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Предмет: Коментари кон Предлог на закон за управување со природното и културното 

наследство во Охридскиот регион 

До: Министерство за култура на Република Македонија 

Изработувач: Граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ 

Датум: 17 декември, 2018 

Kонтакт: ohridsos@gmail.com 

Тел. 078 272 664 

Граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ има забелешка кон постпаката за донесување на Законот за 

Охридскиот регион. Имено, иако Граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ имаше улога на сведок во 

надзорната разправа кон Законот за управување со светското природно и културно наследство во 

Охридскиот регион, не беше формално информирана од предлагачот на законот за отпочнување 

на периодот на увид. 

Понатака, Предлог законот е ставен на веб страната на 27 ноември со рок за коментирање до 17 

декември што не е во согласност со законски утврдениот рок од 30 дена со што на јавноста  ѝ се 

ускратува правото да земе активни и информирано учество во процесот. 

Во услови на гореспоменатото, а не ограничено само на тоа, бараме, по истекот на рокот за 

коментирање, предлагачот да организира барем една јавна расправа по нацрт Законот за 

Охридскиот регион. 

Во прилог ги доставуваме нашите коментари, односно барања за измени и дополнувања на 

законот. 

1. Член 1, став 2, црта 5 да се замени и гласи: 

Унапредување на туристичката понуда преку промоција на автентичното природно и културно 

наследство во Охридскиот регион исклучиво според принципот на одржливост. 

2. Член 5 предвидува посебни мерки на заштита и режим на управување, меѓутоа не го 

прецизира опфатот на тие мерки и не го предвидува експлицитно мораториумот како мерка што 

со оглед на фактот што Охридскиот регион како резултат на лошо управување се доведе во 

опасност да биде ставен на Листата на светско наследство во опасност, треба да биде внесен. 

Член 5 да се прошири со тоа што ќе се задолжи Советот за Охридскиот регион за следење на 

спроведување на посебните мерки на заштита и режим на управување наведено во став 2 од 

истиот член. Советот самостојно да може да донесе план за итни мерки за зачувување на 

природните и културните вредности на регионот доколку тоа го процени.  
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3. Во Член 6  

Став 3 да се дополни и гласи: 

Автентичност е степен на присутност/сочуваност на изворните односно оригиналните или 

примарните облици (форма, концепција, материјали, компоненти, системи, употреба и 

функција, традиции и техники, локација и поставеност, како и други внатрешни и 

надворешни фактори), со кои на веродостоен начин се потврдува исклучителната 

универзална вредност на природното и културното наследство. 

Став 4 да се дополни и гласи: 

Интегритет е севкупна кохерентност и целовитост на физичките карактеристики и 

процесите преку кои структурата го добива своето значење, односно недопреност на 

природното наследствo со разновидноста на живеалиштата и видовите и културното 

наследство и неговите својства. 

Став 7 и 8, непрецизно ги дефинира имателите на природното наследство, односно не е 

јасно дали постои хиерархија на носители на правото кога постои преклопување меѓу 

институциите, на пример локална власт vs приватна или јавна установа, локална власт vs 

правни и физички лица, државна власт vѕ локална власт. 

4. Во Член 8  

Став 2, сериозна забелешка во однос на точка 4. 

Вклучувањето на министерот односно министерството за транспорт и врски (МТВ) по било 

кој основ повлекува конфликт на интерси. Имено МТВ се јавува како предлагач и носител 

на урбанистичките проекти кои се главна закана за Охридскиот регион според Комитетот 

за светско наследство и ИУЦН, како и многу домашни и меѓународни истражувачи на 

Охридското Езеро. Надворешно лице од овој сектор може да се ангажира по потреба во 

консултантска улога, но не како член на Советот со одлучувачка улога. Статусот на УНЕСКО 

подразбира гарантирање на автентичност и интегритетот на природното и културното 

наследство, што не е во доменот на експертиза на стручњаците од урбанизмот. Истата се 

задоволува со стручно лице од областа на културното наследство.    

Став 2 да се прецизира изборот на надворешни членови, и тоа: 

- за надворешни соработници - секоја институција надворешните соработници да ги 

избира согласно претхдно донесен правилник за начинот, постапката и критериумите за 

избор на надворешните соработници и утврдување на висината на авторските 

надоместоци. 

- за претставниците од граѓанскиот сектор – Советот да врши избор по пат на конкурс и во 

зависност од минатиот труд во доменот на заштитата на природното односно културното 

наследство.  
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Организациите да бидат навремено информирани по електронски пат при отворањето на 

огласот за избор. 

Став 8 предлагаме „трипати едноподруго“ за се замени со “трипати“. 

Образложение: Постоечката формулација дозволува член на Советот да не присуствува 

дури на 2/3 од седниците, а сепак да ја задржи оваа важна функција. 

Со Став 8 да се уреди покренување и самата постапка за разрешување претседател, 

заменици и членови на Советот за Охридскиот регион. Правото за покренување на 

постапката за разрешување да биде овозможено и за јавноста.   

5. Член 9 не предвидува како ќе се носат одлуките на Советот. 

6. Член 12, став 3 да се дополни со: 

Нацртот на Планот за управување се објавува на веб-страната на Министерството за култура и 

останува достапно сè додека не се замени со конечната верзија на Планот за управување. 

7. Член 14, став 2. Годишниот извештај да содржи и објективни, квантитативни и независно 

утврдени мерки: податоци за бројот на случаи на испуштање на отпадни води во Езерото; 

резултати од мониторингот на избрани клучни видови; резултати од мерење на квалитетот на 

водите на неколку репрезентативни локации на различна длабочина итн. 

Член 14 да се дополни:  

Став 4: и граѓански организации; 

Став 5: и задолжително се објавува на веб-страна; 

Став 5: задолжително се организира јавна расправа; 

Став 5 да одреди рок за поднесување коментари; 

Став 8 да биде објавена конечната верзија на Годишниот извештај.  

Образложение: со оглед на фактот што многу често важни плански документи, стратегии и 

закони оставуваат во т.н драфт форма иако се работи за конечни верзии.  

8. Член 22, став 2 да се дополни со: 

А) Забрани спроведување на активности или дејствија кои не се во согласност со Планот за 

управување. 

Оваа клаузула ја има во Член 20 и 21 кои се однесуваат на инспекцискиот надзвор во 

областа на природното и културното наследство, но отсуствува во Делокруг на 

инспекторот за градежништво и урбанизам.  

Б) Нареди отстранување на објектот доколку се работи за бесправно изграден објект. 
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9. Член 24 да се дополни со: 

Секое правно и физичко лице без ограничување, вклучително и финансиери, инвеститори, 

изработувачи на проекти, туроператори, градежни фирми и одговорното лице во правното лице 

чие дејство или неделување резултира во значително влијание врз природното и/или културното 

наследство во Охридскиот регион. 

10. Член 24, Став 1 да се замени со: 

Глоба во износ од најмалку 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за сторен 

прекршок на правното лице ако:  

Образложение: максимална глоба од 15.000 евра предвидена во предлог-законот е занемарлив 

износ за големи компании, инвеститори итн. и не претставува соодветна казна. Тој износ е 

базначајно мал во споредба со размерот на штетата што потенцијално може да биде нанесена 

особено врз природното налследство. 

11. Член 25 да прецизира кој ќе биде задолжен да направи евалуација за направената штета.  

Ова со оглед на тоа што некои случаи може да изискуваат експертска, мултисекторска проценка.  

Извештајот од направената проценка да биде јавно достапен и објавен на веб-страна.  

 

Во Член 25, став 7, пет години да се замени со десет години. 

Образложение: Евиденција на подолг рок е неопходна за сериозни прекршители на законот. 

12. Во врска со Член 24 и 25, клаузулата за надомест на нанесената штета да се дополни. 

Правното односно физичкото лице ќе ја надомести целата штета без оглед дали дејствијата за 

настанатата штета настанале во или вон границите на доброто на УНЕСКО. Доколку за 

надоместокот на настанатата штета не се постигне согласност меѓу засегнатите страни, таа ќе биде 

одредена од независен експерт чии трошоци ќе бидат покриени од правното односно физичкото 

лице кое се товари за штетата.   

13. Член 28, став 2 да се усогласи со препорака 6 во согласност со Oдлука бр. 41СOМ 7В.34 на 

Комитетот за светско наследство од 2017 г. и да гласи: 

До донесувањето на Планот за управување со природното и културното наследство, 

Урбанистички и крајбрежен мастер планови и Стратегија за туризам базирани на ИУВ, не се 

oдoбрат ефективни закoнски регулативи за заштита, и не се вoспoстават ефективни механизми за 

кoнтрoла во границите на Охридскиот регион од членот 7 од овој закон, се воспоставува времена 

суспензија на секоја крајбрежна и урбана трансформација како и на спроведувањето на планови, 

програми и проекти кои предвидуваат крајбрежна и/или  урбана трансформација на земјиштето 

или вклопување на бесправно изградени објекти поради можноста за конфликт со режимот на 

заштита. 
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Дополнителни сугестии за дополнување на законот за управување со 

Охридскиот регион 

1. Министерството за животна средина и просторно планирање, без оглед на Законот за заштита 

на природата,  во рамките на доброто на УНЕСКО да има право да назначи заштитено подрачје за 

водна или копнена површина од било која категорија без валоризација доколку има доволно 

податоци и документиран доказ да се потврди природната вредност на областа која се заштитува. 

2. Правниот субјект задолжен за испуст на водата од Охридското Езеро во реката Црн Дрим ќе 

биде одговорен за обезбедување, одржување и работа со соодветна опрема, на локации 

утврдени од Советот за Охридскиот регион, со цел да осигури водостој со задоволително ниво на 

кислород кој ќе оневозможи изумирање на било кој вид загрозен од нивните активности. 

3. (1) Дополнително на законската регулатива, стратешките оцени за влијанието врз животната 

средина (СОЖС) кои се однесуваат на било кој дел во гранците на доброто на УНЕСКО мора 

минимално да содржат: дизајн на целиот проект, планови и предвиден капацитет; целосна листа 

на видови кои би биле засегнати со проектот заедно со нивниот статус на заштита и загрозеност 

на национално, европско и меѓународно ниво според ИУЦН (IUCN); јасно дефинирани 

алтернативи; естимации на кумулативните влијанија во комбинација со други постоечки и/или 

планирани просторни или урбани проекти; квантитативна естимација на екосистемските услуги во 

состојба без промена, алтернативи и при имплементација на проектот; евалуација на постојната 

состојба на системот за отпадни води во Охридскиот регион и врската со предложениот проект; 

детални податоци за монетарната оправданост на економските аргументи за изведба на проектот; 

јасно наведени извори на кои се темелат тврдењата во врска со еколошкото влијание за проектот. 

(2) Советот за Охридскиот регион ќе биде задолжен за давање мислење за извештајот за СОЖС 

кое е обврзувачко. Советот има право да дисквалификува изработувач на СОЖС за Охридскиот 

регион на период од 10 години од донесување на одлуката за СОЖС која има суштински 

недостатоци и пропусти во однос на зачувувањето на исклучителните унирезални вредности (ИУВ) 

на природното и/или културното наследство.   

4. Со цел проценка на ефективноста на Планот за управување со Охридскиот регион, 

Хидробиолошкиот завод (ХБЗ) и ЈУНП Галичица ќе идентифкуваат клучни видови според нивната: 

А) Репрезентативност на состојбата на природното наследство на Охридскиот регион;  

Б) Важност за екосистемите на природното наследство;  

В) Податливост за мониторинг.  

 

Популациите на овие видови ќе бидат квантифицирани и следени од ХБЗ и ЈУНПГ минимум еднаш 

годишно, а извештајот ќе биде објавен заедно со Годишниот извештај на Советот за Охридскиот 

регион. Изборот на видови ќе биде ревидиран на секои 10 години.  

5. Предлог Законот не предвидува мораториум во идни случаи што треба да биде предвидено, 

како и да се назначи која институција има надлежност да прогласи мораториум. 
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6. Мораториум ќе биде прогласен за некои или сите видови проекти врзани со наголемување на 

постоечкиот габарит или изградба на нови градби од големи размери во границите на доброто на 

УНЕСКО и ќе стапи во сила веднаш доколку: 

А) непрочистена отпадна вода  (да се предвиди количина и/или друг параметар, пр. број 

на денови во годината и сл.)1 се слива директно во Охридското Езеро; 

Б) се преземат градежни активности во 50 метри при највисок водостој од брегот на 

Езерото или во зоните за строга заштита или зоните за активно управување во 

спротивност со позитивните законски прописи (закони и подзаконски акти); 

В) се забележи значително намалување на популациите на клучните видови во границите 

на доброто или на видовите кои се категоризирани како загрозени според националната, 

европската или меѓународната Црвена листа на ИУЦН, во случај кога тоа е поврзано со 

урбанистички активности и/или урбанистички стратегии; 

Г) запре мониторингот на клучните видови (предвидено во точка 4); 

Ѓ) издадените одобренија за градба надминат површина од  ___ хектари во дадената 

календарска година или  ___  хектари2 во последните 5 (пет) години; 

Е) вкупната урбанизација достигнала или надминала ___ %3 од крајбрежјето; 

Ж) се утврдат значителни пропусти во спроведувањето на Планот за управување со 

Охридскиот регион; 

З) се утврди спроведување активности кои го довеле во опасност природното и 

културното наследство во Охридскиот регион. 

Мотарориумот ќе биде во сила сè додека не се преземат сите потребни чекори за надминување 

на причините за овие појави за што Советот има улога на проценител и ја има конечната одлука. 

7. Поради исклучителната важност на проблематиката врзана со единственото Светско 

наследство на Македонија и неопходноста од информирање на јавноста, предлагаме законот да 

го обврзе Министерството за култура да ја стави во функција веб-страната посветена на УНЕСКО. 

Истата треба да ги содржи сите релевантни информации и документи достапни за симнување 

македонски и англиски јазик и да биде ажурирана. Исто, да се овозможи он-лајн регистрација за 

добивање информации во реално време. 

                                                           
1 Параметрите да бидат утврдени со стручна евалуација. 
2 Ibid. 
3 Според препораките на УНЕСКО. 


