмска патека за 
велосипеди. Патеката Охрид-Дебарца исто така може да се 
поврзе и со веќе одбележаните патеки во НП Галичица.

Со велосипедските патеки се предвидува една 
комплетна велосипедска понуда на регионот во потегот од 
Галичица до Јабланица, од Св.Наум до Ќафасан. Патеките 
поминуваат низ многу села и локации со културно-историско 
и религиозно значење што им овозможи на туристите покрај 
живописната природа, да ги збогатат доживувањата12. 

12 Велосипедизам, алтернативен туризам, https://alternativenturizam.mk
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Едукативна вело патека во Пехчево

Едукативниот центар за зачувување на природата 
од село Негрево во општина Пехчево заедно со општина 
Пехчево, ООУ „Ванчо Китанов“  од Пехчево и „Еко Логик“ 
го реализирале проектот „Едукативна Вело патека“. Оваа 
патека е поставена помеѓу градот Пехчево и Едукативниот 
центар за зачувување на природата во село Негрево. 
Патеката е долга 6.5 километри, со висинска разлика од 
200 метри, со што спаѓа во категорија на лесни патеки. 
Се состои од 15 едукативни содржини (табли) преку 
кои децата и родителите се запознаваат со основите на 
велосипедизмот, правилно возење на различни терени, 
типови на велосипеди, основно одржување на велосипедите 
и многу други корисни работи за Вело авантури. Проектот 
е промовиран во Септември 2022.  Оваа едукативна патека 
придонесува за дополнителна промоција на регионот, со 
акцент на потенцијалот за рекреативен туризам наменет за 
деца и семејства на подрачјето на Малешевијата. 

Слика 22: Велосипедска тура Пехчево – с.Негрево-Пехчево
Извор: https://pehcevo.gov.mk/ 

Слика21. Едукативна вело патека во Пехчевско Негрево

Извор: https://maleshnet.mk 
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Зголемувањето на употребата на велосипеди во 
општините обезбедува предности поврзани со квалитетот 
на животот, квалитетот на животната средина и води до 
заштеда, преку: 

• Намалување на бројот на автомобили на патиштата, 
бидејќи се повеќе граѓани се одлучуваат да користат 
велосипед за да стигнат на работа;

• Подобрувањето на квалитетот на животот во 
градовите, на пр. помало загадување на воздухот, 
намалување на бучавата, подобри јавни површини, услови 
за живот стануваат поатрактивни за семејствата;

• Заштеда на простор - на патот и на паркинзите, како и 
намалување на инвестициите во патната инфраструктура и 
алтернативно користење на просторите;

• Намалувањето на сообраќајот ја зголемува 
атрактивноста на центрите на градовите, каде се 
организираат простори за рекреација, култура и трговија;

• Намалување на ефектите врз историските споменици 
и намалување на трошоците за одржување - поретко 
чистење;

• Намалување на инвестициите и трошоците на 
локалните власти, како што се одржување на паркинг места, 
изградба на нова инфраструктура итн.

За крај, неколку познати цитати од непознати автори:
„Велосипедистите можат да видат значително 

повеќе од овој прекрасен свет, за разлика од останатите.“ 
„Велосипедизмот ви овозможува да го истражите 

светот“

Придобивки за 
општините од 
промовирањето на 
велосипедизмот
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„Не возам велосипед за да додадам денови во мојот 
живот. Возам велосипед за да додадам живот во моите 
денови“ 

„Четири тркала го движат телото, две тркала ја 
движат душата.“ 

Велосипедизмот овозможува одржлив развој на секоја 
урбана средина, а исто така и придонесува за промоција на 
руралните средини преку диверзификација на  туристичката 
и рекреативната понуда од секој регион. 

Добрите практики кои се презентирани во овој 
прирачник не се секогаш  можни за реализација во сите 
населени места, вклучувајќи ја и Гевгелија, но можат да 
бидат инспирација и поттик за нови иновативни решенија 
прилагодени на локалните потреби. 

Заклучок
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Слика.4: Велосипедизам
Извор: https://amdgevgelija.mk/
aktivnosti/

Слика:  Велосипедизам 
Велосипедски туризам во 
Македонија
извор: https://prikazna.mk/



1. https://de.luko.eu/en/advice/guide/bike-
index/#methodology 

2. https://de.luko.eu/en/advice/guide/healthy-to-
environmentally-friendly-advantages/ 

3. https://klubfedotova.ru/mk/sportpit/velosipednyi-
mir-primery-uspeshnogo-razvitiya-velotransporta-
predlozhenie-i/ 

4. https://projects2014-2020.interregeurope.
eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/
file_1630597001.pdf 

5. https://www.bikefriendlystandard.com/en/bike-
friendly-best-bike-route-planner-for-the-balkans-cycle-travel/ 

6. https://www.cnbc.com/2022/08/21/2022-global-
bicycle-index-10-best-cities-in-the-world-for-cyclists.html 

7. https://veloschools.mk/wp-content/
uploads/2021/10/PRIRACHNIK-za-velosipedski-aktivnosti.pdf 

8. https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-
innovation/smart-mobility/

9. https://www.mckinsey.com/business-functions/
sustainability/our-insights/an-integrated-perspective-on-the-
future-of-mobility

10. https://lumi.guide/smart-parking-management/
11. https://dutchcycling.nl/?fbclid=IwAR3596-CcKWESJJ

wiPPayTpjPneYs0jsdngBOmX1B_ffvXtHQH8IbafwJMw
12. https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-

innovation/smart-mobility/
13. https://urbandevelopmentcph.kk.dk/mobility-

cycling/copenhagen-the-best-cycling-city-in-the-world
14. https://www.eltis.org/sites/default/files/case-

studies/documents/copenhagens_cycling_strategy.pdf
15. https://www.tii.ie/tii-library/conferences_and_

seminars/nrc/nra-nrc-2016/6_2-Anders-Mollor-Gaardbo-2016-
TII-Bicycle-Safety-DK.pdf

Извори на 
информации
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Гевгелија, Ноември 2022

Слика22. Манифестација, Гевгелија на Точак, Ноември 2022
Извор: https://www.facebook.com/changemakers4all

Слика22. Манифестација, Гевгелија на Точак, Ноември 2022
Извор: https://www.facebook.com/changemakers4all
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