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До: 

Министерството за животна средина и просторно планирање 

 

Предмет: Коментари кон Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено 

подрачје во категорија парк на природата 

 

Подносител: Граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ 

Контакт: ohridsos@gmail.com 
 

Датум: 04 март 2022 г. 

 
Во рамките на јавниот увид по Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за 

заштитено подрачје во категорија парк на природата (прва нацрт-верзија објавена на ЕНЕР на 

21.07.2021 г.), на ден 10.08.2021 г., Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ поднесе прелиминарни 

коментари. На нив не добивме одговор, а во меѓувреме на страницата на МЖСПП, на 02.02,2022 г. 

беше објавена нова верзија на Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за 

заштитено подрачје во категорија парк на природата, во кој нашите коментари не беа вградени.  

Кон Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје во 

категорија парк на природата чија достапност беше објавена на 02.02.2022 г., а во рамките на 

законски утврдениот рок, Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ ги поднесува следните коментари 

и сугестии. Бараме на сите потточки да биде одговорено, а очекуваме сугестиите да резултираат 

во квалитетно законско решение за ефективна заштита на Студенчишко Блато. 

Укажуваме на следното: 

 

1. Во извештајот за влијанието на регулативата стои дека „Нацрт - текстот е доставен на  

мислење до сите засегнати страни.“ И тоа: „7. Локалното население кое живее или има 

имот во предложеното подрачје, но и целокупната јавност во градот Охрид, 

туристички капацитети (хотели, мотели, ресторани) во непосредна близина, 

жителите на Рача и Велестово, ловното друштво „Охрид“, како и останати здруженија 

и асоцијации како невладини организации (социјални и еколошки НВО-а)“. 

(подвлекувањето е наше).  

 

Граѓанската иницијатива ЅОЅ воопшто не беше консултирана во процесот на изработка на 

овој нацрт - закон. Иако, токму Охрид ЅОЅ во 2017 г. ја поднесе иницијативата за 

прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје и заедно со Охридско Езеро за 

прогласување на Рамсар подрачје. Охрид ЅОЅ исто така беше е коорганизатор на 13. 

Kонференција на Европскиот огранок на Друштвото на научници од областа на водните 

mailto:ohridsos@gmail.com
https://www.moepp.gov.mk/nastani/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d0%b2a%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-2/
https://www.moepp.gov.mk/nastani/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%bf%d1%88%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d0%b2a%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-2/
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екосистеми (SWS Europe Chapter) во 2018 г. што во Охрид донесе околу 50 научници од 

светот. Наши членови се автори на публикуван научен труд за Студенчишкото Блато и 

неколку презентации на годишните конференции на SWS Europe Chapter. Исто така, Охрид 

ЅОЅ активно се спротивстави на обидот за урбанизација на Студенчишко Блато во 2015 г. и 

низ овие неколку години упорно се бори за спрелување на изградба на марина на неговата 

површина или во негова близина, како и работи на промоција на вредностите на блатото и 

Охридско Езеро. Во 2018 г. Охрид ЅОЅ подготви предлог План за заштита и туристичка 

валоризација на Студенчишко Блато, кој беше доставен до Општина Охрид и МЖСПП и МРК. 

Најважно, Охрид ЅОЅ комплетно го изработи досието за рамсаркската номинација што 

чекаше со децении да биде изработено од надлежните за таа конечно да се исполни во мај 

2021 година. 

 

4.1.  Со оглед на горенаведеното, на кој начин Граѓанската инцијатива Охрид ЅОЅ не 

беше препознаена како засегната страна и не беше консултирана во процесот на 

подготовката на Нацрт - законот за Студенчишко Блато?  

4.2.  Кои организации или поединци од граѓанскиот сектор кои работат во областа 

на заштитата на природата и животната средина беа вклучени во процесот на 

консултација со засегнати страни? 

4.3. Со оглед дека МЖСПП имале средба со сопственици на имот на територијата на 

идното заштитено подрачје: Парк на природата Студенчишко Блато, од која 

произлегле директни изени на нацрт-текстот на законот, МЖСПП им дал 

преференцијален третман на едни, наспроти други засегнати страни т.е. на 

приватниот, наспроти јавниот интерес.  

Поради тоа, бараме МЖСПП транспарентно и недискриминативно, да 

спроведе консултација со сите засегани страни, вклучително и Граѓанската 

иницијатива Охрид ЅОЅ. 

 

 

КОМЕНТАРИ и СУГЕСТИИ 
 

Коментарите се темелат на анализа на Нацрт - законот како правна рамка која треба да ја гарантира 

заштитата на Студенчишкото Блато, а врз основа на темелно читање на студијата за валоризација и 

бројна литература од областа, како и активна вклученост во процесите за заштита на Студенчишко 

Блато и Охридско Езеро. 

 

Генерално, Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје 

во категорија Парк на природата го оценуваме како сосема несоодветен за предложеното 

подрачје за заштита и сметаме дека истиот ќе значи само про-форма заштита која не само што 



 
 

3 
 

нема да обезбеди трајна заштита на Блатото, туку ќе стане рамка за легитимизација на штетни 

активности во неговите граници.  

Со законот под заштита во вистинска смисла ќе се ставаат само 8.92 % од површината на 

Студенчишко Блато, односно најголемиот дел од неговата површина останува слободна за 

експлоатација. Со тоа ни оддалеку не ги задоволува критериумот на ИУЦН за заштитени подрачја. 

Со дозволените активности и неинклузивниот пристап кон заштитата, законот не дава правна 

рамка за интегрирана заштита, ниту за негова целосна ревитализација, реставрација и 

рехабилитација во дадените граници. 

Исто така во законот сосема отсуствува временската димензија неопходна за обнова на 

изгубените блатни подрачја.  Доколку целта на законот е да се заштитат само зоните кои се во 

релативно подобра состојба, како што се аргументира зонирањето, тоа само по себе значи дека 

законот не предвидува проширување на блатните површини што всушност се подразбира под 

поимот „реставрација“, односно враќање во некоја првобитна состојба кога тоа се наоѓало во 

задоволителна еколошка состојба. Доколку се подигне квалитетот на подрачјето во Зоната за 

строга заштита и Зоната за активно управување (иако ова е дискутабилно со оглед на дозволените 

активности), доколку се обноват врските со каналот и Охридското Езеро, природно, блатото ќе се 

проширува. Но, законот тоа не само што не го овозможува, туку напротив, го спречува.  

Во суштина, вака зацртаниот закон за Студенчишко Блато во голема мера наликува на 

препакување под превезот на легислативата, на плановите за негова урбанизација на просторот 

од 2015 г. според која требаше да се заштити само мал дел, додека останатиот да биде препуштен 

на урбанизација. Потсетуваме дека Стратегиската оцена за влијанието врз животната средина на 

измените и дополните на ГУП (Ковачевиќ, 2015), тогаш процени дека единствен начин да се 

спречи деградацијата на Блатото од ваков вид активности, е тие да не се имплементираат. Само 

затоа што Студенчишко Блато ќе има закон, не значи дека блатото ќе биде заштитено.  

Заклучуваме дека Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено 

подрачје во категорија Парк на природата е неприфатлив во неговата нацрт - верзија бидејќи 

не ги задоволува критериумите на интегрална заштита на Студенчишко Блато како еколошки 

исклучително подрачје. 

 

1. Категорија на заштита  
 

Студијата за валоризација на Студенчишко Блато од 2020 г. предлага, согласно категоризацијата на 

ИУЦН, Блатото да се стави под заштита како Категорија IV, Парк на природата што е различно од 

претходно предложената категорија III, Споменик на природата од студијата од 2012 г. што не е 

поткрепено со образложение. 

 

1.1.  Изборот на пониска категорија за заштита од претходно не може да се објасни со аргументи 

од областа на зачувувањето на биолошката разновидност и еколошката вредност на Блатото 

од едноставна причина што студијата од 2020 година демонстрира дека Студенчишко Блато 

има уште поголема вредност одошто претходно се мислело: 
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- Помеѓу 2012 и 2020 година бројот на видови птици се зголемил од 51 на 79; 

- Присуството на влекачи се дуплирал на 10 таксони (од кои 2 ранливи на национално ниво); 

- Областа со клучни живеалишта како на пример алкалните блата не се намалил значително; 

- Нов вид дијатом бил откриен токму во Студенчишко Блато во 2020 г.;  

- Растителните видови коишто не се истребени на локално ниво, сè уште се среќаваат во 

Блатото. 

 

1.2.  Згора на тоа, според Рамсарското досие за Охридско Езеро (RIS) со кое езерото заедно со 

Студенчишко Блато беа прогласени за водно живелиште од меѓународна важност, во 

Блатото се наоѓаат 9 од 14-те (64,2%) таксони на водоземци во Македонија, можеби и 

повеќе од тоа бидејќи во неодамнешната Црвена листа на херпетофауна се споменува и 

присуство на видови кои не се спомнати во Рамсарското досие, како на пример Bufo viridis 

(LC), Pelobates syriacus (VU), and Triturus karelinii (EN). 

 

Имајќи во вид дека Црвената листа и Рамсарското досие беа подготвени неодамна, чудно е 

што на Студенчишко Блато - сега веќе препознаен центар на водоземски видови му се 

доделува пониска категорија на заштита одошто утврдената во 2021 година, уште повеќе 

што токму таксоните на водоземци се еден од критериумите за утврдување на статусот 

„Водно живеалиште од меѓународна важност“, а 2 од 9-те во Рамсарското досие се сметаат 

за загрозени на територијата на Македонија. 

 

1.3.  Според ИУЦН, категоријата IV на заштитено подрачје се фокусира на избрани видови. Во 

нацрт Законот за прогласување на Студенчишко Блато за Парк на природата, тоа е 

заедницата Caricetum elatae. Како што се сугерира во член 6, Зоната за строга заштита е 

дефинирана според распространетоста на оваа заедница. Нема сомнение дека оваа 

заедница на растенија која е ретка на национално ниво треба да биде строго заштитена, 

особено со оглед на тоа што е карактеристична за алкалните блата (Apostolova et al., 2016). 

Меѓутоа, блатото содржи многу други значајни видови, така што не може да се сведе само 

на живеалиштата на Caricetum elatae. Во Студенчишкото Блато можат да се најдат уште 

неколку ретки видови растенија на национално ниво; ендемски дијатоми и планарии ги 

населуваат неговите живеалишта; околу 70 видови птици летаат кон и надвор од него; 15 од 

видовите риба, вклучително и некои ендемски се таму забалежани; и иако Црвената листа 

е некомплетна со видови од Охридскиот Регион, сепак во него се присутни барем 9 таксони 

кои се загрозени на национално или меѓународно ниво, вклучително и 2 таксони на 

водоземци (Spirovska et al., 2012, 2020; Apostolova et al., 2016); 3 видови на  птици кои се 

среќаваат во Блатото се загрозени на европско ниво и тоа: Alcedo atthis, Calidris ferruginea, 

and Vanellus vanellus. Овие природни богатства не се ограничени на местата каде се наоѓаат 

видовите на Caricetum elatae. 

Уште повеќе, Законот за Студенчишко Блато не е ни скроен за да обезбеди доволна заштита 

на Caricetum elatae, токму поради тоа што се донела многу штетна одлука расадникот да 

биде во Зоната за одржливо користење (Spirovska et al., 2020). Не само што расадникот 

користи голема количина на ѓубриво и пестициди, туку се наоѓа на подрачје кое порано било 

https://issuu.com/societyofwetlandscientists/docs/june_2016_wsp
https://issuu.com/societyofwetlandscientists/docs/june_2016_wsp
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населено со Caricetum elatae (Spirovska et al., 2012) и тоа може да се рехабилитира доколку 

овие објекти се отстранат и доколку тој дел припаѓа на Зоната за строга заштита. 

 

1.4.  Една од примарните компоненти на блатните екосистеми е блатната фунционалност преку 

екосистемските услугу кои тоа ги извршува. Категоријата на заштита IV, фокусот на заштита 

го става на избран/и вид/ови, во случајов Caricetum elatae, што значи дека во подрачјата од 

IV категорија, екосистемската целовитост е подредена на заштитата на избрани видови, а 

не примарна цел на заштита. Имено, Студенчишкото Блато е прогласено за Рамсар подрачје 

по сите 9 категории што опфаќа многу разновидни видови. Повеќе од 30 од видовите птици 

кои се среќаваат во Студенчишко Блато се наоѓаат во Директивата за птици, а Студијата 

експлицитно посочува на потребата од заштита на даден број преселни видови. Многу од 

видовите флора и фауна се исто така и на листата на Бернската конвенција.  

 

1.5.  Во последната верзија на Студијата за валоризација на Охридско Езеро се предлага 

Охридското Езеро и Студенчишко Блато да се стават под заедничко управување. 

Усогласувањето на категоријата на заштита ќе овозможи хидролошката целина езеро – 

блато да биде многу поефикасно управувана, а најважно, ќе ги олесни процесите на 

реставрација.  

 

Согласно ова, како и други аргументи наведени подолу, сметаме дека предлогот за прогласување 

на Студенчишко Блато во категоријата Парк на природата е непоткрепена и следствено 

недоволна за комплетна заштита на биолошката разновидност како и неговата рехабилитација 

во насока на зајакнување на екосистемските услуги. Поради тоа предлагаме Студенчишко Блато 

да биде заштитено во категоријата III Споменик на природата. 

 

2. Граници на заштитеното подрачје Студенчишко Блато 
 

Границите на идното заштитено подрачје Студенчишко Блато се утврдени исклучиво 

административно, воопшто не земајќи ја во вид причината за ставање на истото под заштита ниту 

целите за негова заштита. Законот не е изработен согласно насоките за интегрирана заштита на 

подрачјето дадени во студијата за валоризација и го занемарува принципот на инклузивност.  

Поради тоа, а со цел прогласувањето на Студенчишко Блато за заштитено подрачје да ги даде 

најдобрите можни резултати, неопходно е да се изврши ревизија на предложените граници и тоа: 

2.1.  На север, во границите да се инкорпорираат каналот Студенчишта, односно поранешна 

Студенчишка река заедно со помалиот канал на неговата северна страна. 

 

Имено, каналот Студенчишта е дом на 14 од 21-иот вид на риби кои се среќаваат во 

Охридско Езеро (Спировска et al., 2012), вклучително и ендемски видови. Освен тоа, каналот 

служи и како место за презимување на рибите. „Каналот Студенчишта е дел од блатниот 

систем Студенчишта кој се наоѓа во близина на градот Охрид. Овој канал е мала притока на 

Охридско Езеро кој се полни со вода од Билјанините извори кои доаѓаат од карстната 

https://ohrid.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Menka-Blato-13_02_2012-lektorirano-final.pdf
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планина Галичица. Каналот е природен рефугиум за бројни ципринидни риби во текот на 

зимата“ (Velkova-Jordanoska and Trajcevski, 2020). Згора на тоа, каналот служи и како патека 

преку кое ихтиофауната стигнува до извориштата каде што го обавува својот мрест. Иако 

оваа фунција е во некоја мера намалена поради трансформацијата на Студенчишка река во 

вештачки канал и прекинувањето на врските со поширокиот блатен предел, каналот не смее 

да се превиди како постојно рибно живеалиште. Уште повеќе, во него се наоѓаат значителни 

популации на реликтните видови дијатоми Diploneis ostracodarum (Pantocsek) (A.Jurilj) и 

Gomphoneis ohridana (Levkov), додека пак страничниот канал на Студенчишкиот канал е 

практично најзначаен локалитет за дијатомот Gomphonema irroratum (Спировска et al., 

2020).  

 

Иако каналот Студенчишта е составен дел на неодамна прогласеното Рамсар подрачје, 

сепак тој не е под никаква заштита. Студијата за валоризација на Студенчишко Блато, како 

и последната верзија на Студијата за валоризација на Охридско Езеро, ја утврдуваат 

конзерваторската вредност на каналот. Студијата за валоризација на Охридско Езеро 

предлага во гранците на идното заштитено подрачје Студенчишко Блато да биде вклучен и 

каналот Студенчишта, додека пак студијата за Блатото препорачува неколку мерки за 

рехабилитација, вклучително и враќање на коритото на Студенчишка река во старата форма. 

И во двете студии недвосмислено се препорачува пловните објекти да се отстранат од 

каналот. Во моментов каналот Студенчишта е и една од најзагадените точки на брегот на 

Охридско Езеро, токму поради сидрењето на пловните објекти, а тоа што е претворен од 

река во канал и несоодветното одржување низ годините го прави опасно место за рибите 

кои пак во него наоѓаат прибежиште во зимскиот период.  

 

Со оглед на тоа што Студенчишкиот канал е целна локација за изградба на марина, а за жал 

предлог – зоните за Охридско Езеро го оставија во Зона за одржливо користење, опасноста 

од изградба на марина во подрачјето на Студенчишко Блато ќе може се елиминира само со 

вклучување на на калот Студенчишта кон идното заштитено подрачје – Студенчишко Блато.  

 

Унапредувањето на еколошката состојбата на каналот ќе биде возможна само со негово 

приклучување кон идното заштитено подрачје Студенчишко Блато каде што хидролошки 

и припаѓа, а кадешто се неоходни интервенции во насока на ревитализација. Доколку 

изработувачот на овој закон навистина има за цел да го заштити Студенчишко Блато од 

изградба на марина, тоа ќе го постигне со заштита на Студенчишкиот канал. 

 

2.2.  На североисток, во границите да се инкорпорираат Билјанините извори. 

  

Билјанините извори се главен извор за водоснабдување на населението во Општина Охрид 

кои во моментов не се заштитени со закон, а тие се составен дел од извориштето во областа 

Студенчишта. Во однос на Блатото, Билјанините извори историски биле негов главен 

снабдувач со вода, и иако сега најголем дел од нивната вода се зафаќа, сепак, како што се 

наведува и во студијата, нивната важност за Студенчишкото Блато не е целосно 

елиминирана. Три од седумте видови гастроподи во изворите се ендемски (Budzakoska-

Gjoreska et al., 2014), а на видот Gyraulus crenophilus му се заканува истребување. Исто така 

https://acta-zoologica-bulgarica.eu/older-articles/Suppl_15_32.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%91%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2020-.pdf
https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-014-0403-7
https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-014-0403-7
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има доволна причина да се верува дека во изворите можат да се најдат и видови на 

ендемски планарии (Kenk, 1978). 

 

2.3.  На северозапад, во границите да се инкорпорира жариштето на биолошка разновидност 

Мазија (точното име е Намазија). 

Мазија е утврдено како едно од 9-те жариште на биолошка разновидност, а воедно е 

единствено во урбаните средини долж целиот брег на Охридското Езеро со задоволителен 

степен на крајбрежна фунционалност. Според Студијата на ГИЗ од 2017, индексот на 

крајбрежна фунционалност (SFI) во Мазија е задоволително висока, што не е случај со 72% 

од македонското и 75% од целото крајбрежје на Охридско Езеро - карактеристика што 

сигурно би била изгубена доколку на овој интегрален дел на водниот екосистем не му се 

обезбеди соодветна заштита. Не случајно, Мазија е вклучена во копнените граници на 

Рамсарското подрачје – Охридско Езеро 

Доколку сакаме природното наследство на Охридскиот Регион да го унапредиме, Мазија 

и Билјанини извори мора да се приклучат кон идното заштитено подрачје на 

Студенчишкото Блато како неодвоива целина. 

2.4.  На запад границите да се поклопуваат со границите на Охридското Езеро. 

2.4.1 Студијата за Студенчишко Блато јасно укажува дека „Со создавање плажи од 

униформен тип на целото крајбрежје на Охридското Езеро очигледно е дека не се 

земени предвид специфичностите, чувствителноста и ранливоста на блатниот 

предел.“. Тоа значи дека целта треба да биде целосно отстранување на уредени 

плажи од тој потек. Мерките кои студијата за блатото ги предлага се недвосмислени 

и бараат „отстранување на сите стопански објекти и активности кои влијаат на 

природната комуникација на водите во реонот на блатото.“ 

 

2.4.2 Важноста на крајбрежјето за биолошката разновидност е веќе утврдена: 

- особено важно за херпетофауната спомената во точка 1; 

- шест од сега предвидените закрилни видови (umbrella species) на идното 

заштитено подрачје Охридско Езеро (според Студијата за валоризација на Охридско 

Езеро) се таксономи на Студенчишко Блато: Hyla arborea, Lutra lutra, Fulica atra, Emys 

orbicularis, Phalacrocorax pygmeus, and Brachytron pratense. Крајбрежниот екотон е 

недвосмислено потребниот појас за опстанокот на овие видови. 

2.4.3  Законот за води јасно го утврдува појасот 50 метри на крајбрежјето за заштитена зона, 

такашто задржување на сепарацијата на блатото од самиот брег која е негова 

природна врска со езерото, не може да биде поткрепено со научни аргументи 

доколку за цел се има ревитализација на овој сегмент од водниот екосистем. 

Сепак, Законот за водите дава само генерална рамка за заштита и тоа само до 

фиксни 50 метри од највисокиот водостој на езерото, не земајќи ги во вид 

https://repository.si.edu/handle/10088/5125
https://www.researchgate.net/publication/326246732_SHOREZONE_FUNCTIONALITY_-_OHRID_LAKE_-_Implementing_the_EU_Water_Framework_Directive_in_South-Eastern_Europe_Deutsche_Gesellschaft_fur_Internationale_Zusammenarbeit_GIZ
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поединечните подрачја како што е брегот на Студенчишкото Блато, кој мора да има 

посебен третман, а тоа Закон за заштита на Блатото може и мора да го овозможи. 

2.4.4 Заштитата на крајбрежјето е уредена и со Планот за управување со природното и 

културното наследство на Охридскиот Регион 2020-2029, но оваа зона беше 

административно и привремено утврдена со просто следење на Законот за води, со 

таа разлика што беа сметани 50 метри од КП Охридско Езеро 1/1, а не согласно 

целите на обнова и конзервација на Студенчишко Блато. Така, Планот за управување 

предвидува ревидирање на крајбрежната зона во насока на соодветна заштина на 

Студенчишкото Блато каде стои: „Границите на Првата заштитна зона ќе се 

ревидираат откако ќе се изработи Студијата за ревалоризација на Споменикот на 

природата - Охридско Езеро и Студијата за валоризација на Споменикот на 

природата - Студенчишко Блато“, што би значело и „проширување на појасот со 

ширина од 50 m, кој со Планот е воспоставен со цел превентивна 

заштита.“ Привремено утврдено зонирање утврдено пред само 2 години и 

практилно го расцепкува подрачјето уште повеќе, никако не можат да се смета за 

ненадминлива пречка. Освен тоа, потегот помеѓу крајбрежниот појас од 50 метри и 

предложената западна граница на Студенчишкото Блато припаѓа на Зона III – 

односно зона со најнизок степен на заштита. 

 

2.4.5 Многу важно, според последната верзија на Студијата за валоризација на Охридско 

Езеро, езерскиот појас долж целиот брег на Студенчишко Блато и Горица Север е во 

Зоната за строга заштита, што значи дека посточката опрема и градби ќе мора да се 

отстранат, а зонирањето на крајбрежјето да се ревидира во Зона I-а со што ќе се 

овозможи рехабилитација на крајбрежна фунционалност која беше изгубена токму 

со неконтролирани и штетни практики на т.н. уредување на крајбрежјето и 

експанзија на плажите во последните 15 години. Тоа ќе го овозможи урбанистичкиот 

план за крајбрежјето кој е во подготовка, што значи дека условите сега се идеални 

за интегрирање на оваа зона и овозможување непречена обнова на врската 

помеѓу Блатото и Езерото.  

 

Имајќи ја во вид приложената аргументација, нејасно е зошто границите на блатото не се 

ревидирани согласно утврдената важност на целовитоста на екосистемот кое е 

илјадагодишно природно наследство, наместо ригидно да се држат до арбитрарно 

административна рамка. Поради тоа, бараме ревизија на Студијата за валоризација на 

Студенчишкото Блато, при што стручните лица и изработувачот на студијата ќе имаат 

целосна слобода на експертиза, границите на идното заштитено подрачје Студенчишко 

Блато да ги предложат согласно утврдената важност на Студенчишта и целите за заштита 

и реставрација. 

 

2.5.  Проширување на границите на заштитеното подрачје Студенчишко Блато согласно 

границите на Рамсар подрачјето Охридско Езеро. 
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Од приложената елаборација станува јасно дека предложените граници и начинот на управување 

со заштитеното подрачје Студенчишко Блато не се научно издржани и впечатокот е дека 

прокламацијата на вака утврдените граници е про-форма и неодржливо за природните 

вредности на подрачјето.  

Во фазите на адаптација на едно подрачје, она што веднаш треба да се направи е јакнување на 

отпорноста на климатски промени. Поради тоа, проширување на јужната граница на Стуенчишко 

блато во подрачјето на Горица.  

Еден од главните аргументи во поткрепа на овој предлог е климатската криза која на регионот многу 

реално му се заканува, за што промените се веќе видливи, а за тоа зборуваат и моделите на 

предвидување. Една од примарните мерки за јакнење на отпорноста на водните живеалишта од 

климатски промени е токму воспоставување на поврзаноста и зајакнувањето на мрежата на 

заштитени подрачја (Finlayson et al., 2017), што значи наголемување на површината на истите. 

Познато е дека екосистемските услуги на водните живеалишта се пропорционални со нивната 

големина. 

Од сите предложени копнени граници на водното живеалиште Охридско Езеро од страна на 

експертите, при определување на рамсарските граници, Министерството за животна средина и 

просторно планирање го задржа единствено пределот Студенчишта – Горица, што само по себе 

зборува за утврдена вредност на пределот како водно живеалиште. Целта на управувањето со едно 

рамсарско подрачје е „одржување на неговиот еколошки карактер, како и паметна употреба на сите 

водни живеалишта“, што сигурно нема да може да биде постигнато со претворање на подрачјето 

во градилиште. 

Дополнителна аргументација за проширување на границите 

1. Во однос на крајбрежјето долж Студенчишкото Блато, како и потегот кај Мазија, кои се сè 

уште со задоволителен еколошки статус (4 од 5, при што 5 е најдобар), но кои се под силен 

антропоген притисок, во студијата за крајбрежна фунционалност (GIZ, 2017), заради 

обнова и заштита, меѓу другото се препорачува: 

- Да се гарантира ограничување на човековите активности кои би биле исклучиво 

еколошки 

- Да се унапреди и обнови рипариската и хелофитната вегетација во и околу зоната 

Ова е на линија со препораките од Студијата за валоризација на Студенчишко Блато.  

2. За потребата од интегрирање на брегот кон заштитеното подрачје на Студенчишкото Блато, 

потребно е да се погледне и во Досието за Охридско Езеро како Рамсар подрачје, каде што 

е нагласено дека крајбрежјето за Студенчишкото Блато е особено важно (особено појасот 

на трската) како жариште на водоземците. (MOEPP, 2021) 

 

3. Извештајот на ИКОМОС и ИУЦН од советодавната мисија (ICOMOS & IUCN, 2019) исто така 

упатува на тоа дека не само што треба да се обниват старите, туку треба да се размисли и за 

создавање нови блата.  

 

https://www.publish.csiro.au/mf/pdf/MF16244
https://www.researchgate.net/publication/326246732_SHOREZONE_FUNCTIONALITY_-_OHRID_LAKE_-_Implementing_the_EU_Water_Framework_Directive_in_South-Eastern_Europe_Deutsche_Gesellschaft_fur_Internationale_Zusammenarbeit_GIZ
https://whc.unesco.org/document/185696
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4. Оцената на ИУЦН за Охридскиот Регион како светско наследство (IUCN, 2017), укажува на 

потребата од подобрување на состојбата на блатата во регионот. 

 

5. Во стручно рецензирана литература (peer-reviewed literature) се истакнува неопходноста од 

поголема заштита од нутриенти и други загадувачи како итна потреба, уште повеќе поради 

зголемениот ризик од еутрофикација под влијание на климатските промени (Matzinger et 

al., 2007; Vermaat et al., 2020), каде блатните системи играат многу важна улога.  

 

6. Конечно, извештајот на Реактивната мониторинг мисија на Центарот за светско 

наследство, ИУЦН и ИКОМОС (2020), дава конкретни препораки токму за Студенчишкото 

Блато и неговата поврзаност со брегот, и тоа: 

 

Препорака 1/1.а 

Трајно да се откажат плановите за марина на Студенчишко Блато и од сите инструменти 

за планирање да се отстранат можности за каква било форма на урбанизација од 

одредбите за зонирање, вклучително и зони за рекреација. 

 

Препорака 2/2.h 

Да се обноват чувствителните делови на крајбрежјето што се деградирани како што е 

Студенчишкото Блато и да се обезбеди нивно поврзување со езерото, вклучително и 

отстранување на сезонските туристички капацитети и нивно преместување на помалку 

чувствителните делови на крајбрежјето. 

 

Препорака 2/2.i 

Да се спречат градби од траен карактер долж плажата во непосредна близина на 

новото шеталиште што се гради на Студенчишкото Блато, а времените да бидат строго 

регулирани во однос на употребениот материјал, обликот, големината, како и 

едноставноста на демонтирањето. 

Со оглед дека Блатото веќе е сведено на мал дел од неговата вистинска големина, потребно е да 

се оди кон максимизација на подрачјето на Студенчишко Блато кое ќе се стави под заштита, а 

потребата од тоа е доволно поткрепена со научни трудови, извештаи и други документи кои 

недвосмислено укажуваат на заканата од туристичките активности во овој дел. Најпосле, плажи 

може да има безмалку секаде, но Студенчишко Блато е само тука.  

Постоечката парцелизација, поделбата на ингеренции и различен, воедно и несоодветен степен на 

заштита на овој потег, значително би ги отежнил и во извесна мера оневозможил предложените 

мерки за воспоставување на изгубените врски на Блатото со Езерото. Со ставање на горенаведените 

локации во границите на заштитеното подрачје на Студенчишко Блато, воедно ќе се гарантира дека 

активностите кои би биле дозволени во овој дел нема да претставуваат непосредна закана по 

екоситемот на Блатото и посредно на Охридското Езеро. 

Според тоа, вистинска заштита на блатните живеалишта во Охридскиот Регион ќе може да се 

гарантира само со вклучување на сите компоненти релевантни за воспоставување на изгубената 

или редуцирана еколошка и хидролошка комуникација и целина што ќе има клучна улога во 

https://worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/2015
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.540.3560&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.540.3560&rep=rep1&type=pdf
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lno.11460
https://whc.unesco.org/document/187543
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ревитализацијата и реставрацијата на последното блато на Охридското Езеро. Како што стои во 

Извештајот за влијанието на регулативата за овој предлог закон „Едно од решенијата за да се 

спречи загубата, деградацијата и фрагментацијата на природните живеалишта во Македонија е 

да се зголеми површината на заштитени подрачја, како и нивното функционално поврзување.“, 

што ќе се овозможи токму со предложената интеграција. 

 

3. Зонирање на заштитеното подрачје Студенчишко Блато 
 

3.1.  Според класисфикацијата на ИУЦН, првите две зони односно Зоната за строга заштита и 

Зоната за активно управување се сметаат за зони за примарната цел за заштита на едно 

подрачје и тие неопходно е да опфатат барем 75% од целата површина под заштита. Тоа 

ни оддалеку не е предвидено со нацрт - законот каде што овие зони, во однос на предлог – 

зоните во студијата од 2012 година се смалени на безначителна површина од вкупно 20,41 

хектари или оскудни 33,89% од претходните 36,39 хектари односно 56,89% од заштитеното 

подрачје.  

 

Според тоа, констатираме дека со предложеното зонирање, а и со дозволените активности, 

за кои расправаме подолу, воопшто се нема за цел да се рехабилитира изгубеното блато на 

целата површина предвидена за заштита. Тоа исто така не е на линија со утврдената долна 

граница на ИУЦН од 75 %, а згора на тоа, не е ни во согласност со самите цели на заштита 

зацртани во нацрт - законот. Препораката 211 (2021) на Бернската конвенција по 

отворањето на случај за Охридскиот Регион, токму поради утврдените закани и 

несоодветната заштита, е недвосмислена кога во точка 8 вели: „Да се зајакнат и одржат 

капацитетите за управување и мониторирање на заштитените подрачја во согласност со 

меѓународните методологии и стандардите на ИУЦН, вклучувајќи ги и принципите за 

имплементација на примарните цели на управување со заштитените подрачја на 

најмалку 75% од нивната територија.“ (Standing Committee, 2021) 

 

3.2.  Кога ќе се споредат предлог зоните помеѓу студиите за блатото од 2012 и 2020 година, 

воочлива е драстично намалување на примарните зони на сметка на заштитата. Студијата 

од 2020 г. не нуди издржана аргументација за намалување на зоните за примарна заштита 

во однос на утврдените вредности на Блатото што беше елаборирано во точка 1. 

Еден друг пример е, во делот на Блатото каде што е расадникот, Студијата не предвидува 

ревитализација иако овој дел со студијата од 2012 година беше определен за Зона за строга 

заштита, а знаеме дека Блатото не бележи толку значителна деградација во последните 8 

години. Дури е и контрадикторно што предложеното зонирање не е во согласност ни со 

новата студија која овој дел го нарекува „највитален дел“ на Блатото, а сепак го остава во 

Зоната за одржливо користење. 

 

3.3.  Иако дури и студијата од 2012 година не го исполнува условот за 75% на примарните зони 

на заштита (туку доделува само 56,89% од површината за таа цел), сепак, новото зонирање 

е далеку полошо, оставајќи само 33,89% (член 6 и 7) за зоните со повисоко ново на заштита 

https://rm.coe.int/2021-rec-211e-north-macedonia-case-files/1680a4c288
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и дури помалку од 9 % вистинска заштита (Зона за строга заштита), доколку се земат предвид 

активностите дозволени во Зоната за активно управување што ќе биде разгледано подолу. 

Зоната за строга заштита е загрижувачки редуцирана за цели 66%, од на 15,65 на 5,33 

хектари. Зоната за активно управување е намалена од 32,42% на 25,04%.  

 

Во Студијата за блатото стои дека влажните хабитати опфаќаат 25,6 хектари од блатото, 

што значи дека дури ни оваа површина не е ставена целосно под заштита. Дека блатото 

нема претрпено значајни промени во поново време може да се види и од наодите со 

сателитско мониторирање при што е утврдено дека во периодите на поројни врнежи и 

поплавувања, поплавените делови на блатото во 2010 и 2015 година се скоро непроменети 

и тоа околу 24 хектари (Apostolova et al., 2017). 

 

3.4.  Треба да се укаже и на тоа што Зоната за строга заштита е расцепкана на многу мали 

делови, што не беше случај со предложеното зонирање во студијата од 2012 година. 

Ваквото расцепкување, кога се има во вид дека зборуваме за и онака многу мала површина, 

не може да оди во полза на заштитата, што би се обезбедило со целовити  примарни зони 

за заштита. 

 

3.5.  Причините кои во Студијата цели 66,11% од идното заштитено подрачје се препушта на 

активности кои не се во согласност со целите на негова заштита, не се издржани. Нема 

причина Расадникот да остане на место кое со претходната студија било утврдено да биде 

во Зона за строга заштита. Дури и без тоа, пред само 2-3 години имаше најава дека 

расадникот ќе биде дислоциран, што би било лесно изводливо со оглед дека се работи за 

јавно претпријатие, за сега да се прави чекор назад. Уште е почудно расадникот да остане, 

кога се знае дека тој е извор на загадување на подземните води и причина за уништување 

на живеалиштата (Спировска et al., 2012; Apostolova et al., 2016; Society of Wetland Scientists, 

2018). 

 

3.6. Според Стратегијата за биолошка разновидност на Европската Унија, до 2030 година цели 

30% од почвата и морињата треба да се заштитени. Една третина од тоа, односно 10% треба 

да се под строга заштита (European Commission, 2020). Евидентно, нацрт - законот за 

Студенчишко Блато не води во насока на приближување кон европските стандарди.  

Законот, каков што е предложен, не може да овозможи заштита на блатниот екосистем во 

вистинска смисла на зборот. Напротив, тој го сведува на парк во служба на пошироката урбана 

средина, која се очекува уште повеќе да се проширува (со оглед на дозволените активности) и да го 

стеснува Студенчишкото Блато. На тој начин, со овој закон, во голема мера би се реализирала 

замислата од 2015 година која имаше за цел Студенчишко Блато да го сведе на малски парк за 

луксузни хациенди. 

 

4. Дозволени активности 
 

https://www.researchgate.net/publication/324862261_Studenchishte_wetland_on_the_shore_of_Ohrid_Lake_the_process_of_its_degradation_studied_by_remote_sensing
https://ohrid.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Menka-Blato-13_02_2012-lektorirano-final.pdf
https://issuu.com/societyofwetlandscientists/docs/june_2016_wsp
https://growthzonesitesprod.azureedge.net/wp-content/uploads/sites/1889/2020/12/Declaration-Lake-Ohrid-Ecosystem.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf
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Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категорија 

парк на природата не содржи клаузули за рестрикции на активности кои би можеле да имаат 

негативно влијание врз рехабилитацијата и заштитата. За споредба, законот за Езерани има барем 

некакви клаузули. Од законот за Студенчишко Блато е нејасно кои точно активности се спречуваат 

со истиот. Извештајот за процена на влијанието на регулативата тврди дека со Законот ќе 

овозможи „воспоставување на зони за заштита во кои  јасно ќе бидат определени активностите 

(подвлекувањето е наше), кои може да се преземаат во делот кој треба да се прогласи за Парк на 

природата“. Не само што тоа не е испорачано во нацрт – законот, туку тој допушта активности за 

кои е потврдено дека имаат штетно влијание и придонеле кон деградација на блатото во минатото, 

а највоочливо, тоа се земјоделството, туризмот и урбанизацијата.  

4.1.  Единствено во член 6 кој се однесува на Зоната за строга заштита, што е само 8,85 % од 

идното заштитено подрачје се гарантира спречување на активности кои ја „загрозува 

изворноста на природата и нарушува природната рамнотежа.“ Во сите други зони тоа не е 

случај. Член 7 кој се однесува на Зоната за активно управување – зона која по дефиниција 

мора да е посветена на заштитата на природата, дозволува активности како што се 

екотуризам, традиционално екстензивно земјоделство и други неспоменати активности, 

односно „активности кои се дозволени согласно Планот за управување“, како што е 

наведено во став (5) од член 7. Ваквото определување ни оддалеку не може да се сметаат 

за доволна рамка за спречување на штетни активности во едно жариште на биолошка 

разновидност какво што е Студенчишко Блато. Сосема е јасно дека планот за управување 

подетално ќе ги утврди дозволените односно забранети активности. Меѓутоа, законот мора 

да даде јасна рамка за активностите со што подрачјето ќе биде трајно заштитено од 

активности кои не се во сообразност со заштитата. Имено, токму туризмот и земјоделието 

се препознаени како дејности кои имаат исклучително штетно влијание врз Блатото 

(Спировска et al., 2012, 2020; МЖСПП, 2014, 2020; Apostolova et al., 2016; Apostolova et al., 

2017; Society of Wetland Scientists, 2018), а законот нив ги допушта во зоната за висока 

заштита.  

 

4.2.  Не е дефинирано што се подразбира под екотуризам. Терминот екотуризам е генеричен 

и сам по себе не ја одредува (не)штетноста. Имено едно иста активност може да има 

штетно влијание на едно, но не на друго заштитено подрачје. Згора на тоа, сведоци сме дека 

дури и планот за марина за 400 пловни објекти во Студенчишко Блато беше спакуван како 

план за еколошка обнова на Студенчишкото Блато и тоа на јавна расправа организирана од 

страна на Општина Охрид во јуни 2019 г. Згора на тоа, планот за управување би може да 

овозможи и други закани, особено со оглед на тоа што во член 7 став (4), опфатот на 

„активности […] кои се однесуваат на манипулирање со живеалишта и со видови“, не е 

ограничена на конзервација, истражување или едукација. 

 

4.3.  Во параграф 7 став (5) стои дека се дозволени „активности кои немаат негативно влијание 

на примарната цел на заштита“, што е сосема недоволно, непрецизно и е слаба рамка за 

заштита, особено со оглед на тоа што штетноста е предмет на одлучување на елаборатите 

или оцени на влијанието врз животната средина, кои како што знаеме се од исклучително 

https://ohrid.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Menka-Blato-13_02_2012-lektorirano-final.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/mk/mk-nr-05-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
https://issuu.com/societyofwetlandscientists/docs/june_2016_wsp
https://www.researchgate.net/publication/324862261_Studenchishte_wetland_on_the_shore_of_Ohrid_Lake_the_process_of_its_degradation_studied_by_remote_sensing
https://growthzonesitesprod.azureedge.net/wp-content/uploads/sites/1889/2020/12/Declaration-Lake-Ohrid-Ecosystem.pdf
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лош квалитет. За споредба, законите за други заштитени подрачја содржат забранети 

активности.  

 

4.4.  Во истиот член 7 став (5) во врска со дозволените активности, се повикува на “примарната 

цел на заштита“ која не е екплицитно наведена во текстот на законот. Дали се мисли на 

одредбите од член 3? Од друга страна, согласно член 6, може да се заклучи и дека примарна 

цел на заштита е токму заедницата растенија Caricetum elatae. Ако е така, а имајќи во вид 

дека оваа заедница не е распространета во Зоната за активно управување, испаѓа дека 

Зоната за активно управување мора да се штити од самата себе што е загрижувачки 

постулат. 

 

4.5.  Згора на сè, во член 8, Зоната за одржливо користење е определена како „подрачје која не 

поседува високи вредности за заштитата“ што е чудна формулација за закон кој има за цел 

да прогласи едно подрачје за заштитено поради исклучителните геолошките и биолошки 

вредности и е последното во регионот. Знаеме дека ова е копирано од Законот за заштита 

на природата, но се поставува прашањето, дали ваквата формулација ќе овозможи да се 

оневозможи прекршувањето на член 82 од Законот за заштита на природата1. Кога се знае 

дека на оваа зона отпаѓаат дури цели 66,11 % од заштитеното подрачје и фактот што МЖСПП 

во обид да им удоволи на сопствениците на имоти ќе допушти дури и урбанизација, се 

поставува прашањето, што точно со овој закон ќе се заштити? Што всушност во Зоната за 

одржливо користење со овој закон ќе биде забрането, што во услови кога подрачјето не 

било заштитено било дозволено?  

 

4.6.  Активностите кои ќе бидат допуштени во Зоната за одржливо користење согласно член 8, 

став (4) се целосно препуштени на идниот план за управување, кој пак е плански документ 

од времен карактер и лесно подложен на промени. Веќе знаеме дека постои јасна намера 

урбанизацијата па и легализацијата на дивоградби да бидат допуштени. Ваквата 

поставеност е во спротивност со легислативата при што на планскиот, хиерархиски понизок 

документ, му се дава примат над законот. На тој начин, се прави опасен преседан, законот 

да биде оставен без контролниот механизам да ги регулира активностите, односно на тој 

начин законот станува неефективен и неприменлив. 

 

4.7.  Најпосле, според член 10, донесувањето на планот за управување ќе биде во надлежност 

на Општината, наместо на стручно тело. Досегашното искуство покажало дека токму 

Општина Охрид низ годините се јавила како основен двигател на предложени или 

допуштени штетни проекти за Охридскиот Регион, со посебен акцент на Студенчишкото 

Блато. Треба да се потсети и на тоа дека Општина Охрид никогаш не се откажа од идејата за 

изградба на марина во Студенчишко Блато. На иста линија, Општината води неколку 

процеси на урбанистичко планирање кои треба целата сега неизградена површина околу 

Блатото на север и југ од него, да ја претворат во урбанизирана средина со комплекси од 

 
1 „Забрането е преземање дејствија, на несоодветно искористување на земјиштето во паркот на природата, 
како и активности со несоодветен карактер и интензитет, кои можат да ги нарушат својствата заради кои 
подрачјето се прогласува за парк на природата.“ 
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големи размери (постоечките се за Горица север, ТК Горица, комплекси сместувачки објекти 

и хотели веднаш до каналот Студенчишта итн.). Конечно, Општина Охрид е една од 

одговорните за деградацијата на исклучителната универзална вредност и загрозување на 

УНЕСКО статусот на регионот. И покрај тоа, со нацрт ГУП-от кој неодамна го продуцира, 

значителен дел од просторот Студенчишта го препушта на т.н. уредување на брегот, де-

факто узурпација, сосема занемарувајќи го процесот на прогласување  на Студенчишко 

Блато за заштитено подрачје, Планот за управување со Охридскиот Регион 2020-2029, 

препораките на експертите домашни и меѓународни, SWS, ИУЦН и препораките на УНЕСКО, 

што е уште една потврда дека Општина Охрид продолжува со протежирање на неодржливи 

практики на развој и поради тоа, изработката на планската документација не смее да ѝ биде 

доверена.   

4.8.  Генерално, што се однесува до утврдените активности по зони, забележуваме дека тие се 

просто преземени од Законот за природа. Просто копирање на текстот од Законот за 

заштита за природа не е доволно. Имено, активностите за зоните мора да се определат 

согласно со постојната состојба и целите за заштита, како и спецификите на подрачјето кое 

се става под заштита. Во спротивно, ќе немаше потреба да се носи посебен закон за 

Студенчишко Блато. 

4.9.  Вака определените механизми за регулирање на човековите активности во идното 

заштитено подрачје сосема ја занемаруваат основната цел поради која Студенчишко Блато 

се става под заштита, а тоа е негова реставрација, ревитализација или рехабилитација. Иако 

Зоната за активно управување содржи соодветна клаузула за заштита, активностите кои во 

неа се допуштаат се во колизија со истата. 

4.10. Активностите дозволени во Зоната за активно управување и во Зоната за одрживо 

користење, некои и неименувани, се во директна спротивност со целта која мора да се 

постигне со овој закон определена во член 3. Со активностите во двете гореспоменети зони, 

нема да може да се зачува природната состојба, таа прво нема да може ни да се воспостави 

во Зоната за одржливо користење; дејствијата кои може да предизвикаат нарушување на 

живеалиштата и екосистемите не се забранети; со истите се оневозможува создавање 

поволни услови за заштита и зачувување на биолошката и пределска разновидност, што сè 

заедно ќе значи неодржливо управување со подрачјето.  

4.11. Накратко, со предложената верзија на законот за Студенчишко Блато ќе бидат заштитени 
само 5,33 хектари или 8,85 %. Но, веројатно дури и оваа површина може да се очекува да 
деградира со тек на време, доколку во останатата површина на Блатото се допушти 
експлоатација. Со законот не се превенираат ризици од заканите од туризмот и 
земјоделието, што ќе води до намалување на блатните површини, бидејќи Зоната за 
активно управување е практично регулирана како заштитна зона одошто како зона со висок 
степен на заштита. Зоната за одржливо користење нема никаков механизам да спречи 
големи градежни проекти и не креира услови за реставрација на живеачиштата. 
 
 

Поради тоа, укажуваме дека Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато за 

заштитено подрачје во категорија Парк на природата е неопходно да претрпи темелни измени 
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на тој начин што ќе се зајакне заштитата, а нема да служи за про-форма рамка во која ќе се допуштат 

активности кои имаат потврдено штетно влијание, а кои со саконот многу веројатно и ќе се 

интензивираат. Според насоките на ИУЦН, легислативата „треба да спречи потенцијално штетни 

процеси и да предвиди регулативни или нерегулативни техники за контрола или управување на 

сите активности за кои е веројатно дека можат да генерираат такво влијание.“ (IUCN, 1999).  

Согласно приложената аргументација, потребно е: 

1. Во Зоната за активно управување да бидат дозволени активностите од Зоната за строга 

заштита. Што се однесува до другите, мора јасно да се дефинираат и единствено што може 

да биде дозволено од широката област на екотуризмот е разгледување, на патеки 

определени за таа намена. 

2. Во овој контекст потребно е да се следи точка 9 од Препорака 211 (2021) на Бернската 

конвенција и тоа: „Да се поттикат одржливи и еколошки форми на туризам кои се темелат 

на стандардите на ИУЦН за туризам во заштитени подрачја“. (Standing Committee, 2021) 

3. Земјоделието, без оглед од кој тип, мора да биде забрането на целата територија на 

заштитеното подрачје, во сите зони. (дополнителна аргументација кон ова барање 

погледнете по точка 7. Земјоделие) 

 

4. Во никоја од зоните не смее да бидат допуштена урбанизација, а треба да се воведат 

клаузули со кои постепено сите градби од површината на заштитеното подрачје ќе бидат 

отстранети.  

5. Дополнително, за сите зони мора да се наведе експлицитно какви активности се 

забранети. 

6. Мониторингот треба да биде задолжителен за сите зони. 

7. Мора да се земе во вид големината на површината како фактор на заштита (дури и кога 

нејзините граници ќе се прошират согласно сугестиите во овие коментари). Имено, 

Студенчишко Блато се смета за многу мало блато, а големината на блатната површина е 

детерминанта на неговата функционалност и воедно еколошка отпорност на надворешни 

влијанија, така што мора да се тежнее кон наголемување на блатната површина во сите зони 

на заштита. 

8. Надвор од границите на идното заштитено подрачје Студенчишко Блато, мора да се утврди 

и заштитна зона, особено на југ и север каде што постои утврден ризик од тешка 

урбанизација која дополнително би ги намалила шансите за успешна ревитализација на 

Студенчишкото Блато. За таквата потреба се посочува и во Извештајот за влијанието на 

регулативата кога вели дека „Покрај антропогеното влијание врз Студенчишко Блато, кое 

видливо директно влијае на неговите граници...“, што значи дека заштитната зона е 

неопходна за да се ублажат негативните влијанија кои довеле до значително намалување 

на блатото.  

 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/eplp-038.pdf
https://rm.coe.int/2021-rec-211e-north-macedonia-case-files/1680a4c288
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5. Сопствеништво на земјиштето 
 

Еден од аргументите за зонирањето предложено во Студијата за валоризација на Студенчишко 

Блато е тоа што извесен дел од имотите во предложените граници се во приватна соспственост. Но, 

дури 156 од 274 парцели се или во целосна или во мешовита државна сопственост, додека само 27 

во чисто приватна и тие не заземаат голема површина. Меѓутоа, Законот за Студенчишко Блато 

воошто не ја воведува можноста за откуп или експропријација на приватното земјиште со што би 

се овозможила целосна обнова на блатното живеалиште на подрачјето.  

Треба да се напоменат и неколку други факти и тоа. 

5.1.  Според последниот ГУП за Град Охрид, идното заштите подрачје Студенчишко Блато или УЗ 

17.1. има утврдена намена: Строго заштитено подрачје. Според тоа, со оглед дека 

урбанистичкиот план не утврдил урбанизација, објектите кои се таму се изградени 

спротивно на законот. За бесправно изградени објекти потребно е да се  спроведе оцена 

на влијанието врз истите врз природното и културното наследство (препорака 7 од 

Реактивната мониторинг мисија 2017 и Одлуки на Комитетот за светско наследство од 2019 

и 2021) и истите најверојатно ќе треба да се отстранат.2  

 

5.2.  Според трудот на Центарот за право во областа на животната средина на ИУЦН „Политиката 

на откуп на земјиште е соодветна и неопходна за најзначајните блатни екосистеми. 

Владите треба да целат кон откупни стратегии за исклучителните блата и природни подрачја 

со особена еколошка вредност, посебно каде што тие се дел од регионална мрежа на 

водни системи или се наоѓаат во крајбрежни региони кои се изложени на поголем 

притисок.“ (IUCN, 1999) Ова е многу веродостоен опис токму на Студенчишкото Блато. За 

таа цел, се вели дека, во значајните еколошки подрачја, легислативата треба да воспостави 

можност за експропријација. А, позитивните законски прописи во Македонија ја познаваат 

таа категорија. 

 

5.3.  Поразителен е фактот кој беше утврден на јавната расправа по законот на 23.02.2022 г., што 

МЖСПП – институција задолжена да гарантира заштита на природата и животната 

средина, се стави во улога на трговец со природното богатство за урбанистичките апетити 

на поединци. Измената на првата нацрт верзија од јули 2021 г., при што кон член 8 е 

додаден став (5) кој дава неприкосновено право на мал број поединци – сопственици на 

имот да одлучуваат за активностите кои ќе бидат допуштени во оваа зона. Вака конципиран 

ставот сосема ја занемарува целта за назначувањето на Студенчишко Блато за заштитено 

подрачје. Од јавната расправа јасно се виде која е активноста за која сопствениците на 

имото се најзаинтересирани – урбанизација – активност во директна колизија со заштитата. 

 
2 Со цел да не се загрози опстанокот на жителите во подрачјето, сопствениците чии објектите се користат 
како примарно живелиште, а се незаконски изградени и треба да бидат отстрамнети, ќе треба да бидат 
соодветно згрижени. 

https://whc.unesco.org/document/158740
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/eplp-038.pdf
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Тоа значи дека дури 39,82 хектари кои сега се неурбанизирани, ќе бидат препуштени на 

урбанизација што е сосема неприфатливо за едно заштитено подрачје. 

 

Децидно укажуваме дека приватната сопственост не е неприкосновена – во член 30 став 

(3) од Уставот е јасно дефинирано дека правото на сопственост може да се ограничи кога 

се работи за јавен интерес утврден со закон, а во член 2 од Законот за заштита на природата 

е сторено токму тоа со одредба која гласи: заштитата на природата претставува дејност од 

јавен интерес. 

Оттука, Министерство за животна средина и просторно планирање има должност и обврска 

да обезбеди максимална заштита на Студенчишкото Блато, а не да договара незаконски 

компромиси со сопствениците на приватни имоти. Дотолку повеќе, што во член 116 од 

Законот за заштита на природата е утврдена можноста за експропријација на приватен 

имот заради заштита на природата. Постои начин да се заштитат и приватниот и јавниот 

интерес.  

5.4.  Kлаузула за експропријација постои и во други закони кај нас кога се работи за изградба на 

инфраструктура (пр. гасовод). Како што инфраструктурата е јавен интерес, така и  

екосистемските услуги се јавен интерес. Во услови на веќе осетни ефекти од климатските 

промени, екосистемските услуги на блатните живеалишта ќе имаат уште поголема важност.  

 

5.5.  Принципите на заштита се многу јасни. ИУЦН укажува дека „онаму каде што блатните 

системи се незаменливи, приоритет секогаш треба да биде даден на спречување нивна 

загуба и деградација.“ (IUCN, 1999) Дури и во самиот Извештај за проценка на влијанието 

на регулативата стои: „Блатото Студенчишта претставува последен глацијален реликтен 

остаток на блатната вегетација во нашата држава, развиен за време на периодот на 

плеистоценот.“ Меѓутоа, ова законско решение ни оддалеку тоа не го одразува препуштајќи 

огромен дел од Блатото на натамошна деградација. 

 

Согласно приложената аргументација, потребно е: 

1. Од конечната верзија на законот да се отстрани став (5) во член 8. 

2. Законот за Студенчишко Блато мора да овозможи експропријација на земјиште кое не е во 

целосна државна сопственост, на земјиштето каде сопственоста е нерегулирана и на 

приватно земјиште; 

3. Доколку сопствениците сакаат да го продадат земјиштето, приоритет за откуп мора да ѝ 

биден даден на државата;  

4. Законот мора да гарантира финансиска компензација на сопствениците според реална 

цена на земјиштето (а, може и повисока), со цел да се елиминира мотивацијата на 

сопстениците на земјиштето да го задржат надевајќи се дека ќе обезбедат многу поголема 

финансиска добивка со негова урбанизација; 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/eplp-038.pdf
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5. Со оглед дека законот за постапување со бесправно изгдарените објекти е во постапка, во 

него мора да се воведе клаузула која ќе оневозможи легализација на дивоградбите на 

целата површина на Студенчишкото Блато (легализацијата да не биде допуштена во ниту 

една зона во заштитени подрачја помали од 100 хектари). 

6. Урбанизацијата не смее да биде дозволена во ниту една од зоните на идното заштитено 

подрачје – Студенчишко Блато. 

 

6. Управување и мониторинг 
 

6.1.  Содржината на член 6, 9 и 10 од Нацрт - законот за прогласување на Студенчишко Блато 

за заштитено подрачје во категорија Парк на природата, со кои планирањето и 

мониторингот на идното заштитено подрачје се доверуваат на Општина Охрид, е 

дискутабилна и загрижува, со оглед на наведеното во точка 4.7, а тоа е дека Општина Охрид 

со децении беше носител, поддржувач или нем набљудувач токму на активности кои 

Студенчишко Блато го деградираа и го носеа кон целосно уништување. Има огромна 

причина за загриженост доколку изработката на Планот за управување со Студенчишко 

Блато се препушти на Општина Охрид. Ова особено кога се утврди дека Општина Охрид (и 

со минатиот и со сегашниот градоначалник) не само што не покажа одлучност да го заштити 

Блатото, туку се стави во посредничка улога помеѓу неколкуте сопственици на имоти во 

идното заштитено подрачје и МЖСПП при што намерите на првите беа недвосмислено јасни 

– да издејствуваат допуштање на урбанизација во границите на Студенчишко Блато.  

 

6.2.  Општина Охрид нема волја, стучен капацитет ниту независност за да може да изработи 

документ од областа на конзервацијата и реставрацијата на деградирано блатно подрачје и 

е многу веројатно дека тој процес ќе го искористи за отворање дополнителни можности за 

урбанизација под еуфемизмот „одржлив туризам“. Како пример, ги посочуваме проектите 

кои се планираат во Горица Север, ТК Горица, Рача, на север од каналот, најавите за 

„уредување“ на Мазија, марина во или околу Студенчишко Блато, интерневциите на 

Студенчишкиот канал, претворањето на речните корита во канали во текот на 2020 и 2021 

г., како и несоодветната, неодамна изградена рекреативна патека која продолжи да се 

гради и по јасно дадените насоки на Реактивната мониторинг мисија во 2017 година - 

најпрвин да се изврши проценка на влијанието врз биолошката разновидност и животната 

средина. Сега, токму постоењето на таа патека (многу погабаритна од претходната), се 

користи како згоден изговор за изземање на езерското крајбрежје од границите на идното 

заштитено подрачје.   

 

6.3.  Илузијата за некаков надзор ја даваат двете советодавни тела кои законот ги предвидува: 

едното составено од засегнати страни и другото од експерти. Меѓутоа, научниот совет ќе 

има само консултативна улога, а ќе нема ниту право да одлучува ниту ингеренции во 

директно управување со заштитеното подрачје. Се наметнува прашањето, зошто плејадата 

на надлежни тела не е едноставно сведена на управен одбор од експерти релевантни за 
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заштитата на блатните екосистеми, доколку навистина примарната цел на управувањето 

која овој закон треба да ја овозможи е заштита на природата.  

 

Во никој случај словетот на засеганти страни и научниот советот не може да имаат иста моќ.  

 

6.4.  Уште поизагрижувачки е што законот дури и самиот процес на мониторирање го препушта 

на Општината, која на тој начин се јавува како планер, управител и контролор на сопствената 

работа. Ова е ништо помалку од рецепт за уништување.   

 

6.5.  Може да се полемизира дека членот 10 од Нацрт - законот воспоставува услови за некаква 

контрола врз управувањето со заштитеното подрачје. Меѓутоа, оние кои се однесуваат на 

природата се во врска со заштитата на природните живеалишта и биолошката разновидност 

од национално и меѓународно значење, а не на видовите, што е премногу тесно 

определување. Зачувувањето на пределската разновидсност повлекува и ризик од 

наголемување на заканите од замјоделството, во зависност од тоа како се толкува и 

спроведува.  

 

6.6.  Во секој случај, она што е најзагрижувачки е што во должностите на Општина Охрид како 

иден управител се наведени: „користење на природното богатство во интерес на сегашниот 

и идниот развој“, како и „создавање услови за развој на туризмот во согласност со 

принципот на одржлив развој“. На хартија тоа звучи сосема разумно и соодветно, но 

„одржливиот развој“, како што Општина Охрид го разбира и применува, не соодветствува 

со концептот усвоен од стручњаците во областа на заштитата на природата (ИУЦН, Рамсар, 

SWS, Бернска конвенција итн.). Тоа многу добро се илустрира со претходно споменатиот 

проект за марина во Студенчишкото Блато запакуван како еколошки, одржлив модел за 

развој, дури и тогаш кога е сосема јасно дека претставува сериозна закана за Студенчишкото 

Блато (Ohrid SOS, 2020; Спировска at al., 2020; ICOMOS/IUCN/World Heritage Centre, 2020; 

IUCN, 2020).  

 

До сега Општина Охрид потфрлила и во однос на иснпекцијата и управувањето, а со мониторинг не 

се ни занимавала, а експертите преферира да ги држи понастрана. Несомнено е дека до овој 

момент Општина Охрид не покажала ни капацитет ниту волја за заштита на природата и согласно 

тоа, управувањето со идното заштитено подрачје Студенчишко Блато не смее да ѝ биде доделено 

на општината.  

Поради тоа, во Препорака 211 (2021) на Бернската конвенција која на 3 демекври 2021 г. одлучи да 

отвори случај за Охридскиот Регион, во точка 8 децидно стои: „Да се осигури назначување на 

експерти на управувачки фунции во сите сектори со цел спроведување на законите, соодветно 

управување со дивиот свет и живеалиштата и спроведување на инспекции и 

мониторинг.“ (Standing Committee, 2021).  

Мониторингот може да се спроведува од управувачот кој има стручен капацитет, но под назор 

на научни институции од земјата. Советот на засегнати страни да има советодавна улога и да биде 

https://ohridsos.files.wordpress.com/2021/06/world-heritage-on-the-edge-iv_everything-changes-the-same.pdf?fbclid=IwAR381sd8vBQ7wVXejZorb79V7iHQGr0X5zPH_S-st6fw617c_6aMtynzVtg
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%91%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2020-.pdf
https://whc.unesco.org/document/187543
https://worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/2015
https://rm.coe.int/2021-rec-211e-north-macedonia-case-files/1680a4c288
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составен од сите заинтересирани страни, а никако само од сопствебниците на имото во 

заштитеното подрачје. Дополнително, управувачкото тело на заштитеното подрачје 

задолжително да има стручни лица. Научниот одбор да биде составен од домашни и странски 

ескперти во областа на заштита и реставрација на блатните екосистеми чие мислење ќе биде 

обврзувачко за идниот управител.  

 

7. Земјоделие 
 

Иако во делот за дозволени активности беше укажано на опасноста од допуштање земјоделски 

активности во идното заштитен подрачје Студенчишко Блато, овде приложуваме дополнителни 

информации кои треба да се земат во вид.  

7.1. Наведеното во член 7 став (5) што за претпоставка зема дека традиционалното екстензивно 

земјоделство нема негативно влијание на примарната цел на заштита е неточно. Згора на 

тоа, во Охридскиот Регион, традиционално екстензивно земјоделство веќе не се 

практикува. Поради тоа законот треба да овозможи трансформација на земјоделското 

земјиште во блатна средина. Таа конверзија мора да се обавува стручно и внимателно за да 

се превенира ослободување на акумулираните штетни материи во почвата.  

 

7.2. Истражувањето преку сателитски снимки, исто така јасно упатува на губење огромна 

површина од блатото на сметка на земјоделските површини. Евидентирано е драстичното 

зголемување на обработливата површина во рамките на Студенчишко Блато во текот на 

последните 50 години влијаела на негова деградација и намалување (Apostolova at al., 

2018). Ова исто така покажува и дека земјоделието не е традиционална дејност на 

површината на блатото, токму напротив, и поради тоа аргументите дека тоа треба да биде 

допуптено, дури и во Зоната за активно управѕвање е сосема неиздржана. 

 

 

7.3.  Во Петтиот национален извештај кон Конвенцијата на ОН за биолошка разновидност „Во 

Студенчишкото блато евидентирана е појава на уништување на блатната вегетација и 

формирање на обработливи површини.“ (МЖСПП, 2014). Веќе во следниот, Шести 

национален извештај кон Конвенцијата на ОН за биолошка разновидност, јазикот е уште 

попредупредувачки: „Најголемиот дел од подрачјето се користи за земјоделие. Доколку 

овој тренд продолжи (како што е веќе забележано во минатото), и во комбинација со други 

притисоци, Студенчишкото Блато ќе се соочи со изумирање.“ (MOEPP, 2020). 

 

7.4.  Исклучлувањето на земјоделието од водните живеалишта е препорачано со ИУЦН токму во 

однос на креирање на легислативата во оваа област. Конкретно, за Студенчишкото Блато, 

во Декларацијата за заштита на екосистемот на Охридско Езеро усвоена на конфренцијата 

на SWS Europe Chapter во Охрид повикуваат на „прекин на загрозувањето предизвикано 

од земјоделските активности.“ А, како мерка за реставрација се препорачува 

https://www.researchgate.net/publication/324862261_Studenchishte_wetland_on_the_shore_of_Ohrid_Lake_the_process_of_its_degradation_studied_by_remote_sensing
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/Petti-nacionalen-izvestaj_MK_designed.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
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„Отстранувањето на цврстиот отпад и повторното поплавување на земјоделските 

површини.“ (Society of Wetland Scientists, 2018) 

 

Поради сето горенаведено, земјоделието од било каков тип мора целосно да биде 

отстрането како допуштена активност. 

 

 

8. Урбанизација 
 

Според  Шестиот национален извештај кон Конвенцијата на ОН за биолошка разновидност 
“најголема загуба на блатата е забележана на местата со интенсивни активности на 
човекот“ (MOEPP, 2020). Тука недвосмилсено спаѓа урбанизацијата, најголемата закана за 
интегритетот на Охридскиот Регион. 
 

Препораката 211 од Бернската конвенција јасно кажува дека потребно е да се „Урамнотежи 

просторното и секторското планирање, особено во однос на туристичките и урбаните населби со 

цел да се спречи урбанизација и деградација во националните паркови и заштитените 

подрачја.“ (Standing Committee, 2021). Недвосмислено, одредбите во овој нацрт – закон ќе значат 

непочитување на препораките и понатамошна деградација на Блатото. 

Порадзително беше да се следи јавната расправа каде стана јасно дека за сопствениците на имот 

единствена грижа е дали ќе можат идното заштитено подрачје да го урбанизираат. Уште 

попоразително беше позитивниот одговор од Министерството за животна средина кое, стана јасно 

дека тоа им го овозможило со законска одредба. Тоа законот го прави уште покатастрофален. 

Иронијата е што со ваков закон кој треба Студенчишкото Блато да го заштити, урбанизацијата ќе 

биде само поттикната. 

Урбанизацијата по никоја цена не смее да биде допуштена и во законот мора да се стават јасни 

одредби дека е забранета. 

 

9. Климатски промени  
 

Нацрт законот за Студенчишко Блато дефинитвно не овозможува негово ставање во фунција на 

справување со климатската криза. 

 

9.1.  Извештај за секторска анализа и приоритети за климатски инвестиции во сектор 

биодиверзитет - оваа презентација на која се наоѓа логото на Владата на Македонија, 

упатува на тоа дека рехабилитацијата на блатните екосистеми е една од препорачаните 

приоритети кога станува збор за климатски инвестиции.  

 

https://growthzonesitesprod.azureedge.net/wp-content/uploads/sites/1889/2020/12/Declaration-Lake-Ohrid-Ecosystem.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
https://rm.coe.int/2021-rec-211e-north-macedonia-case-files/1680a4c288
http://greendevelopment.mk/data/1.%20Biodiversity%20sector%20-%20climate%20change%20priorities%20and%20investments.pdf
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9.2.  Во Извештајот за стратегиска оцена за животната средина за трет национален план кон 

Конвенцијата на ОН за климатски промени (МЖСПП, 2014) токму „Заштита на блатата во 

низинските, планинските блата и глацијалните езера“ е една од мерките за намалување на 

влијанијата од климатските промени  (Секција 8.1.) 

 

9.3.  Низинските блата се исклучително осетливи во ерата на климатските промени во 

Македонија, а уште повеќе во комбинација со антропогениот притисок (Melovski et al., 

2013). Сепак, микроклимата во Охридскиот Регион до сега служела како рефугиум за пост-

глацијалните блатни екосистеми. Има доволен основ да се верува дека регионот ќе 

продолжи да поддржува влажни услови и кога другите ќе пресушуваат  (Sadori et al., 2016). 

Тоа става уште поголем акцент на важноста на Студенчишкото Блато за одржување на 

биолошката разновидност во Македонија во иднина. 

 

9.4.  Во Студенчишко Блато се среќаваат барем три вида кои се сметаат за индикатори на 

климатските промени (Vanellus vanellus, Lissotriton vulgaris и Ciconia ciconia) согласно 

Climate Change Vulnerability in the Biodiversity Sector (Melovski et al., 2013) - проект работен 

во врска со Третиот национален извештај кон Конвенцијата на ОН за биолошка 

разновидност. Уште еден важен вид во овој контекст, Lycaena dispar е веројатно исто така 

присутен во Студенчишкото Блато. (Спировска at al., 2012). 

Барем три растителни вида кои се среќаваат во Студенчишкото Блато се препознаени од 

истражувачите како особено ранливи на климатските промени, и тоа: Rumex 

hydrolapathum, Salvinia natans and Leucojum aestivum (веројатно истребен, но не е 

потврдено). Последниот вид не е нужно поврзан со Caricetum elatae, но се смета за посебно 

релевантен за заштитеното подрачје на Студенчишко Блато (Melovski et al., 2013). Во однос 

на фауната, Студенчиште е дом и на други видови осетливи на климатските промени, од кои 

некои се од особен интерес од аспект на репрезентативност на заштитените подрачја 

(Melovski et al., 2013).   

Гореспоменатите видови мора да се земат во вид при подготовката на конечната верзија на 

законот. Доколку Македонија навистина сака да се позиционира како климатски лидер, треба да 

демонстрира способност во обезбедување на континуирано присуство на овие видови. Тоа 

започнува со вистинска заштита и реставрација на низинските блата т.е. со унапредување на 

зонирањето на Студенчишко Блато како заштитено подрачје.  

 

10. Пропуштени засегнати видови  
 

10.1.  Се чини дека Salvinia natans не е соодветно третиран во Студијата за валоризација 

на Студенчишко Блато, иако како дел од Црвената листа на Македонија, Студенчишкото 

Блато е негово познато живеалиште според истражувањата во 2019 година. Ова е едно од 

малкуте растителни видови на македонската Црвена листа, но сепак се чини дека неговиот 

долгорочен опстанок не е земен во вид при зонирањето на блатото.  

http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/SEA_Klimatski%20promeni%2019.02.2014_final.pdf
http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/VULNERABILITY/Biodiversity%20Vulnerability%20Synthesis%20Report.pdf
https://bg.copernicus.org/articles/13/1423/2016/bg-13-1423-2016.html
http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/VULNERABILITY/Biodiversity%20Vulnerability%20Synthesis%20Report.pdf
https://ohrid.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Menka-Blato-13_02_2012-lektorirano-final.pdf
http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/VULNERABILITY/Biodiversity%20Vulnerability%20Synthesis%20Report.pdf
http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/VULNERABILITY/Biodiversity%20Vulnerability%20Synthesis%20Report.pdf
http://redlist.moepp.gov.mk/plovecka-vodena-paprat-plovecki-paprat/
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10.2.  Исто така се поставува прашањето дали популациите на Trapa natans кое е растение 

загрозено на национално ниво е ефективно инкорпорирана при зонирањето на 

Студенчишко Блато.  Од мапата достапна на Црвените листи на Македонија изгледа дека е 

распространето и во Зоната за активно управување која зона не обезбедува соодветно ниво 

на заштита. 

10.3.  Имајќи ги во вид различните потреби и навики, се поставува и прашањето дали 

живеалиштата на видовите кои се засегнати на национално ниво биле земени во вид при 

зонирањето и тоа: Lutra lutra, Pelobates syriacus (ранлив), Triturus macedonicus (ранлив), 

Lissotriton vulgaris (ранлив), Testudo hermanni (ранлив), и Emys orbicularis (ранлив).  

10.4. Треба да се забележи дека Lissotriton vulgaris се смета особено релевантен за 

Студенчишко Блато како заштитено подрачје во контекст на климатските промени  (Melovski 

et al., 2013).    

Ова е дополнителен аргумент за неоходноста да се ревидираат зоните и границите на 

Студенчишко Блато, а таа произлегува од потребата за заптита на овие засегнати видови.  

 

11. Обврски на Македонија согласно преземените обврски во врска со 

меѓународните конвенции  
 

Нацрт закон за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природата никако не може 

да гарантира реставрација и орджување на последниот блатен екосистем на брегот на 

Охридско Езеро. Поради тоа тој е во колизија со целите кои државата ги има зацртано, 

односно обврските кои ги презела согласно Конвенцијата за биолошка разновидност.  

 

11.1. Во Шестиот национален извештај кон Конвенцијата на ОН за биолошка разновидност 

(MOEPP, 2020), подрачјата со низински блата се еден од индикаторите за исполнување на 

националната цел 5, која  е дел од Стратегијата за исполнување на старетешката цел Б од 

Целите од Аичи за биолошка разновидност во врска со Конвенцијата за биолошка 

разновидност.  

Конкретно, одржувањето на блатните екосистеми е активност која е насочена кон 

остварување на Целите од Аичи број 6 и 7 од Аичи (исто така и број 10 согласно со 

Националната стратегија за биолошка разновидност со Акциски план 2018 – 2023). 

Одржувањето на блатните екосистеми исто така ќе помогне и во остварување на Целите од 

Аичи под точка 8, 12, 14 и 15.  

 

11.2.  Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план 2018 – 2023 

(МЖСПП, 2018) Согласно стратегијата, идентификацијата, заштитата и реставрацијата на 

блатата и рипариските живеалишта е утврдено со Националната цел 10: „Да се спречи 

загубата, деградацијата и фрагментацијата на природните живеалишта од национално и 

европско значење“.  

Конкретни акции кои требало да се преземат се: 

10.4. Заштита и ревитализација на блатните/ водните живеалишта и крајречните 

живеалишта  

http://redlist.moepp.gov.mk/vodno-orevce/
http://redlist.moepp.gov.mk/vidra/
http://redlist.moepp.gov.mk/lukova-zaba/
http://redlist.moepp.gov.mk/makedonski-mrmorec/
http://redlist.moepp.gov.mk/obicen-mrmorec/
http://redlist.moepp.gov.mk/ridska-shumska-zelka/
http://redlist.moepp.gov.mk/blatna-zelka/
http://redlist.moepp.gov.mk/obicen-mrmorec/
http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/VULNERABILITY/Biodiversity%20Vulnerability%20Synthesis%20Report.pdf
http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/VULNERABILITY/Biodiversity%20Vulnerability%20Synthesis%20Report.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/sp/targets/#GoalA
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NATIONAL-BIODIVERSITY_MKD.pdf
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10.4.1. Идентификација на најзагрозените низински блатни/водни живеалишта и изработка 

на акциски планови за нивно зачувување  

10.4.2. Идентификација на најзагрозените планински блатни/водни живеалишта и 

изработка на акциски планови за нивно зачувување 

10.4.3. Изработка на план и спроведување активности за спречување на деградација на 

блатните и водните живеалишта, особено од интензификација на земјоделството, 

водоснабдувањето, наводнувањето, порибувањето и други активности на стопанските 

сектори 

10.4.4. Спроведување пилотмерки за ревитализација на блатните живеалишта 

 

Горенаведените аргументи во врска со границите на заштитеното подрачје, зонирањето, 

сериозните недостатоци во однос на мерките за заштите, не одат во иста насока со 

поставените цели.  

 

11.3.  Според Рамсарската конвенција, Македонија има обврска да изработи национална 

политика за блатни живеалишта или национална програма за зачувување на блатните 

живеалишта, која со децении не е изработена.  

Во услови на немање основни насоки за заштита на блатните екосистеми во државта, 

носење на слаб закон е закана сама по себе зашто слабата законска рамка нема да ја спречи 

деградацијата, но ќе создаде само привид на заштита. Тоа ќе има негативни последици не 

само по Студенчишкото Блато туку и по луѓето на долг рок.  

 

11.4. Конечно, потребнои е да се примени принципот на претпазливост, Принципот 15 од 

Декларацијата од Рио, кога има предупредувања за сериозна или неповратна штета, 

недостатокот на целосна научна сигурност нема да се користи како причина за одложување 

на превземањето на мерки кои чинат пари за спречување на деградација на животната 

средина. Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени (член 3.3) 

го вклучува истиот пристап. Тоа значи дека на Студенчишко Блато мора да му се обезбеди 

максимална заштита под препоставка дека тоа може да се реставрира и ревитализира во 

што поголем обем, колку што просторот дозволува и фактот за неговата постоечка 

деградирана состојба нема да се злоупотреби за минимална т.е. неефикасна заштита.  

 

 

 

* * * 

Сведочејќи го двократното намалување на гранците на рамсарското подрачје Охридско Езеро, што 

значеше оневозможување на ревитализација на Калишко Блато, препуштање на Далјан и пределот 

на Коселска река на стихијата на урбанизација, како и сега, кратењето на првичната површина на 

Студенчишко Блато од 63,97 на 60,23 хектари, наместо проширување на подрачјето, укажуваат на 

тоа дека Министерството за животна средина и просторно планирање сè уште не постапуваат во 

https://www.gdrc.org/u-gov/precaution-7.html?fbclid=IwAR0pHmxWXkEiWZGirkcw5pSbMYlLOLkQ2Kiu7lTdSTsHbYjjcFfW_NmZawU
https://www.gdrc.org/u-gov/precaution-7.html?fbclid=IwAR0pHmxWXkEiWZGirkcw5pSbMYlLOLkQ2Kiu7lTdSTsHbYjjcFfW_NmZawU


 
 

26 
 

духот на ратификуваните меѓународни конвенции од областа на заштитата и преземените обврски 

од истите. Вака конципираниот Нацрт - закон за прогласување на Студенчишко Блато за 

заштитено подрачје во категорија парк на природата нема да му ја обезбеди неопходната 

заштита на Блатото, туку само ќе служи како параван за интензивирање на неговата експлотација 

(нема да се фрла шут, туку ќе се гради). Згора на тоа, со ваков закон целите на заштита нема да 

можат да се постигнат. Студенчишкото Блато наместо да стане позитивен пример, особено со оглед 

на тоа што обновата на блатните екосистеми се смета за релативно лесно (како што потврдија и 

експертите од SWS во 2018 г. за Студенчишко Блато), ќе им даде уште поголем легитимитет на 

антропогените притисоци – имено нездрав екосистем со слаби екосистемски функции, нема да 

биде атрактивно место за посета и со самото тоа ќе стане пример за делегитимирање на заштитата 

на природата. Без оглед на тоа колку про-форма документи ќе се донесат, Македонија веќе потфрла 

во доменот на заштитата на природата што е потврдено и во последниот извештај на Европската 

комисија, УНЕСКО тоа веќе го потврди со две последователни нацрт одлуки на Центарот за светско 

наследство за впишување на Регионот на листата на светско наследство во опасност, а последна 

потврда за лошите практики, без оглед како и да тие се претставуваат, е одлуката на Комитетот на 

Бернската конвенција. До Законот за Студенчишко Блато, македонските институции имаат можност 

да направат исчекор. Ова е последната шанса за спас на Студенчишко Блато.  
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КОМЕНТАРИ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА 

РЕГУЛАТИВАТА ЗА НАЦРТ ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА 

СТУДЕНЧИШКОТО БЛАТО ЗА ПАРК НА ПРИРОДАТА 
 

Извештајот за проценка на влијанието на регулативата за Нацрт Законот за прогласување на 

Студенчишкото Блато за Парк на природата  е уште еден многу слабо изработен документ, кој е 

осмислен на начин да даде привид дека е испочитувана процедурата, која всушност отсуствува. 

Приложената анализа е делумна и плитка, а цели делови се копирани од друг материјал. Негова 

единствена цел е да ја потврди како соодветна - подеднакво површната легислатива. 

Ниту една од слабостите на Нацрт законот за прогласување не е испитана, иако тие се многубројни, 

вклучувајќи ги границите на опфатот, зонирање, заштитен појас, дозволени активности, 

ограничувања, дефиниции, управување и мониторинг, односно речиси секој аспект од уредувањето 

и функционирањето на идниот парк на природата. Предложените мерки за ублажување на 

ризиците не ги решаваат главните пропусти во законот, а индикаторите за влијанието на Нацрт 

законот ни одблиску не може да проценат дали Нацрт законот ги постигнува своите наведени цели. 

Технички гледано, Извештајот за проценка на влијанието на регулативата не ги опфаќа коментарите 

од засегнатите страни како што се бара, а само едно сценарио, решението „не прави ништо“, 

односно недонесување на законот, е соодветно оценето во однос на неговите последици во Дел 4. 

Дури и овде, делови од проценката се земени од други извори. Не се зема предвид фактот дека, 

според неговите сегашни граници, заштитеното подрачје не е усогласено ниту со клучните 

природни карактеристики, ниту со границите на заштитеното подрачје согласно Рамсарската 

конвенција. 

Севкупно, заклучоците од извештајот за проценка на влијанието на регулативата се детски во 

својата едноставност и се чини дека тврдат дека, бидејќи ситуацијата без закон е супстандардна, 

прогласувањето на парк на природата автоматски претставува џиновски чекор напред, без оглед на 

слабите точки на Нацрт Законот кој го опфаќа заштитено подрачје. Всушност, како што е замислен 

Паркот на природата со предлог-законот,  едноставно претставува официјализирање на состојбата 

на статус кво, со одговорностите за управување кои остануваат на општина Охрид и заканите од 

земјоделството и туризмот кои се дозволени на повеќе од 91% од површината на блатото. 

Иронично, во Извештајот за проценка на влијанието на регулативата се вклучени грандиозни изјави 

за важноста на природните системи, додека авторите ја занемаруваат нивната обврска суштински 

да истражат дали законот кој цели да ги зачува таквите системи е соодветен за таа цел или не. 
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1. Опис на 
состојбите 

Описот на локалитетот не ги вклучува остатоците од т.н. Горичко блато, кои 
се опишани во Студијата за валоризација на Студенчишко Блато (Спировска 
и др., 2020 година) и кои се вклучени во границите на Рамсарскиот локалитет 
„Охридско езеро“. Не се споменува ниту односот на Студенчишко Блато со 
Мазија. 
 
Иако во Секцијата 1 како целина, се опфатени одредени наоди за 
Студенчишкиот канал, езерото и Билјанини извори, сепак не е направена 
дистинкција помеѓу Студенчишко Блато како живеалиште и Парк на 
природата Студенчишко Блато. Исто така, не е истакната ниту дискутирана 
неусогласеноста помеѓу границите запишани во Рамсар и границите на 
Паркот на природата. Ова го нагласува неуспехот на Извештајот за 
проценка на влијанието на регулативата да ги анализира негативните 
последици што веројатно ќе произлезат од формирањето на 
„заштитено“ подрачје кое ги исклучува овие клучни својства на блатото од 
неговите граници. Исто така, тој оневозможува дискусија за заштитен појас, 
и покрај тоа што потребата за него е очигледна во контекст на антропогениот 
притисок во Охридскиот регион и планираните случувања на север, југ и 
исток од предвидениот парк на природата. 
 
Пропуштањето да се опфати Студенчишкиот канал, Билјанини извори и 
особено езерскиот брег ќе ја олесни и нормализира понатамошната 
деградација на Студенчишко Блато, и ќе го отежне спроведувањето и 
долгорочната одржливост на предложените мерки за негова 
рехабилитација во студијата на Спировска и др. од 2020 година, пред сé 
обновувањето на речните карактеристики на каналот Студенчиште и 
повторно воспоставување врска помеѓу блатото и Охридското Езеро. 
 
Извештајот за поценка на влијанието на регулативата заборава да ги 
наведе овие недостатоци во Нацрт-законот за прогласување. 
 
 

1.1 
Хидрологија / 
хидрографија 

Иако Извештајот за проценка на влијанието на регулативата утврдува 
дека постоечкиот Расадник е во јадрото на Студенчишко Блато, тој не ја 
анализира опасноста што ја носи Нацрт Законот за прогласување на  
Студенчишко Блато за парк на природата во кој е направено зонирање со 
кое се овозможува расадникот да остане на истото место. 
 
И Студијата за валоризација на Студенчишко Блато (Спировска и др., 2020), 
која се користеше како главен документ при изработката на Нацрт-законот, 
и претходната студија Состојбата со остатоците од  Студенчишко Блато 
и мерки за негова ревитализација (Спировска и др., 2012), заклучуваат дека 
Расадникот е голема реална и потенцијална закана за блатото, не само од 
аспект на загадување на подземните води. 
 

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%91%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2020-.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%91%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2020-.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%91%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2020-.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%91%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2020-.pdf
https://ohrid.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Menka-Blato-13_02_2012-lektorirano-final.pdf
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Затоа е неверојатно дека на овој субјект во државна сопственост ќе му биде 
дозволено да продолжи да го окупира и да го загрозува Студенчишко Блато,  
факт кој во Извештајот за проценка на влијанието на регулативата не се 
споменува. 

1.1.1 и 1.1.2 Не е дадено резиме на бројот на загрозени видови на глобално, европско и 
национално ниво во Извештајот за проценка на влијанието на 
регулативата. Важноста на различни видови од Студенчишко Блато за 
Директивите за птици и живеалишта и меѓународните конвенции не е 
разгледана. Нема детали за заштитени и строго заштитени видови на 
национално ниво. Следствено, самата основа за проценка на влијанијата е 
слаба. 
 
Интересно е што неколку од живеалиштата именувани во контекст на 
флората и фауната (Студенчишкиот канал, брегот на езерото, Билјанини 
извори) се исклучени од границите на предложеното заштитено подрачје, 
што сугерира дека Нацрт законот за прогласување е далеку од сеопфатен. 
Слична логика може да се примени и за видовите релевантни за 
прогласување, како што се Lutra lutra и Emys orbicularis, кои се претпоставува 
дека се движат помеѓу Охридското Езеро и Студенчишкото Блато преку 
брегот. 
 
Сепак, Извештајот за проценка на влијанието на регулативата не ги 
истакнува недостатоците во Нацрт законот за прогласување, прво во однос 
на несоодветноста на предложените граници и зонирање на заштитеното 
подрачје и второ од аспект на недостаток на контактна зона. 
 

1.1.1 Треба да се подобри и делот кој се однесува на флората. Не се спомнуваат 
ретките растителни видови на национално ниво (на пр. Trapa natans, Cyperus 
longus итн.) евидентирани во Студенчишкото Блато. Еден од видовите кој 
Извештајот го споменува (Elodea canadensis) не е домороден вид и 
дополнително има историја на инвазивно однесување на други локации. 
Ова не е посочено од авторите. 
 
Понатаму, најновите информации за дијатомите од Студијата за 
валоризација за  Студенчишко блато (Спировска и др., 2020) укажуваат на 
присуство на видови кои можеби се нови за науката во Студенчишкото 
Блато, како и  глобално најзначајната популација на таксонот Gomphonema 
irroratum. Во Студијата за валоризација, Студенчишкиот канал исто така е 
препознаен како еден од трите клучни локалитети и за популациите на 
дијатомеи. Изненадувачки, овие фасцинантни детали за видовите со 
очигледна важност за извонредната универзална вредност (ИУВ) на 
Охридскиот регион како светско наследство на УНЕСКО не се помеѓу 
големите сегменти нецитиран текст директно копирани од Студијата за 
валоризација во Извештајот за проценка на влијанието на 
регулативата. 
 

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%91%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2020-.pdf
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Бидејќи Извештајот за проценка на влијанието на регулативата не ја 
опишува адекватно флората, се наметнува прашањето како има намера да 
го анализира влијанието на новиот закон врз таквите природни вредности и 
пошироката животна средина на Студенчишкото Блато. 
 

1.1.2 Во однос на фауната, Извештајот за проценка на влијанието на 
регулативата забележува дека езерското крајбрежје е значајно 
живеалиште за акватичните микроинвертебрати. Необјасниво, повторно не 
ја проширува оваа опсервација за да го доведе во прашање изоставувањето 
на крајбрежјето на езерото од предложениот Парк на природата во Нацрт-
законот за прогласување. 
 
Билјанините извори се споменати во контекст на хирономидите, но 
отсуствуваат детали за Gastropoda, иако најмалку 1 загрозен (Gyraulus 
crenophilus) и 3 ендемски видови се присутни во изворите (Буџакоска-
Ѓореска и др., 2014). Последнава информација е од суштинско значење 
бидејќи уште еднаш се потврдува дека паркот на природата Студенчишко 
Блато треба да ги вклучи изворите. 
 
Понатаму, иако Извештајот за проценка на влијанието на регулативата 
ги нагласува бројните видови риби во каналот Студенчишта, не е направена 
анализа зошто Нацрт законот за прогласување на парк на природата не го 
опфатил ова живеалиште. 
 

1.2 Причините поради кои Студенчишко Блато е во деградирана состојба не се 
целосно опфатени, а вклучуваат: каптажа на Билјанини извори, 
модификација на Студенчишкиот канал, бучава и светлосно загадување од 
различни извори, дивоградбите, урбанизација во околината на Блатото, 
како и активности и објекти за туризам и рекреација, сите подеднакво 
релевантни. Дополнително би било соодветно да се нотира разликата 
помеѓу Расадникот и општата земјоделска употреба, како и заканата од 
пестициди, хербициди, фунгициди и ѓубрива. 
 
Сите овие прашања мора да бидат вклучени во Извештајот за проценка на 
влијанието на регулативата, доколку документот се стреми точно да го 
процени веројатното влијание од Законот за прогласување на Студенчишко 
Блато за парк на природата, а да не зборуваме за недостатокот на контактна 
зона. 
    

3.3 Третата опција „запирање на постапката“ би требало да подразбира 
повторно изготвување подобрен закон кој ќе ги надомести недостатоците и 
ќе обезбеди практична рамка за реставрација на живеалиштата во 
Студенчишко Блато. Запирање на постапката е во суштина само 
преформулирање на сценариото „не прави ништо“, односно недонесување 
на законот, претставено во Дел 3.1. 
 

https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-014-0403-7
https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-014-0403-7
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3.2 и 
поврзани 
заклучоци во 
Дел 6.1 

Неколку од можните активности за подобрување, заштита и управување со  
Студенчишко Блато кои се сумирани во Дел 3.2 од Извештајот за проценка 
на влијанието на регулативата, како што се реформирање на плажите и 
отстранување на пловните објекти од каналот Студенчиште, се надвор од 
опсегот на законот. Како што беше истакнато неколкупати претходно, еден 
од најголемите пропусти на Нацрт законот е тоа што предложените граници 
не обезбедуваат соодветно управување и заштита на крајбрежјето, каналот 
Студенчиште и Билјанини извори. 
 
Освен тоа, Зоната на активно управување сè уште дозволува екстензивно 
земјоделство, иако практиката не е вградена во екосистемот на  
Студенчишко Блато, нема вистинска традиција на локалитетот во ваков опсег 
и е нагласена како главна закана за блатото (Апостолова и др., 2017; 
Министерство за животна средина и просторно планирање, 2020 година). 
Огромната зона за одржливо користење практично не обезбедува никаква 
заштита од секаков вид на експлоатација, особено на долгорочен план. 
Напротив, одредбите на законот за засегнатите страни во член 8 утврдуваат 
право на деградација, особено затоа што не се јасно дефинирани  конкретни 
забранети деструктивни активности (како што се нови градби). 
 
Спорд тоа, Нацрт законот за прогласување на Студенчишко блато за 
заштитено подрачје не нуди законска рамка од која може да се очекува 
долгорочна рехабилитација и ефективно управување. Ова се влошува со де 
факто потчинетоста на Законот на Планот за управување во големи сегменти 
од предложеното заштитено подрачје преку членовите 7 и 8, и составот на 
органот на управување, за кој одговорноста е вратена на општина Охрид, 
значаен извор на големиот развоен притисок врз блатото. 
 
Наместо да се заштити флората и фауната од деструктивните тенденции на 
локалната власт, на истата и е дадена уште поголема моќ. Дури и улогата на 
мониторинг е доделена на локалната власт според член 10 и покрај тоа што 
Хидробиолошкиот институт се наоѓа во дел од Блатото. Како резултат на тоа, 
нема ништо да ги спречи локалните власти да изготват урбанистички 
планови, да го усогласат Планот за управување со Студенчишко Блато со тие 
планови и потоа селективно да вршат мониторинг за да ги прикријат штетите 
врз животната средина. Бидејќи моќта е концентрирана и ништо во Нацрт 
законот не исклучува ваква злоупотреба, прашање на време е кога истата ќе 
се случи. 
 
Како такво, тврдењето на Извештајот за проценка на влијанието на 
регулативата дека Нацрт Законот за прогласување на Студенчишко блато 
за парк на природата ќе биде силна мерка од перспектива на меѓународните 
конвенции не е добро основано. Тоа нема да биде доволно за 
исполнувањето на преземените обврски на Република Македонија во овие 
услови и ризикува да се остави впечаток на напредок кога фактички се 
случува малку. Поточно, Нацрт Законот за прогласување на  Студенчишко 
блато за парк на природата е: 

https://www.researchgate.net/publication/324862261_Studenchishte_wetland_on_the_shore_of_Ohrid_Lake_the_process_of_its_degradation_studied_by_remote_sensing
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
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а) слабо усогласен со границите на Охридско Езеро како Рамсарски 
локалитет и мудрата употреба на концептот на мочуриштата поради 
неговите тесни граници и широкиот опсег на деструктивни активности што 
ќе бидат дозволени во поголемиот дел од неговата површина; 
б) во спротивност со меѓународниот принцип за имплементирање на 
примарните цели на управување на најмалку 75% од заштитените подрачја; 
в) контрадикторен на заканите од интензивното земјоделство за блатата, 
вклучително и Студенчишко Блато, наведени од страна на Министерството 
за животна средина и просторно планирање во Шестиот национален 
извештај до Конвенцијата на Обединетите нации за биолошка 
разновидност; 
г) немоќен да обезбеди трајно напуштање на плановите за марина и 
рекреативни зони во согласност со Препораката 1а од Реактивна мониторинг 
мисија на ИКОМОС / IUCN / Центарот за светско наследство од 2020 година; 
и 
д) без алатки за да обезбеди ниту обнова на крајбрежјето кај Студенчишко 
Блато ниту отстранување на туристичките капацитети во тој дел, според  
Реактивна мониторинг мисија  на ICOMOS / IUCN / Центарот за светско 
наследство од 2020 година. 
 

Дел 4 Се чини дека во дел 4 е анализирано само сценариото за нулта 
имплементација на Нацрт законот. Ова е несоодветно и ја занемарува 
дискусијата во дел 4.2 и 4.3. Исто така, не е во согласност со слични 
проценки. 
 
Целосно треба да се оцени и опцијата 1 (стапување во сила на Законот за 
прогласување на Студенчишко Блато за Парк на природата). Дополнително, 
треба да се разјасни барем една друга опција, како што е прогласување на 
Закон со поширок опфат и поголеми зони на строга заштита и активно 
управување, за да може Извештајот за проценката сеопфатно да ги 
процени идните резултати. 
 
Уште повеќе, логиката применета во Извештајот за проценка на 
влијанието на регулативата е наивна: едноставно, идејата е дека ако 
неспроведувањето на законот за прогласување ќе има негативни ефекти, 
тогаш неговата имплементација ќе има универзално позитивни ефекти. 
Затоа, заклучува дека не е потребна анализа на сценариото за 
имплементација на Нацрт законот. Сепак, со изоставувањето на дискусијата 
за имплементацијата, Извештајот за проценката избегнува да го критикува 
законот и да ги истражи неговите недостатоци. 
 
Посоодветен работен концепт би бил да се дефинира посакуваната состојба 
за Студенчишко Блато и потоа да се анализира дали Нацрт законот како што 
е тековно изготвен може реално да го доведе блатото во посакуваната 
состојба. Кога ќе се погледне од оваа перспектива, станува очигледно дека 
Нацрт законот за прогласување е незадоволителен. 
 

https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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4.2 и 4.3  Негативните ефекти изнесени во овој дел не се однесуваат само на 
ситуацијата без спроведување на законот за прогласување, со мал исклучок 
на Зоната на строга заштита. Надвор од оваа површина од 5,33 хектари, 
слабо контролираните економски активности сè уште ќе можат да го 
деградираат блатото, особено со оглед на тоа што границите на заштитеното 
подрачје не се добро дизајнирани; специфичните деструктивни активности 
не се експлицитно спречени со закон во зоните на активно управување или 
одржливо користење; не е предвидена никаква контактна зона за заштита 
на внатрешноста на Паркот на природата; а во непосредна близина се 
планирани различни развојни проекти. 
 
Како што и претходно беше предупредено, заштитата само на мала 
површина од блатото нема да биде успешна доколку се дозволи 
експлоатацијата да продолжи во пошироката околина. Паркот на природата 
предвиден со нацрт-законот за прогласување ќе се соочи токму со овој 
ризик. 
 

4.2  Студенчишко Блато навистина обезбедува екосистемски услуги за жителите 
на Охридскиот регион од неговото првобитно населување, како на пример 
снабдување храна преку рибарење, кое блатото го обезбедува во своите 
мрестилишта и засолништа, како и обезбедување на олиготрофни води 
неопходни за ендемичните салмониди. Исто така, ги спречува поплавите, ја 
надополнува биолошката разновидност, ја филтрира водата и заробува и 
складира јаглерод. Сеуште претставува пример за регенерација на други 
мочуришта во регионот. 
 
Сепак, предложениот Нацрт Закон за прогласување на Студенчишко Блато 
за Парк на природата не нуди реална рамка за одржување на овие 
екосистемски услуги. Наместо тоа, дозволува „екстензивно традиционално 
земјоделство“ и туризам во над 90% од заштитеното подрачје, а и двете се 
добро документирани закани (Спировска и др., 2012, 2020; Апостолова и др., 
2016). Погрешна е и употребата на зборот „традиционално“ во законот за 
прогласување: иако ја исклучува употребата на машини, не ги спречува 
пестицидите, фунгицидите, хербицидите или вештачките ѓубрива, иако 
изнесени се предупредувања за нивната примена во Охридскиот регион 
(Монети и сор., 2020). Всушност, традиционално и немало земјоделие во 
областа на Паркот на природата, иако е евидентна тенденција тоа да 
навлегува деструктивно во блатото во изминатите неколку децении 
(Апостолова и др., 2017; Министерство за животна средина и просторно 
планирање, 2020 година). 
 
Доколку се практикува многу претпазливо, туризмот може да понуди начин 
за испорака на повеќе екосистемски услуги од Студенчишко Блато, 
истовремено обновувајќи ги и оние други услуги кои историски им биле од 
корист на граѓаните на Охридскиот регион. Сепак, тешко може да се очекува 
дека Нацрт законот за прогласување ќе го води заштитеното подрачје во 
оваа насока, кога само помалку од 9% се реално добро заштитени; 

https://ohrid.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Menka-Blato-13_02_2012-lektorirano-final.pdf
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%91%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be-2020-.pdf
https://issuu.com/societyofwetlandscientists/docs/june_2016_wsp
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-med-files/list-of-programmes/gef-drin-project/drin-docs/lake-ohrid-watershed-management-plan.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324862261_Studenchishte_wetland_on_the_shore_of_Ohrid_Lake_the_process_of_its_degradation_studied_by_remote_sensing
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/mk-nr-06-en.pdf
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дозволена  е  изградба на големи парцели; ниту една активност не е 
категорично забранета во зоните од пониско ниво; не е воспоставена 
дефиниција за екотуризам; а управувањето им е предадено на властите кои 
имаат скорешна историја на поддршка на деструктивен модел на масовен 
туризам. Во ваква поставеност, многу е поверојатно дека туризмот ќе ги 
уништи другите екосистемски услуги отколку што да ги надополнува. 
 
Така, заклучоците на Извештајот за проценка на влијанието на 
регулативата се слаби. Иако неспроведувањето на законот за 
прогласување ќе доведе до намалување на фискалните бенефиции, 
обратното автоматски  не се подразбира: спроведувањето на законот нема 
да донесе целокупна фискална корист доколку деградацијата продолжи под 
покровителство на оваа легислатива, што е реален исход. Тековниот предлог 
за Парк на природата е несоодветно правно продолжување на статус кво и 
обезбедувањето екосистемски услуги веројатно нема да се реализира преку 
постоење на глема зона за одржливо користење и „заживување на 
традиционалните и еколошки практики кои ќе привлечат туристи во 
Охридскиот регион“ во рамките на границите на заштитеното подрачје. Не е 
јасно  ниту што значи ова. 
 
Наместо тоа, стабилните екосистемски услуги треба да се постигнат преку 
големи зони за строга заштита и активно управување во кои се обновуваат 
основните живеалишта на блатото, на земјиште кое е исчистено од отровите 
и повторно водено, што потоа може да резултира со корист за туристичката 
индустрија со одржување на водата бистра и чиста; подобрување на уловот 
за локалното население и посетителите со тоа што на рибите им се дава 
место за размножување и криење; ублажување на климатските промени со 
заробувањето и складирањето на јаглерод; заштита од поплави за време на 
поројни врнежи; и ќе има вкрстени ефекти во земјоделството преку 
овозможување на мрежата на животот за здрави популации на живи 
контролори на штетниците, циклуси на хранливи материи и опрашувачи. 
Нацрт законот за прогласување на Студенчишко Блато за Парк на 
природата, како што е сега замислен, не обезбедува таков пристап. 
 
Извештајот за проценката на влијанието на регулативата не ја 
истражува темата за екосистемските услуги на ниеден начин. Оттука, дава 
малку корисни заклучоци или препораки. 
 

4.3 Во делот кој се однесува на социјалните влијанија, авторот ги споменува 
еколошката мрежа на Република Македонија и мобилните видови. Ниту 
една друга поента не е наведена и не е објаснета поврзаноста на мобилните 
видови со  позитивните социјални резултати. 
 

4.4 Повторно, негативните ефекти елаборирани за неспроведување на законот 
се однесуваат и на сценариото за имплементација на истиот, поради лошиот 
дизајн на заштитеното подрачје во однос на границите и зонирањето, како 
и отсуството на контактни зони, ограничувања на активностите и независно 
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управување. Фактот дека недостатокот на закон специфичен за локацијата 
во моментов има негативни последици за Студенчишко Блато, не значи 
автоматски дека секое законодавство напишано на кој било начин - 
автоматски ќе даде добри резултати. Деталите од законот треба да се 
анализираат правилно, а не едноставно да се комплетираат со копирање од 
други документи.  
 

5.1 Невладините организации и граѓанските иницијативи не се спомнати во 
листата на засегнати страни. Така, не е транспарентно дали се земени 
предвид различните гледишта на сите засегнати страни или не. 
 

6.1 Поради бројните недостатоци во Нацрт Законот за прогласување на 
Студенчишко Блато за Парк на природата, тој не може да се смета за голем 
напредок во надлежностите на Република Македонија во однос на 
националната законска рамка, имплементацијата на директивите на ЕУ или 
барањата од меѓународните конвенции. Тврдењето од Извештајот за 
проценка на влијанието на регулативата дека законот навистина 
исполнува таква улога е претерување. 
 

6.2 Вистинскиот ризик поврзан со имплементацијата на Нацрт Законот за 
прогласување на  Студенчишко Блато за Парк на природата е тоа што тој ќе 
даде покритие за тековната деградација на Студенчишко Блато, преку 
превезот на заштитено подрачје, додека продолжува загрозувањето на 
природните вредности како резултат на земјоделство, несоодветни 
туристички активности и потенцијални инфраструктурни намени. Нацрт 
Законот многу малку ги превенира овие закани на 91% од заштитеното 
подрачје, како и на соседните локации надвор од границите на Паркот на 
природата, на кои се наоѓаат важни делови од блатото. 
Овие ризици може да се ублажат со: 
 
1. прекројување на границите во член 4 и нивна синхронизација со 
границите на Рамсарскиот локалитет, така што да се вклучат брегот на 
езерото,  Студенчишкиот канал, Билјанини извори, Мазија и значајни 
живеалишта во Северна Горица (Горичко блато); 
2. дефинирање на контактна зона која може да се користи за ублажување на 
притисоците врз заштитеното подрачје од активностите за користење на 
земјиштето во близина; 
3. зголемување на површината на зоната за строга заштита и зоната за 
активно управување според членовите 6 и 7, во согласност со принципот на 
75% на IUCN; 
4. воведување член во Нацрт Законот за прогласување - за систематизирање 
на етапното откупување на земјиште во приватна сопственост во 
заштитеното подрачје на  Студенчишко Блато; 
5. утврдување законски рок за дислокација на Расадникот; 
6. утврдување на конкретни забранети активности - како што е изградбата 
на нови постојани објекти, како водилка при изготвувањето на Плановите за 
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управување, со што ќе се осигура дека тие не можат да вклучуваат 
несоодветно однесување и да бидат подредени на Законот; 
7. дизајнирање нови членови за забрана на земјоделството во Зоната за 
активно управување и негово постепено укинување во Зоната за одржливо 
користење; 
8. строго дефинирање на значењето на поимите како што е „екотуризам“; 
9. обезбедување дека концептот на разновидност на пределот не 
подразбира штетни антропогени објекти и практики; 
10. обврската за мониторинг да се додели на квалификувано научно тело, 
односно Хидробиолошки завод-Охрид, а не на општина Охрид; и 
11. гаранција дека управувањето е одвоено од општина Охрид со цел да се 
спречи судир на интереси помеѓу заштитата на природата и другите цели кои 
најверојатно ќе сакаат да ги остварат сегашните и идните локални власти. 
 

8.2 Избраните индикатори на никаков начин нема да го оценат ефектот на овој 
Нацрт Закон, кој треба да се мери само со еколошки и социјални параметри, 
вклучувајќи ја популацијата на видовите. 
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