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наслов: “Истражување на задоволството на потрошувачите во функција на новата маркетинг 

парадигма за партнерски односи со потрошувачите (Customer Relationship Marketing-CRM)”.  

Во 2014 година, докторира на Економскиот факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- Скопје, 

креирајќи сопствена методологогија за реализација на процес на стратегиско маркетинг планирање 

и брендирање на населените места (држави, градови и сл.), со што станува прв и единствен доктор 

на науки во Р.Македонија од оваа област.  

Својот образовен развој го надградува преку континуирано и активно учество на бројни 

конференции, семинари и тренинзи, поврзани со областите на неговиот интерес. При тоа, во 

периодот мај-јули 2010, реализира и тримесечен студиски престој на School of Business and 

Economics, Linnaeus University-Växjö, Sweden, каде, покрај другото има прилика “од прва рака” да се 

запознае со мерките за поддршка на иновациите, претприемништвото и “паметните градови”, како 

и со начинот на организирање на бизнис-инкубаторите и научните паркови во една од 

најиновативните земји во светот. 

Неговата клучна експертиза е во областите на иновативниот маркетинг, истражувањата на 

задоволството на клиентите, стратегискиот менаџмент, претприемништвото и локалниот економски 

развој.  

 За авторот  

 

Д-р Игор Андреев, актуелен Претседател на Институтот за маркетинг 

истражувања (ИМИ), додипломските студии ги завршил на Факултетот 

за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во Скопје, а 

магистрирал на Економскиот факултет на Универзитетот “Св. Климент 

Охридски”-Битола, на фокусниот сегмент-маркетинг менаџмент од 

студиската програма по Бизнис администрација-МБА-менаџмент, каде 

во 2007 година успешно го одбранува магистерскиот труд со наслов 



 
 

Огромното консултантско искуство во овие области го стекнува преку испорака на голем број 

тренинзи и семинари, во кои има обучено над 1000 луѓе, потоа со реализација на преку 15 маркетинг 

истражувачки проекти, како и со експертското учество во изработка на стратегии за локален 

економски развој, но и посебни секторски стратегии за поддршка на иновациите, 

претприемништвото и семејните бизниси, за развој на основното образование и др., во повеќе 

македонски општини и региони. 

Вредноста на неговото професионално портфолио и експертиза, значително се зголемува 

благодарејќи и на: 

 академското искуство, кое го стекнува во периодот од 2008 до 2012 година, работејќи како 

асистент на Економскиот факултет при УКЛО-Битола, на катедрата за маркетинг менаџмент и 

бизнис, како и на “Бизнис Академијата Смилевски-БАС” - Скопје, каде е избран како стручен 

соработник по предметите: Вовед во бизнис, Маркетинг и Продажен менаџмент, 

 ангажманите на голем број проекти финансирани од домашни и странски донатори (пр.: ЕУ, 

УНДП и др.),  

 поседувањето практични вештини, стекнати низ работата како “менаџер за продажба” и 

“менаџер за односи со клучни клиенти” во неколку услужни и производни компании од 

приватниот сектор, 

 искуството во директното менаџирање со локалниот развој, стекнато во периодот од 2000 до 

2005 година, кога бил член на Советот на општина Велес,  

 стекнатата позиција во Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република 

Македонија (АППРМ), каде од 2011 година е регистриран како советник-генералист во 

областите: маркетинг, истражување на пазарот, менаџмент, обликување, изработка и 

проверка на бизнис план, 

 кокреаторството на неколку иновативни проекти во областа на социјалното 

претприемништво, како што се: “Најуспешните студенти учат од најуспешните претприемачи”, 

STUBRAND Macedonia и др., кои успешно се започнуваат и реализираат во периодот во кој  

Д-р Андреев е еден од сосопствениците на консултантската фирма “Центар за поддршка на 

  

 



 
 

бизнисите Висион Консалтинг” - Скопје и Потпретседател на Националната Асоцијација на 

Престижни Академски Граѓани-НАПАГ, како и 

 авторството и коавторството на десетина истражувачки трудови, книги, учебници, прирачници 

и др., во областите на неговиот интерес. 

 

Д-р Игор Андреев е на возраст од 44 години. Оженет е и е татко на две деца. Активно се служи со 

англискиот и српскиот јазик. 

 

Контакт: 

Д-р Игор Андреев 

Претседател на Институтот за маркетинг истражувања - ИМИ 

Тел. 078 739 500 

е-пошта: andreevigor@yahoo.com 
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I    ПОИМ ЗА МАРКЕТИНГ/МАРКЕТИНШКА ОРИЕНТАЦИЈА И БРЕНДИРАЊЕ НА 

ОПШТИНИТЕ 

 

Прв и многу важен чекор во процесот на изработка на маркетинг стратегија за брендирање на 

општините, заради зголемување на нивната видливост, е локалните власти и администрацијата да 

започнат да размислуваат маркетиншки.  

Притоа, примената на маркетингот4 од страна и на општините не значaт само активности за 

рекламирање и односи со јавност (Public Relations - PR), во насока пред сѐ на лична промоција на 

градоначалникот. Нејзината суштина се состои во прифаќање на начинот според коишто делуваат 

успешните компании од приватниот сектор, за кои најважното нешто се нивните постоечки, но и 

потенцијални клиенти.  

Имено, тие размислуваат за креирање на производите/услугите, за компанијата и воопшто за целиот 

начин на „водење на бизнисот“ од гледна точка на своите клиенти. Или, за да се размислува 

маркетиншки (не само во профитните, туку и во непрофитните организации, општините и сл.) секогаш 

треба да тргнува од пазарот/целните групи клиенти („од надвор“), па да се враќа назад („кон внатре“), 

а не обратно, при што5 : 

Прво, јасно треба да се сегментираат и таргетираат постојните и потенцијалните целни групи 

клиенти6  и да се добијат информации за тоа што за нив претставува вредност (кои се нивните реални 

потреби/проблеми/очекувања, како тие донесуваат одлука за изборот на општината која ќе се 

посети, во која ќе се инвестира, живее, работи и сл.), 

Второ, да се дисеминираат овие информации низ фирмата, организацијата, општинската 

администрација и сл., за да станат достапни до сите вработени, бидејќи само на тој начин (доколку 

сите размислуваат маркетиншки) може да се очекува успех во примената на маркетингот, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
6

 најчести англиски термини, со кои се означуваат клиентите на општината, во литературата од оваа област се: city 

customers и place customers. Со оглед на несоодветноста на буквалниот превод, кој би гласел „купувачи на градот“, 

најсоодветен македонски термин кој ќе се користи и во овој документ е „клиенти на општината“.  

 

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА МАРКЕТИНГОТ/МАРКЕТИНШКАТА ОРИЕНТАЦИЈА НА ОПШТИНИТЕ? 

4
 најчести англиски 

термини за 

маркетинг на 

општини, во 

литературата од 

оваа област се: city 

marketing и place 

marketing. Имајќи ги 

во вид спецификите 

на нашиот систем на 

локална 

самоуправа, во овој 

документ ќе се 

употребува 

терминот 

„маркетинг на 

општини“, 

5
 за сите димензии, 

поврзани со 

проценката на 

нивото на примена 

на маркетингот/ 

маркетиншката 

ориентација од 

страна на 

општините, 

подетално може да 

се погледне во 

Анекс 1 на овој 

документ, 

 



 
 

Трето, да се креира вредноста (производите/услугите, општинската понуда и сл.), согласно 

расположивите информации за таргетираните клиенти, но и за понудите на клучните конкуренти, за 

да може да се идентификуваат „уникатните точки на разлика“ (USP - Unique Selling Points) или 

„конкурентските предности“, со кои ќе направи јасна диференцијација на сопствената, од понудите 

на конкуренцијата,      

Четврто, со примена на стратегиски пристап и интегрирана маркетинг комуникација да се 

искомуницира/промовира вредноста на понудата до соодветните целни групи (да се зголеми 

видливоста на општинската понуда), имајќи ги во вид расположивите информации за каналите на 

комуникација коишто тие најчесто ги користат, при што во комуникациската стратегија треба да 

доминираат „уникатните точки на разлика” и 

Петто, откако понудата ќе се испорача до крајните корисници, или целните групи клиенти за кои е 

наменета, треба постојано да се добиваат повратни информации (директно од нивна страна и на сите 

можни начини), за тоа во која мера таа ги исполнила и/или надминала нивните очекувања (треба да 

се мери степенот на нивно задоволство од разни аспекти коишто се однесуваат на квалитетот на 

општинската понуда, како на пример: квалитетот на услугите добиени од општинската 

администрација, условите за водење бизнис, квалитетот на образовните услуги, чистотата во 

општината, транспарентноста, љубезноста на локалното население и сл.)7 

 

 

Сегментацијата, претставува „процес на групирање на пазарите на помали хомогени групи клиенти 

кои се однесуваат на ист начин или имаат слични потреби“. Имајќи го ова во вид, постојните, но и 

потенцијалните: 1. жители, 2. инвеститори/бизниси и 3. посетители/ туристи, претставуваат три 

централни и пошироки групи на клиенти (сегменти) на секоја општина. . Притоа, постојните жители 

и компании се нарекуваат уште и „внатрешни клиенти“ на општината, додека потенцијалните нови 

инвеститори и туристи се нарекуваат нејзини „надворешни клиенти“. 

2. КОИ СЕ ТРИТЕ ЦЕНТРАЛНИ ГРУПИ КЛИЕНТИ (СЕГМЕНТИ) НА ОПШТИНИТЕ? 

7 
повеќе за методите и техниките 

кои се применуваат при 

реализацијата на целосен процес 

на истражување на 

задоволството и лојалноста на 

клиентите (Customer Satisfaction 

Research – CRS process), за 

потребите на општините, може 

да се прочита во следниот извор: 

Андреев, И. (2014), Маркетинг 

истражување во функција на 

примена на маркетиншката 

ориентација во процесот на 

стратегиски менаџмент на 

населените места, докторска 

дисертација, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, 

Економски факултет - Скопје   

 



 
 

8
 со поимот 

„маркетери на 

општината“ се 

означуваат сите 

вработени во 

општинската 

администрација чии 

работни задачи 

имаат поврзаност со 

маркетингот на 

општината 

Според оваа сегментација, како инвеститори се третираат пред сѐ компаниите чиј фокус се 

инвестициите и водењето бизнис во градот, но тука би можеле да се сместат и донаторите (домашни 

и/или странски), кои располагаат со финансиски средства за реализација на локални развојни 

проекти, потоа исселениците во странство, кои во даден момент би можеле да вложат средства во 

започнување бизнис, или во донации за развој на локалната заедница и др.  

Во поширокиот сегмент - посетители/туристи, се сместени сите туристи, како клиенти чиј фокус е 

времен престој или посета на општината, независно од целта на нивната посета (пр.: одмор, бизнис, 

транзит и сл.). Всушност, овие, но и голем број други критериуми, им стојат на располагање на 

маркетерите на општините8  за понатамошна и поспецифична сегментација на трите пошироки групи 

клиенти. 

Слична констатација се однесува и за сегментот - жители на општината (во поширока смисла 

погледнато), во кои се опфатени сите граѓани (резиденти) кои живеат во населеното место, независно 

од тоа дали се вработени (во општината или надвор од неа), или невработени, дали во даден 

временски период (пример во летните месеци) престојуваат во општината, но немаат живеалиште 

(нерезиденти) и др. Се разбира, согласно спецификите на општината и нејзините стратегиски 

приоритети, овие и други поспецифични подсегменти може да се издвојат како посебни, преку нивно 

дефинирање врз основа на голем број географски, демографски, психографски и бихејвиористички 

варијабли. 

Така на пример, жителите, може потесно да се сегментираат и според: фазата на животниот циклус 

на семејството, полот, возраста, економската моќ, припадноста кон определена култура и субкултура 

(пр.: раса, религија, националност и сл.), географското подрачје каде живеат (пр.: населба, месна 

заедница и сл.), степенот на образование, животниот стил и др. Така на пример, не се исти потребите 

на оние семејства коишто имаат деца во предучилишна возраст, со оние чии деца учат во основното 

образование, или пак завршуваат средно училиште.   

Туристите како поширока целна група, покрај тоа што може потесно да се сегментираат според целта 

на посетата (пр.: одмор, бизнис, транзит и сл.), може да се класифицираат и според: 



 
 

 државата/регионот/општината од каде доаѓаат, јазикот кој го зборуваат, националноста, 

расположивиот приход, возраста и животниот циклус на семејството (пр.: млади брачни парови со 

едно дете, пензионери и др.), времетраењето на посетата, преференците кон активен или пасивен 

престој, посакуваните бенефити и атракции (пр.: цена, природни убавини, културни настани, 

комоција во сместувачките капацитети, храна, забава, рекреативни содржини и сл.). Па така, доколку 

најбројните туристи во некоја општина доаѓаат од странска земја, би можело да се креираат и 

промовираат културни настани на нивниот мајчин јазик. 

Притоа, податоците за туристите кои еднаш ја посетиле општината треба да послужат како 

доминантен извор за добивање информации за нивно јасно сегментирање. Дополнително, преку 

директно испитување на овие туристи, може да се добијат одговори и на голем број други прашања 

поврзани со креирање на нивниот профил, при што покрај другите (пр.: Колку денови престојувале? 

Колку средства потрошиле? и сл.) како најважни се издвојуваат следниве: 

 Зошто се одлучиле да ја посетат општината? 

 Кои канали на комуникација ги искористиле за да се информираат за општината?  

 Што е тоа што било пресудно за нивниот избор? 

 Дали ова им е прва посета? 

 Дали се задоволни од престојот? 

 Дали имаат намера да дојдат повторно?  

 Дали имаат намера да ја препорачаат општината и на други потенцијални туристи? 

И, крајно, како клучни варијабли за поспецифична сегментација на инвеститорите/ бизнисите, би 

можеле да се искористат: големината, дејноста, географските пазари на кои ги продаваат своите 

производи/услуги, влијанието врз локалните компании, бизнис-филозофијата (пр.: краткорочна, 

наспроти долгорочна), поврзаноста со локалната заедница и др. Сосема е јасно дека потребите на 

малите и семејни бизниси кои продаваат на локалниот пазар, не се исти со потребите кои ги имаат 

извозно ориентираните големи фирми.    

Се разбира, како специфични целни групи може да се третираат и разни други поединци, 

 

 



 
 

организации и институции, како на пример: влијателни и познати личности, новинари и сл. кои можат 

бесплатно да ја промовираат општината, потоа непрофитните здруженија, кои помагаат за развојот 

на локалната заедница, но, притоа и очекуваат финансиска и институционална помош од страна на 

локалните власти во реализацијата на своите програмски цели и др.  

 

 

Анализата за потребите на трите централни групи клиенти, корисно е да се прави од аспект на 

проценка на атрактивноста на општината од нивна страна, погледната пред сè како физичка локација, 

која заедно со нејзиното непосредно опкружување, треба да биде доволно привлечна за: живеење, 

(„livability“), инвестирање („investibility“) или за посета („visitability“). Така, потребите за обезбедување 

соодветни локации и објекти „за живеење“ (за жителите) и „водење бизнис“ (за компаниите), како и 

за „привремено сместување“ (за туристите), имаат приоритет кај постоечките или идните клиенти на 

општината. 

Ова значи дека атрактивноста на која било општина како „локација за живеење“ зависи, пред сè, од 

расположливоста на соодветни објекти за домување (станови, куќи и сл.), но и од привлечноста на 

нивната непосредна околина (безбедноста, постоењето паркинг-простор, комуналните услуги, 

зелени површини, ефикасни противпожарни служби и сл.), како и од просечната цена по која тие 

може да се купат или изнајмат под закуп. Дополнително, при проценката на атрактивноста, жителите 

ги земаат во вид и можностите за вработување, започнување сопствен бизнис и сл., но и за превоз 

(особено јавен) до работното место, за раст и развој на децата, потоа климата и природните услови, 

трошоците за живот, но и застапеноста на трговски продавници за храна, облека, лекови и сл., како 

и на соодветни инфраструктурни објекти за образование, лекување, одмор, спорт, култура, забава, 

рекреација, дружење, и др.   

И привлечноста на општината како „локација за инвестирање“зависи, пред сè, од расположливоста 

на соодветни објекти за водење на бизнисот (производствени погони, административни згради и сл.),  

3. КОИ СЕ ПОТРЕБИТЕ НА ТРИТЕ ЦЕНТРАЛНИ ГРУПИ КЛИЕНТИ (СЕГМЕНТИ) НА ОПШТИНИТЕ? 



 
 

но и од атрактивноста на нивната непосредна околина (постоењето на соодветна комунална, патна 

и телокомуникациска инфраструктура, како и простории за живеење, паркинг и чување на залихите, 

висината на трошоците за нивно одржување, близината до железничка пруга, автопат и сл.). Притоа, 

бизнисите се интересираат и за сегашниот и идниот пазарен потенцијал, како и за расположивоста и 

пристапот до универзитетски и истражувачки центри, соодветна работна сила, снабдувачи, 

дистрибутери, превозници, финансии, општински и државни субвенции и сл., но и за квалитетни и 

брзи услуги добиени од општинската администрација, за квалитетот на живот во општината и 

пошироко во регионот и др. 

Објектите за времено сместување (хотели, апартмани, хостели и сл.) како и привлечноста на нивната 

непосредна околина (комфорот и чистотата на собите, дизајнот на објектот, постоењето на ресторан, 

спа-центар, паркинг-простор и сл.), исто така, имаат големо значење при проценка на атрактивноста 

на општината и од страна на туристите, независно од тоа што нивниот престој е со ограничено 

времетраење. Сепак, за посетителите кои се дојдени за одмор доминантни се останатите фактори 

кои се однесуваат на застапеноста на атрактивни содржини со забавен и културен карактер (плажи, 

забавни паркови, спортски терени, ноќен живот, уметнички галерии и музеи, историски (стари) 

делови од градот  и сл.). За туристите кои доаѓаат на краткотрајни екскурзии најважни може да бидат 

објектите за шопинг, додека за бизнис-туристите инфраструктурата која е поврзана со одржувањето 

на деловните состаноци (конференциски сали, опрема за презентации и сл.).    

Од претходните дискусии може да се констатира дека наспроти заедничките потреби (пр.: квалитет 

на живот) за чие задоволување се заинтересирани исти целни групи (пр.: жители и инвеститори) во 

многу случаи се јавуваат и драстични разлики во нивните приоритетни потреби (пр.: туристите кои 

времено престојуваат во градот немаат интерес за квалитетна локална образовна инфраструктура, 

додека жителите не ги разгледуваат пансионските понуди на хотелските капацитети и сл.). Сето ова 

само ја потврдува комплексноста во процесот на креирање на „тоталната понуда“ на една општина, 

со која треба да се направи баланс во задоволувањето на потребите на сите нејзини клиенти. Во исто 

време, оваа анализа ја докажува и неопходноста од обезбедување различни видови информации за 

жителите, инвеститорите и туристите (согласно нивните специфични потреби) во маркетиншките  



 
 

напори на општината за нејзина промоција како атрактивна локација за живеење, водење бизнис или 

посета.   

Всушност, балансирањето во задоволувањето на потребите на трите централни групи клиенти 

претставува најголем предизвик за успешна примена на маркетингот од страна на општините. 

Притоа, до пред извесно време, се забележуваа мали разлики помеѓу американската филозофија на 

размислување според која, привлекувањето нови бизниси и туристи треба да е најважно, бидејќи тоа 

ќе придонесе за освојување нови жители, и европската, која, без да го оспорува ова тврдење, сепак 

приоритетот го ставаше на напорите за подобрување на квалитетот на живот на постојните жители, 

што според оваа логика е основен предуслов за нивно задржување (особено на најталентираните), а 

со тоа и за привлекување и на нови бизниси и туристи.  

Сепак, во последно време речиси е постигнат консензус, според кој локалните жители на општината 

треба да се нејзините најважни клиенти. Зголемувањето на нивното задоволство и континуираното 

подобрување на квалитетот на живот треба да биде крајната цел на маркетинг-активностите на секоја 

општина. Со тоа не се намалува воопшто важноста и на напорите за привлекување нови инвеститори 

и туристи. Напротив, и нивното значење е огромно, но и тие треба да се посматраат пред сè како 

комплементарни маркетинг стратегии кои во крајна линија треба да придонесат кон остварување на 

оваа цел. 

 

 

Производот, во бизнис контекст се дефинира како „збир на карактеристики“ или „сето она, со чија 

помош може да се задоволат потребите на клиентите“, независно дали станува збор за материјални 

добра (пр.: автомобил, компјутер и др.) или за услуги (пр.: образовна, здравствена и др.). Во најново 

време, сѐ почесто се користи терминот „тотален производ/понуда“, со што се означува понуда во 

која покрај карактеристиките на „физичкиот производ“ (пр.: амбалажа, дизајн, вкус и др.), како основа 

за нејзина диференцијација се вклучуваат и мноштво услужни елементи (пр.: испорака, гаранции,  

4. ШТО ПРЕТСТАВУВА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ „ТОТАЛНАТА ПОНУДА“ НА ОПШТИНИТЕ? 



 
 

постпродажни услуги и др.), при што сѐ позначаен станува и имиџот на брендот, со чија помош 

вредноста на основниот производ може значително да се зголеми (added value). 

Имајќи го ова во вид, маркетерите на општините треба да знаат дека и трите централни групи 

општински клиенти,  ја гледаат општината како производ кој претставува збир од карактеристики 

(критериуми за вреднување), при што само мал дел од нив (најважните според нивната субјективна 

проценка) се пресудни при донесувањето на одлуката за избор на општина за живеење, водење 

бизнис или за посета (пр.: за инвеститорите тоа може да бидат: стратегиската локација, квалитетот 

на живот и производните трошоци). Или, според маркетиншкиот поглед на „тоталната понуда на 

општината“, појдовна точка во нејзиното креирање треба да биде обезбедувањето токму на оние 

карактеристики, кои клиентите највеќе ги вреднуваат и посакуваат, се разбира при тоа имајќи ги во 

вид и законските надлежности и ограничувања.  

При тоа, и покрај извесните потешкотии, сепак можно е да се направи различна понуда за поедините 

сегменти, согласно нивните специфични потреби (за кои се зборуваше претходно), при што, 

„тоталната понуда на општината“ може да се „продава“ на разни целни групи клиенти, и како посебен 

пакет производи (пр.: Дубровник за: 1 ден, 3 дена, 7 дена и сл., или Дубровник за венчавки на млади 

и богати поединци и др.), но и во целина погледнато, со помош, пред сѐ на имиџот на брендот (пр.: 

„Дубровник - град за сите сезони“). 

Тешкотиите за прилагодување на понудата, согласно потребите на поедините сегменти клиенти 

произлегуваат од спецификите на општината како производ, чии карактеристики во голема мера 

имаат фиксен карактер и не може да се менуваат (пр.: природни ресурси, географска локација, 

историското минато и сл.). Комплексноста на општинската понуда, произлегува и од многуте други 

карактеристики на миксот кои ја сочинуваат истата, како на пример, урбанистичко-просторните 

елементи и уникатната архитектура, која го одредува карактерот и специфичната препознатливост на 

секое населено место, но и од останатите компоненти што ја прават општината како: 

 провајдер/снабдувач на услуги, која, преку општинската администрација и локалните јавни 

институции и претпријатија треба да ги обезбеди основните услуги (пр.: комунални услуги, 

 



 
 

 образование, здравство, социјални услуги, противпожарна заштита и др.), и 

 место за забава, преку креирање атрактивна физичка инфраструктура (пр.: ресторани, 

паркови, зоолошки градини, спортски терени, базени, театри и др.) но и организирање разни 

настани и манифестации (пр.: културни, спортски, музички и др.), кои се однесуваат на 

задоволувањето на потребите за одмор, рекреација, забава, дружење и сл., и на туристите, но 

и на жителите. 

Нејзината сложеност, произлегува и од законските надлежности и ограничувања, кои, во голема мера 

се диктирани од страна на централните власти, но и од фактот што во креирањето, промоцијата и 

испораката на „тоталната понуда на општината“ учествуваат, покрај локалните власти (како 

„централни играчи“), и голем број чинители од јавниот (пр.: институции, агенции и јавни 

претпријатија на централната власт, непрофитни асоцијации и др.) и приватниот сектор (пр.: 

ресторани, туристички агенции и др.), како и локалните жители, кои во исто време се корисници на 

понудата на општината, но и нејзини креатори. Тие учествуваат во нејзиното креирање индиректно, 

преку избраните политички претставници, но и директно, со својата љубезност, гостопримливост, 

вештини, креативност, иновативност и др., креирајќи го „софтверот“ на населеното место, со што во 

голема мера влијаат и на создавањето на имиџот/перцепцијата за општината во свеста на 

„надворешните клиенти“ (туристи, инвеститори и др.).   

Од таму и големото значење за примената на принципите на „координираниот маркетинг“, според 

кој сите локални чинители (а, не само маркетерите на општината) треба да бидат маркетиншки 

ориентирани (да се водат од принципот според кој „клиентите се најважни“). Така, на пример, 

(не)задоволството од посетата на општината за туристот, не зависи само од неговата перцепција за 

престојот во хотелот, туку и од впечатокот за услугата што ја добил од голем број други снабдувачи 

на општински производи/услуги, посебно од тн. „жители во првата линија на фронтот“ или „the front-

line citizens“ (пр.: такси-превозниците, келнерите во рестораните и др.), чии првични и чести контакти 

во најголема мера влијаат за креирањето на „првиот впечаток“ и воопшто за перцепцијата за градот 

во свеста на туристите. Во таа насока, довербата меѓу сите чинители има пресудно значење, бидејќи 

само на тој начин ќе може да се воспостават разни форми на партнерска соработка (пр.: продажба на  



 
 

специјални туристички карти, со попусти за посета на разни атрактивни содржини и др.).  

Од тука, произлегува и валидноста на констатацијата за најголемото значење на постоечките локални 

жители и бизниси, како најзначајни клиенти на општината. Имено, контиунираното зголемување на 

степенот на нивното задоволство е основен предуслов за зајакнување и на нивната самодоверба, 

горделивост и чувство на среќа заради припадноста кон локалната заедница во која живеат и работат. 

Тоа, од друга страна ќе ги направи најголеми „бесплатни промотори“ („амбасадори“) на својата 

општина, давајќи им дополнителен „ветер во грб“ на локалните власти, во напорите за привлекување 

нови туристи, инвеститори, и жители, кои за таа цел, треба да умеат да ги искористат сите локални 

човечки ресурси (пр.: славни личности, познати професионалци, претприемачи и др.), кои им стојат 

на располагање.   

 

 

 

Клучниот мотив за брендирањето, уште од неговите почетоци кога живината се обележувала со жиг, 

па преку именувањето на автомобилите (пр:. Ford, Mercedes-Benz и др.) со личните имиња на 

сопствениците, била да се направи диференцијација во однос на конкуренцијата и преку давање 

гаранција за квалитет (штом се гарантира со името, тоа е најголема потврда за квалитет), да се креира 

лојалност кон брендот. Покрај имињата, за идентификација на брендот и завземање јасна позиција 

во свеста на клиентите, се користат и голем број други елементи кои може да бидат вербални (пр:. 

слогани, звуци, музика, приказни и др.), но и визуелно-графички (пр: логоа, симболи, бои/фонтови на 

буквите и др.). Со нивна помош, се додава вредност на комуникациските пораки упатени до целната 

јавност, така што, покрај потврдата за квалитет и функционалност на производот, се креира и 

емотивна приврзаност кон брендот. Таа тешко се создава, но откако ќе се постигне, тешко и се 

менува, па во ситуација на понуда со сличен квалитет, емоциите се тие кои се пресудни за изборот.   

Имиџот на брендот, како една од неговите најважни димензии, дава одговор на прашањето „какви 

перцепции, асоцијации, мемории, импресии, верувања и сл., се створени и содржани во свеста и  

5. БРЕНДИРАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ 

5.1. ШТО Е БРЕНД, ИМИЏ И ВРЕДНОСТ НА БРЕНДОТ? 



 
 

меморијата на соодветните целни групи“. Притоа, покрај грижата за имиџот на компаниите од 

приватниот сектор и на нивните брендови, сѐ повеќе за сопствениот имиџ се заинтересирани и 

општините. Ова од причина што, создадената перцепција/имиџот за една општина е единствениот 

централен концепт, што може да стави „сѐ во едно“, и на тој начин, решавајќи го проблемот со 

комплексноста на нејзината „тотална понуда“, да ја направи препознатлива во однос на 

конкурентите. Првите примери за брендирање на општините, се реализирани од страна на 

американските и европските градови, кои први започнале да ја применуваат маркетиншката 

ориентација во своето работење. Во тој контекст, како најчесто споменувани успешни примери се 

потенцираат брендирањето на Њујорк во 1977 година, со познатиот слоган „I ♥ NY“, и маркетинг 

кампањата за брендирање на Амстердам, која е лансирана во 2005 година, со слоганот                                          

„I Amsterdam“.    

                                 

Имено, сѐ повеќе се зголемува бројот на општински власти, кои сфаќаат дека во услови на глобален 

натпревар, во кои само во Европа има над 100.000 општини, 1.000 региони и милиони населени 

места кои секојдневно конкурираат за привлекување туристи, инвеститори и талентирани поединци, 

не е доволно само да имаш добра понуда која клиентите ја сакаат, и таа да е подобра од 

конкурентските. Или, сѐ паѓа во вода, доколку понудата не е јасно видлива и позиционирана на 

пазарот, со тоа што нејзините „уникатните точки на разлика“ (USP - Unique Selling Points) или 

„конкурентските предности“, соодветно не се искомуницираат со посакуваните целни групи клиенти, 

за тие прво да станат свесни за нив (да ги дознаат), но и да изградат позитивна слика/имиџ за 

општината. 



 
 

Всушност, свесноста/запознатоста (дали целните групи клиенти се свесни и запознати со некои 

уникатни карактеристики на општинската понуда) и наклонетоста (ако се свесни, како тие ја 

перцепираат оваа понуда, во споредба со конкурентските, или какви се нивните намери за посета, 

инвестирање и сл.), се двете димензии, врз основа на кои се мери имиџот на општината, како и 

првите два параметри кои служат за утврдување на вредноста на брендот.  

Така, ака малку луѓе слушнале за општината, но она што го знаат го перцепираат како позитивно, 

тогаш треба да се засилат промоциските активности за да можат поголем број потенцијални клиенти 

да станат свесни за специфичните карактеристики на нејзината понуда. Кога тоа ќе се постигне, целта 

на промоцијата треба да биде да се задржи стекнатиот позитивен имиџ. Обратно, кога општината се 

соочува со негативен имиџ, или голем број постоечки и/или посакувани целни групи клиенти се 

запознати со општинската понуда, но нивната перцепција за неа е негативна, тогаш треба да се 

размисли за сериозни подобрувања на некои од нејзините карактеристики, па потоа истите, засилено 

да се промовираат. 

Свесноста и позитивната перцепција за понудата на општината, треба да резултираат со одлука за 

нејзин избор, како локација за посета, инвестирање и/или живеење, со што всушност се мери 

учинокот на брендот, како трет параметар за утврдување на неговата вредност. Крајно, неговата 

финална вредност се утврдува врз основа на квантитативни податоци поврзани со туристичкиот 

промет, износот на инвестиции, број на нови жители, стапката на поврат на вложените средства и сл., 

но, и со квалитативни информации за степенот на задоволство на клиентите (во која мера, спознатите 

перформанси на понудата ги исполниле нивните очекувања), од што ќе зависи и нивната лојалност, 

изразена преку: 

 намерите за ширење „позитивни усни препораки“ (од страна на сите три централни групи 

клиенти на општината), со што се изразува степенот на емотивна лојалност кон општината и 

 

 намерите за повторен избор на дестинацијата и во иднина (кога станува збор за туристи) или 

за подолгорочно останување (живеење или водење бизнис) во општината (кога станува збор 

за жители или компании), со што се изразува степенот на однесувачка (бихејвиористичка) 

лојалност кон општината.  

 



 
 

 

 

Кога локалните власти размислуваат да започнат процес на брендирање, чија крајна цел е промена 

на негативниот или зајакнување на неутралниот/позитивниот имиџ на општината, треба да знаат 

дека секоја општина има постоечки имиџ, дури и да не се превземат никакви маркетинг активности 

за негова промена. Имено, тој се креира врз основа на: личните искуства, кажувањата на други луѓе, 

информациите кои се пласираат во масовните медиуми, стереотипите и др.  

Всушност, клучниот проблем во овој процес, се состои во тоа што маркетингот/ брендирањето на 

општините не започнува од „нулта состојба“, бидејќи и нивниот постоечки идентитет е утврден со 

името, но и со други карактеристики кои имаат доминантно фиксен/непроменлив карактер (пр.: 

географската локација, природните услови, историјата, културата, менталитетот на луѓето и др.), при 

што, одржувајќи се низ вековите, постоечкиот идентитет претставува извор на горделивост на 

локалните жители, давајќи им чувство на припадност кон населеното место/заедницата. 

Токму, стратегиската анализа на постоечкиот идентитет и имиџ претставува почетна и многу важна 

фаза во процесот на изработка на маркетинг стратегија за брендирање на општините9.   Потоа, 

следува фазата на развој на посакуваниот идентитет или креирање план за подобрување на 

постоечката и креирање нова, уникатна понуда согласно визијата за развој, која со соодветна 

комуникациска стратегија треба да стане видлива и јасно позиционирана во свеста на таргетираната 

целна јавност, со што ќе се оствари посакуваниот имиџ на општината. 

Притоа, за да се следи и навремено да се утврди јазот помеѓу постоечкиот („Каква е сликата за 

општината на почетокот на процесот?“), посакуваниот („Како, локалните власти, сакаат општината да 

биде перцепирана од страна на целните групи клиенти, во наредниот период?“) и реално 

остварениот имиџ („Каков е навистина нејзиниот имиџ, по завршувањето на процесот и лансирањето 

на „приказната“ за брендот?“), потребно е континуирано да се прават истражувања на имиџот на 

општината, и пред, но и откако се завршил процесот на брендирање, како и понатаму во редовни  

5.2. КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ ФАЗИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗРАБОТКА НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЗА БРЕНДИРАЊЕ 

НА ОПШТИНИТЕ? 

9
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временски интервали (пр.: еднаш годишно). 

Во тој контекст, важно е да се знае дека, и покрај тоа што истражувањето на имиџот, доминантно се 

поврзува со перцепцијата на населеното место од страна на „надворешните клиенти“ (пред сè, 

туристи, но и потенцијални инвеститори), од големо значење за општинските маркетери е во 

почетната фаза од овој процес, да се направи споредба на овие информации, со оние за перцепцијата 

на општината и од страна на локалните жители и/или бизниси, за да се открие (потенцијалниот) тн. 

„јаз при поглед во огледало“ („mirror gap“), како што е прикажано на слика 1. 

 

Слика 1 – Пример за графички приказ на „mirror gap“ 

 

Извор: прилагодено според Hill, Roshe и Allen (2007, стр. 268-288)     

Всушност, процесот на изработка на ефективна маркетинг стратегија за брендирање на општините, 

во себе треба да ги содржи сите чекори на партиципативниот (демократски) пристап на стратегиско 

планирање, при што пресуден фактор за успех на процесот е примената на маркетиншката 

ориентација на размислување. Токму од овие причини, како особено важни чекори во овој процес се  
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 издвојуваат следниве: 

 јасно сегментирање, таргетирање и познавање на целните групи клиенти на општината, кои 

имаат приоритетно и стратегиско значење за нејзиниот локален развој, согласно визијата, 

мисијата и развојните приоритети, 

 

 утврдување на план за реализација на приоритетни проекти за подобрување на постоечката 

„тотална понуда на општината“ (на краток рок), но и за понуда на нови атрактивни содржини 

(на среден и долг рок), коишто треба да произлезат од SWOT анализата, но истите да бидат и 

согласно потребите и барањата на целните групи клиенти и анализата на конкурентските 

понуди,   

 

 претставуваат основа на која ќе се создава „приказната“, што потоа ќе се комуницира со 

соодветната целна јавност и 

 

 креирање интегрирана комуникациска стратегија за да се постигне и поддржи развојот на 

посакуваниот имиџ на општината, или дефинирање на промотивната „приказна“, која со 

поддршка и на дизајнот на брендот (изработка на слоган, лого и сл.) треба да се искомуницира 

со таргетираните целни групи, преку сите расположиви инструменти на промоцискиот микс, 

и преку сите можни канали на комуникација, кои тие најчесто ги користат. 

 

Притоа, со оглед на огромното значење на ентузијазмот на локалното население, од што во голема 

мера зависи и успехот на целиот процес, многу е важно да се подготви и реализира план за редовно 

информирање на јавноста, за прогресот и резултатите од истиот, како и програма за едукација на 

локалните жители и бизниси (people marketing), заради подигнување на свеста за клучната улога која 

тие ја имаат во креирањето на имиџот на општината пред „надворешните клиенти“ (туристи, 

инвеститори и сл.). 

 



 
 

Од овие причини, но и за да се неутрализираат и дел од останатите потешкотии, кои вообичаено се 

јавуваат при имплементацијата на процесот на брендирање од страна на општините (пр.: тешкотии 

при постигнувањето согласност за заедничката „приказна“ која треба да се креира и „продаде“, 

општините немаат „единствен сопственик кој може да го контролира развојот на брендот“ и сл.), 

вообичаена пракса е, носители на процесот да бидат работни групи, во кои ќе бидат вклучени 

членови на сите заинтересирани страни за развој и промоција на општината како атрактивна локација 

за живеење, водење бизнис и/или посета. По завршувањето на процесот, пожелно  е да се 

организира и креативен промотивен настан за лансирање на брендот и „приказната“ која го 

поддржува. 

 

 

Креирањето комуникациска стратегија за да се зголеми видливоста и постигне посакуваниот имиџ на 

општината, претставува еден од најзначајните чекори во процесот на нејзино брендирање. Секоја 

маркетиншки ориентирана општинска администрација, паралелно со напорите за „производство“ на 

квалитетна понуда, треба да размислува и за начините на нејзина промоција, со цел да ја „продаде“ 

својата „приказна“ на постоечките и потенцијалните клиенти. Притоа, иако е многу поефективно 

(особено на долг рок), доколку промоцијата на „продажната приказна“ е поддржана и со претходно 

креирани идентитетски елементи на брендот (пр.: слоган, лого и сл.), сепак, и без нив ќе може да се 

очекуваат одлични ефекти, само доколку истата е произлезена како резултат на планиран стратегиски 

процес на комуникација.   

Тоа значи дека и во овој процес, прв и најважен чекор треба да биде правилната сегментација, 

таргетирањето и поседувањето голем број важни информации за целните групи клиенти, до кои 

треба да допрат клучните пораки (пр.: Кој е нивниот демографски профил, животен стил и сл.?, Кои 

медиуми најчесто ги користат?, Во кои периоди од денот?, и сл.). Само, во таков случај, ќе може 

правилно да се донесат и останатите многу важни одлуки, кои се поврзани со процесот на 

комуникација, а се однесуваат на изборот на правилниот „микс“ на промоциски и медиумски 

инструменти, со чија помош, пораките треба да се пренесат до „вистинските клиенти“, на „вистинско  

5.3. ИНТЕГРИРАНА КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВИДЛИВОСТА НА ОПШТИНАТА 



 
 

време“. Притоа, за целиот процес да биде ефективен, се препорачува примена на концептот на 

„интегрирани маркетинг комуникации“, чиј краен резултат треба да бидат пораки кои се: 

 привлечни - да им дадат одговор на клиентите, зошто тие би се одлучиле да живеат, 

инвестираат или да ја посетат општината, 

 

 веродостојни - да соодветствуваат со реалноста, 

 

 уверливи - да не бидат предимензионирани, така што дури и да одговараат на реалноста, да 

биде тешко да се поверува во нив,  

 

 едноставни - да не предизвикуваат конфузија со премногу слики, зборови и сл. И 

 

 специфични - да не бидат премногу општи, туку фокусирани кон клучната цел која се 

настојува да се постигне.   

Што се однесува до промоцискиот микс, на маркетерите на општините им стојат на располагање 

следниве инструменти: 

 платено рекламирање (Економска Платена Пропаганда - ЕПП) - секој платен и неперсонален 

облик на промоција, со користење разни инструменти (пр.: рекламни спотови, огласи, 

брошури, флаери и сл.) кои се пласираат преку масовните медиуми (пр.: телевизија, радио, 

весници, билборди и др.), при што не се бара и очекува, моментален и директен одговор од 

страна на клиентите. Се користи, пред сè, за изградба на свесност и долгорочен имиџ на 

општината, затоа што може да се пристапи до широка публика за брзо време, но и за 

краткорочна поддршка на продажните напори за привлекување клиенти клиенти (пр.: платена 

реклама за промоција на некои атрактивни манифестации за привлекување туристи и сл.) 

и/или едукација за промена на ставовите и уверувањата на локалното население во однос на 

определени прашања (пр.: за започнување сопствен бизнис, љубезен однос спрема туристите 

и сл.),     

 



 
 

 односи со јавноста или PR (Public Relations) - креирање медиумски публицитет за општината 

преку пласирање „бесплатни“ информации во медиумите. За таа цел, се организираат разни 

настани, како на пр.: прес-конференции, лобирања, посети на славни личности, интервјуа во 

ТВ-емисии, весници и др. PR-активностите може да бидат многу значаен и кредибилен 

промотивен инструмент, само доколку како медиумски промотори на општината се користат 

пред сѐ „надворешни лица“ и/или постоечки клиенти (пр.: новинари, режисери, задоволни 

туристи, инвеститори и др.), кои без надоместок, преку: новинарски текстови, репортажи за 

општината, снимање филмови, усни препораки и сл., ја раскажуваат нејзината „продажна 

приказна“. Најголем ефект од оваа алатка се постигнува, кога истата се комбинира со 

останатите инструменти на промотивниот микс, 

 

 унапредување на продажбата или продажни промоции - секоја временски ограничена 

стимулација (пр.: наградни игри, попусти, пробно бесплатно користење и сл.), која има за цел 

да поттикне донесување моментална/импулсивна одлука за купување на 

производот/услугата. Суштината на продажните промоции се состои во понуда на разни 

куповни стимуланси, коишто во случајот на општините може да бидат: субвенции (за разни 

целни групи), времено ослободување од даноци, понуда на евтино градежно земјиште, 

давање попусти доколку даноците се платат однапред, специјални туристички карти со 

попусти за посета на разни атрактивни содржини и др.. Во однос на овој промоциски 

инструмент треба да се знае дека, во некои случаи, неговата интензивна и агресивна примена 

може и да го наруши имиџот на општината, при што во голем број ситуации ефектите се од 

краткорочна природа. Имено, откако поволностите ќе исчезнат, клиентите, како на пример 

инвеститорите, може многу брзо да ја напуштат лојалноста кон општината и да ги преселат 

инвестициите во друга општина, 

 

 директен маркетинг - пренесување на промотивните пораки до таргетираните клиенти преку 

директна (интерактивна) комуникација на начин на кој е можно непосредно мерење на 

продажните ефекти ефекти (пр.: број на порачки, купувања и сл.). Најчесто применувани 

алатки кои се користат за таа цел се: директна достава на рекламни материјали, флаери,  

 



 
 

информации, анкетни прашалници и сл., кои може да се испратат по пошта, е-маил, мобилен 

телефон и др., потоа платено рекламирање, но со можност за директен одговор (пр.: Топ Шоп 

продажба), телемаркетинг (пр.: телефонска продажба, бесплатни отворени линии) и др. Сè 

почесто се користи и од страна на општините, бидејќи преку персонален пристап и 

интерактивна двонасочна комуникација со целните групи клиенти, се добива брз и директен 

повратен одговор од нивна страна, но и се создаваат услови за развој на 

долгорочни/партнерски релации со нив, при што и маркетинг активностите на конкретната 

општина помалку се забележливи од страна на конкуренцијата и 

 

 лична продажба - посебен вид на директен маркетинг, каде промоцијата/ продажбата се 

прави преку директни/лични средби и усна презентација, со еден или повеќе потенцијални 

клиенти. Покрај интерактивноста, таа овозможува и: прилагодување на продажните 

презентации на потребите на секој индивидуален клиент, непосредно одговарање на нивните 

прашања и справувања со приговори што ги зголемува шансите за „затворање“ на 

продажбата. Поради овие причини, и овој инструмент сè повеќе се применува од страна на 

општините, при што се ангажираат локални економски промотори10 , се посетуваат и 

организираат разни саемски манифестации, продажни мисии („roud show“), се прави 

збратимување со поедини општини и се реализираат меѓусебни посети, со бизнис-делегации 

и др..     

Во однос на одлуките за изборот на медиумите преку кои ќе се одвива комуникацијата со целните 

групи клиенти, покрај традиционалните (оффлајн) електронски и печатени медиуми како што се.: 

телевизијата, радиото, весниците, магазините и др., на маркетерите на општините им стојат на 

располагање и други, тн. „герила медиуми“ (пр.: фиксни и подвижни билборди, возилата на јавниот 

превоз, фасадите на зградите и сл.), при што, со своето значење сè повеќе се наметнуваат новите 

(онлајн) медиуми, поврзани со интернет и/или мобилната комуникација (пр.: општинските веб-

страни, имејл-комуникацијата, социјалните мрежи, паметните телефони и др.). Со нив, всушност се 

поврзува започнувањето на ерата на интернет-маркетингот, при што тие стануваат исклучително 

значајни медиуми, кои се користат не само за директно информирање и двонасочна комуникација    
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на локалните власти со жителите, туку и за промоција на општината пред потенцијалните туристи, 

инвеститори и сл. 

Во таа насока, особено се зголемува значењето на општинската веб-страна како комуникациски 

медиум со исклучително голема и стратегиска важност. Имено, таа се користи како основно стебло 

во комуникацијата, од кое потоа се разгранува и комуницирањето преку имејл, но и преку останатите 

социјални мрежи (пр.: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube и др.), при што, паметните мобилни уреди 

(пр.: лаптоп компјутерите, паметните телефони, таблет-компјутерите и сл.), речиси и да ги исфрлија 

од употреба фиксните компјутери. Од овие причини, како посебни подгрупи на Интернет-

маркетингот, сè повеќе се издвојуваат и.: имејл-маркетингот, е-маркетингот, м-маркетингот, 

маркетингот преку социјалните мрежи и сл..  

Заради постигнување максимални ефекти од примената на општинските веб-страни како најважен 

стратегиски канал за информирање, но и промоција на општината и зголемување на нејзината 

видливост пред жителите, туристите и инвеститорите, од исклучително значење е структурата и 

прикажувањето на информациите во нив да биде маркетиншки ориентирано. Токму, приказот на 

голем број успешни и потврдени светски примери на маркетиншки ориентирани општински веб-

страни, и издвојувањето на бројните постоечки и корисни електронски алатки/апликации кои се 

забележуваат кај нив, ќе биде предмет на интерес во вториот дел од овој документ. 



 
 

 II   ПРЕГЛЕД НА МАРКЕТИНШКИ ОРИЕНТИРАНИ ВЕБ-СТРАНИ НА ОПШТИНИ 

ВО РАЗВИЕНИТЕ ЗЕМЈИ 

 

Како што веќе се спомена и претходно, општинските веб-страни стануваат примарен комуникациски 

медиум со исклучително голема и стратегиска важност за зголемување на видливоста на општината 

пред сите централни групи клиенти на општината. Имено, интернет-страните, заедно со имејлот и 

социјалните мрежи, сѐ повеќе се користат, и тоа не само како канали за личен PR на 

градоначалниците пред локалните жители (заради промоција на реализираните проекти кај 

гласачкото тело) и нивно еднонасочно информирање (заради исполнување, пред сѐ на законските 

обврски за транспарентно работење), туку и како значаен двонасочен и директен онлајн-канал за 

маркетинг и „продажба“ на „тоталната понуда на општината“ во насока на привлекување нови 

туристи, инвеститори, жители и сл. Ова од причина што општинските веб-страни, во најголем број 

случаи претставуваат првиот медиум кој се истражува од страна на клиентите, во процесот на барање 

информации при носењето на нивната одлука за избор на општината за посета, инвестирање или 

живеење.  

Во исто време, имајќи ги во вид потребите на постоечките жители и бизниси како најзначајни клиенти 

на општината, локалните власти ги користат веб-страните и како исклучително важен канал за 

дистрибуција и на многу други корисни информации наменети за нив („е-информации“), но и за 

испорака на разни услуги по електронски пат („е-услуги“). Притоа, сѐ повеќе се употребуваат и голем 

број електронски алатки/ апликации (кои стануваат сѐ поевтини, па дури и бесплатни), за нивно 

директно вклучување во креирањето на политиките и стратегиите за локален развој, како што се: 

онлајн-анкети, форуми, блогови и сл., онлајн-системи за следење жалби, пријавувања проблеми и 

сл., отворени телефонски линии и др.     

Во последно време, како резултат на драстично зголемениот број корисници на паметни мобилни 

телефони, концептот на „е-општина“, се надополнува и со примена на голем број мобилни  

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА МАРКЕТИНШКА ОРИЕНТАЦИЈА НА ОПШТИНСКА ВЕБ-СТРАНА? 



 
 

апликативни форми од концептот на „м-општина“, како што е на пример, популарната апликација „м-

градско инфо“, наменета и за туристи, бизниси и жители. Имено, со нејзина помош клиентите (пр.: 

туристите) може да добијат информации на својот паметен телефон за: мапата на градот, 

временската прогноза, атрактивните настани, работното време на објектите (пр.: супермаркети, 

аптеки и сл.), транспортните можности за да се стигне до општината, но и за да се движи низ неа и 

др. Покрај овие информации, жителите може да дoбијат и потсетување за истекувањето на важноста 

на личните документи, крајните датуми за плаќање на данокот, новите наслови во локалната 

библиотека и др., а на бизнисите, дополнително може да им се промовираат и „м-мапи“ со можните 

инвестициски локации, потоа „м-информации“ за важни бизнис-настани и др. 

Имајќи го во вид претходно кажаното, сосема логички се наметнува заклучокот за важноста на видот, 

но и начинот на структуирање, уредување и прикажување на информациите и останатите содржини 

на општинските веб-страници, почитувајќи ги притоа максимално, принципите за нивна: 

привлечност, едноставност, специфичност, веродостојност и уверливост. Сепак, најважниот принцип 

кој треба да се примени во процесот на креирање на интернет-страните на општините е 

маркетиншкиот пристап, според кој „целните групи клиенти и задоволувањето на нивните потреби 

за корисни информации и услуги треба да се најважното нешто и клучната водилка во овој процес“. 

Всушност, степенот на нивната маркетиншка ориентација дава јасна слика и за степенот на 

маркетиншката филозофија на размислување на локалните власти (градоначалникот и членовите на 

советите) и на целата општинска администрација, што претставува и една од најважните крајни цели, 

до кои треба да доведат процесите на децентрализација.  

Од овие причини, сѐ повеќе се зборува за маркетиншката ориентација на општинските веб-страни како 

стандард, кој речиси без исклучок се применува во општините во САД, Европа и останатите развиени 

и значително децентрализирани држави во светот, независно од нивната големина. Всушност, 

големина на општината не е дел од најзначајните димензии врз основа на кои се проценува степенот 

на маркетиншка ориентација на интернет-страните на општините, за што се земаат во вид одговорите 

на следниве прашања11: 

11 
 прилагодено, според: Vegas, 

S.L. and Cañadillas, P.I. (2013), 

„Market orientation in local 

government through the analysis 

of municipal website content“, 

Global Journal of Business 

Research, Vol. 7, No. 2, pp. 47-58 

 



 
 

1. дали, структурата на содржините на веб-страната е организирана во три поголеми групи, 

согласно потребите на трите централни групи клиенти (сегменти) на општините и тоа: жители, 

туристи и/или инвеститори?, 

 

2. дали, се забележува понуда на содржини за поспецифични сегменти клиенти, сегментирани 

според разни критериуми (пр.: возраст, цел на посетата, должина на престојот, големина на 

бизнисот, вид на дејноста и др.), согласно приоритетните целни групи, таргетирани во 

стратешките документи за локален развој?, 

 

3. дали, содржините наменети за локалните жители, се презентирани на официјалните јазици 

на сите националности кои живеат во општината?, 

 

4. дали, содржините наменети за потенцијалните туристи и инвеститори, покрај нивната 

презентација на англиски јазик, како еден од водечките светски јазици, се презентирани и на 

официјалните јазици кои се зборуваат во земјите од каде се очекува да се привлечат 

претходно таргетираните целни групи туристи и инвеститори, согласно стратешките 

приоритети за локален развој?, 

 

5. дали, доколку општината е брендирана и постои слоган, лого и сл., на веб-страната е јасно 

презентирана и „продажната приказна“ на брендот, во која прецизно се наведени 

„уникатните точки на разлика“ кои ја диференцираат нејзината понуда, од онаа на 

конкурентските општини, што е потврда дека слоганот и логото се произлезени како резултат 

на целосен процес на изработка на маркетинг стратегија за брендирање, а не ад-хок, како 

резултат на намерата да се биде „во тренд“ со новите случувања,   

 

6. дали постојат, и колку често се применуваат електронски алатки/апликации за директна, 

двонасочна онлајн-комуникација и вклучување на клиентите (пред сѐ, на постоечките жители 

и бизниси, но и на туристите и др.) во креирањето на политиките и стратегиите за локален 

развој, како што се:   

 



 
 

 кратки онлајн-анкети (opinions polls) пред донесувањето на важни стратегиски одлуки, 

но и сериозни онлајн-истражувања на задоволството од квалитетот на живот, условите 

за водење бизнис, туристичката понуда и сл. (Citizen/Business/Tourist Satisfaction 

Research)?, 

 

 онлајн-системи за следење жалби и пријавувања проблеми од клиентите, но и давање 

сугестии и предлагање идеи од нивна страна, вклучително и постоење на отворена 

бесплатна телефонска линија за таа цел?, 

 

 организирање комуникација со клиентите преку chat-програми, онлајн-форуми и 

блогови на разни теми, но и во лична и директна онлајн- комуникација со 

градоначалникот, членовите на советот, вработените и  др.?,    

 

 

7. каква е застапеноста и на другите онлајн-комуникациски медиуми (пр.: социјалните мрежи, 

имејлот, онлајн-весниците и др.) и нивната интегрираност со веб-страната, како основно 

стебло во онлајн-комуникацијата?,  

 

8. дали се забележува значителен тренд на примена на мобилни апликации („м-маркетинг“) за 

обезбедување корисни информации и разни услуги кон трите централни групи клиенти 

(жители, туристи и инвеститори), 

 

9. дали како медиум за промоција, започнуваат да се користат и славни личности од општината 

(но не само историските), како и постоечките клиенти (пр.: жители, туристи, инвеститори и 

сл.), преку нивна стимулација за креативно раскажување на „продажната приказна“ на 

општината, со постирање фотографии, текстови и други содржини на веб-страната, 

социјалните мрежи и сл., произлезени од нивните позитивни искуства и перцепцијата за 

општинската понуда?,  

 



 
 

10. дали, дел или сите услуги кои им се пружаат на клиентите (пред сѐ, на постоечките жители и 

бизниси) од страна на администрацијата и/или вработените во општинските центри за услуги 

(доколку постојат) им се обезбедуваат и во електронска форма („е-услуги“), преку 

општинската веб-страна, и доколку тоа се случува, кои се тие услуги, во колкав број се истите, 

во која форма се испорачуваат и др.?,  

 

11. дали, колку, каде и во кој формат на општинската веб-страна се застапени информации во 

прилог на транспарентноста и отчетноста во работењето (пр.: за распределбата на буџетските 

средства, линкови од седниците на советот, отворени повици за тендери, донации и сл., 

стратегиски документи, важни одлуки, контактни информации за градоначалникот, 

вработените во општинската администрација и др.), како и останати информации од јавен 

карактер (пр.: кратки информации поврзани со профилот на општината и др. ) 

 

 

 

Подолу се презентирани линковите и приказот на првите страници (frontpages) на неколку 

карактеристични и целосно маркетиншки ориентирани општински веб-страни, од каде многу јасно 

ќе може да се препознае и разбере маркетиншката филозофија на размислување на содветните 

локални власти и администрацијата, што е и приоритетната цел на овој преглед. Имено, само доколку 

овој начин на сфаќање на маркетингот од страна на сите вработени стане доминантен, тогаш можно 

и реално остварливо ќе биде суштинското маркетиншко креирање (преуредување) на содржините 

на интернет-страните во тие општини, во неколку фази, или наеднаш, согласно нивните можности и 

расположивите финансиски и човечки ресурси. 

Притоа, дизајнот и визуелниот изглед на прикажаните веб-страни, и покрај тоа што е важен, нема да 

биде предмет на опсервација. Тој зависи, пред сѐ од креативноста, умешноста и мотивираноста на  

2. НАЈКАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА МАРКЕТИНШКИ ОРИЕНТИРАНИ ОПШТИНСКИ ВЕБ-

СТРАНИ 



 
 

тимот задолжен за негова изведба, на чии поединци значително ќе им се отворат нови хоризонти, 

доколку започнат да размислуваат од гледна точка на клиентите и нивните потреби. Всушност, тој и 

не може и не треба да биде унифициран. Напротив, истиот треба да претставува уште една многу 

значајна карактеристика за диференцирање/препознатливост во однос на конкуренцијата и 

креирање на „првиот впечаток“ за општината, во свеста на целните групи клиенти. 

 

 

 

Покрај речиси сите американски градови, од каде, со појавата на американското издание на 

капиталното дело: „Маркетинг на населени места“ („Marketing places“) во 1993 година, чиј главен 

автор е Philip Kotler, всушност и започнува популарноста на овој концепт, веб-страните на Амстердам 

и Барселона, се едни од најчесто цитираните европски примери, во кои се застапени сите димензии 

на маркетиншка ориентираност.  

Дополнително, во овој преглед ќе биде прикажана и интернет-страницата на Торонто, по чиј концепт 

се започнати да се организираат и информациите на дел од општините во Хрватска, како држава од 

регионот за која може да се констатира дека е во најнапредна фаза од примената на овој концепт, 

како на пример на Риека и Пула, од кои ќе бидат прикажани само соодветните линкови за пристап 

до нив. 

 

2.1. ПРИМЕРИ НА ОПШТИНСКИ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИ, СО СТРУКТУИРАНА ПОДЕЛБА ЗА СИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ 

КЛИЕНТИ (БЕЗ ЕКСТЕРНИ ЛИНКОВИ) 



 
 

 Пример 1: Линк од веб-страната на Амстердам, Холандија 

 

Извор: (http://www.iamsterdam.com/en/) (посетена во јули 2015) 

Како што може да се забележи, на првата страница (frontpages) од интернет-страната на Амстердам 

се содржани само три линкови, наменети за трите централни групи клиенти (сегменти) и тоа: жители, 

туристи и бизниси/инвеститори. Со нивно кликање, секој посетител на страната, во зависност од тоа 

дали е заинтересиран за живеење (I am local), посета (I am visiting) или водење бизнис (I am business), 

на многу брз и едноставен начин пристапува до информациите за оние делови од „тоталната 

општинска понуда“, кои се доминантно од негов интерес. 

Па така, со кликање на линкот за жители, меѓу другите се појавуваат информации за можностите за: 

живеење, работа, забава, превоз низ градот, студирање и сл., линкот за туристи, води до информации  

http://www.iamsterdam.com/en/


 
 

за: планирање на патувањето, расположивите објекти за сместување и исхрана, атрактивните 

содржини што треба да се посетат за време на времениот престој и др., а, со кликање на линкот за 

бизниси, се пристапува до информации за: можностите за инвестирање и стартување мал бизнис во 

Амстердам, неговите конкурентски предности и сл., при што јасно се наведени и карактеристиките 

на понудата за две стратешки таргетирани целни групи инвеститори и тоа: компании од филмската 

индустрија и организатори на бизнис-конференции. Притоа, се разбира дека дел од информациите 

за „тоталната општинска понуда“, како на пример оние кои ги прикажуваат можностите за 

задоволување на потребите за забава (пр.: музеи и галерии, популарни кафе-барови и ресторани и 

др.), коишто се со подеднакво значење за две различни целни групи (пр.: туристите и локалните 

жители), се наоѓаат и во двата главни линкови (пр.: во тој за посета, но и во тој за живеење). 

Дополнително нешто, што е вредно да се истакне се однесува на јазиците на кои се презентирани 

наведените содржини, при што посебно е интересно што холандскиот јазик е застапен само во 

линкот за бизниси. Имено, содржините за жителите, се презентирани исклучиво на англиски јазик, 

на кои се надополнуваат уште и: францускиот, германскиот, италијанскиот и шпанскиот јазик, во 

линкот наменет за посета, што укажува на јасна сегментација и таргет на доминантните целни групи 

туристи, по однос на земјата и говорното подрачје од кое доаѓаат. 

И, крајно нешто што ќе се спомене за овој град е тоа што слоганот „I amsterdam“ („Јас сум 

Амстердам“), логото и сите останати идентитетски елементи на брендот на Амстердам, се едни од 

најпопуларните и најуспешни примери за брендирање на општините, во светски рамки. Притоа, 

фактот што на општинската веб-страна постои и посебен линк на кој може да се прочита „продажната 

приказна“ на брендот, во која прецизно се наведени „уникатните точки на разлика“ кои ја 

диференцираат нејзината понуда, од онаа на конкурентските општини, само е потврда за 

стратегискиот пристап во изградбата и менаџирањето со имиџот на брендот на Амстердам 

(http://www.iamsterdam.com/en/amsterdam-marketing/marketing/i-amsterdam/what-is-i-amsterdam). 

Тоа е доказ дека дизајнот на брендот, со сите негови елементи е произлезен како резултат на 

реализација на целосен процес на изработка на маркетинг стратегија за брендирање, со сите негови 

фази за кои се зборуваше претходно. Во продолжение е презентиран дел од „продажната приказна“ 

на брендот:  

http://www.iamsterdam.com/en/amsterdam-marketing/marketing/i-amsterdam/what-is-i-amsterdam


 
 

 „...Го избирам Амстердам за бизнис. Го избирам Амстердам за образование. Го избирам Амстердам 

за инспирација. Го избирам Амстердам за мој дом. Јас сум Амстердам...“ 

„...Највредниот капитал, со кој располага Амстердам се неговите луѓе: луѓето кои живеат тука, луѓето 

кои работат тука, луѓето кои студираат тука и луѓето кои го посетуваат. Луѓето на Амстердам, се 

Амстердам...“. 

Пример 2: Линк од веб-страната на Барселона, Шпанија  

 

Извор: (http://www.barcelona.cat/en/) (посетена во јули 2015) 

 

http://www.barcelona.cat/en/


 
 

 

 

 

3.2.1. ИДЕЈА-(ИМЕТО НА ОПШТИНАТА) 

 

Општинската веб-страна може да се применува и како многу моќен медиум за онлајн-директна 

комуникација со жителите, туристите и инвеститорите, особено во насока на нивно поттикнување за 

пријава на проблеми, но и предлагање идеи и давање сугестии и предлози за подобрување на 

понудата на општината. 

За таа цел, може да се користи интерактивен онлајн-форум, или веб-базирана платформа, која може 

да биде на посебна интернет-страна (како што е во Пример 1) или интегрирана во постоечката веб-

страна на општината, но и на градоначалникот (како што е во Пример 2). 

На оваа платформа, со креирање на сопствен профил, тие ќе можат да понудат нови идеи, како и да 

коментираат и оценуваат идеи на други клиенти, коишто претходно ги споделиле своите предлози. 

Општината има можност да отвара дискусии по одредени проблеми или проекти, на кои 

граѓаните/инвеститорите/туристите ќе можат да коментираат и гласаат. 

Пристапот до профилот може да биде и преку социјалните мрежи (пр.: Facebook, Twitter и Google), 

што дополнително ќе и користи на општината да креира датабаза на свои клиенти, со кои би можела 

да има онлајн-директна и двонасочна комуникациja и за идни потреби. 

3.2. АЛАТКИ ЗА КРЕИРАЊЕ ОНЛАЈН-СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ ЖАЛБИ И ПРИЈАВУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ ОД 

КЛИЕНТИТЕ, НО И ДАВАЊЕ СУГЕСТИИ И ПРЕДЛАГАЊЕ ИДЕИ ОД НИВНА СТРАНА 



 

Пример 1: Линк од веб-страната на CHIdea (Чикаго, САД)  

 

Извор: (http://www.chideas.org/) (посетена во јули 2015) 

 

http://www.chideas.org/


 
 

 

 

 

3.5.1. ЈАС И МОЈАТА/МОЈОТ (ИМЕТО НА ОПШТИНАТА) 

Како многу важни и бесплатни промотори на општината, може да се искористат и постоечките 

клиенти (жители, туристи и инвеститори). Притоа, како иновативен пристап во таа насока се 

прикажува примерот на Милвоки, САД (Пример 1), каде е започната креативна кампања насловена 

како „Јас и мојата/мојот (името на општината)“. 

Всушност, распишан е конкурс за натпревар (објавен на веб-страната), каде клиентите ќе можат да 

постираат на социјалните мрежи нивни слики или видеа со атрактивни содржини на општинската 

понуда (а притоа и да го стават #(името на општината)), или пак да подготват некое уметничко дело, 

како на пример да нацртаат слика или да напишат песна за општината и истите да ги објават на 

социјалните мрежи. За да се стимуира оваа промотивна активност, може да се вети награда на првите 

3 најкреативни содржини, со цел да се зголеми бројот на клиенти кое ќе ја шират „приказната“ за 

општината на интернет и социјалните мрежи. 

 

3.5. АЛАТКИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ КЛИЕНТИ ЗА КРЕАТИВНО РАСКАЖУВАЊЕ НА 

„ПРОДАЖНАТА ПРИКАЗНА“ НА ОПШТИНАТА ПРЕКУ ВЕБ-СТРАНАТА И СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ 



 

Пример 1: Линк од веб-страната на Милвоки, САД 

 

Извор: (http://dearmke.com/about-the-project/) (посетена во јули 2015) 

 

http://dearmke.com/about-the-project/


 
 

3.5.2. ИНТЕРНА СОЦИЈАЛНА МРЕЖА 

 

Креирањето сопствена база на лојални поддржувачи и бесплатни промотори, или „амбасадори“ на 

општината, игра клучна улога за ширењето на нејзината „приказна“. Затоа, општините може да 

создадат и посебна (интерна) социјална мрежа, во која со регистрација на лични профили, преку 

своите сопствени профили на останатите социјални мрежи (пр.: Facebook, Тwitter, Google+, и др.), 

постоечките клиенти (жители, туристи и инвеститори) ќе имаат можност да го искажат своето 

задоволство од постоечката општинска понуда, да даваат сугестии и предлози за нејзино 

подобрување и др. Крајно, локалната самоуправа ќе добие дополнителен канал на комуникација 

преку кој ќе ги информира клиентите за најновите активности и ќе има можност да побара нивно 

вклучување во реализацијата на истите. 

Дополнително, оваа платформа може да биде и веб-базирана, така што, со зголемувањето на бројот 

на „амбасадори“ и креирани лични профили, не само што ќе се зголеми нејзината популарност, туку 

на тој начин ќе се воспостави двонасочна комуникација со клиентите, без притоа да мора тие да ги 

оставаат нивните имејл-адреси или телефонски броеви (фиксни и/или мобилни). Со тоа, се добива и 

уште еден многу важен онлајн-директен канал на комуникација и за нивно информирање за 

најновите настани, реализирани проекти и останати содржини од нивен интерес. Платформата може 

да биде на екстерен линк (како што е во Пример 1), или на линк на постоечката интернет-страна на 

општината (како што е во Пример 2). 



 

Пример 1: Линк од веб-страната на Лион, Франција  

 

Извор: (http://www.onlylyon.com/en/) (посетена во јули 2015) 

 

http://www.onlylyon.com/en/


 
 

Пример 1: Линк од веб-страната на Сан Карлос, САД  

 

Извор: (http://cityofsancarlos.org/mysc/default.asp) (посетена во јули 2015) 

 

 

3.6.2. E-ДИЈАСПОРА 

Со оглед на големиот број исселеници во сите, а особено во помалите (рурални) партнерски 

општини, во продолжение е презентиран посебен линк од веб-страната на општина Ниш (Пример 2), 

насловен „Е-дијаспора“, преку кој и на граѓаните од дијаспората, како посебна целна група им се 

обезбедуваат голем број информации и услуги од нивни интерес. 

http://cityofsancarlos.org/mysc/default.asp


 

Пример 2: Линк од веб-страната на Ниш, Србија  

 

Извор: (http://www.eservis.ni.rs/dijasporaweb/iface.aspx) (посетена во јули 2015) 

 

http://www.eservis.ni.rs/dijasporaweb/iface.aspx


 
 

 

 

3.7.1. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

Интересна алатка за прегледно и целосно прикажување на сите информации за начинот на кои се 

трошат парите на граѓаните, но и за листи за завршени процеси на јавни набавки, па дури и за 

висината на платите на локалните власти, вработените во општинската администрација и јавните 

претпријатија основани од општината и др., се прикажани во Пример 1 и Пример 2.  

Пример 1: Линк од веб-страната на Луисвил, САД    

 

Извор:(http://services.louisvilleky.gov/LouisvilleCheckBook/AgencySearch/AgencyHome.aspx) (посетена 

во јули 2015) 

 

3.7. АЛАТКИ ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО 

И КОНТАКТНИ ИНФОРМАЦИИ 

http://services.louisvilleky.gov/LouisvilleCheckBook/AgencySearch/AgencyHome.aspx


 

Пример 2: Линк од веб-страната на Палмбеј, Флорида  

 

Извор: (http://open.palmbayflorida.org/) (посетена во јули 2015) 

 

http://open.palmbayflorida.org/


 

 

 

Имајќи ги во вид претходно презентираните сознанија, може да се донесе генерален заклучок дека 

„сите партнерски општини треба да направат извесен чекор напред, во насокa на зголемување на 

видливоста и зајакнување на нивниот имиџ пред жителите, туристите и инвеститорите, преку 

подобрување на комуникацијата со нив, особено со подигнување на степенот на маркетиншка 

ориентација на општинските интернет-страни“. 

Притоа, и покрај потенцираните позитивни придвижувања кај некои општини во однос на 

квантитетот, но и квалитетот и начинот на прикажување на понудените содржини, заедничко за сите 

веб-страни е тоа што: 

 структурата на информациите не е организирана во три поголеми централни и јасно видливи 

линкови наменети за жителите, туристите и инвеститорите, со содржини кои ќе им помогнат 

во носењето одлуки поврзани со задоволувањето на нивните секојдневни приоритетни 

потреби, како и при изборот на општината за живеење, посета и/или водење бизнис,  

 сеуште најзастапени се информациите за жителите, но и видот на овие содржини и начинот 

на нивно прикажување не соодветствува со примерите на маркетиншки ориентирани веб-

страни, 

 имено, и покрај тоа што доминира понуда на:  

o информации за тековни настани, реализирани проекти и сл., 

o информации во насока на почитување на дел од законските прописи, поврзани со 

транспарентноста и отчетноста во работењето (пр.: отчет на градоначалникот, буџет 

на општината, програма на комуналното јавно претпријатие и сл.) и 

o останати информации од јавен карактер (пр.: профил на општината, кратка биографија 

на градоначалникот, лични податоци за членовите на советот и вработените во 

администрацијата, линкови до некои стратегиски документи, јавни огласи и др.),  

 

4. ПРЕПОРАКА ЗА ГЕНЕРАЛЕН МОДЕЛ НА МАРКЕТИНШКИ ОРИЕНТИРАНА ВЕБ-СТРАНА, 

ПРИМЕНЛИВ ВО СИТЕ ПАРТНЕРСКИ ОПШТИНИ 

 



 
 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев, И. (2014), Маркетинг истражување во функција на примена на маркетиншката 

ориентација во процесот на стратегиски менаџмент на населените места, докторска 

дисертација, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје 

2. Braun, E. (2008), City Marketing: Towards an integrated approach, Ph.D., Erasmus Research 

Institute of Management (ERIM), Rotterdam 

3. Cavia, F.J. and Roig, H.A. (2009), “City Brands and their Communication through Web Sites: 

Identification of problems and Proposals for Improvement”  

4. Chudalla, J. and Pousttchi, K. (2009), “City Marketing Goes Mobile: Use of Mobile Commerce 

Techniques for City Marketing” 

5. Ecorys (2007), “The City and Region Success Carrier”, Ecorys, Rotterdam  

6. Gidlund, M. and Israelsson, A. (2009), Marketing a Municipality as a Place, Bachelor thesis, Lulea 

University of Technology, Department of Business Administration and Social Sciences 

7. Hernández, G.M и Coronas, T.T (ed. 2009), Information Communication Techologies and City 

Marketing Digital Opportunities for Cities Around the World”, IGI Global 

8. Kavaratzis, M. (2008), From city marketing to city branding: An interdisciplinary analysis with 

reference to Amsterdam, Budapest and Athens, Ph.D., Rijksuniversiteit Groningen 

9. Keller, K.L. (2003), Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity, 

Second Edition, Upper Saddle River, Prentice Hall, New Jersey  

10. Kotler, Ph., Hamlin, M.A., Rein, I. & Haider, D.H. (1999), Marketing Places Europe: Attracting 

Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and 

Nations, Pearson Education Ltd., London  

 



 

11. Moilanen, T. and Rainisto, S. (2009), How to brand nations, cities and destinations: a planning book 

for place branding, Palgrave Macmillan. New York, N.Y. 

12. Paliaga, M. (2004), Strateški urbani marketing: mogučnost primjene koncepcije urbanog marketinga 

u hrvatski gradovima, Rovinj 

13. Paliaga, M. (2007), Branding & konkurentnost gradova, Rovinj  

14. ЗЕЛС (2013), “Прирачник: водич низ надлежностите за новоизбраните градоначалници и 

членови на советите на општините”, трето издание, ЗЕЛС  

15. Rainisto, S.K. (2003), Success factors of place marketing: A study of place marketing practicies in 

northern Europe and the United States, Ph.D., Helsinki: Helsinki 

16. Ward, S.V. (1998), Selling Places. The Marketing and Promotion of Towns and Cities, 1850-2000, 

Rouledge, New York 

 



 
 

ПОСЕТЕНИ ОПШТИНСКИ ВЕБ-СТРАНИ 

1. http://www.iamsterdam.com/en/ 

2. http://www.barcelona.cat/en/ 

3. http://www.toronto.ca/ 

4. http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=1979 

5. http://www.zagreb-touristinfo.hr/ 

6. http://international.stockholm.se/ 

7. http://www.cottbus.de/index.en.html 

8. http://english.hamburg.de 

9. http://www.tzdubrovnik.hr/eng/#.VaIjWvlWJqA 

10. http://www.rijeka.hr/Default.aspx?sec=758 

11. http://www.rijeka.hr/e-pub/eusluge/index.html 

12. http://www.visitrijeka.eu/all_about_rijeka 

13. http://www.pula.hr/gradjanstvo/ 

14. http://www.rovinj.hr/rovinj/dokumenti/2010/master-plan-2010.pdf 

15. http://www.tzgrovinj.hr/page/o-nama/ured-turisticke-zajednice-rovinj#yt 

16. http://www.utah.gov/index.html 

17. https://icgov.org/ 

18. http://sfgov.org/onlineservices#sec1 

 

http://www.iamsterdam.com/en/
http://www.barcelona.cat/en/
http://www.toronto.ca/
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=1979
http://www.zagreb-touristinfo.hr/
http://international.stockholm.se/
http://www.cottbus.de/index.en.html
http://english.hamburg.de/
http://www.tzdubrovnik.hr/eng/#.VaIjWvlWJqA
http://www.rijeka.hr/Default.aspx?sec=758
http://www.rijeka.hr/e-pub/eusluge/index.html
http://www.visitrijeka.eu/all_about_rijeka
http://www.pula.hr/gradjanstvo/
http://www.rovinj.hr/rovinj/dokumenti/2010/master-plan-2010.pdf
http://www.tzgrovinj.hr/page/o-nama/ured-turisticke-zajednice-rovinj#yt
http://www.utah.gov/index.html
https://icgov.org/
http://sfgov.org/onlineservices#sec1


 

19. http://www.brantford.ca/residents/waste/Pages/default.aspx 

20. http://viborg.dk/ 

21. http://visitbirmingham.com/ 

22. http://www.sydney.com/ 

23. http://www.birmingham.gov.uk/ 

24. http://www.visitcardiff.com/ 

25. http://www.investincardiff.com/ 

26. http://www.rotterdam.nl/european_international_affairs 

27. http://www.muenchen.de/rathaus/wirtschaft_en 

28. http://www.wien.gv.at/english/ 

29. http://www.discoverhongkong.com/eng/index.jsp 

30. http://www.cityofathens.gr/en/citizens 

31. http://www.indjija.net/Default.aspx 

32. http://www.cob.org/services/index.aspx 

33. http://www.kalamazoocity.org/about-kzoo/demographics 

34. https://gainesville.merchanttransact.com/ 

35. http://www.provo.org/about-us/quality-of-life  

36. http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/ 

37. http://www.visitljubljana.com/en/ 

38. http://www.lamayor.org/ 

39. http://www.chideas.org/ 

http://www.brantford.ca/residents/waste/Pages/default.aspx
http://viborg.dk/
http://visitbirmingham.com/
http://www.sydney.com/
http://www.birmingham.gov.uk/
http://www.visitcardiff.com/
http://www.investincardiff.com/
http://www.rotterdam.nl/european_international_affairs
http://www.muenchen.de/rathaus/wirtschaft_en
http://www.wien.gv.at/english/
http://www.discoverhongkong.com/eng/index.jsp
http://www.cityofathens.gr/en/citizens
http://www.indjija.net/Default.aspx
http://www.cob.org/services/index.aspx
http://www.kalamazoocity.org/about-kzoo/demographics
https://gainesville.merchanttransact.com/
http://www.provo.org/about-us/quality-of-life
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/
http://www.visitljubljana.com/en/
http://www.lamayor.org/
http://www.chideas.org/


 
 

40. http://visitskane.com/en 

41. http://www.skane.com/en/business-region-skane 

42. http://www.tampagov.net/ 

43. http://www.riversideca.gov/ 

44. http://www.austintexas.gov/ 

45. http://exploreriverside.com/ 

46. http://www.riversideca.gov/press/ 

47. http://www.turismoviedo.es/ 

48. http://www.toledo-turismo.com/en 

49. http://www.visitvalencia.com/en/home?ga=1.152932592.895590672.1435524926 

50. http://services.louisvilleky.gov/LouisvilleCheckBook/agencysearch/AgencyHome.aspx 

51. http://web6.seattle.gov/mnm/default.aspx?tabId=1 

52. http://cityofsancarlos.org/mysc/default.asp 

53. http://open.palmbayflorida.org/ 

54. http://dearmke.com/about-the-project/ 

55. http://www.milwaukee365.com/categories/index/11/0/CULINARY 

56. http://www.locallyaustin.org/ 

57. https://www.surveymonkey.com/r/?sm=tNqogtiqnFfrzQZvgEGHgw%3d%3d 

 

 

http://visitskane.com/en
http://www.skane.com/en/business-region-skane
http://www.tampagov.net/
http://www.riversideca.gov/
http://www.austintexas.gov/
http://exploreriverside.com/
http://www.riversideca.gov/press/
http://www.turismoviedo.es/
http://www.toledo-turismo.com/en
http://www.visitvalencia.com/en/home?_ga=1.152932592.895590672.1435524926
http://services.louisvilleky.gov/LouisvilleCheckBook/agencysearch/AgencyHome.aspx
http://web6.seattle.gov/mnm/default.aspx?tabId=1
http://cityofsancarlos.org/mysc/default.asp
http://open.palmbayflorida.org/
http://dearmke.com/about-the-project/
http://www.milwaukee365.com/categories/index/11/0/CULINARY
http://www.locallyaustin.org/
https://www.surveymonkey.com/r/?sm=tNqogtiqnFfrzQZvgEGHgw%3d%3d


 

58. http://www.melbourne.vic.gov.au/ForVisitors/Pages/ForVisitors.aspx 

59. http://www.onlylyon.com/en/ 

60. http://www.en.lyon-france.com/ 

61. http://thisisedinburgh.com/ 

62. http://www.investinedinburgh.com/ 

63. http://www.novisadinvest.rs/en 

64. http://www.euprava.novisad.rs/ 

65. http://www.novisad.rs/maticar/ 

66. http://www.ni.rs/e-servisi/ 
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Ниво на примена на маркетиншката ориентација 

Димензии Ниско ниво 

(прва генерација) 

Средно ниво  

(втора генерација) 

Високо ниво 

(трета генерација) 

Сегментација на 

клиентите 

За локалните жители, туристи, 

бизниси и сл., не се 

размислува како за клиенти 

на општината. Не постојат и 

не се употребуваат 

информации во функција на 

нивна јасно изразена 

сегментација  

Започнува да се размислува за 

локалните жители, туристи, бизниси и 

сл., како за клиенти на општината. 

Постојат определени информации за 

нив, но сèуште не се спроведува 

подетална сегментација на трите 

централни групи клиенти, врз основа на 

поспецифични критериуми  

Постои јасно изразена сегментација на 

клиентите врз основа на 

поспецифични критериуми. 

Развојните стратегии и „тоталната 

понуда на општината“ се креираат 

согласно законските надлежности, но 

и информациите за нивните потреби, 

желби и сл.  

Маркетинг 

истражувања 

поврзани со 

добивање 

информации од 

клиентите (за 

нивните потреби, 

задоволство, 

имиџ и сл.) 

 

Не се спроведува ниту едно 

од конкретните маркетинг 

истражувања. Или, ако некое 

од нив започнало да се 

реализира (пр.: со поддршка 

на донатори и сл.), тоа 

продолжува да се прави ад - 

хок и без примена на 

формална и научно заснована 

методолошка постапка  

Се прават истражувања кои служат за 

реално откривање на потребите на 

клиентите пред да се креираат 

стратегиските развојни документи, или 

во функција на исполнување на 

стандардите за квалитет. Дополнително, 

започнуваат да се спроведуваат и 

истражувачки проекти за „мерење“ на 

задоволството на „клиентите“ од 

„тоталната понуда на општината“. Но, 

сите овие истражувања сè уште се прават 

ад-хок и без сериозен методолошки 

пристап 

 

Континуирано се реализираат 

истражувачки проекти чија цел е да се 

открие што е тоа што за клиентите 

престставува вредност, како и за 

степенот на нивната сатисфакција од 

примената вредност. Дополнително, 

започнуваат да се прават истражувања 

и за имиџот на општината. Овие 

истражувања се прават по сопствена 

иницијатива, со примена на формална 

методолошка процедура која е научно 

заснована 

Информации за 

конкурентите и 

конкурентските 

предности   

Не постојат информации за 

конкурентите. Или, ако 

постојат, тоа се информации 

собрани ад - хок во функција 

на привлекување на некој 

конкретен клиент (пр.: нова 

Постои определено знаење за тоа кои се 

клучните конкуренти во однос на 

разните целни групи клиенти кон кои се 

насочени маркетинг напорите на 

општината. Сосема солидно познавање 

Целосна свесност и познавање на 

постојните, но и идните конкуренти на 

општината, како и јасна слика за 

сопствената позиција во однос на нив, 

со сите свои предности и слабости  
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инвестиција и сл.). Слабо 

познавање на конкурентските 

предности во однос на 

разните целни групи клиенти      

на сопствените конкурентски предности 

и слабости  

Инструменти на 

промоцискиот 

микс 

Доминантен инструмент се 

односите со јавноста - PR, кои 

се поистоветуваат со поимот 

за маркетинг. Општинските 

веб-страни не се 

маркетиншки ориентирани, 

или и тие се користат пред сѐ 

за личен PR на 

градоначалникот, во насока 

на негова промоција пред 

локалните жители (гласачи) 

Кај општинските веб-страници се 

забележува делумна маркетиншка 

ориентација. Сѐ почесто се користат и 

разни продажни промоции (пр.: даночни 

олеснувања, субвенции, слободни 

економски зони и сл.). 

   

Се користи интегриран и проактивен 

пристап во примената на 

промоциските инструменти 

(„интегрирани маркетинг 

комуникации“). Притоа, покрај 

платеното рекламирање, сѐ почесто се 

користат и разните форми на директен 

маркетинг, а пред сѐ имејл и 

интернет-маркетингот, е-маркетинг, 

м-маркетинг, маркетингот преку 

социјалните мрежи и др. 

Општинските веб-страни се целосно 

маркетиншки ориентирани, согласно 

потребите на трите централни целни 

групи клиенти (жители, инвеститори 

и туристи) и тие се комуникациски 

медиум со исклучително голема и 

стратегиска важност    
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Брендирање на 

општините 

Брендирањето сè уште не се 

користи како алатка за јасно 

позиционирање и креирање 

на позитивен имиџ на 

општината во свеста на 

целните групи клиенти. Не 

постои ниту свесност и 

намера за брендирање на 

општината во иднина  

Постои свесност за брендирање на 

општината, но сè уште не е јасно 

целосното значење на идентитетските 

елементи на брендот (пр.: слоган, лого и 

сл.), како многу значајни димензии кои 

можат значително да ја поддржат 

промоцијата на „продажната приказна“ 

на „општинската тотална понуда“. 

Започнува да се размислува во оваа 

насока, но сепак сè уште станува збор за 

постоење слогани, логоа и сл., кои се 

креирани ад-хок, а не како резултат на 

целосен процес на изработка на 

маркетинг стратегија за брендирање  

Општините се брендирани со слоган, 

лого и сл., кои се произлезени како 

резултат на изработка на целосен 

процес на маркетинг стратегија за 

брендирање. Се работи на 

континуирано зајакнување на имиџот 

на општината во свеста на постоечките 

и потенцијалните клиенти и 

создавање емотивна приврзаност и 

лојалност кон брендот 

 

Вид на 

стратегиските 

развојни 

документи 

Постојните стратегиски 

документи се фокусирани 

претежно на локалниот 

економски развој. Нивната 

крајна цел е краткорочно 

зголемување на вработеноста 

преку привлекување нови 

инвеститори, и тоа по 

можност големи бизниси („по 

секоја цена“), кои се 

доминантно производствени 

фирми во загадувачката 

индустрија 

Покрај инвеститорите, и туристите 

стануваат приоритетна целна група. 

Имено, сè повеќе се става акцент на 

промоција и поддршка на туризмот, но и 

на развојот на претприемништвото и 

малите бизниси и привлекувањето 

услужни бизниси. Тие, најчесто се 

издвојуваат како посебни области во 

стратегиските документи за локален 

економски развој, но сепак, се 

забележуваат примери на изработка и на 

посебни/секторски стратегии во овие и 

други  области. Постои извесен прогрес 

во насока на грижа за одржлив развој на 

локалната заедница, па наместо за 

стратегии, исклучиво за локален 

Се изработуваат стратегиски 

маркетинг планови, како самостојни 

документи, со јасна сегментација на 

клиентите (пр.: туристи, инвеститори и 

сл.), идентификација на нивните 

потреби и стратегии за нивно 

освојување и/или задржување. 

Всушност, маркетингот се применува 

како инструмент за стратегиско 

планирање. 

Притоа, привлекувањето нови 

инвеститори и туристи се смета за 

добредојдено, но се размислува и за 

задржување на постојните бизниси, а 

долгорочните интереси и „квалитетот 

на живот“ на локалните жители имаат 

врвен приоритет  

189 



      

 

 

економски развој, почнува да се зборува 

за стратегии за локален развој  

Атрактивни 

манифестации  

Се организираат, но во мал 

број и  не се премногу 

атрактивни. Притоа, не постои 

јасна слика за целните групи 

за кои се наменети, за 

нивното значење и за 

ефектите од нив 

Постои делумна свесност за нивното 

значење, за целните групи за кои се 

наменети, како и за резултатите и 

ефектите од нив. Вообичаено станува 

збор за општини кои се следбеници и ги 

копираат настаните што ги организираат 

лидерите  

Постои целосна свесност за значењето 

на овие настани и за ефектите од 

истите. Општините во оваа група се 

лидери во организирањето 

атрактивни манифестации. Имаат 

проактивен и иновативен пристап во 

креирањето и промовирањето на овие 

настани  

Сектор/одделение 

за маркетинг 

Не постои во моментот, ниту 

пак има свесност за негово 

формирање во иднина. 

Дополнително, во 

општинската администрација 

нема ниту вработени чии 

надлежности се поврзани со 

маркетинг на општината. Ад-

хок се ангажираат 

надворешни консултанти за 

реализација на определени 

маркетиншки активности  

Работите кои се поврзани со маркетингот 

на општината ги извршуваат PR-лицата 

или дел од вработените во 

Секторот/Одделението за локален 

економски развој. Постои свесност за 

формирање  посебен сектор/одделение 

во иднина, во зависност од 

расположивите финансиски ресурси 

Во општинската администрација има 

посебен оддел, за маркетинг на 

општината или пак се формираат 

посебни локални агенции за таа цел. 

Постои свесност дека сите вработени 

(а не само вработените во маркетинг-

секторот) се одговорни за неговата 

успешна примена 
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