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Вовед 

Општо  

Во модерен и свет што брзо се менува каде информациите и придобивките немаат граница, 

луѓето и општестото бараат како да си го исполнат времето, понекогаш за разонода, а  

понекогаш барајќи егзистенција. Исто така, урбанизацијата и преголемата густина на 

населението во големите урбани центри создава нови потреби и услови за живот кои на 

крајот имаат директно или долгорочно влијание врз поединецот или општеството во целина. 

Во ваква средина, идејата за урбано градинарство е еден поинаков начин да се искористат 

расположливите ресурси, како што се урбаните делови, комбинирањето на времето и 

исполнувањето на потребите како што е заработувањето, вработувањето, социјализацијата, 

забавата и креативноста. 

Организации од 6 европски земји  

соработуваат под покровителство на 

проектот „УРБАН - Вклучување на младите 

преку активности за урбаното 

градинарство“ ("URBAN - Engaging youth 

with Urban Gardening Activities") за 

креирање на овој прирачник, кој е 

наменет за поединци или групи што 

сакаат да креираат урбана градина во која 

било големина или форма. Поради ова, 

прирачникот е поделен во два дела за 

читателот да добие целосна и сеопфатна 

слика и за методите и за причините за 

создавање урбана градина и да дознае 

што се случува во другите земји преку 

анкетирање на младинци и експерти за 

урбано градинарство. 

 

 

 

 

 Опсег  

           

Главната намена на овој прирачник 

е да даде сеопфатен преглед, да 

служи како насока на младите луѓе 

кои не се запознаени со урбаното 

градинарство и на оние кои се 

заинтересирани да се занимаваат 

со него на посистематски начин. 
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Структура на прирачникот  

Првото поглавје од овој прирачник почнува со тоа што претставува урбаната градина, 

и во него е претставен теоретскиот пристап кон дефиницијата, како и придобивките 

за нашето секојдневие и во индивидуална и во општествена смисла. 

Второто поглавје дава основни информации во вска со знаењето што мора да го 

имаме за да започнеме со урбано градинарство, без разлика дали на индивидуално 

или на ниво на заедницата, а кое се однесува на одгледувањето овошје и зеленчук. 

Третото поглавје преставува истражување кое е спроведено во партнерските земји со 

младите луѓе, како негова целна група, и експертите за урбано градинарство, со цел 

да се стекнат дополнителни знаења во врска со елементите што ја формираат 

теоретската рамка на овој прирачник. 

Во четвртото поглавје се наведуваат столбовите на европското законодавство во 

однос на создавањето на урбаните градини како и некои поважни информации во 

врска со финансирањето на ваквите проекти, главно во соработката со институциите 

на земјата. 

Во последното поглавје се резимираат идеите и препораките за преземање дејства 

од страна на сите партнерски организации што придонеле кон создавањето на овој 

прирачник со цел подобрување на постојните практики што може да се искористат во 

урбаното градинарство. 

Прилозите кон овој прирачник се исто така интересни, бидејќи во нив се 

презентираат останатио дел од истражувањето, како и студиите на случај и 

најдобрите практики со цел на читателот да му се даде целокупен преглед на 

податоците што постојат во другите европски земји. 
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Дел А 

 

 

 
Извор: TripAdvisor 

 
Извор:boreiosellas.gr 
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1.  Што е урбано градинарство? 

 
Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) вели дека 
урбаните градини со зеленчук може да бидат многу поефикасни и поеколошки од 
традиционалните, со производство од 20 кг храна годишно на метар квадратен. 
Понатаму, се вели дека во периурбаните и рурални области во тропскиот појас 
проблемите поврзани со човековото здравје често се поврзуваат со лошата исхрана 
на населението што во 2000 година засегаше повеќе од 2 милијарди луѓе. (СЗО, 2003). 
Градината може да стане главен извор на храна и на приход за домаќинствата за 
време на стресните периоди како на пр. долгорочна невработеност, здравствени и 
други попречености од кои страдаат членовите на семејството или земјоделски и 
други економски препреки предизвикани од најразлични причини. 

 

 

Урбаната градина може да варира од 
неколку домашни растенија во еден 
сиромашен дом, до голем земјоделски 
бизнис. Се создават околу домовите 
(предни, задни и странични дворови, 
тераси, ѕидови, прокриви, и огради) и 
каде и да има привремено празна 
земја, како што се заедничките 
простори и напуштените земјишта. 
Лицата кои се занимаваат со урбано 
градинарство често се приморани да 
се задоволат со лимитирано земјиште 
поради несогласувањата за 
купопродажба/концесија на земјишта. 
Антагонистичкото градско планирање 
и владата знаат да ги обесхрабрат 
оние кои сакаат да се занимаваат со 
урбано градинарство. Во случаите кога 
владите биле потолерантни па дури и 
го поддржувале урбаното 
градинарство, тоа доживеало голем 
успех.  

„Најдобро време да се започне 
со урбано градинарство беше 
пред 20 години. Следното 
најдобро време е ДЕНЕС” 

 

 # Република на урбаните градинари 

 
  Извор: www.agritecture.com
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Во литературниот преглед за урбано градинарство има многу дефиниции што се 

однесуваат на него.   

 Урбаното градинарство може да се дефинира како „урбано фармерство“ или 

„урбано земјоделство“, што е дефиниција која и најчесто се употребува. 

Урбаното земјоделство подетално се дефинира како „земјоделството што спаѓа 

во или на работ од метрополите” ( Смит, Наср и Рата 2001: 1- Smit, Nasr & Ratta, 

2001: 1) или општо како „одгледување растенија и животни за храна и други 

потреби во рамките на или околу поголемите и помалите градови, и сродни 

активности како што се производството и испораката на суровина и 

преработката на производите и нивното пласирање на пазарот“ (ван Венхузен 

van Veenhuizen, 2006: 2). Урбаното фармерство исто така се нарекува и 

„практикување на земјоделство и рибникарство“ (Merriam–Webster, 2014). Во 

смисла на урбаното градинарство, „градина“ се однесува на „парче земја каде 

што се одгледуваат билки, овошје, цвеќиња или зеленчук“ (Merriam–Webster, 

2014) или сад кој се користи за истата намена. Урбаното градинарство е 

процесот на одгледување растенија од сите типови и сорти во урбана средина. 

Има многу начини да се одгледуваат растенија и билки. 

 Земјоделството и урбаното градинарство секогаш се поврзуваат со пределот на 

руралната средина, и врз основа на тоа, активностите поврзани со него најчесто 

се ограничени во тој контекст. Всушност, се смета дека, со цел да се нахрани 

населението во урбаните делови, соодветно би било тоа да зависи од 

производството на култури во руралните делови. За многу градови од светот во 

развој, овој аспект се покажа како погрешен. Една од главните причини беше 

огромната инфраструктура (транспорт, патишта, пазари, и др.) и ниската куповна 

моќ на населението што живее во ваквите области (Дрешер, 2004 Drescher, 

2004).  

 Несоодветното управување со ресурсите во многу урбани области води до 

намалување на можностите за живот во голем град. Инструментите и алатките 
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што можат да го намалат интензитетот на сиромаштијата не се на располагање 

но вклученоста на меѓународните агенции за развој на ова поле, во последните 

години расте. Напредокот на урбаното градинарство е една од важните 

политики која се применува за соочување со урбаната сиромаштија. Друга 

причина е подобрувањето на добростојбата на градските жители. 

Подобрувањето на здравствените услови и развивањето на поодржлив и 

постабилен економски раст и на ниво на семејството и на ниво на заедницата. 

 Опсегот  на урбаното градинарство  

Во последните години, има големо зголемување на интересот за храната и 

нејзиното одгледување. Овој интерес се должи на зголемената свест за 

последиците од прехранбениот систем врз нашето и здравјето на планетата. 

Поврзаноста помеѓу храната и пошироките проблеми, како што е 

зголемувањето на населението, урбанизацијата, климатските промени, јавното 

здравје и губењето на биодиверзитетот исто така стануваат сѐ појасни. 

 

1.1.1 Развој на локалната економија 

 

Урбаното градинарство се смета за извор на приход за многу сиромашни лица. 

Со него се обезбедува намалување на цените на пазарот на храната и се 

создаваат можности за вработување (Агбонлахор ет.ал., 2007 Agbonlahor et al., 

2007). Исто така се стимулира растот на работата во сродните активности како 

што е производството на земјоделската суровина, преработката на храна, 

пакувањето и пласирањето на пазарот (ИИЕД, 2001 IIED, 2011).   
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Освен тоа, има и економски 

придобивки за општеството, 

како што е унапредувањето на 

економскиот развој. Градините 

привлекуваат бизнис и простор 

за живот и се катализаторот 

помеѓу развојот на бизнис и 

унапредувањето на урбаното 

живеење.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: Photo by UGA
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„Неколку студии за урбаното градинарство го отсликуваат подобрувањето 

на областите за домување и трговија, како и зголемувањето на имотната 

вредност. Урбаното градинарство исто така креира и локални работни 

места како и приход“. 

Урбаното градинарство претставува потенцијал за создавање на локални економски 

активности и ако е добро изведено, може да привлече и инвеститори.  Навистина, 

растечката побарувачка за безбедна, локална храна, води до зголемени можности за 

локални почетни бизниси со храна, кои за возврат би го зголемиле создавањето на 

работни места. 

1.1.2 Социјална и културолошка вклученост 

Урбаното градинарство ги одразува „позитивните и трансформирачките приказни од 

кохезијата и ангажираноста во заедницата, социјалната вклученост, намалувањето на 

сиромаштијата и криминалот, интергенерациското учење и значајни можности за 

работа” (Зојнерт, 2018 Zeunert, 2018). 

Потенцијални придобивки: 

 Се создаваат заеднички 

простори за собири. 

 Се гради социјален капитал. 

 Се изразува и одржува 

културното наследство. 

 Се дава простор за едукација. 

 Се дава можност за активизам 

во заедницата. 

 Се придонесува кон правдата 

за храна. 

„Вистинската вредност на урбаното 

фармерство, не секогаш е храната“  Бред 

Пламер 

Извор: www.vox.com 
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1.1.3 Ефектите врз менталното здравје 
 

Истражувањата покажуваат дека физичката активност надвор е позитивен знак 

кај човековата психологија (Мајкл, 2012 Mitchell, 2012). Освен тоа, најповолната  

средина за тоа не е само природната, туку и урбаната, каде што има силна 

вегетација. Ова значи дека додавањето вегетација во урбаната средина, а не 

само веќе постојното зеленило, е она што има најголем психолошки ефект врз 

набљудувачот (Гидаракоу, 2017 Gidarakou, 2017). 

 

„Градинарството носи многу придобивки за менталното здравје. 
Од намалување на стресот,  изолацијата и депресијата до 
подобрување на имунолошкиот систем” 

Ди Маркез 

1. Има релаксирачко дејство. 
 
Градинарството претставува добредојдена 
пауза од нашите животи вo кои доминира 
технологијата. 
 

2. Создавање и зацврстување на 
односите со други.  
 

Една придобивка од градинарството за 
менталното здравје е и тоа дека се 
намалува социјалната изолација. 
 

Извор: www.iesohealth.com 

 

3. Задржување на менталната 

присутност.  

Тоа е начин да се практикува целосната 

ментална присутност, бидејќи сите 

активности поврзани со градинарството 

(како копање, кастрење, или корнење 

трева) нѐ принудуваат да се фокусираме 

на задачата пред нас. 

 

 

http://www.iesohealth.com/
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4. Наоѓање смисла и цел. 

Има чувство на гордост и потврда кога се 

избираат растенија, билки и цвеќиња 

што ве прават среќни и чувствувате 

гордост додека се грижите за нив. 

5. Намалување на ризикот од Алцхајмер 

и деменција.  

Градинарството се поврзува со 

подобрената мозочна функција, како и 

зголемената концентрација и подобреното 

помнење. 

 6. Останувате во добра форма.  

Корнењето трева, копањето, носењето 

торби и саксии е добра вежба и може да 

ви помогне да останете во добра форма. 

7. Зајакнување на имунолошкиот 

систем. 

Можете да го зајакнете имунолошкиот 

систем преку тоа што ќе се изложите на 

природна светлина и витамин D. 

1.1.4 Влијанија и ефекти врз климатските промени 

 

 

 

 

 

Некои анализи предлагаат дека интервенциите во градинарството и урбаното 

планирање може значително да ја намалат стапката на овој феномен преку 

воведување на практики за заштеда на енергија, како за засегнатите страни така 

и за граѓаните. Овој пристап ветува многу за намалувањето на јаглеродната 

стапка во урбаното развивање. Освен тоа, урбаното градинарство нуди и 

потенцијал за градовите придобијат од атрибутите кои примарно се поврзуваат 

со руралното живеење. 

Урбаното градинарство, кое во главно се темели на дрвјата како ресурс, е 

скапоцена привилегија.  

Предупредување: Драматичните промени во временските услови кои се 

предвидуваат како резултат од постојаното глобално затоплување може 

да го забрза нарушувањето на економските системи, недостигот на храна и 

вода, да ги зајакнат болестите, дополнителните ризици по здравјето 

поради природни непогоди и големата миграција на луѓето. 
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Придобивките од дрвјата за луѓето 

се најзначајни во нивниот придонес 

како ресурси во животната средина.  

 
 

 

 

На пример, се покажа дека 

растенијата во градините имаат 

значително голема улога во 

ублажувањето на климатските 

промени и одржувањето на 

квалитетот на животната средина во 

заедниците. Градинарите помагаат 

во намалувањето на загадувачите 

кои придонесуваат кон глобалното 

затоплување како што е 

отстранувањето на отпадот, 

претворајќи ги листовите, тревата, 

струганиците и гранчињата, и 

мртвиот градинарски отпад во 

природно ѓубриво кое потоа го 

користат во градината. 

 

Ефекти и придобивки за животната 

средина: 

 Се зголемува зеленилото во 

урбаните средини. 

 Се намалува ефектот на жежок 

остров во урбаните средини. 

 Може да се подобри квалитетот на 

воздухот. 

 Се зголемува биодиверзитетот 

во урбаните средини. 

 Се зголемува собирањето на 

дождовница и нејзиното впивање 

и се намалува истекувањето. 

 

 Се намалува употребата на хемиски 

препарати за земјоделство. 

 Се намалува јаглеродната стапка. 

 Се намалува фрлањето на храна 

преку процесот на компостирање 

 

Извор: www.greenbiz.com 
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2. Карактеристики и практикување на урбаното 

градинарство 

Иако има голем избор на техники и пристапи во рамките на урбаното земјоделство, овој дел 

има за цел да го насочи читателот кон некои од најчестите карактеристики на урбаното 

земјоделство. Основните карактеристики на практикувањето на урбаното градинарство се 

претставени подолу. 

КУЛТУРИ 

Најчестиот вид култури за урбаниот 

фармер се  свежите земјоделски 

производи (зелени салати, зеленчук, 

шумски плодови, и овошје). Свежите 

производи се помали и полесни за 

пакување и транспорт од другите 

прехранбени производи како што се 

месото и јајцата.  

ПОЧВИ И СРЕДИНИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

Одгледувањето и одржувањето на 

здравата почва може да биде 

предизвикувачко во урбаните области, но 

има суштинско значење за успешноста на 

градината. Се смета дека е корисно 

однапред да се провери почвата која се 

користи дали во неа има загадувачи, 

нејзината pH вредност, органската 

содржина и хранливите состојки. Со ова 

ќе се избегнат урбаните загадувачи и ќе 

овозможи поволни услови за 

одгледување. На пример, урбаните 

градини близу автобуските линии, 

прометните патишта или старите згради 

може да имаат зголемено ниво на 

полициклични ароматични јаглеводороди 

(PAHs) и олово. 

Инфо: Подигнатите леи се економичен начин за изведување на 
урбаното градинарство во градовите со контаминирана или 

високо - компактна почва затоа што на таков начин

 
 начин се подига тлото каде што растенијата се одгледуваат 

над површината на почвата. Подигнатите леи се прилично 
лесни за изградба и овозможуваат флексибилност и подобар 
пристап за луѓето што користат количка за неподвижни лица. 
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ВОДА 

Како и за секоја фарма, потребен е сигурен 

извор на вода за наводнување на културите, 

миење на бербата и опремата и општа 

земјоделска хигиена. Водата во градот може 

да доаѓа од многу извори, од цевки, од бунар 

и третирана дождовница. 

 

ИНТЕНЗИВНО САДЕЊЕ 

 За да се искористат максимално малите 

парцели/садници типични за урбаните 

фарми, интензивните земјоделски методи 

го максимизираат производството на 

храна преку различни техники на сечење. 

 Комбинирано садење: со засадувањето 

на култури кои растат брзо и култури кои 

растат бавно заедно во ист ред се 

овозможува повторна берба на културите 

кои растат брзо и помага при 

справувањето со проблемите со 

штетниците. 

 Садење со оставање мал простор: 

садењето со оставање малку простор меѓу 

културите помага да се намали растот на 

тревата и испарувањето на водата. Важно 

е да се внимава да има ограничен 

воздушен проток кој може да доведе до 

болест за растенијата. 

 Интензивно садење во мал простор 

(SPIN): интензивно, постепено садење во 

мала парцела/садник, обично под 1/2 ари. 

   Садење во квадратни садници: 

интензивно садење во тесни и подигнати 

леи. 

 
Извор: www.bonnieplants.com 

 
Наместо строго да ги следите препораките 

за садење во квадратни садници можете 
да ги следите препораките за садење со 

оставање мал простор —а потоа да 
искомбинирате, засадувајќи заедно 

култури со слична големина за да добиете 
поинтересна и поделикатна градина со 

подигнати леи. 
 

Вертикална градина 

Растенијата се одгледуваат во 

контролирани внатрешни услови како што 

се магацини, контејнери за испорака, па 

дури и дома. Ова се нарекува вертикална 

градина затоа што растенијата растат во 

садови поставени на катови. ОД неодамна  

се забележува голем пораст на вертикални 

градини во кои што се одгледуваат зелени 

култури со мал раст за рестораните. 
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 Практични чекори за одгледување на урбана градина  

2.1.1 Одберете место 

 

Пренесувањето на расадот зависи од неколку работи: 

 Каде вообичаено го засадувате расадот? 

 Каков друг расад ќе насадите до него? 

Одберете место кое е изложено на сончева светлина најмалку 6 до 8 часа на ден. На 

повеќето плодоносни растенија, како доматите, пиперките, краставиците и бостанот им 

треба многу сонце за да можат да дадат добар род. Сепак, не очајувајте ако вашата 

градина се наоѓа малку во сенка. Листестиот зеленчук како марулата, прокељот како и 

многу од билките може да растат и покрај тоа што се делумно на сонце (3 часа на ден 

или повеќе). Држете се понастрана од големи дрвја и корени (тие може да ги 

осиромашат вашите култури и да им ги земат хранливите состојки). Почвата е многу 

важна– ако можете поставете ја градината каде што има длабока почва без камења. 

 

 

Ако немате доволно простор, не грижете се. Само добро разгледајте го 

просторот што ви е на располагање, на пр. големиот двор во вашата куќа или 

малата тераса во вашиот стан. Следат некои дополнителни идеи за тоа каде 

да ја креирате вашата урбана градина. 

             Совет: Водете сметка да имате и лесен пристап до вода!!! 
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Зошто да не ја поставите вашата урбана 

градина во ....... џебот?  

Направете вертикална урбана градина: 

ако немате голема тераса, а сепак 

сакате да поставите урбана градина, ова 

решение е интересно и паметно. 

Одлична опција за да го искористите 

максимумот од вашата мала тераса е да 

поставите вертикална градина. Можете 

да користите садници на катови, 

садници со шина, вертикални ѕидни 

садници и висечки кошници за да 

создадете прекрасна градина на вашата 

тераса. 

 

Извор: google 

Ѕидните садници се најдобра идеја. Може да засадите растенија со различна големина, 

растенија што ползат, растенија со силни бои и облици како и растенија што само го 

пополнуваат празниот садник без многу мака. Ако се премислите за тоа каде сакате да стои 

ѕидниот џеб, можете да го преместите. А бдеејќи сѐ си има свое место, не морате да се 

грижите за садењето. Ова е одлична опција, особено за почетници. 

 

Што да засадите во џебовите?  

Бромелиите, папратите, бегониите, 

хостите, сукулентите, растенијата што 

расат околу други растенија (паразити) и 

ползавците се одлични за вертикална 

градина. 

 

Немате тераса? Нема проблем!  

Вашата џебна градина можете да ја чувате и 

внатре само поставете ја на некој ѕид каде 

што нема влажност или проблем со 

протекување вода на ѕидната површина.  
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Креирајте сопствена градина 

Ако е прашање на простор, а вие немате доволно или пак сакате да ја креирате 

вашата урбана градина надвор, сега е вистинското време ...! Сте помислиле ли 

некогаш да создадете урбана градина на покривот од вашата зграда? Опцијата да 

направите урбана градина на покривот на вашата зграда е идеален начин за да си 

го проширите просторот. Кој било неискористен подигнат простор, лесно може да 

се преобрази во зелено, живо место.  

 

 

     

 

i. Ако сте потстанар или сопственик…  треба да ги проучите правилата за 

имотот.  

ii. Ако има слободно место на покривот… треба да се информирате за 

стабилноста на зградата. 

 

 

  Пред да започнете треба да бидете запознаени со одредени сериозни 

ризици, за да не си ги потрошите парите и времето залудно 

waste time and money. 
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Садници направени од цедалки за тестенини 

Закачете ги пролетните цвеќиња во 

разнобојни цедалки за тестенини за да го 

разубавите вашиот трем на еден неочекуван, 

но навистина креативен начин. Сѐ што ви 

треба е почва, пластични садови и цедалки 

за тестенини од кујната. 

 

 

Чизми, ајде на работа... 

Претворете ги старите гумени чизми во 

садници и повторно вратете ги во употреба. 

Едноставно наполнете ја чизмата до горе со 

почва и поставете ги семињата внатре. Не 

заборавајте да ги наводнувате растенијата 

кога ќе биде потребно. Исто така направете 

и мали дупчиња во ѓоновите и ставете мали 

саксии во горниот дел од чизмите. Саксиите 

убаво ќе се сместат. 

 

Садник од рециклирани гуми 

Иако старите гуми воопшто не се возбудливи, 

неколку парчиња дрво и неколку слоја 

распрскана боја можат чудесно да ја претворат 

гумата во прекрасен садник за вашиот двор. 

Без разлика дали имате простор во дворот или 

не, земете една помала гума и закачете ја на 

ѕидот. 

 

Извор: lemonbeansandthings.blogspot.com 
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Претворете ја пластиката во нешто прекрасно. 

 

 

Искористете ги пластичните шишиња за уште еден 

трик за рециклирање. Засечете во „срцето“ со нож и 

засадете ги семињата што треба да растат во садот. 

Скоро секое растение кое нема да порасте големо 

или во дрво што може да се одгледува во пластично 

шише. Сите растенија имаат корен и им треба простор 

да растат надолу исто како што листовите и стеблата 

растат нагоре. 

Билките се одлични растенија со кои може да почнете 

затоа што се релативно лесни за одгледување. Друга 

одлична опција се ползавците, папратите, но на 

растенијата што ползат нагоре им треба 

дополнителна поддршка ако сакате да растат во 

нагорна насока. Важно е да не ги преоптоварувате 

семињата или растенијата во шишето. Препорачуваме 

да одгледувате најмногу две растенија во едно шише. 

 

 

 

 

 

Општествени градини 

Општествените градини се парцели кои типично се 

наоѓаат во град или густо населена урбана област, 

што ги користат поединци или семејства за 

одгледување храна. Градините може исто така да 

се користат од страна на жителите што сакаат да 

продаваат храна за претприемачки активности. 

Градините вообичаено се креираат во интерес на 

жителите што имаат ограничен пристап до земја на 

која би имале градина. 

Често, трудот на заедницата за создавање на 

градина е поддржан од организациите во рамките 

на заедницата или соседството. Бидејќи ваквите 

напори се одраз на средината од која жителите 

потекнуваат, градините ги има во сите облици и 

големини и во нив се одразуваат потребите и 

вредностите на областа во која се наоѓаат. 

 
Извор: http://communityfoodlab.org
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2.1.2 Најдобрите практики од Литванија: 

урбана општествена градина  

 

Според концептот на Литванија, избрани се 

две практики како пример: градините 

Шилиаиниаи  во Каунас и градините на 

идеите во Вилнус. Иако и двете иницијативи 

беа поставени неодамна (2018-2019), тие 

веќе успеаја да покажат огромен успех: се 

вклучи локалната заедница, се создаде 

екосистем и се спроведоа неколку 

инспиративни активности. 

Карактеристиката на урбаните градини е 

нивниот фокус на луѓето: главната цел не е 

да се берат плодовите, туку да се зближат 

локалните жители, да се активира 

заедницата и да се создаде чувство на 

припадност. Навистина, и двете градини се 

дефинираат како „Градини на заедницата“ 

со што се подразбира дека тие не служат 

само за одгледување растенија и зеленчук, 

туку и како платформа за спроведување 

едукативни активности, иновативни идеи и 

креативни работилници.  

Три групи учесници се вклучени во 

активностите на урбаното градинарство: 

младите луѓе, постарите и семејствата со 

деца. Вклученоста носи многу придобивки 

за секоја група: 

 Младите луѓе слободно може да се 

впуштат во експериментирање, креативност 

и иновации. Тие исто така имаат можност 

да се запознаат со нови луѓе и да развијат 

социјални вештини (соработка, тимска 

работа, независност, итн.);  

 Постарите имаат можност да бидат 

ангажирани и физички активни и да се 

справат со осаменоста/ социјалната 

изолираност;  

 Семејствата со деца го користат 

градинарството за едукативни цели: децата 

имаат можност да научат нови вештини и 

да стекнат општи познавања за 

градинарството, природата и одржливоста. 

 
Извор: silainiaiproject.com 

 

Иако урбаните градини се одржливи од 

перспектива на вклученост на заедницата, и 

двете функционираат со неформално 

ангажирање од страна на жителите. Ова 

значи дека посредниците (основачите на 

иницијативата) имаат голема улога во тоа 
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градините да се одржат активни. Измените 

во законската основа и стратешката 

документација би помогнале урбаните 

градини да ги формализираат своите 

активности и да обезбедат долгорочна 

одржливост. 

Друг предизвик претставува тоа дека има 

недостаток на финансирање за двете добри 

практики. Урбаните градини немаат ниту 

еден извор на финансии: приходот се 

создава од симболична членарина, 

доброволни прилози од страна на 

заедницата и активностите поврзани со 

проектот. Градината Силаиниаи се во 

подобра позиција бидејќи добиваат 

годишен приход од општината на градот 

Каунас. 

Од друга страна, градината на идеите 

користи иновативен модел на 

финансирање–  краудфундинг 

(crowdfunding). Оваа претставува 

потенцијален начин за создавање на 

дополнителни приходи. Во целина, 

урбаните градини во Литванија играат 

голема улога во густо населените места 

(така наречени „згради со блокови“) што 

имаат недостаток на паркови, градини и 

други зелени површини. Тие се многу 

значајни за градење на заедницата, 

подобрување на социјалната клима и 

целокупниот квалитет на животот на 

локалните жители. 

 

 
Извор: https://www.itinari.com/
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 Набавување семиња и растенија  

Има неколку типови градини: 

 Прехранбени: зеленчук и овошје 

 Билни: зачини за готвење, чајни билки, лековити билки 

 Цветни градини 

 Сукулентни градини 

Кога ја планирате градината, важно е да размислите за тоа што ви треба и што користите. Во 

градините може да одгледувате растенија на многу начини. Некои растенија растат од семка 

што се засадува во градината. Но некои растенија се одгледуваат во затворени простории, 

бидејќи надвор е премногу студено за да се одгледува било што, а потоа се пресадуват во 

градината, кога времето ќе биде доволно топло. Сепак, други растенија не растат од семка, 

туку од главица (како лукот и многу цвеќиња) или други делови на растението (како 

компирите). Повеќегодишните (растенија што живеат многу години) може да се ископаат и 

да се поделат на многу мали растенија. Селосијата се одгледува на овој начин, како и многу 

цвеќиња и билки. 

Што и да засадите- семе, расад, главица, дел од големо повеќегодишно растение- морате да 

го земете од некаде. Има многу можни извори на саден материјал. Најлесниот начин за 

луѓето да земат семиња е во локалната градинарска продавница или повеќенаменска 

продавница. 

 

 

 

 

       Совет: Пред да почнете, прочитајте го пакувањето и одберете што сакате. 
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 Работи што треба да ги знаете пред да 

почнете да чувате семиња 

 

 

1. Одгледувањето на 

растение за да ги зачувате 

неговите семки е сосема 

различно од одгледување на 

растение за јадење: 

 

 

Вообичаено не ги добивате и двете. 

Со цел растението, како на пример, 

марулата, да произведе семе, треба 

да почекате да ги пушти своите 

ганглиски цветни стебленца, кои на 

крајот ќе дадат мали семиња. 

 

 

2. Зачувајте го семето од 

најдобрите растенија: 

 

Да се зачува семе значи да се 

учествува во процесот на природна 

селекција. Ако чувате семиња од 

најголемите растенијае или зеленчук 

и ги пресадувате од година во година 

на крајот ќе добиете семе што 

дава/раѓа сѐ поголеми растенија. 

Истите јаболка со речиси исти 

карактеристики. Секоја година чувајте 

ги семките од првите овошја што ќе 

созреат. Ако сакате растенија што се 

отпорни на болести не ги чувајте 

семињата од растенијата што се 

разболеле. 
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3. Чувањето семиња може да 

биде здодевно и со лош 

мирис: 

 

 

Растенијата ги чуваат семињата во 

разновидни пупки, лушпи, капсули, 

и други затворени делови кои 

честопати не се лесни за 

отстранување. Овој процес варира 

од видот на растението и бара 

одредени комплицирани техники 

што веројатно треба да ги изведете 

рачно или со некои посебни алати. 

 

Извор: https://www.youtube.com/ 

4. Семињата не се употребливи 

додека не созреат потполно: 

Ќе треба да почекате додека семето 

потполно созрее пред да го 

соберете затоа што ако предвреме 

се оддели од растението, семето 

нема да из’рти. Оптималната 

зрелост на семето е вообичаено 

подоцна од оптималната зрелост за 

берба. 

 

5. Важно е семињата соодветно да се 

складираат: 

 

Сувото семе треба да се чува во плик 

или пакување за семе означено со 

името на растението и датумот на 

собирање. За да се обезбеди 

долговечноста на семето, чувајте ги 

пакетчињата со семе во лимени 

конзерви на студено и темно место. 
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 Како да се засадува? 

„Лесни чекори за одгледување зеленчук и цвеќиња од семке“ 

Одгледувањето растенија од семке е извонреден начин да се започне со градинарство. Со 

соодветна светлина и некоја едноставна опрема, одгледувањето од засадување до собирање 

плодови е многу лесно. Добар избор за почетници се доматите, босилекот, зинијата и 

космосот. Ако сте почетници, прво одберете ги овие растенија, а потоа преминете кон 

покомплицирани семиња, како петуниите. 

1. Одберете го вистинското време. 

Започнете со проверка на пакувањето семки, 

тоа треба да ви каже кога да започнете со 

садење на семките.  

 
Извор: https://gardenerspath.com/ 

 

2. Најдете садови. 

Можете да ги посадите семките во скоро 

секој вид сад, само треба дa биде длабок 5-

7цм  и да има дупчиња за дренажа.  

 
Извор: https://gardenerspath.com/ 

 

3. Подгответе ја почвата за садење. 

 

Започнете со свеж и стерилен микс со 

кој ќе добиете здрав расад без болести. 
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4. Започнете со садење. 

Проверете што пишува на пакувањето на 

семињата за да знаете колку длабоко да ги 

засадите. 

 
Извор: https://happytotsnursery.co.uk/ 

 

Дополнителен совет: Можете да ги засадите 

растенијата во лушпа од јајце. Тоа додава хранливи 

материи во почвата, 

 
Извор: www.creativeconnectionsforkids.com 

бидејќи лушпата од јајцето е богата со калциум,   

а тоа ги брка штетниците и инсектите поради 

сировоста што ја има калциумот. 

 

Покријте ги семињата и притиснете ја 

почвата. 

 
Извор: https://dutch-passion.blog 

 

5. Одржувајте ја влажноста на 

семињата. 

Како што растат семињата, користете сад за 

наводнување за да ја одржувате  почвата 

влажна, но не кашеста. 

 

 

 

https://dutch-passion.blog/


 
 

 Алати кои ви се потребни  

Кога одлучувате за првпат да започнете со работа во градината, еден од првите чекори 

е да купите нови алати и прибор за да си ја олесните работата. 

 

Прво, треба предвид да земете неколку работи. Новите градинари не знаат за 

влијанието на градинарството на телото. 

 Градинарска шапка: Кога работите во градината, апсолутно е потребно да се 

заштитите од сонцето. Кога работите во градината, честопати ќе бидете во 

позиција кеде  делови од вашето тело ќе се изложени на сонце, па така 

градинарската шапка ќе ви помогне да ги заштитите деловите што се чувствителни 

на сонце. 

 Градинарски ракавици: Најдобриот избор за еден почетник се лесните ракавици 

од синтетичка кожа со зајакнати врвови на прстите. Со нив ќе се заштитите од 



27 
 

 

 

Содржината на оваа публикација ги одразува ставовите на авторот и е негова/ нејзина одговорност. 

Европската Комисија не презема никаква одговорност за употребата на информациите што истата ги содржи. 

остри предмети и ќе имате доволна флексибилност што сите практични ракавици 

ја имаат. 

 Штитници за колената: Коленичењето на тврда и нееднаква подлога, е сигурен 

начин со тек на време вашите колена да се оштетат. 

 

 

 Градинарски нож Хори: често се нарекува и „нож за почва“ или „нож за трева“. 

Овој популарен нож Хори е повеќенаменси алат што се користи и за копање и 

за сечење. Неговото сечило е остро од двете страни и на крајот има полу-остар 

врв. 
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 Рачен кастрач: Рачните кастрачи најмногу е користат за сечење гранки и стебла. 

Иако со ова се прекршува правилото „повеќе од една намена“, кастрењето е 

многу важна градинарска активност и секако дека има смисла за оваа задача да 

се има посебен алат. 

 Рачно гребло: Рачното гребло е вашиот прв избор за рамнење на почвата. 

Можете да го користите за измазнување на почвата, да ги отстраните штетните 

треви што не сте успеале да ги отстраните со вашиот Хори, или да ја 

обработувате почвата како со мини плуг. 

 Вадач на трева: Овој алат може да ви го олесни вадењето на тревата без 

употреба на хемикалии и без да им предизвикате штета на тревата и почвата во 

вашиот двор. 

 Ножици: Градинарските ножици се пример за градинарски алатки. Згора на тоа, 

тие се важен алат кој треба да го имате секогаш кога одите во градината или 

цветните леи. Тие се доволно силни за кастрење гранки, дрвја и грмушки. 
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 Гребло: Греблото овозможува да ги отстраните големите и малите камења и 

предмети што ја отежнуваат работата во градината пред да садите. Освен тоа, 

греблото се користи за израмнување на површината на почвата или за 

собирање отпад како што се листовите и тревите. 

 Лопата со кружна глава: Лопатата е основен алат за поголемиот дел од 

активностите околу градината, особено оние активности што вклучуваат 

отстранување или додавање на градинарски материјали како ѓубриво, гноиво, 
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прекривка, почва, и др. Без разлика дали собирате трева или ставате прекривка, 

копате длабока дупка или ја полните леата со ѓубриво, потребна ви е лопата со 

добар квалитет. 

 Градинарска виљушка: Градинарската виљушка е повеќенаменска алатка. Може 

да се искористи за браздење на тревниците, да се разбие згрутчената почва, да 

се направат дупчиња за засадување, да се измеша обработената земја, да се 

отстранат камчиња и треви, како и да се омекне тврдата почва. Со своите остри 

и силни запци, таа многу полесно може да навлезе во тежок терен. 

 Мотика: се користи за копање, дупчење, и делкање. Има долга рачка и цврста 

глава со вертикално сечило од секира и хоризонтално длето (мотика- секач), 

или копач и длето (мотика- копач). 

 Ножици за кастрење: Ножиците за кастрење со долга рачка ќе ви помогнат во 

грижата за тешко достапни места од градината, а најмногу оние немирни гранки 

од дрвото, што ви го блокираат сонцето. 
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Извор: Pinterest 

 

  Дизајн  на кровна урбана градина  

Во повеќето урбани подрачја, градинарот е ограничен со големината на просторот кој 

му е потебен. Ако видите дека ви снемува простор, или ако сакате надворешен дворен 

простор, тогаш работите за вас може да тргнат во нагорна насока, буквално. Можеби 

треба да размислите за креирање на кровна градина. Кровните градини се одличен 

начин за еден градинар да го прошири својот простор. Кровните градини се еколошки 

и прекрасен додаток за урбаните домови. Ако живеете во стан или куќа без градина,  

може да одгледувате украсни дрва и треви, цвеќиња, овошје и зеленчук.  

Кровните градини може да бидат оаза во урбаните средини со многу градби. Кровните 

градини носат многу придобивки-  вклучително и приватност како и многу сонце – но 

треба да запомните неколку работи во врска со урбаното градинарство пред да 
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почнете со засадување. Ако сте одлучиле да започнете своја кровна градина, еве како 

да почнете.  

Правила и локални прописи 

Најважниот аспект е да се откријат локалните прописи, правилата за изнајмен имот, 

или правилата на здружението на станари што се однесуваат на кровната градина. 

Кровните градини може да бидат забранети или да бараат посебен третман, затоа, 

секогаш е најдобро да се биде добро информиран за овие прашања пред да се 

потроши време и пари. 

 

Консултирајте се со архитект. 

Без оглед на тоа колку сте подготвени 

во техничка, физичка или психолошка 

смисла, секогаш е корисно да имате 

експерт кому можете да му се обратите. 

Има многу детали за кои треба да се 

погрижите при креирањето на кровната 

градина за кои можеби и не сте свесни 

во моментов. Архитектот ќе процени 

дали вашата куќа е безбедна и 

соодветна за изградба на урбана кровна 

градина. Некои градби едноставно не се 

дизајнирани да издржат дополнителна 

тежина како онаа што ја носи кровната 

градина.   



 
 

Други градби може да ја поднесат дополнителната тежина, но може да се ограничени 

само на одредено тежинско ниво. Архитектот или изведувачот ќе може да ви каже дали е 

ова случај и со вашата градба. 

Поставување на заштита од ветар во вашата кровна градина. 

Запомнете дека на вашата кровна градина може да е многу поветровито отколку во 

вообичаена градина. Затоа, на вашата кровна градина, ќе треба да поставите заштита од 

ветер. Обидете се да користите решетки или друг тип заштита од ветер за вашата кровна 

градина.  

 

 

 

Одбирање на систем за наводнување.  

Треба да размислите како да го планирате наводнувањето на растенијата во вашата убава 

кровна градина. На растенијата ќе им треба често наводнување, секако, но вие не сакате 

да носите тешки кофи со вода секој ден на покривот, тоа не е практично. Затоа, важно е од 

претходно да имате најдено добро решение. 

 

Поставување на почвата.  

Почвата честопати е најмалку интересниот дел за новиот градинар, но сепак, таа е 

најважниот дел од вашата градина. Добрата почва значи здрави растенија и помалку 

работа за вас. Ако растенијата ги одгледувате во садови или подигнати леи, ја имате 

предноста самите да ја донесете почвата (наместо да бидете ограничени на онаа што веќе 

ја има). Количината на потребната почва може да варира, затоа, пред да почнете со 

засадување, истражете ги вашите опции. 

 

 

Треба да запомните дека не треба целосно да го елиминирате струењето на 

ветерот, туку треба само да го намалите. 

 

Инфо: Почвата во садовите треба редовно да се заменува, обично секоја 

пролет. Можете да ја подигнете почвата, да пресадите и да додадете ѓубриво 

во постојната почва. 
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Избирање на вистинските растенија за вашата кровна градина. 

Бидејќи кровните градини добиваат многу сонце преку денот и може да е многу жешко во 

нив, се препорачуваат растенија кои толерираат суво време. Морате да ги земете предвид 

изложеноста на сонце, како и силниот ветер на вашата кровна градина. Бидејќи покривите 

ја задржуваат топлината, тие може да создадат микроклима што е едно ниво повисока од 

онаа во приземјените градини. Ќе ви требаат растенија што поднесуваат топлина, но 

бидејќи тие се во садови, веројатно нема да имаат поголема толеранција на студ од оние 

во приземјените градини. 

 

Некои од растенијата на кровните градини имаат ограничен коренски систем за кој не 

треба многу земја, како на пример билките и малите до среднo трајни растенија. На 

дрвјата и грмушките им треба повеќе почва и поголеми саксии, но не ви требаат многу за 

да имате убав естетски поглед. 
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Ако ги запомните  овие работи, ќе видите дека кро вната градина ќе ви 

даде прекрасно место кое ќе ви послужи за бегство од реалноста!  

 

 

 

 

 

Во овој дел, шест (6) организации од различни земји соработуваа за да создадат преглед 

на моменталната состојба на урбаните градини во Европа. Се спроведе анкета кај луѓето и 

професионалците, чија основна цел беше да се презентираат резултатите и ставовите за 

урбаните градини. Во овој дел се презентираат главните наоди од анкетата. Методите, 

дизајнот и инструментите се презентирани во додатокот на овој прирачник. 

Во полето на урбаното градинарство, потребен е општ осврт на европското законодавство 

и рамката за финансирање на урбаните градини како и основните познавања на оваа 

тема. Вториот дел од овој прирачник завршува со предлози од секоја земја во врска со 

препораките за политиките за развивање на концептот за урбано градинарство.  
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3. Истражување на европскиот проект „Урбано градинарство“ 

 Општо  

 

Како дел од УРБАН проектот, ги истраживме постојните проекти за урбано градинарство 

во партнерските земји. За оваа цел, се направи сеопфатно истражување во првата фаза од 

проектот, чии најважни резултати се наведени во ова поглавје. Транснационалните 

анализи на целокупниот примерок ќе ни овозможат да продолжиме кон значајните 

резултати на европско ниво. За успешното спроведување на УРБАН проектот, беше 

потребно добро организирано и стабилно истражување за да им се овозможи на 

партнерите на проектот да продолжат да работат на добра и стабилна основа. 

Истражувањето, кое следи по добро дизајнираниот пристап кој функционира на повеќе 

нивоа, се однесува на младите луѓе и на професионалците што работат со младите луѓе 

во полето на урбаното градинарство. Едукативниот материјал кој треба да се развие може 

да заземе облик на платформа за обука за е- учење како и мобилна апликација.  

Поспецифично, сите партнери на конзорциумот УРБАН требаше да извршат истражување 

со веќе постојни информации и извори во контекстот на урбаното градинарство, 

состојбата на младите луѓе и одржливите развојни процеси во нивните земји. 

Дополнително, сите партнери започнаа со теренски истражувања преку спроведување 

интервјуа со експерти за урбано градинарство и со младите луѓе во нивните земји. 

Резултатите од овие интервјуа, им овозможија на партнерите на УРБАН конзорциумот да 

развијат соодветна анализа во контекст на потребите и потенцијалот за урбаното 

градинарство во секоја земја. Во транснационалната анализа, има значителен и голем 

примерок од експерти и млади луѓе, со што истражувањето стана една од оние пан- 

европски студии во кои се поврзуваат урбаното градинарство и младите. 

Главните цели на УРБАН проектот може да резимираат на следниот начин: 
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 Развивање на обука и ресурси за учење што го поддржуваат професионалниот 

развој на новите и постојните практичари и едукатори во полето на образование 

на возрасните. 

 Активна вклученост на локалната младина која е загрозена од 

маргинализацијата. 

 Развивање на метод, програма и методологија за обука, вклучително и модуло 

за обука, засновани на активностите поврзани со поставувањето и одржувањето 

на урбаните градини. 

 Јаз во знаењето  

 

Врз основа на претходните прегледи на литературата и документирањето на постојната 

ситуација во заедницата, се заклучи дека, во полето на урбаното градинарство, 

литературата и моменталните истражувања се ограничени. Понатаму, различните 

димензии и импликации на урбаното градинарство остануваат неистражено поле. 

Главната целна група на УРБАН проектот се младите луѓе, а особено оние кои се од 

ранлива категорија и имаат потреба да најдат начин да се вклучат во општеството и на 

пазарот на трудот.  

Различните импликации и потенцијални придобивки од урбаното градинарство во оваа 

студија се истпитуваат преку истражувања на веќе постојни информации и извори, за 

секој национален контекст како и преку интервјуа со експерти и со млади лица. Иако 

одржливиот развој е еден од клучните приоритети на ЕУ, главниот фокус е да се истражи 

како „ботом ап“ иницијативите може да придонесат за институционални промени  кон 

поеколошки политики во Европа. Затоа, методологијата од оваа студија, примерокот од 

теренското истражување и целокупниот фокус во истражувањето на различните 

импликации од урбаното градинарство, имаат за цел да придонесат кон „заедничкото 

знаење“ во однос на оваа тема. 
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 Резултати од теренското истражување  

 

Генерално, целокупниот примерок од студијата се состои од 90 млади луѓе и 60 експерти. 

Примерокот е доволно голем и може да понуди јасен поглед кон урбаното градинарство 

на европско ниво. Сепак, како што е споменато погоре, има значителни разлики меѓу 

земјите што учествуваат во студијата, што значи дека резултатите ја претставуваат пан-

европската перспектива во однос на потенцијалот на урбаното градинарство, потребите и 

карактеристиките. 

Прво, даден е краток приказ на демографските податоци и други релевантни факти врз 

основа на целокупниот примерок од сите шест земји за секоја целна група. Потоа, се 

претставени главните наоди од истражувањето и на крај, се предлагаат заклучоци и 

препораки. 

Млади луѓе 

Примерокот од млади учесници се состоеше од 90 млади луѓе од 6 земји на ЕУ. 

Просечната возраст на учесниците е 23.3 години, а родовиот сооднос е 57% жени и 43% 

мажи. Мнозинството од младите учесници во студијата (67%) никогаш претходно не 

учествувале во активности за урбано градинарство, што може да се смета за јасен доказ 

дека урбаното градинарство сѐ уште не е популарно како практика кај младите луѓе во 

европските градови. Сепак, тоа што 33% од младите луѓе во минатото или сега 

учествувале во урбаното градинарство што е позитивна индикација, бидејќи тоа значи 

дека 1 од 3 лица се на некој начин запознаени со или вклучени во активностите на 

урбаното градинарство.  

Друго прашање што е од суштинско значење за моменталната состојба на урбаното 

градинарство е дали интервјуираните лица знаеле за тоа дали во нивната локална 

заедница има урбано градинарство. Скоро половина од учесниците (45%) одговориле 

позитивно, што покажува дека урбаното градинарство станува сѐ поприсутно во урбаната 

средина. 

Во следниот дел од интервјуто, беше побарано од учесниците да проценат некои изјави, 

со што би се опишале нивните ставови спрема урбаното градинарство. Прво, учесниците 
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беа прашани што мислат во однос на тоа колку урбаното градинарство е корисно како 

платформа за изучување нови работи. Најголемиот дел од учесниците одговорија дека 

урбаното градинарство има голем потенцијал да ги научи на нови работи. Од друга 

страна, младите учесници, беа скептични во однос на уделот кој урбаното градинарство 

го има во социјалната и вклученоста на пазарот на трудот и затоа оваа изјава беше 

оценета како изјава која не е целосно вистинита. Спротивно на тоа, учесниците беа полни 

со ентузијазам за урбаното градинарство, како добра можност да запознаат нови луѓе и 

да се дружат. Поточно, најголемиот дел од младите луѓе сметаат дека урбаното 

градинарство е совршена можност за дружење. Слично на ова, младите луѓе исто така 

сметаат дека урбаното градинарство има многу голем удел во климатските промени и 

одржливиот развој. На крајот, што се однесува на волјата да учествуваат во обуката за 

урбано градинарство, просечниот ранг на учесниците беше 5 на скалата на Ликерт која 

има 7 стапки (1 до 7).  

Слика3.1 : Мислењето на младите луѓе за УГ 

 

 

Во делот за отворени прашања, резултати од интервјуата укажуваат на позитивен поглед 

на урбаното градинарство во делот на младите учесници во студијата. Младите луѓе би 

сакале да бидат вклучени во активностите на урбаното градинарство, бидејќи го гледаат 
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промени и да 

придонесе кон 

одржливиот развој 

Би учествувал 

во обука за УГ 
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како добра можност за дружење и спријателување. Во овој контекст, мнозинството од 

младите луѓе сметаат дека урбаното градинарство е одлична алатка за социјална 

инклузија и развој на младите. Освен ова, одговорноста да се стекнат нови вештини во 

активностите на урбаното градинарство исто така се смета за важен елемент за многу од 

учесниците, како што може да се заклучи од нивните одговори.  

Во однос на потенцијалот на урбаното градинарство да им го отвори патот кон пазарот на 

трудот, младите луѓе се скептични. Попрецизно кажано, на прашањето „Дали сметате 

дека преку учеството во активностите на урбаното градинарство можете да си ги 

зголемите можностите да најдете работа?” одговорите на учесниците беа еднакво 

распределени на „да“ и „не“, 51% (или 37 млади луѓе) одговорија позитивно дека 

учеството во активностите на урбаното градинарство може да им ги зголеми можностите 

да најдат работа, додека 49% (или 35 лица) не беа оптимистични во тој поглед. 

Сепак, ова укажува на недостаток на информации и знаења во однос на вистинските 

импликации и потенцијал на урбаното градинарство во процесот на трансформација на 

општеството и економијата преку одржлив развој. Во овој контекст, одговорот на многу 

учесници дека урбаното градинарство не се промовира доволно , го потврдува нашиот 

став, дека нема доволно информации за влијанието на урбаното градинарство. Затоа, 

учесниците сметаат дека урбаното градинарство треба да се промовира преку 

платформите на социјалните медиуми и други нови технологии.  

 

Експерти 

Примерокот на експерти се состои од 58 лица од кои 54% се жени, а 46% се мажи. 

Просечната возраст на примерокот е 41.7 години, при што најмладиот учесник имаше 30, 

а најстариот 76 години. Просечниот број на години искуство на експертите е приближно 5 

години, додека образовнта позадина на мнозинството е терциерно образование и 

диплома за завршено универзитетско образование. Понатаму, мнозинството од 

експертите се моментално вклучени во активностите на урбаното градинарство, додека 

само неколку од нив биле вклучени во овие активности повеќе од 5 години. 
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Експертите, бидејќи се свесни за големото влијание од урбаното градинарство, како 

најважни ги истакнаа влијанијата врз храната, животната средина и екосистемот. Во оваа 

смисла, заедничката тема на сите интервјуа беше позитивниот придонес што урбаното 

градинарство може да го има врз одржливиот развој. Од друга страна, економските и 

социјалните димензии на урбаното градинарство има помало значење, според повеќето 

од експертите. 

Најголемиот дел од експертите од прва рака го доживеаја влијанието на урбаното 

градинарство врз социјалната инклузија. На пример, многу од експертите работат со 

мигранти или припадници на ранливите социјални групи и затоа сметаат дека урбаното 

градинарство е една од најдобрите активности што може да ги зближи луѓето. 

Исто така, најголемиот дел од експертите признаваат дека урбаното градинарство има 

многу голема моќ во социјалната инклузија, при што од 58 учесниците, само еден дал 

негативен одговор, а 57 одговориле позитивно на прашањето: „Дали мислите дека 

урбаното градинарство е добра алатка за развојот и социјалната инклузија на младите 

луѓе?“.  

Во однос на тоа која категорија вештини е најкорисна и потребна за еден поединец да 

биде вклучен во урбаното градинарство, експертите, како најважни ги ставаат 

социјалните вештини, потоа менаџерските и на крај, иако не помалку важни техничките и 

креативните вештини. Како што се гледа на Слика 3.2, одговорите на младите луѓе се 

речиси исти како и на експертите. Младите луѓе сметаат дека социјалните вештини се 

најважни за активностите од урбаното градинарство, а потоа техничките и креативните 

способности. Уште една разлика која треба да се спомене е просечната стапка на 

креативните вештини, бидејќи беше забележано дека младите ги оценуваат пониско од 

експертите.  
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Слика 3.2: Мислења на експертите за активностите на УГ 

  

 

За најважните димензии на урбаното градинарство, побаравме од експертите и младите 

луѓе да рангираат шест различни категории; т.е. храна, економија, општество, животна 

средина, екосистем и климатски промени. Резултатите беа помалку или повеќе исти во 

однос на целните групи, бидејќи влијанието врз животната средина и екосистемот се 

рангирани како најважни. Влијанието врз храната и животната средина е скоро еднакво 

значајно и за експертите и за младите луѓе. Треба да се забележи дека економската 

димензија е рангирана релативно ниско, додека експертите ги вреднуваат социјалните 

димензии на урбаното градинарство повисоко, во споредба со младите луѓе.  

 

 

 

 

 

 

 

Најважни вештини за УГ 

Млади 

Експерти 
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Слика 3.3: Мислење на експертите за најважните вештини за УГ 

 

 

Во делот за отворени прашања, експертите со нас ги споделија знаењата и искуството во 

однос на потеклото и потенцијалот на факторите за успех на урбаното градинарство. 

Поточно, сличноста која се забележува во одговорите на експертите е потребата да се 

подигне свеста за значењето на урбаното градинарство во локалната заедница и 

поширокиот урбан контекст. 

Од технички аспект, основната препрека е недостатокот на инфраструктура и понекогаш  

проблемите при наоѓањето на  парче земја во урбаната средина, кое е соодветно за 

создавање на урбана градина. Покрај тоа, мнозинството експерти ја истакнаа клучната 

улога на локалната заедница во развојот на урбаното градинарство, бидејќи 

подготвеноста и одлучноста на локалното население можат да надминат повеќе бариери 

кон создавање и развој на урбана градина според некои експерти. Сепак, како што беше 

споменато од многу експерти, во некои од земјите на нашето истражување, промената во 

регулативата и бирократијата во националниот контекст е од најголема важност, со цел 

да се создаде попријателски институционален контекст што овозможува создавање и 

одржливост на повеќе иницијативи за урбано градинарство. 
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Според најголемиот дел од експертите, моменталниот тренд со кој би се зајакнало 

урбаното градинарство се климатските промени и потребата да се одржи екосистемот. Со 

други зборови, експертите се оптимисти дека потребата за одржлив развој ќе придонесе 

урбаното градинарство да стане клучен фактор и главна компонента во процесот на ре-

ориентација на структурата и функцијата на урбаните средини. Најголемиот дел од 

експертите веруваат дека урбаното градинарство може да придонесе кон движењето на 

глобалниот одржлив развој и климатските промени. 

Најважните фактори што експертите ги предлагаат за успешно унапредувањето на 

урбаното градинарство ја вклучуваат потребата за образование, координација, здружен 

капитал од неколку чинители и менаџмент. Од технички аспект, најголемиот дел од 

експертите ја нагласија значајноста на соодветната земја/простор и финансирањето. Што 

се однесува на финансирањето, се споделија различни мислења. Некои од експертите 

веруваат дека, општините или локалните заедници треба да ги финансираат 

иницијативите за урбано градинарство. Други експерти тврдат дека ЕУ треба да го вклучи 

урбаното градинарство во главните цели на финансирање, додека други експерти сметаат 

дека локалните заедници можат да си ги дозволат овие расходи, сè додека 

инволвираните луѓе имаат подготвеност и соодветни вештини.  
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4. Правна и финансиска рамка за спроведување на 

урбаното градинарство во ЕУ  

4.1 Правна рамка во Европа  

Урбаното земјоделство како термин за истражување на европската политика има 

порелевантен фокус на биоземјоделството и безбедноста на храната и одржливоста. Во 

овој спектар, ги исполнува најголемиот дел од законските предуслови да биде 

„земјоделство“. Урбанизмот на земјоделството се вклучува како популарна тема на 

агендата на повеќето европски градови и ги исполнува најголемиот дел од целите на 

Стратегиијата за Европа 2020 за одржливо производство на храна, одржливо управување 

на природните ресурси, климатски активности и рамномерниот територијален развој.  

Во Европската Унија, која е урбанизирана и со загаден воздух, Европската комисија е 

подготвена да ја трансформира „сивата“ литература за зелена економија во ефикасна и 

доволна цел за новиот век. Во ова барање, ЗЗП (Заедничката земјоделска политика) и 

сродните регулативи на Европскиот парламент и на Советот, ги споменуваат урбаното и 

периурбаното земјоделство како начин на кој луѓето може да се вратат кон поздрав и 

одржлив екосистем. 

Политиката на ЕУ во најголема мера се занимава со деловни нацрт- закони, вклучително 

и можностите за поддршка на финансиските напори за поеколошка индустрија, кои се 

однесуваат на деловните планови на луѓето. Политиките за безбедност на храната, 

квалитетот на земјоделскиот производ и правата и безбедноста на потрошувачите меѓу 

другите политики, обезбедија високи стандарди за здравјето и безбедноста на храната во 

полето на потрошувачката на храна, а особено во делот за производство и преработка на 

храната.   

И покрај фактот дека на политиките на ЕУ им недостасува кристално чиста рамка за 

регулативи и законодавство кои се спроведуваат хоризонтално во сите земји членки, 

повеќето земји ги градат капацитетите за урбани политики на локално и на национално 

ниво. 
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 Финансиски алатки  

 

Додека земјоделските и заштитените области често се доживуваат како спротивставени, 

тие всушност имаат комплементарни улоги. Од една страна, земјоделските активности 

играат централна улога во управувањето со земјиштето на ЕУ и зачувувањето на 

нејзиниот биодиверзитет, бидејќи речиси половина од територијата се состои од 

земјоделско земјиште. Од друга страна, заштитените области во рамките на 

специјализираните програми како НАТУРА (NATURA) го гарантираат еко- наследството на  

земјата во ЕУ. Заштитените области и земјоделското производство се дел од истата 

територија и на поголем, поинтегриран рурален екосистем од кој стоките и услугите од 

природата можат да бидат оптимизирани со интегрирани комплементарни системи. 

Барајќи средства за финансирање на еко-системи, Европската унија покажува 

подготвеност да ги поддржи финансиски на доволен и ефикасен начин земјите-членки за 

урбано земјоделство преку заеднички и регионални фондови за финансиска поддршка 

или планови за инвестиции. Иако изгледа дека до сега го има изодено половина пат, ЗЗП, 

кој исто така ги дефинира активностите, го ограничува прашањето на урбаното 

земјоделство и го стеснува патот за зелената економија. Во некои земји-членки, 

финансиската поддршка е национално ориентирана или апсорбира средства од под-

фондови на ЕУ, додека во некои други делови на Урбаната агенда, ЕУ има заедничка 

насока. 

Програмите или финансиските институции, во однос на оваа тема, вообичаено не се 

отворено објавени, со што земјите членки одат кон изолација и индивидуални 

национални иницијативи. Низ годините, во многу земји, изразот „Урбано земјоделство“ 

се спродува во различни периоди. Финансирањето се смета дека треба да се врши главно 

од европските фондови, регионалните програми за финансирање и некои национални 

фондови, носејќи ја секогаш општата перспектива за одржливоста на животната средина.  
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Препораки за политиките  

Во овој последен дел се дадени препораки за политики засновани на горенаведените 

заклучоци и резултати, според нивото на примена, релевантните креатори на политики и 

исто така индикативниот временски распон; поточно, трите нивоа на примена се локално, 

национално и европско. Во оваа смисла, заклучоците од нашата студија како и 

препораките може да најдат примена на сите нивоа на европската пирамида, од локално 

до паневропско ниво. Освен тоа, поделбата на препораките за политиките може да се 

стават во временска рамка. Поточно, препораките на локално и регионално ниво може да 

се применат во краток временски период (помалку од една година), додека препораките 

на национално ниво може да се применат на среден рок (1 до 5 години). На крајот, 

препораките на ниво на ЕУ може да се применат на долг временски период, паралелно со 

климатската и енергетската рамка на ЕУ 2030 година.о 2030 година, паралелно со рамката 

за клима и енергија на ЕУ 2030.  

 

Препораки за политики за општинските и локалните заедници (краткорочни)  

 Општините и младинските организации треба да организираат активности за 

урбаното градинарство и активности за обука за ранливата категорија млади луѓе. 

 Општините и граѓанските организации треба да влезат во синергија со локалните 

бизниси, со цел урбаното градинарство да се поврзе со пазарот на трудот. 

 Младинските и граѓанските организации треба да развијат синергија со 

здравствените институции за да го искористат потенцијалот на урбаните градини за да им 

помогнат на луѓето кои патат од депресија и анксиозност. 

Препораки за политиките на националните влади и креаторите на националните 

политики (среднорочни) 

 Воведување на активности за урбано градинарство во училиштата (вонучилишни 

активности). 

 Иницијативи за развивање на активностите за урбаното градинарство н 

универзитетите и финансирање на добрите практики. 
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 Развивање на мрежа од синергии помеѓу универзитетите, граѓански организации 

локални бизниси со цел да се поврзат активностите од урбаното градинарство со пазарот 

на трудот. 

 Стимулирање на бизнисите за вклучување на урбаното градинарство во нивните 

активности за корпоративно- социјална одговорност (КСО) (Corporate Social Responsibility 

(CSR) ). 

Препораки политики за ЕК и креаторите на политики во земјите членки на ЕУ 

(долгорочени) 

 ЕК и националните влади треба да креираат попријателска институционална и 

законодавна рамка за урбаното градинарство. 

 ЕК треба да претстави урбано градинарство како приоритет за одржливиот развој 

на градовите.  

 ЕК треба да креира програма која е слична на Еразмус + за финансирање на 

активностите за урбаното градинарство во Европа. 
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Анекс I. Национално истражување 

 Македонија 

1. Вовед– Националниот контекст 

Урбаните градини во земјата во главно се домашни градини, кои се финансираат, 

креираат и користат од страна на поединци на површини во приватна сопственост, како 

дворови и тераси. Во изминатите неколку години имаше иницијативи од страна на 

невладини организации и академски институции за информирање, едукација и поддршка 

на граѓаните за да создадат свои приватни урбани градини. Од друга страна, концептот на 

општествени, односно заеднички градинарски активности на ниво на јавни површини е 

помалку познат. Првата општествена градина  во Скопје беше отворена во 2019 гоидна и е 

под раководство на невладината организација Зелената арка, а е финансиски поддржана 

од Градот Скопје. Градината е отворена за сите жители и е наменета за одгледување на 

главно градинарски култури, а придонесува и за зајакнување на локалната заедница, 

градење чувство на заедништво, како и промоција на еколошките стилови на живеење и 

производството на органска храна. Исто така, во изминатите неколку години, се 

поставуваат и училишни градини, главно преку Слоу Фуд Македонија. Оваа активност е 

поддржана од повеќе основни училишта низ земјата кои гледаат на започнувањето, 

одржувањето и користењето на градините како извор на знаење и можност за 

унапредување на вештинитие на учениците. Бидејќи концептот за урбано градинарство на 

јавните површини е релативно нов во земјата, нема соодветна законодавна рамка која би 

ги поддржала и дополнително би ги зајакнала овие активности. Земајќи го предвид бројот 

на луѓе, вклучително и младите, кои изразиле интерес за користење на првата заедничка 

градина во Скопје и за учество во едукативните активности во врска со урбаното 

градинарство, може да се забележи дека јавниот интерес во ова поле се зголемува.   

Ранливоста на младите работоспособни луѓе во земјата е голем проблем бидејќи стапката 

на невработеност на овие лица е над просекот на ЕУ.1 Стапката на невработеност кај 

младите лица (на возраст 15-24) за 2020 година (II) изнесуваше 33.8%.2  Освен тоа, 

соодносот на младите лица што не се ниту вработени ниту пак се вклучени во некаква 

програма за образование или обука (НЕЕТ) останува голем. 

                                                      

1 Петрески, Б., Давалос, Ј., В’чков, И. И Тумуаноска, Д. (2019). Студија за политиките бр. 22: Анализа на невработеноста на младите во 
Северна Македонија, Црна Гора и Србија. Финансиско размислување- Економско истражување и Институт за политика, Скопје. 
https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2019/03/Policy-study-22.pdf [пристапено на 07.07.2020 година]. 
2 Државен завод за статистика (2020). Анкета на пазарот на трудот (2020/II), T-05: Стапки на активност на населението по групи и пол 
(2020/II). http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/2.1.20.30_mk.pdf [пристапено на 07.07.2020 година]. 

https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2019/03/Policy-study-22.pdf
http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/2.1.20.30_mk.pdf
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Најголемиот дел од младите луѓе живеат во урбани средини кадешто загаденоста на  

воздухот претставува алармантен проблем. Во 2019, Македонија ја имаше највисоката 

годишна концентрација на PM 2.5 честички во Европа3 и 3,400 случаи на прерана смрт 

како директен резултат од загадувањето.4 Огромната загаденост на воздухот во зима 

влијае врз физичкото и психичкото здравје на младите луѓе, го ограничува нивното 

секојдневно функционирање и ги присилува да останат дома.5 Освен квалитетот на 

воздухот, има и многу други предизвици поврзани со животната средина и одржливоста, 

кои што се поврзани со водата, прилагодувањето на климатските промени, управувањето 

со отпад и хемикалии, и мерки за ублажување, како и едуцирањето за одржливиот 

развој.6 

2. Интервјуа со експерти и млади лица 

Истражувачки наоди од интервјуата со експертите 

Интервјуираните експерти имаа различни професионални профили, вклучујаќи 

ботаничари, земјоделски работници, академици и претставници на невладини 

организации што во моментот спроведуваат или спроведувале градинарски проекти. 

Најголемиот дел од нив сметаа дека најдобрите стратегии за подобрување на урбаното 

градинарство, особено за младите луѓе, треба да опфаќаат вклучување на градинарство 

во раните фази од образованието, како и низ понатамошните фази од формалното 

образование на младите. Двајца од експертите предложија да им се пристапи на младите 

лица преку платформите на социјалните медиуми што се популарни помеѓу нив.  

„Најдобрата стратегија би била рана едукација и учење во природа за 

градинарството и грижа за растенијата.“  (МКД УРБАН_02) 

Тие идентификуваа бројни препреки со кои се соочуваат оние кои сакаат да се вклучат во 

урбано градинарство, вклучително недостатокот од површини за урбано градинарство, 

финансиска поддршка, како и капацитети/едукативни активности и информации за тоа 

дали и како одредени јавни површини може да се искористат за урбаното градинарство.  

                                                      

3 Европска агенција за животна средина (2019). Квалитет на воздухот во Европа- 2019 извештај, Извештај на ЕЕО бр. 10/2019, стр. 31. 
https://bit.ly/37Oh1I9  [пристапено на 07.07.2020 година]. 
4 Ибид табела 10.1. 
5 Георгиевска, С. и Бојаџи, В. (2020). Анализа на наодите од истражувањата за состојбата со правата на децата во Македонија. Скопје: 
Прва детска амбасада во светот- Меѓаши- Република Македонија https://bit.ly/3jTndSp [пристапено на 07.10.2020 год].  
6 Европска комисија за Европа на ОН (2019). Преглед на состојбата со животната средина во Северна Македонија. 
http://www.unece.org/index.php?id=52683 [пристапено на 07.07.2020].  

https://bit.ly/37Oh1I9
https://bit.ly/3jTndSp
http://www.unece.org/index.php?id=52683
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Во однос на финансирањето на иницијативите на урбаното градинарство, сите експерти 

препорачаа користење на неколку различни извори на финансирање, вклучувајќи и 

финансиска поддршка од владата и академските институции, донации, грантови, 

истражувачките проекти и членарини. Сепак, тие наведуваат дека во фазата на 

поставување на градините, финансиската поддршка од страна локалните власти има 

клучна улога.    

„Локалната власт, првично треба да обезбеди средства за поставување на 

општествените урбани градини, но на долгорочен план, финансирањето треба да се 

обезбеди од различни извори. Градините треба да бидат независни и да преминат кон 

самофинансирање, како на пример преку наплата на членарини и продажбата на 

производите.“ (МКД_УРБАН_07) 

Експертите нагласија дека треба да се воведе соодветна правна рамка и урбаните градини 

треба да бидат законски регулирани и вклучени во локалните стратешки документи и 

акциски планови. Тие се изјаснија дека процесот на планирање треба да биде 

партиципативен и да ги вклучува сите релеватни чинители кои би можеле да дадат 

придонес.   

„Тие треба да ги вклучат граѓаните во процесот на планирање и одлучување за 

користењето и менаџментот на урбаните површини. Урбаниот развој и процесите на 

планирање не треба да опфаќаат само урбанисти, туку и етнолози, антрополози и 

социолози кои би придонеле со своето знаење кон дизајнирањето на квалитетни јавни 

површини.” (МКД_УРБАН_01) 

 „Законодавството за урбаното градинарство треба да се донесе со цел да се охрабри 

ефикасното користење на градскиот простор и да се определи кои области може да се 

искористат за урбани градини. Развојот на урбаните градини треба да се вклучи во 

акцискиот план на животната средина на локалните самоуправи.” (МКД_УРБАН_03) 

Експертите се согласуваат дека урбаното градинарство може да помогне за одржливиот 

развој и климатските промени, не само затоа што придонесува кон зголемување на 

зелените површини и зајакнување на локалното производство на храна, туку и поради тоа 

што урбаните градини може да постават добри практики кои се применливи и во други 

контексти.   

„Според моето мислење, урбаните градини треба да бидат еден вид оази за одржлив 

развој, односно микро системи што демонстрираат како треба да функционира еден 
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одржлив град …места кои даваат пример кој треба да се следи…места кои би 

послужиле како едукативни центри за одржлив развој…“ (МКД_УРБАН_01) 

Сите експерти исто така се согласија дека урбаното градинарство е добра алатка за развој 

и социјалната инклузија на младите лица, со тоа што им помага да стекнат работни 

навики, да ги подобрат своите социјални, технички и други вештини, да ги прошират 

своите мрежи и можности за социјализација. Многу од експертите споделија дека 

градинарството може да има одредени придобивки за добросостојбата и менталното 

здравје на младите исто така.  

„Градинарството може да им помогне на некои ранливи групи млади да го пронајдат 

своето место во општеството, други може да го искористат градинарството за 

терапевтски цели. Може да им помогне на младите лица да ја намалат негативната 

енергија и да ги подобрат својите вештини за комуникација.” (МКД_УРБАН_02) 

„Урбаното градинарство може да стимулира размена на идеи... да им помогне на 

младите луѓе да стекнат работни навики, како и демократски вештини... исто така 

може да придонесе кон зајакнување на солидарноста.” (МКД_УРБАН_05)  

Експертите проценија дека социјалните и креативните вештини се попотребни за 

активностите на урбаното градинарство, во споредба со техничките и менаџерските 

вештини за кои нагласија дека може да се стекнат преку вклучување во такви активности.  

 

Беа истакнати и низа критични фактори на успех за проектите за урбаното градинарство. 

Локацијата на урбаните градини и нејзината пристапност, поддршката од локалните 

власти, менаџментот и мотивацијата/посветеноста на градинарите беа помеѓу најчесто 

споменуваните критични фактори за успех.     
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Creative
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Табела 1: 
Какви вештини се потребни за активностите поврзани со урбаното 

градинарство?

Менаџерски  

Креативни 

Технички  

Социјални 
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Експертите укажаа на социјалните и аспектите поврзани со животната средина како 

аспекти кои се најтесно поврзани со активностите поврзани со урбаното градинарство.   

   

Истражувачки наоди од интервјуата со младите луѓе 

Социјалните и техничките вештини најчесто беа оценувани од страна на младите луѓе 

како вештини кои тие веќе ги имаат, а техничките и креативните вештини се сметаа за 

најпотребни за учеството во активностите поврзани со урбаното градинарство.  
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Табела 2: 
Која димензија е најповрзана со урбаното градинарство?
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Табела 3: вештини

What kind of skills you believe are necessary in the Urban Gardening Activities?

What kind of skills you think you are already possessing?

Менаџерски  

 

Креативни 

 

Технички 

  

Социјални 

 

Какви вештини сметате дека се потребни за активностите во урбаното градинарство?  

Какви вештини сметате дека веќе имате? 

 

Безбедност на храна      Економија          Социјален аспект     Животна средина      Екосистем   Климатски промени 
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Најголемиот дел од младите беа запознаени со урбаните градините поставени во 

дворовите, но само малкумина од нив знаеја за друг вид активности поврзани со 

урбаното градинарство, како што се заедничките градини. Тие забележаа дека зелените 

јавни површини заеднички се користат за одгледување на цвеќиња или други 

декоративни растенија, наместо овошје или зеленчук.    

„Во мојот град многу луѓе одгледуваат овошје и зеленчук во нивните градини“ 

(МКД_УРБАН_19) 

„…Сепак, најголемиот дел од градините кои се сместени меѓу зградите се користат за 

декоративни растенија, како цвеќиња и овошни дрвја, а зеленчук има помалку.” 

(МКД_УРБАН_11) 

Младите луѓе имаа различни мотиви за учество во активностите поврзани со урбаното 

градинарство, почнувајќи од желбата да научат како да одгледуваат органска храна, да 

придонесат кон подобрувањето на животната средина, да поминуваат повеќе време на 

отворено и да се социјализираат со луѓе кои имаат сличен интерес. Стекнувањето 

финансиска корист беше мотив само за неколкумина од интервјуираните.  
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7. I would participate in an urban gardening training
course

6. Urban Gardening can combat climate change and
contribute in the sustainable development of the…

5. Urban Gardening can help me meet new people
and socialize

4. Urban gardening can help me develop my skills and
achieve social and job market inclusion

3. Urban gardening can be a useful platform for
learning new things

2. I cannot find suitable training courses.

1. I enjoy learning for its own sake.

Табела 4: Образованието и урбаното градинарство

1. Сакам да учам затоа што уживам во тоа. 
 
 

2. Не можам да најдам соодветни обуки.  

3. Урбаното градинарство може да биде корисна 
платформа за учење нови работи.  

4. Урбаното градинарство може да ми помогне во развој на 
вештини и вклучување во општеството и на пазарот на труд.  

5. Урбаното градинарство може да ми помогне да 
запознавам нови луѓе и да се дружам.  

6. Урбаното градинарство може да помогне во борбата против 
климатските промени и да придонесе кон одржливиот развој.  

7. Би учествувал во обуката за урбаното градинарство. 
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„Сакав да научам како да садам и одгледувам храна за свои потреби. Би сакал да можам 

да одржувам своја градина во иднина.” (МКД_УРБАН_15) 

„Социјализирање, поминување време на отворено, забава и продуктивност.” 

(МКД_УРБАН_14) 

Се покажа дека урбаното градинарство може да им биде од корист на младите на многу 

различни начини, како што се стекнувањето на навики за здрава исхрана, подобрувањето 

на нивното знаење за одржливоста и запознавањето нови луѓе.  

„Подобра исхрана. Нови познаници. Развивање на свеста за одржливоста, нула отпад и 

влијание на урбаните градини врз вегетацијата и квалитетот на средината во која 

што живееме.” (МКД_УРБАН_16) 

Младите сметаа дека со учество во урбано градинарење тие потенцијално ми можеле да 

ги зголемат своите шанси за вработување, но сите беа скептични дека тоа би можело да 

стане нивни главен извор на приход во иднина. Сепак, тие забележаа дека ова можело да 

биде случај за некои од нивните врсници. 

„Да, некои млади луѓе може да продаваат храна што ја одгледуваат во урбаната 

градина и да живеат од тоа.” (МКД_УРБАН_13) 

„Урбаното градинарство може да им биде од помош на многу луѓе, бидејќи тие може 

да научат како да бидат одговорни и да создадат позитивни работни навики…..” 

(МКД_УРБАН_17) 

Тие ги проценија безбедноста на храната и аспектите на животната средина како најтесно 

поврзани со урбаното градинарство, а економските аспекти како подалечни.   
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Многумина споделија дека за жал, урбаното градинарството не е многу популарно помеѓу 

младите луѓе, бидејќи тие сѐ повеќе се оддалечуваат од земјоделството и градинарството 

како резултат на миграцијата од руралните во урбаните средини, како и поради тоа што 

треба да се направи уште многу за младите да се привлечат кон урбаното градинарство. 

Тие сметаат дека свеста треба да се подигне преку кампањи на социјалните медиуми и 

едукативни активности.    

„Урбаното градинарство може да биде поатрактивно преку претствување на овој 

концепт помеѓу младите луѓе во рамките на нивното формално образование и преку 

неговата промоција на социјалните медиуми и платформи, како и преку споделување 

на добри практики.” (МКД_УРБАН_15) 

 

3. Извештај за добри практики 

Добра практика бр.1: „Не игнорирај! Реагирај!“ Кампања која е дел од проектот 

„Поддршка на доброто владеење преку граѓанско учество за поголема 

транспарентност и отчетност на институциите во Македонија“, кој го спроведува 

Институтот за комуникациски студии. 

Во март 2019 година, Ботаничката градина при Природно-математичкиот факултет, 

Македонското биолошко друштво и Институтот за комуникациски студии организираа две 

еднодневни работилници за креирање и одржување урбана градина во склоп на 

кампањата за подобрување на животната средина „Не игнорирај! Реагирај!“ Во овој 

проект учествуваа околу шеесет учесници кои живеат во урбани средини со двор/ друга 

зелена површина во рамките на нивните згради или куќи кои може да се искористат за 
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Табела 5: Која димензија најмногу се поврзува со активностите 
поврзани со урбаното градинрство ?

Безбедност на храна      Економија          Социјален аспект     Животна средина      Екосистем   Климатски промени 
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креирање на урбана градина. Работилниците беа бесплатни, а семенскиот материјал 

беше обезбеден од организаторите. За време на работилниците, учесниците имаа 

можност да стекнат основни вештини за поставување и одржување на своите урбани 

градини. Најголемиот дел од учесниците во работилниците ги започнаа и уште ги 

одржуваат своите урбани градини во нивните дворови, тераси или покриви од нивните 

згради. За време на траењето на проектот персоналот од Ботаничката градина постојано 

ги посетуваше учесниците, ги следеше нивните урбани градини и им асистираше. 

Институтот за комуникациски студии направи и објави фото- приказни од урбаните 

градини.  

Иако Ботаничката градина нема доволно човечки ниту финансиски ресурси за да 

обезбеди продолжување на проектот на долгорочен план, персоналот е достапен и може 

да им даде совет за урбаното градинарство на заинтересираните граѓани доколку им 

треба. Освен едукативните работилници спроведени во рамките на овој проект, 

Ботаничката градина постојано нуди работилници за ученици од основно и средно 

образование.   

Овој проект вклучува голем број чинители, вклучително и академски институции и 

невладини организации, што придонесуваат со својата експертиза. Учеството на 

експертите во активностите поврзани со урбаното градинарство е од суштинско значење 

за едукативните активности и следењето на напредокот на поставените градини, додека 

вклученоста на една НВО која е специјализирана за комуникации доведе до помасовно 

ширење на резултатите од проектот. Овие активности спроведени во рамките на проектот 

може да се пренесат и во други контексти.   

Добра практика бр.2: „Развивање на прва урбана градина во Градот Скопје”, 

спроведено од страна на Зелената арка. 

Општествената градина „Бостание“, основана во рамките на проектот „Развивање на прва 

урбана градина во Град Скопје”, е простор наменет главно за одгледување на 

градинарски култури и други едногодишни или повеќегодишни јадливи растенија. 

Отворена е за граѓаните на Скопје кои можат да работат во неа колективно во 

заедничкиот дел од градината со обработлива површина од 1,500 m2, или поединечно во 

нивните доделени парцели од 50m2 за една сезона. По јавниот повик за учество во 2019, 

над 160 граѓани, вклучително и многу млади лица, изразија интерес за учество. 

Клучната вредност на заедничката градина е здружениот влог на граѓаните да научат како 

да работат во неа и да одгледаат одредена количина храна. Таа нуди можност за 
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хоризонтална размена на знаење и искуства не само околу градинарството, туку и во 

однос на други животни вештини. Сите градинари може да придонесат за менаџментот на 

градината и се вклучени во процесот на одлучување. Градината придонесува кон 

зајакнување на самодовербата на учесниците, нивното чувство на заедништво, ги 

унапредува еколошките, етичките и одржливите ставови и придонесува кон 

зголемувањето на зелените површини во градот.   

Општествената градина е неодамна отворена и нејзината инфраструктура уште не е 

целосно поставена, па се уште не е поминато доволно време таа да еволуира за да се 

стабилизираат поставените процеси и да се согледат постигнатите резултати. Структурите 

за следење и евалуација сѐ уште не се поставени. Проектот, финансиран од страна на 

Градот Скопје, завршува во август 2021 година и понатамошниот развој на градината ќе 

зависи од идни финансиски можности.  

Иако концептот за општествени градини е широко познат и застапен во други земји, 

општествената градина Бостание е прва од овој тип во Македонија. Во однос на 

технолошките иновации, системот за наводнување на градината вклучува и можност за 

закажување кој опфаќа планирање на протокот на водата за наводнување, времето на 

проток и циклусот. 

4. Заклучоци и препораки  

Во Македонија постои мала, но динамична заедница од поединци и организации кои го 

практикуваат и промовираат урбаното градинарство како алатка за подобрување на 

пристапот до органска храна, зајакнување на кохезијата во заедницата, зголемување на 

зеленилото во градовите, унапредување на можностите за учење за одгледување на 

храна и за други прашања поврзани со животната средина. Постојните проекти се 

насочени кон пошироката јавност, и главно недостасуваат активности кои се фокусираат 

конкретно на младите луѓе. Иако релевантните институции стануваат сѐ посвесни за 

придобивките од урбаното градинарство и ги поддржуваат ваквите иницијативи, има 

недостаток од законодавна и рамка за јавни политики која би довела до постратешки и 

координиран пристап. Помеѓу останатите бариери за развој на урбаното градинарство во 

државата се вбројуваат и недостаток од јавни простори за урбано градинарство, 

финансиска поддршка, како и капацитети/едукативни активности и информации за тоа 

дали и како одредени јавни површини може да се искористат за урбаното градинарство. 

Професионалците, како и младите ги препознаваат придобивките од учеството во 

урбаното градинарство за младите, но исто така и пошироките социјални, еколошки и 

економски придобивки.  
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Препораки за политиките:   

1. Да се усвои законодавна и рамка за јавни политики на национално и локално ниво 

за поддршка на урбаното градинарство и општествените градини. Правната и 

рамката за јавни политики треба да се дизајнираат преку партиципативни процеси, 

во ќе се вклучат сите чинители и тие треба да бидат засновани на добрите практики 

во другите европски земји. Меѓу другото, локалните власти треба да донесат 

политики кои ќе го поддржат урбаното градинарство и да се посветат долгорочно на 

креирањето на урбаните градини преку нивно предвидување во урбанистичките 

планови.  

2. Зголемување на  финансирањето за програми наменети за деца и млади, кои би ги 

покриле  почетни и оперативни трошоци, како и програми за обезбедување обуки и 

техничка помош. Ваквите програми треба да обезбедат долгорочна одржливост и да 

вклучуваат механизми за следење и процена.  

3. Локалните власти треба да идентификуваат и обезбедат земја и објекти за урбаното 

градинарство. Помеѓу другото, општините може да го евидентираат 

неискористеното јавно и приватно земјиште, да склучат договори за закуп на 

приватно земјиште, да го исчистат контаминираното земјиште и да одобрат 

употреба на општинско земјиште за урбано градинарство.  

 

Анекс II. Добро практики 

ДОБРА ПРАКТИКА 1 

Име на проектот „Не игнорирај! Реагирај!“ Кампања која е дел од проектот 

„Поддршка на доброто владеење преку граѓанско учество за 

поголема транспарентност и отчетност на институциите во 

Македонија“, кој го спроведува Институтот за комуникациски 

студии. 

Земја и област (регион 

град…) на спроведување 

Скопје, Македонија 
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Период за изведба 

 

2019-2020 година 

Извор на финансирањето Британска Амбасада Скопје 

Основање Во март 2019 година, Ботаничката градина при Природно-

математичкиот факултет, Македонското биолошко друштво и 

Институтот за комуникациски студии организираа две 

еднодневни работилници за креирање и одржување урбана 

градина во склоп на кампањата за подобрување на животната 

средина „Не игнорирај! Реагирај!“ Во овој проект учествуваа 

околу шеесет учесници кои живеат во урбани средини со двор/ 

друга зелена површина во рамките на нивните згради или куќи 

кои може да се искористат за креирање на урбана градина. 

Работилниците беа бесплатни, а семенскиот материјал беше 

обезбеден од организаторите. Освен едукативните работилници 

спроведени во рамките на овој проект, Ботаничката градина 

постојано нуди работилници за ученици од основно и средно 

образование.   

Важност Работилниците во рамките на проектот опфатија голем број 

теми кои на учесниците им беа практично илустрирани, 

вклучуваjќи: сеење семиња во контењери, мали чашки или леи 

за да се направи расаден материјал; подготовка на теренот за 

засадување на расадидните материјали во зависност од 

културите кои треба да се засадат; засадување на расадните 

материјали и понатамошно одржување на културите (прихрана, 

прскање, плевење, копање, грлење, и др.). Така, учесниците 

имаа можност да стекнат основни вештини за креирање и 

одржување на своите урбани градини. Проектот исто така има за 

цел да придонесе кон зголемувањето на зеленилото во главниот 

град, намалување на загадувањето на воздухот, како и на 
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граѓаните да им го производството на органска храна. 

 

Зрелост Најголемиот дел од учесниците во работилниците ги започнаа и 

уште ги одржуваат своите урбани градини во нивните дворови, 

тераси или покриви од нивните згради.  

Процена и надзор За време на траењето на проектот персоналот од Ботаничката 

градина постојано ги посетуваше учесниците, ги следеше 

нивните урбани градини и им асистираше. Институтот за 

комуникациски науки направи и објави фото- приказни од 

урбаните градини на кои беше прикажан нивниот напредок низ 

времето.  

Преносливост Овие активности може да се пренесат и во други контексти.   

 

Одржливост  Ботаничката градина нема доволно човечки ниту финансиски 

ресурси за да обезбеди продолжување на проектот на 

долгорочен план. Сепак, тие се отворени за давање совети за 

урбаното градинарство на заинтересираните граѓани доколку им 

треба. 

Иновации 

 

Овој проект вклучува голем број чинители, вклучително и 

академски институции и невладини организации, што 

придонесуваат со својата експертиза. Учеството на експертите во 

активностите поврзани со урбаното градинарство се од суштинско 

значење за едукативните активности и следењето на напредокот 

на поставените градини, додека вклученоста на НВО која е 

специјализирана за комуникации доведе до помасовно ширење 

на резултатите од проектот.  

 

ДОБРА ПРАКТИКА 2 

Име на проектот „Развивање на прва урбана градина во Град Скопје“ спроведено 
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од Зелената Арка 

Земја и област (регион 
град…) на спроведување 

Ново Лисиче, Општина Аеродром, Скопје, Македонија 

 

Период за изведба 

 

2019-  

Извор на финансирањето Град Скопје 

 

Основање Општествената градина „Бостание“, основана во рамките на 

проектот „Развивање на прва урбана градина во Град Скопје”, е 

простор наменет главно за одгледување на градинарски 

култури и други едногодишни или повеќегодишни јадливи 

растенија. Отворена е за граѓаните на Скопје кои можат да 

работат во неа колективно во заедничкиот дел од градината со 

обработлива површина од 1,500 m2, или поединечно во 

нивните доделени парцели од 50m2 за една сезона. По јавниот 

повик за учество во 2019, над 160 граѓани, вклучително и многу 

млади лица, изразија интерес за учество.  

 

Важност Клучната вредност на општествената градина е здружениот влог 

на граѓаните да научат како да работат во неа и да одгледаат 

одредена количина храна. Таа нуди можност за хоризонтална 

размена на знаење и искуства не само околу градинарството, 

туку и во однос на други животни вештини. Градината 

придонесува кон зајакнување на самодовербата на учесниците, 

нивното чувство на заедништво и припадност на заедницата и го 

охрабрува граѓанското самоорганизирање и делување. Ваквите 

можности се исклучително важни за маргинализираните млади 

луѓе. Исто така, општествената градина ги унапредува 

еколошките, етичките и одржливите ставови и придонесува кон 

зголемувањето на зелените површини во градот.   
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Зрелост Општествената градина Бостание е неодамна отворена и 

нејзината инфраструктура уште не е целосно поставена.  

Процена и надзор Структурите за следење и евалуација сѐ уште не се поставени во 

општествената градина Бостание. 

Преносливост Овој проект е применлив и во друг контекст. 

Одржливост  Проектот, кој се финансира од страна на Градот Скопје, завршува 

во август 2021. Понатамошниот развој на градината зависи од 

можностите за финансирање.  

 

Иновации 

 

Иако концептот за општествени градини е широко познат и 

застапен во други земји, општествената градина Бостание е прва 

од овој тип во Македонија. Затоа, со неа урбаното градинарство 

се воведува во националниот контекст. Сите градинари може да 

придонесат кон менаџментот на градината и се вклучени во 

процесот на одлучување. Во однос на технолошките иновации, 

системот за наводнување на градината вклучува и можност за 

закажување кој опфаќа планирање на протокот на водата за 

наводнување, времето на проток и циклусот. 
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