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Предмет: КОМЕНТАРИ кон СТРАТЕГИСКИ ПЛАН ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОХРИДСКИ РЕГИОН 

(нацрт верзија) 

До: Министерство за животна средина и просторно планирање 

Изработувач: Граѓанска иницијатива Охрид ЅОЅ 

Датум: 30 ноември 2022 г. 

Контакт: ohridsos@gmail.com 

 

Согласно законски утврдената процедура, во прилог поднесуваме коментари и забелешки 
кон Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на 
Охридски Регион (нацрт верзија), објавен на веб-страницата на Министерството за 
животна средина и просторно планирање на 25 октомври 2022 година. 

Бараме сите коментари да бидат внимателно разгледани и вградени, односно по нив да се 
постапи, како и да ни биде испратен одговор на истите. 
 

 

КОМЕНТАРИ кон СТРАТЕГИСКИ ПЛАН ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОХРИДСКИ РЕГИОН 

(нацрт верзија) 
 

1.  Општо 
 

A. Во октомври 2022 г. Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ поднесе многубројни коментари 

кон работната верзија на Стратегијата за рехабилитација на природното и културното 

наследство на Охридски Регион. Тие беа сеопфатни, но изискуваа добро осмислување, 

дополнителни истражувања, дискусии и координација со надворешни чинители со цел да 

се интегрираат во план за рехабилитација кој ќе биде вистински остварлив. Со оглед на 

краткиот временски период помеѓу работната и нацрт верзијата на Стратегијата достапна за 

јавноста, како и недоволната експертиза на работниот тим од областа на екологијата и 

лимнологијата, невозможно е нашите коментари да биле вградени по принципот на 

mailto:ohridsos@gmail.com
https://www.moepp.gov.mk/nastani/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://www.moepp.gov.mk/nastani/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
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најдобар пристап. Воедно, го потсетуваме работниот тим за изработка на стратегијата дека 

ние сме граѓанска иницијатива, не експертска организација. Не е доволно само да се 

копираат делови од нашите коментари кон конечната верзија. Тие треба да бидат 

разгледани од експерти од различни области на што работниот тим повторно го 

охрабруваме. 

B. Иако нацрт верзијата на Стратегијата е подобра од нејзината работна верзија, сепак таа и 

понатака е тесно сосредоточена на препораките на Реактивните мониторинг мисии од 2017 

и 2020 година и следствено не може да се очекува да донесе резултати кои би биле во 

најголем интерес за светското наследство. Имено, некои активности се опишани премногу 

општо за да мождат да имаат вистински стратегиски импликации. Препораките на 

Бернската конвенција од Препорака број 211 (2021) не се во потполност инкорпорирани, 

особено во однос на оцените на влијанието врз животната средина1, така што предложените 

мерки во Стратегијата се само дефокус од суштинските проблеми. Неопходно е целосно 

усогласување на стратегиските мерки со Препораката број 211 што ќе креира побезбедна 

заштитна рамка за карактеристиките на Исклучителната универзална вредност (ИУВ) на 

Охридскиот Регион.  

Понатака, многу мерки и активности предложени од Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ беа 

игнорирани иако, сметаме дека се неопходни за конзервацијата на долг рок да може да 

биде гарантирана. По втор пат, обрнуваме внимание дека Одлуката 44 СОМ 7В.77 бара 

детална стратегија која ќе ги ублажи заканите по ИУВ што подразбира чекор понатаму од 

препораките на Реактивните мониторинг мисии.  

C. Стратегијата за рехабилитација не е изработена од експертска работна група како што се 

тврди на страна 3. Документот е изработен од тим со делумно експертски состав и тоа 

доминантно од областа на културното наследство. Поради тоа потребно е формулацијата 

да се измени за да се направи оваа дистинкција која одговара на реалниот состав. Тоа е 

многу важно бидејќи покрај Студијата за валоризација на Охридско Езеро - Споменик на 

природата, ова е втор документ од исклучителна важност за Охридскиот Регион кој се 

изработува без стручњак со доволна експертиза за слатководни живеалишта.2 

D. Во коментарите кон работната верзија на Стратегијата за рехабилитација, Охрид ЅОЅ побара 

нашиот придонес да биде експлицитно наведен. Од евидентните разлики помеѓу работната 

и нацрт верзијата се гледа дека придонесот на Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ воошто 

 
1 Долгогодишното одбивање да се спроведе комплетна реформа во процесите за оцена на влијанието врз 
животната средина во Македонија, е многу јасен индикатор дека земјата нема сериозни намери да го 
заштити природното наследство. Не може земја со вистинска посветеност да ја спречи деградацијата 
на флората и фауната, да продолжи да работи со евалуации со толку низок квалитет.   
2 Нашата критика не е насочена кон експертите од областа на природното и културното наследство 
кои разбирливо се дел од работниот тим на оваа Стратегија и ја заслужуваат титулата „експерт“. 
Нашата критика е исклучиво во однос на тоа што недостасува дополнително експертско знаење 
неопгодно за креирање на сеопфатна стратегија, особено во делот на природното наследство. 

https://rm.coe.int/2021-rec-211e-north-macedonia-case-files/1680a4c288?fbclid=IwAR2MDpmdgbKKorjbKS9kOJod-dDcbSot4s9n7lkuyki4jkyfVkrElF759_A
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не бил мал, но повторно, нашата работа ја наоѓаме амалгамирана со генерална 

благодарност до “граѓанскиот сектор“. Аморфниот граѓански сектор не е заслужен за 

подобрувањето на стратегијата, туку Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ и треба да биде 

наведена со полн назив. Така е професионално.  

E. Тоа што Стратегискиот план за рехабилитација воопшто не содржи податоци за финансии и 

трошоци е огромна слабост на овој документ. На овој проблем ќе се осврнеме подолу, но 

овде доволно е да се каже дека е несфатливо да се расправа за какви било мерки без 

воопшто да се има идеја за тоа колку би чинела нивната реализацијата или пак со колкави 

финансии се располага во моментов. Презентирањето на трошоците, исто така би 

помогнало да се утврди каде активностите и буџетите можат да се здружат и трошоците да 

се намалат. Исто така, информацијата за тоа со колку финасиски средства се располага ќе 

овозможи да се утврди листа на приоритетни активности. Со начинот на кој Стратегијата е 

сега подготвена, овие прилики се пропуштаат. 

F. Забележуваме дека некои од индикаторите се подобрени, но за многу мерки од акцискиот 

план тие и понатака се недоволно проникливи и не поттикнуваат вистинска реализација на 

мерките, што е стратешки лош пристап. Всушност, собирањето информации во текот на 

имплементацијата би придонело активностите да се ревидираат и да се подобри нивната 

ефективност. Меѓутоа, начинот на кој голем дел од индикаторите во Стратегијата се сега 

дизајнирани би резултирал со некорисни или недоволно корисни информации за тоа дали 

со стратегијата, Охридскиот Регион навистина се рехабилитира или не. Згора на тоа, со 

пропуштањето да се адресираат проблемите кои со мерките на Акцискиот план се тежнее 

да се надминат, лошо дефинираните индикатори можат да ги прикријат неуспешно 

реализираните активности. Ова ја прави Стартегијата слаба, бидејќи често, низ процесот на 

осмислување на што попроникливи индикатори, се доаѓа до појасна слика за стратешките 

чекори кои треба да се преземат за постигнување на посакуваните цели. Уште повеќе, тоа 

помага да се разбере како би изгледала успешна реализација на некоја мерка или активност. 

Проблемот е што за никоја од мерките не е наведена посакувана состојба, ниту е 

предвидено тие да бидат утврдени3, така што нејасно е кон што се тежнее и на тој начин 

индикаторите немаат контекст. Тоа ги подрива целите на заштита, како на пример 

успорувањето на процесот на еутрофикација. Сосема е нејасно што треба да се случи (како 

и на кого паѓа одговорноста) доколку индикаторите покажат непосакувани 

состојби/резултати. И, како што веќе укажавме, неопходно е сите индикатори да бидат 

ставени на веб-страница достапна за јавноста што експлицитно треба да биде наведено во 

акцискиот план.  

 
3 Еден пример за ова се рибите. Стратегијата не предвидува ниту една активност за истражување или 
утврдување на тоа што значи здрава популација или здрав еколошки состав. Така што, дури и кога 
популациите на рибите би се мониторирале, нема да може да го разбереме значењето на добиените 
податоци и колку сме блиску/далеку од посакуваната состојба. 



 
 

4 
 

G. Стратегијата треба да утврди јасен пат во однос на посакуваната состојба на Охридскиот 

Регион и тоа, како да се постигне  намалување на внесот на нутриенти во Езерото на помалку 

од 50% од нивото во 2007 година, на линија на откритијата на Matzinger et al. (2007) или 

други научно утврдени цели. Многу од предвидените мерки во Стратегискиот план за 

рехабилитација ќе придонесат да се намали внесот на нутриенти во Езерото, но намаленото 

ниво на нутриенти не е еквивалентно со безбедно ниво на нутриенти од аспект на ИУВ, а 

некои од предвидените активности се некомплетни, веќе пролонгирани или – како што 

може да се види од искуството со колекторскиот систем – реверзибилни. Преспанското 

Езеро е во сè позагрижувачка состојба со нискиот водостој при што нутриентите и 

загадувачите се концентрираат пред да дојдат до Охридско Езеро. Непознато е како ова ќе 

влијае врз екосистемот на Охридското Езеро или дали можеби постои праг после кој 

негативното влијание одеднаш ќе се зголеми. Сличен е примерот со реката Сатеска при што, 

како резултат на пренасочувањето се очекува да се намали дневниот внес на нутриенти. 

Меѓутоа, во услови на наголемени нивоа на водите, кога оптоварувањето со седимент ќе 

биде следствено поголемо, вишокот вода ќе биде пренасочен кон Охридско Езеро. Затоа, 

разумно е (колку што е возможно) да се пресмета вкупната количина на прилив на хранливи 

материи, детално да се утврди нивното намалување до безбедни нивоа и да се продолжи 

со мониторирање на неодредено време. Повторно, нагласуваме дека, врз основа на 

наодите на Schneider et al. (2014), еколошките промени и процесите на еутрофикација во 

Охридското Езеро можно е и понатака да напредуваат без да бидат веднаш регистрирани 

со мерење на квалитетот на водите, па затоа со чекањето овие параметри да покажат 

промени, ризикуваме да се реагира премногу доцна. 

H. Ние не се согласуваме со ставот дека мерките од други документи не треба да се 

повторуваат, како што смета тимот на Стратегијата. Кога мерките се распространети низ 

многубројни документи, од кои некои не се ни формално усвоени 4 , утврдувањето на 

нивната сеопфатност и степенот на нивна имплементација се многу тешки. За право, 

имплементацијата е позната слаба точка во македонските стратегии и акциски планови, 

особено во доменот на природното наследство, со примери од десетлетното 

одолговлекување на прогласувањето на Јабланица за национален парк (Apostolova and 

Scarry, 2017), до постојаното промашување да се изработат црвените листи за клучни 

ендемски видови како рибите на пример. Уште повеќе, мерките поместени во други 

планови, стратегии и документи, не се предмет на ревизија од аспект на релевантноста за 

светското наследство од страна на Центарот за светско наследство или пошироката УНЕСКО 

заедница. Тие документи ниту ја имаат истата тежина, кредибилност и следствено моќ за  

иницирање акција како што тоа го има Стратегијата за рехабилитација, ниту пак 

овозможуваат начин за ефективен надзор. Згора на тоа, фунцијата на Стратегијата е 

консолидирачка – таа треба да ги соедини деталните мерки во интегрирана целина – која 

се надеваме за прв пат ќе биде реализирана. Ова може да води до повторување на некои 

 
4 Важен е примерот со Планот за управување со сливот на Охридското Езеро, далеку посеопфатен и 
професионално составен документ во неговиот опсег од сегашната Стратегија за рехабилитација. 

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.4319/lo.2007.52.1.0338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0075951113000790
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мерки/активности, ако не заради нешто друго, тогаш заради тоа што ако другите планови и 

стратегии до сега се реализираа, воопшто немаше да има потреба од Стратегијата за 

рехабилитација. Секако, ова не треба да се разбере дека тие треба само да се копираат од 

други документи во овој 5 . Исто така, можно е истите да бараат дополнување и 

прилагодување во контекст на светското наследство. 

I. Неопходно е што поитно да се изработи сеопфатен и јавно достапен 6  приказ на 

екосистемите од Охридскиот Регион кој ќе содржи детали за трофичните и нетрофичните 

врски помеѓу растенијата, животните и другите живи видови, како и напредно познавање 

на онтогенетиката на секој од видовите, комуникацијата, движењата и однесувањето. На 

пример, се знае дека некои видови црви можат да влијаат на зголемувањето на притисокот 

од еутрофикација со исфрлање на хранливите материи од седиментот во водното тело 

(Zhang et al., 2014). Разбирањето на ваквата поврзаност – доколку постои во Охридското 

Езеро – во комбинација со холистичко знаење за струите, мрежите на исхрана и тековите на 

хранливи материи, ќе придонесат за подобри мерки во доменот на управувањето. Може 

лесно да се види колку е тоа важно доколку климатските промени повлијаат популациите 

на таквите видови драстично да се зголемат. Иако на индивидуално ниво за дадени таксони 

на Охридско Езеро веќе има доволно информации, тие ретко кога се консолидирани и 

најчесто остануваат скриени во институциите и организациите и на тој начин се 

неискористени за потребите на конзервацијата. Поради тоа, неопходен е долгорочен план 

за консолидирање на информациите, идентификување на дупките во знаењето, 

инкорпорирање на меѓународни откритија и продлабочување на знаењето чекор-по-чекор, 

а во насока на подобрување на управувањето и квалитетот на оцените на влијанието врз 

животната средина. Исто така, од суштинско значење е да се подготват висококвалитетни 

модели кои ќе се користат за носење одлуки за управувањето во иднина (види Giamberini 

et al., 2021). Не гледаме дека овие сугестии на Охрид ЅОЅ на било кој начин биле 

инкорпорирани во нацрт верзијата на Стратегискиот план за рехабилитација.  

J. Стратегискиот план за рехабилитација неопходно е да содржи мерка за климатските 

промени. Сегашниот пристап, при што климатските промени се вграден во индикатори за 

други активности е неостварлив. Иако подобрувањето на состојбата со еутрофикацијата и 

ревитализацијата на блатните екосистеми може да бидат дел од стратегијата за климатски 

промени, овој документ мора да содржи и други активности како што се: 

 

 
5 Ова беше една од нашите главни забалешки кон работната верзија на Стратегијата за рехабилитација, 
каде на многу места можеше да се види само реформулација на препораките од реактивните мисии 
помешани со препораки од Планот за управување со светското наследство на Охридскиот Регион. Тоа не 
е начинот на кој мислиме кога препорачуваме повторување на мерките од други документи во  
Стратегијата. 
6 Единствен податок кој не треба да биде јавно достапен е локацијата на видовите за кои постои ризик 
од нелегален (рибо)лов. 

https://www.limnology-journal.org/articles/limn/pdf/2014/03/limn140013.pdf
https://zenodo.org/record/5758917#.Y4GT3RRBxPY
https://zenodo.org/record/5758917#.Y4GT3RRBxPY
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1. Идентификување на потенцијални инвазивни видови под влијание на климатите 

промени; локациите каде што тие најверојатно ќе се појават; мониторирање на 

локациите и развивање политики за ублажување на ризикот доколку таквите видови 

се појават; 

2. Забрана за внес на пловни објекти кои што биле користени во други води, бидејќи 

тие можат да бидат вектори за климатски поттикнати (или други) неавтохтони 

видови; 

3. Гаранција дека истражувањата за состојбата и траекторијата на влијанието на 

климатските промени врз Преспанското Езеро е инкорпорирано во пристапот за 

управување со Охридското Езеро; 

4. Следење на популациите на познати неавтохтони видови кои со зголемувањето на 

температурите имаат потенцијал да станат инвазивни; 

5. Моделирање на движењата на видовите и промените во екосистемот под различни 

климатски сценарија, а потоа развивање планови за управување со вонредни 

ситуации за такви сценарија; 

6. Продолжување на работата на Matzinger et al. (2007), Schneider et al. (2014) и 

Vermaat et al. (2020), дополнувајќи ја со постојано обновување со податоци од 

реалниот свет, за да се разбере како еутрофикацијата (ќе) заемодејстува и со 

климатските промени и со екологијата на Охридското Езеро; 

7. Развој на планови за ублажување на влијанијата врз основа на новите сознанија од 

продолжувањето на работата на Matzinger et al. (2007), Schneider et al. (2014) и 

Vermaat et al. (2020); 

8. Препознавање на функцијата на рефугиумите на копнените живеалишта и 

максимизирање на нивниот потенцијал како рефугиум на национално ниво, но и 

регионално, во соработка со Албанија; 

9. Идентификување на видови кои се под ризик од климатските промени чиј опсег 

може да се префрли на север од Националниот парк Галичица; обезбедување на 

поврзаностост на нивните живеалишта и силна законска заштита сега, за кога 

нивните популации ќе преминат надвор од границите на заштитеното подрачје; и 

10. Развивање политики и процедури за а) разграничување помеѓу неавтохтоните 

видови и оние кои природно го промениле опсегот на живеење како резултат на 

климатските промени; и б) мониторирање и управување со таквите видови. 

 

K. Црвените листи за видовите од Охридскиот Регион треба итно да се изработат, почнувајќи 

со ендемските видови, особено рибите, бидејќи тие се посебно назначени во Изјавата за 

исклучителната универзална вредност. Без овие информации, ќе биде исклучително тешко 

квалитетно да се управува било со Националниот парк Галичица, било со Споменикот на 

природата Охридско Езеро. Како што работите  се сега поставени, а Стратегијата тоа 

пропушта да го адресира, приоритетите треба да се нагаѓаат, а недефинираниот статус на 

таксоните што со Црвените листи се утврдува ги подрива и сегашните и потенцијалните 

механизми за заштита во законодавството, а да не зборуваме за тоа што остава големи 

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.4319/lo.2007.52.1.0338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0075951113000790
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lno.11460
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.4319/lo.2007.52.1.0338
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0075951113000790
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lno.11460
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пропусти во сите видови проценки на влијанијата врз животната средина. Црвените листи, 

исто така ќе овозможат да се утврди референтата состојба на популациите7, информација 

која понатака на стучњаците од областа на конзервацијата ќе им овозможи да утврдат дали 

условите за живот на растенијата, животните и другите видови од ИУВ се подобруваат или 

влошуваат. 

L. Во коментарите кон работната верзија на Стратегијата за рехабилитација, Охрид ЅОЅ 

предложи да отпочнат истражувања во современи техники за мониторирање на видовите 

(на пр. со помош на звук, сателитски или преку заменски (proxy) таксони), сè со цел да се 

изнајдат методи кои ќе дадат подетални знаења за состојбата на флората и фауната во 

Охридскиот Регион и кои потенцијално би биле поевтини. Изненадени сме што овие наши 

предлози воопшто не се земени во вид иако истите значат заштеда на финансии и добивање 

подобри знаења, а јавната администрација изобилува со кадар кој е веќе на платен список 

и би можел да ги преземе овие задачи. 

M. Подобрена конзервација на Охридскиот Регион подразбира и паметно управување со 

водните екосистеми што е концепт на Рамсарската конвенција. Трагично е што 

Македонскиот рамсарски комитет е толку дисфункционален што не само што немал 

никаква улога во изработката на работната верзија на Стратегијата за рехабилитација за 

воден екосистем кој ги исполнува сите девет критериуми за впишување на рамсарската 

листа, туку што неговото отсуство може да се смета за добро. Во вакви околности, 

Рамсарскиот комитет мора да се распушти и реформира со активни и ангажирани членови 

со соодветна експертиза. Акцискиот план, чија задача е да ги адресира проблемите со 

заштитата на Регионот, има задача да осмисли како тој процес ќе биде реализиран. 

N. Мора да биде спроведена сеопфатна реформа во раководството, екипираноста и 

структурата на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид и Управата 

за заштита на културното наследство чијашто некомпетентност и подведување на приватни 

интереси одвнатре го уништија Старото градско јадро на Охрид (Ohrid SOS, 2020, 2021). 

Реформираната рамка за заштита на културното наследство треба да произлезе од 

независна ревизија и да биде отпочната и завршена во разумен временски рок. Стратегијата 

за рехабилитација мора да го осмисли целиот процес на реформа со наведување на 

конкретни активности.  

O. Делот 1.Б од Акцискиот план е најважен бидејќи се однесува на правната рамка. Меѓутоа 

тој е воедно и еден од најслабите, сосема недоволен да ги елиминира пропустите/дупките 

во законите, меѓу другите и оние за урбанистичко планирање и градење. Во другите делови 

на акцискиот план можат да се забележат мерки кои се во врска со легислативата коишто 

треба да бидат зајакнати на сличен начин како и делот 1.Б. 

 
7 Ова не треба да се сфати како посакувана состојба на популациите. 

https://ohridsos.files.wordpress.com/2020/06/world-heritage-on-the-edge-3-another-brick-in-the-wall.pdf
https://ohridsos.files.wordpress.com/2021/06/world-heritage-on-the-edge-iv_everything-changes-the-same.pdf?fbclid=IwAR381sd8vBQ7wVXejZorb79V7iHQGr0X5zPH_S-st6fw617c_6aMtynzVtg
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P. Временските рокови за исполнување на мерките во Стратегискиот план за рехабилитација  

остануваат недефинирани. Иако извесен степен на флексибилност во вака комплексни 

планови е разбирлив, на голем дел од активностите не може да им се даде комоција од три 

години, како што е дефинирано со рокот „среднорочно“. Најдобро ќе биде овие временски 

рамки да бидат заменети со месeц/година на очекувано исполнување (како што тоа беше 

сторено во Планот за управување со Охридскиот Регион), што воедно ќе овозможи многу 

подобар увид за тоа дали стратегијата се спроведува или не и ќе овозможи навремено 

преземање корективни мерки доколку работите заостануваат. Истото се однесува и на оние 

утврдени за „краткорочно“ исполнување, треба да биде заменето со месец/година. На 

пример, Планот за управување со Студенчишко Блато се очекува да биде донесен 

краткорочно, тој сè уште не е достапен за јавна консултација, а законот за прогласување на 

Студенчишко Блато за заштитено подрачје - кој му претходи на планот за управување - дури 

допрва треба да се дискутира во Парламентот. За крај, многу активности, како на пример 

реставрација на рипариските живеалишта треба да започнат веднаш – краткорочно и да 

продолжат долгорочлно. Сепак, за нив е даден само долг рок за исполнување, што создава 

неизвесност кога активносите треба да започнат и воедно е невозможно да се утврдат 

надзорот и одговорноста во следните осум години.  

Q. Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ останува на ставот дека Стратегискиот план за 

рехабилитација се користи како тактика за одолговлекување, нешто што сме го виделе 

многу пати до сега. 

R. И покрај тоа што Стратегискиот план за рехабилитација главно се ориентира околу 

препораките од двете Реактивни мониторинг мисии, сепак забележуваме дека многу 

аспекти сè уште не се целосно адресирани, дури и кога во планот тоа се тврди. 

Од РММ од 2017 година, потребно е да се дополнат следните: 

1. Препорака 2: Да се обезбедат доволно премини за луѓето и живиот свет на патот А2; 

2. Препорака 3: Оцена на кумулативното влијание од патот А2 и железницата; 

3. Препорака 6: Мораториум на крајбрежната и урбана трансформација на доброто сè 

додека не се обезбеди функционален законски систем и систем за планирање 

напоредно со ефективни контролни механизми; 

4. Препорака 8: Ригорозно спроведување на оцените на кумулативните влијанија од 

какви било инфраструктурни, урбани и/или крајбрежни проекти врз ИУВ; и 

5. Препорака 10: Да се преземе сеопфатна проценка за утврдување на заштитна зона. 

Од РММ од 2020 година, потребно е да се дополнат следните: 

1. Препорака 1.g.: Итно повторно воспоставување на градежен мораториум со 

значително намалување на исклучоците; 
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2. Препорака 2.d.v: Забрзување на процедурата за отстранување на хотелот во Лагадин; 

3. Препорака 2.f: Проценка на влијанието на поранешните и активни рудници 8  во 

близина на доброто; 

4. Препорака 2.h: Отстранување на сезонските туристички објекти кај Студенчишко 

Блато9; 

5. Препорака 3.a: Зајакнување на Прекуграничниот комитет за управување со сливот 

на Охридското Езеро воедно со унапредување и детализирање на Деловникот за 

работа; 

6. Препорака 3.l: Обезбедување на институционална и административна одговорност 

за спроведување на активностите на управувањето преку соодветни механизми за 

мониторирање и одговорност; 

7. Препорака 3.m и 3.n: Воведување на туристичка такса (3.m.) и насочување на 

приходите за подобрување на системите за отпадни води и цврст отпад (3.n.); 

8. Препорака 4.a: Проценка на негативните влијанија врз ИУВ на доброто од 

спроведувањето на урбанистичките зафати од Генерални урбанистички планови 

(ГУП) за Охрид, Струга и Дебрца кои веќе не се во важност, како и на сите други 

просторни или урбанистички планови што го покриваат доброто или делови од него; 

9. Препорака 4.b: Проценка на потенцијалните негативни влијанија врз ИУВ од 

одредбите од ГУП-овите кои допрва треба да се имплементираат, како и на други 

постоечки просторни или урбанистички планови и проверка на можноста за нивно 

откажување или редуцирање; 

10. Препорака 5.g: Спроведување на законските одредби за заштита на автохтоните 

шуми, вклучително и обновување на деградираните области и спроведување на 

неопходни мерки за регулирање и намалување на дрвосечата, како и за воведување 

алтернативни извори на гориво и енергија; 

11. Препорака 5.h: Искористување на состаноците на Прекуграничниот комитет за 

управување со сливот на Охридското Езеро како можност да се разговара за 

потенцијално создавање/проширување на заштитната зона на светското наследство; 

 
8 Јасно е дека рудниците се наоѓаат на територијата на Албанија, но влијанието од истите се очекува 
да биде на поширокото подрачје и езерото. Оваа активност треба да се спроведе во соработка со 
Албанија. 
9 Од активноста 2.1.3 во Стратегискиот план за рехабилитација е очигледно дека сезонски туристички 
објекти и понатака се планираат на брегот на Студенчишкото Блато. Исто така е очигледно дека 
Центарот за свестко наследство, ИКОМОС и ИУЦН тоа го навеле како посебна активност, независно од 
одотстранувањето на кафетериите, бидејќи тоа е покриено со препораката 2.i. 
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12. Препорака 5.i: Проверка на состојбата со заштитата на нартексот на Св. Софија и 

фреските од страна на овластени конзерватори со цел утврдување на приоритет на 

интервенции; 

13. Препорака 6 (сумирано): Изработка на стратегиски оцени на влијанието врз 

природното и културното наследството 10  според упатствата на ICOMOS и World 

Heritage Advice Note на IUCN за да се проценат кумулативните влијанија на 

плановите и проектите, вклучувајќи ги сите планови и планираната инфраструктура, 

гасоводот и високонапонскиот далновод; 

14. Препорака 7.e: Комплетна реставрација на реката Сатеска; 

15. Препорака 7.h : Да се гарантира дека повторното воведување на црвениот елен во 

Националниот парк Галичица се врши само според стручно мислење, најнови 

научни податоци и најдобрите достапни практики; 

16. Препорака 7.i: Да се изврши проценка на влијанието на туристичките активности со 

теренски возила кои моментално се дозволени во Националниот парк Галичица врз 

неговите заштитени живеалишта и видови; 

17. Препорака 7.l: Обезбедување детални информации до Центарот за светско 

наследство и советодавните тела за превоз на патници на оперативните патнички 

чамци од двете страни на езерото, како и за погонскиот систем на бродовите и 

потенцијалните загадувачи. 

Укажуваме дека поради постоењето на бројни супстандардни индикатори, недостатокот на детали 

за финансиите и непрецизност на стратешките мерки, бројни други препораки, иако номинално 

адресирани со Стратегискиот план за рехабилитација, се изложени на ризик од целосно или 

делумно неспроведување. 

 

2. Кратенки (стр. 6) 
 

А.   Во кратенките, ТИРЗ стои за Технолошко индустриска развојна зона, но во документот тие 

никаде не се спомнуваат. Акцискиот план треба да има мерки за ревизија на постоечкиот 

закон во смисла дали истиот е доволен за да спречи несоодветни индустриски активности 

во границите на Светското наследство. 

Б.  СОЖС се наведени во кратенките без да бидат темелно дискутирани во документот. На едно 

место има печатна грешка. Во секој случај, оцените на животната средина изискуваат многу 

 
10 Физибилити студии не може да биде замена, ниту пак алтернативните рути за само некои од 
плановите. 
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потемелно покривање со оглед дека веќе се доцни со целосна реформа во тој домен 

согласно Препорака број 211 на Бернската конвенција (2021), а на тоа експлицитно укажа и 

последниот извештај на Европската комисија за Македонија (Directorate-General for 

Neighbourhood and Enlargement Negotiations, 2022).  

В.   ПУСПКН, УХМР и ПУСОЕ се појавуваат во текстот на Стратегискиот план, но истите не се 

наведени во листата на кратенки. 

 

3.  Вовед 
 

A. Да се дополни со: Охридско Езеро и Националниот парк Галичица се клучни подрачја за 

биолошка разновидност (Key Biodiversity Area Partnership, 2022a, 2022b). Охридското Езеро 

е исто така Значајно подрачје за растенија и Значајно подрачје за птици (Plantlife 

International, 2022, Birdlife International, 2022). 

 

B. Да се коригира: Ниту Охридско Езеро, нуту планината Галичица се Емералд подрачја. Тие сè 

уште имаат само кандидатски статус (Standing Committee of the Convention on the 

Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 2021b). 

 

4.  Методологија 
 

A. Иако во документот се спомнува посакувана состојба за заштита, сосема недостасува јасна 

и поткрепена со податоци визија за тоа што таа претставува. Како дел од методологијата, 

работниот тим треба да разгледа постари извори и информации од Хидробиолошкиот 

институт – Охрид, како и други научни извори со цел да ја опише посакуваната состојба на 

екосистемот.11  Ова би вклучувало прашања како што се збирките на дијатоми и Secchi 

длабочините од децении наназад пред притисокот од еутрофикацијата сериозно да се 

зголеми кон крајот на минатиот век. Исто така, треба да се разгледаат податоците за 

градиентите на загадувањето од север кон југ на Охридското Езеро (Lorenschat et al., 2014; 

Cvetkoska et al., 2018) за да се даде упатство за состојбата на која во иднина треба да се 

вратат живеалишта со повисок степен на деградација. За ова може да се користи и понова 

научна литература, но оваа задача бара посветена работа од соодветно квалификувани 

експерти, сè со цел, од една страна да се креира бараната посакувана состојба, а од друга 

страна да се разбере што може и што не може реално да се постигне во ерата на климатски 

промени. Повторуваме, ова е од витално значење, бидејќи ќе спречи непотребно трошење 

 
11 Доколку Студијата за валоризација на Охридско Езеро беше соодветно изработена, ќе беше од корист 
во овој процес. 

https://rm.coe.int/2021-rec-211e-north-macedonia-case-files/1680a4c288?fbclid=IwAR2MDpmdgbKKorjbKS9kOJod-dDcbSot4s9n7lkuyki4jkyfVkrElF759_A
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/North%20Macedonia%20Report%202022.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/North%20Macedonia%20Report%202022.pdf
https://www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/126
https://www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/31749
https://www.plantlifeipa.org/site/factsheet/criteria
http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/lake-ohrid-iba-north-macedonia
https://rm.coe.int/pa10e-2021-updated-list-officially-nominated-candidate-emerald-sites-f/1680a4be3c
https://link.springer.com/article/10.1007/s10933-014-9783-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-018-3637-5
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на финансиски средства. Сличен процес треба да се спроведе и во доменот на културното 

наследство. 

 

B. Литературата во однос на заканите која за оваа Стратегија била користена е несеопфатна и 

ограничена само на извештаите од државата и Реактивните мониторинг мисии.  Тие не 

даваат сеопфатен преглед на заканите и поради тоа неопходна е да се консултира поширока 

база на информации со цел да се разбере целиот опсег на проблемите и да се намалат 

притисоците врз ИУВ. За оваа цел многу важни се научните трудови и извештаите на 

граѓанскиот сектор. 

 

C. Работниот тим се крие зад излитениот изговор дека некои мерки веќе се опфатени во други 

стратегии и поради тоа не треба да бидат вклучени во Стратегискиот план. Веќе ја 

појаснивме слабоста на оваа аргументација во првиот дел од овој документ.  

 

5.  Закани   
 

A. Звучното и светлинското загадување се исто така закани по ИУВ на Охридскиот Регион 

(Hansjoerg et al., 2016; Sanders et al., 2021). Поради тоа, неопходно е да се посвети повеќе 

внимание на оперирањето на хидроелектраните и тоа во посебна категорија. 

B. Еутрофикацијата иако поттикната од земјоделието, губењето на живеалиштата, 

урбанизацијата и отпадните води, треба да биде посебно опфатена, со оглед на тоа што е 

процес кој директно ја намалува ИУВ на Охридското Езеро – олиготрофните води. 

 

6.  Цели на планот 
 

A. Буџетирањето е една од клучните компоненти на стратегиското планирање. Непостоењето 

на буџетирање, ниту пак проценка на трошоци сериозно ја доведува во прашање 

практичната реализација на Стратегискиот план за рехабилитација. Тоа прави документот 

да биде невозможно да се процени од аспект на веројатна ефективност и не може да се 

направи приоретизација на ресурсите. Она што е сигурно е дека неопходните финансиски 

средства за реализација не се достапни, бидејќи во спротивно потребата да се детализира 

како и кога тие ќе бидат трошени немаше да биде пресудна за негова реализација. 

Не е доволно едноставно да се каже дека финансиите ќе бидат проценети во моментот на 

нивното спроведување и согласно актуелната финансиска состојба од страна на надлежните 

институции за нивно спроведување. Тоа е нестратегиско. Таквиот пристап затскрива можни 

големи недостатоци во пристапот кон рехабилитација и не нуди пат за решавање на 

евентуалните буџетски недостатоци. Исто така, со таквиот пристап сосема се игнорира 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2016.0839
https://www.nature.com/articles/s41559-020-01322-x
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фактот што некои од предвидените мерки бараат итна или краткорочна имплементација и 

за нив веќе треба да има пресметки и утврдени механизми за финансирање. 

Со оглед на тоа, укажуваме дека стратегијата е неопходно да содржи: 

1. Пресметка за трошоците за секоја од мерките; 

 

2. Пресек на приоретизација под претпоставено сценарио на недоволни ресурси за 

спроведување на мерките; 

 

3. Детали за финансирањето на итните и краткорочни мерки/активности; 

 

4. Посебен акциски план кој детално ќе го презентира пристапот за обезбедување финансии 

и ќе содржи активности како: 

• Воведување на туристичка такса со директно насочување на приходите кон мерките 

на Стратегискиот план за рехабилитација; 

• Временски пресек на очекувани апликации кај донатори, вклучително и тие кои веќе 

се поднесени и за која цел; 

• Детали за тоа колкав дел од еколошката такса која се собира ќе биде 

редистрибуирана за потребите на Охридскиот Регион; 

• Минимум гарантирани буџетски средства; и 

• Други механизми – како на пример меѓународен труст за обезбедување на 

потребните финансиски средства. 

 

Без овие детали, Стратегискиот план за рехабилитација останува документ од жанрот фикција. 

Истиот е неоходно да се поврзе со реалноста. 

B. Иако разглобувањето на поголемите ставки во помали е релевантно за еден стратешки 

пристап, неопходни се повеќе детали. Без оглед на тоа што е забележителен напредокот во 

однос на работната верзија, премногу мерки во акцискиот план на нацрт верзијата се многу 

широко дефинирани и следствено немаат јасна насока за имплементација на начин кој ќе 

резултира во позитивни придобивки за ИУВ. Пристапот чекор-по-чекор е недоволен каков 

што е.  

 

7. Процес на изработка на Стратегискиот план (Глава 6) и 

консултативен процес (Глава 7) 
 

A. Глава 7 треба да содржи информации за консултативните состаноци кои работниот тим ги 

одржал и да се наведат информации за присутните членови и времето на одржување на 

состаноците. Тоа ќе овозможи да се утврди дали тие биле сразмерни на потребното ниво 
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на консултации. Исто така тоа ќе покаже дека не сите состаноци со засегнатите страни се 

орджале во раната фаза на креирањето на работната верзија на Стратегијата за 

рехабилитација.  

B. Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ е една од главните засеганти страни со огромно 

познавање на состојбите, заканите и потенцијалните решенија за рехабилитација и 

зачувување на ИУВ на Охридскиот Регион. Сепак ние не бевме контактирани во текот на 

април 2022 како што е опишано во слика 6 од поглавје 6 - дека биле одржани состаноци со 

сите засегнати страни - што треба да биде коригирано, за временскиот период на 

консултациите да биде реално претставен.  

C. Всушност консултацијата со Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ не се случи сè до 23 

септември 2022 г. кога ја добивме првата работна верзија на Стратегијата за рехабилитација, 

само една недела пред закажаниот онлајн состанок. За да се даде повеќе време за анализа 

на документот, на 13 октомври беше одржан втор состанок, што е шест месеци после 

одржувањето на состаноците со засегнатите страни. Доцнењето не е безначајно бидејќи 

Охрид ЅОЅ имаше опширни и далекусежни коментари од 60 страници кои ги доставивме на 

12 октомври. Работниот тим се обиде да ги инкорпорира во само 13 дена без воопшто да 

стапи во комуникација со Охрид ЅОЅ. Сосема очекувано, тоа резултирало во случајни 

измени (а, некои многу важни индикатори не се подобрени). Доколку работниот тим 

навистина стапеше во контакт со Охрид ЅОЅ како засегната страна во април, како што се 

тврди во Стратегијата за рехабилитација, овој несигурен пристап ќе можеше да биде 

избегнат, ќе можеше да се дадат насоки на тимот за подобри работни процеси, со доволно 

време за тие да бидат инкорпорирани во создавањето на Стратегискиот план за 

рехабилитација на светското наследство на Охридскиот Регион. 

 

8.   Мониторинг и имплементација  
 

A. Во Глава 8, веб-страницата која во интерес на транспарентноста треба да се креира како дел 

од веб-страницата на Владата, мора: 

1. Да ги содржи сите индикатори наведени во Стратегискиот план за рехабилитација; 

2. Да биде редовно ажурирана со најнови податоци согласно индикаторите; и 

3. Да обезбеди пристап до база со сите податоци од самиот почеток.  

B. Во Акцискиот план треба да се вметне и мерка со која ќе се воспостават правни алатки  кои 

ќе ѝ се стават на располагање на  Комисијата за управување со светското природно и 

културно наследство на Охридскиот Регион за да се осигура дека Стратегијата за 

рехабилитација се спроведува ефикасно. Овие правни алатки треба и формално да ја 

зацврстат улогата на граѓанското општество предвидена во ова поглавје; 



 
 

15 
 

C. Државниот завод за ревизија треба да биде вклучен како независно надзорно тело во 

целиот процес на реализација на Стратегискиот план за рехабилитација со дефинирани 

временски интервали за проверка. Забелешките на истиот треба да имаат обврзителна 

фунција за исполнување. 

 

9.   Акциски план I.A: Создавање на поволни услови за заштита и 

управување со природното и културното наследство 
 

A. Временската рамка за активноста 1.А.1.1 („Донесување на акт за прогласување на 

Студенчишко Блато за заштитено подрачје“) бара примена на краток рок (наместо итно) со 

цел да се овозможи да се подготви додаток на Студијата за валоризација на Студенчишко 

Блато (Спировска et al., 2020)). При тоа, границите на заштитеното подрачје треба да се 

прошират за да ги вклучат: каналот Студенчишта, брегот на езерото долж Студенчишко 

Блато, Билјанини извори, Мазија, како и други области по потреба. Со тоа ќе се заштитат 

најважните карактеристики на водниот екосистем на Студенчишко Блато и ќе се овозможи 

еколошката поврзаност.  

Внатрешното зонирање, исто така, треба да се подобри за да се обезбедат поголеми зони 

на активно управување и строга заштита во согласност со принципот од 75% на ИУЦН. 

Раководното тело треба да се редефинира за да се превенира влијанието на Општина Охрид. 

Згора на тоа, ќе се добие време за да се направи ревизија на Законот за прогласување на 

Студенчишкото Блато за заштитено подрачје - Парк на природата, сè со цел да се 

спречи понатамошна градба во заштитеното подрачје и земјоделството постепено да се 

укине. Тоа може да се постигне преку шема со која државата постепено ќе го откупува 

земјиштето од нејзините сегашни сопственици по фер, реална цена. Во исто време, 

потребно е да се утврдат законски одредби за отстранување на тврдите граници како што 

се рекреативната патека и патот исток-запад кој ги разделува предложените зони за строга 

заштита; да се дислоцира Расадникот и другите штетни објекти (Society of Wetland Scientists, 

2018) наведени во Студијата за валоризација. На оваа тема Охрид ЅОЅ има работено многу 

темелно, за што има повеќе од доволна научна аргументација. Упатуваме да се проучи 

нашата анализа Everything is Dead (And Other Lame Excuses (Ohrid SOS, 2022).  

Она што е суштински пропуст и на студијата и на законот е што формално се насочени кон 

реставрација, а во зонирањето не е земена временската перспектива за ревитализација на 

изгубените блатни површини што е релативно лесно остварливо и што бара многу поголем 

дел од подрачјето да биде ставено во зоните за примарна заштита. 

B. Стратегискиот план за рехабилитација треба исто така да воведе активност: утврдување на 

носечкиот капацитет на идното заштитено подрачје Студенчишко Блато – Парк на природата, 

како што тоа го предвидува за националниот парк и Охридско Езеро откако подрачјето се 

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://growthzonesitesprod.azureedge.net/wp-content/uploads/sites/1889/2020/12/Declaration-Lake-Ohrid-Ecosystem.pdf
https://ohridsos.files.wordpress.com/2022/09/everything-is-dead-and-other-lame-excuses.pdf
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донесе до степен на загрозено светско наследство. Воедно, отворањето на паркот на 

природата за посетители треба да биде условено со утврден носечки капацитет и тоа 

Стратегискиот план треба експлицитно да го бара.  

C. Во контекст на горенаведеното, временската рамка на активноста 1.А.1.2 за формирање на 

органот за управување со Студенчишко Блато мора да се промени на краток рок за да се 

отстрани Општина Охрид од улогатата на управител и да се додели на еколошки одговорен 

субјект чии интереси не се во конфликт со принципите на заштитата на природата. 

D. Друга активност што треба да се додаде во делот 1.А.1 се однесува на зонирањето според 

Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот 

Регион 2020-2029 (МЖСПП, 2020) што во подрачјето на Студенчишта каде сега е во 

најниската категорија треба да се надгради. Ова не може да се одложи до некаков 

непрецизен рок помеѓу 2025 и 2028 година како што е предвидено во активноста 1.Б.1.5. 

E. Во индикаторите во точка 1.A.1.5:  

1. Треба да се воведе уште еден индикатор кој целосно ќе го рефлектира 

исполнувањето на препораката 2.h од РММ од 2020 година, и тоа „целосно 

отстранети сезонски туристички објекти во крајбрежјето на Студенчишко блато.“; 

 

2. Наместо „птици“ воопшто, треба да стои „водните птици“ бидејќи тие ќе бидат 

попрецизен показател за рехабилитацијата на блатото отколку птиците воопшто. Во 

спротивно, видовите кои се толерантни на урбаните средини би можеле лесно да се 

гнездат таму и на тој начин индикаторот да даде погрешна информација за 

успешност; 

 

3. Општата разновидност на видовите птици, исто така би била соодветен показател, 

особено поради тоа што мноштвото на птици е наведено во Изјавата за извонредна 

универзална вредност на Охридскиот Регион;  

 

4. Деконтаминацијата на земјоделските површини пред да се изврши повторно 

навлажнување ќе биде неопходен показател за еколошки здрав процес на 

рехабилитација, така што бројот на деконтаминирани хектари би бил уште еден 

важен параметар на исполнување. 

F. Во делот 1.А.1.5, „Зголемена отпорност на влијанијата на климатските промени“ не е 

всушност индикатор. Тоа е повеќе цел. Иако е точно дека рехабилитацијата на блатните 

екосистеми треба да ја подобри отпорноста на климатските промени, за мерењето на овој 

ефект веројатно ќе бидат потребни мерења и пресметки на складираниот јаглерод, 

количината на вода што се апсорбира за време на поплави или количината на задржана 

вода за време на суши – тоа би биле соодветни индикатори. Дали овие показатели би биле 

практично остварливи и со кој метод, е прашање кое Охрид SOS не може да го одговори. 

https://ohrid.gov.mk/wp-content/uploads/2017/08/Plan_Ohrid-UNESCO-cista-verzijaFINAL.pdf
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G. Кон мерката 1.А.1.7 или пак кон делот за зајакнување на правната марка, доколку тоа е 

посоодветно место, предлагаме да се адресираат проблемите со управување со отпадот од 

амбалажа. Некои бараат изнаоѓање начини за имплементација на законот, но некои 

наметнуваат законски измени.  

Иако во Законот за управување со пакување и отпад од пакување успеавме да воведеме 

клаузула за забрана на пластичните пакувања за еднократна употреба во угостителските 

објекти во заштитените подрачја, таа во пракса воопшто не се спроведува – неретко во 

угостителските објекти непосредно до брегот на Охридско Езеро, се служи во пластични 

чаши со пластични цевки. Неопходно е законот строго да се применува. 

Законските измени кои се наметнуваат поради недоволната заштитна рамка на законите 

како и од манипулациите откако новиот пакет закони беше усвоен, се следните. 

Во Член 10 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување: 

1. Ставот (2) да се прошири со додавање на „и прибор за јадење“ за еднократна 

употреба; 

2. Да се воведе забрана за дистрибуција на бесплатни пластични кеси во аптеките; 

3. „Многу лесните пластични кеси за носење на стоки“ создадоа огромен проблем, 

нивната употреба е неограничена, неконтролирана и масовна и контрапродуктивна 

на целите на законот. Мора да се предвидат мерки за ваквиот тренд да се сузбие; 

4. Да се воведе фазно отфрлање на пластичната амбалажа и приборот за јадење за 

носење на прехранбени производи (на пр. чаши, цевки, кутии и други пакувања), 

како и амбалажата од стиропор која воопшто не може ни да се рециклира. 

Во член 51 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување: 

Ставот (1) се менува и гласи „во заштитени подрачја постапува спротивно на одредбите од членот 

10 од овој закон“. Ставовите (1), (2) и (3), стануваат ставови (2), (3) и (4). 

Ова се само некои насоки кои ги предлагаме како резултат на загрижувачкиот тренд со отпадот во 

Охридскиот Регион. Потребно е да се направи потемелна анализа на законите за отпад и да се 

иницираат законски измени по строга постапка. Соодветна мерка треба да биде воведена во 

Стратегискиот план за рехабилитација со краток рок на исполнување. 

H. За активноста 1.А.2.1, која сугерира ревидирање на Студијата за ревалоризација на 

Охридско Езеро – Споменик на природата (Богнер et al., 2021), неопходна е консултација со 

Хидробиолошкиот институт - Охрид за да се разгледа дали конзервацијата на клучните 

видови би се подобрила со зголемување на Зоната на строга заштита.  

Дополнителен показател, исто така, мора да биде ревизија на органот за управување 

предвиден со Валоризацијата во насока на осигурување дека тоа нема да биде под 

ингеренции на локалните општини и Министерството за транспорт и врски, бидејќи секоја 

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Study-of-Valorization-Lake-Ohrid-MK-2022-01-18-final.pdf
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од нив има полно досие на одлуки и планови кои претставуваа(т) закани за природното 

наследство на Охридскиот Регион.  

Покрај изградбата на ѕидови и сл., возење надвор од патиштата со приватни моторни возила 

мора да биде забрането во заштитната зона на Охридско Езеро за да се спречи плажите и 

езерското крајбрежје да се користат како игралиште за АТВ и 4х4. Стратегијата за 

рехабилитација тоа мора да го земе во вид. 

I. Активноста 1.А.4.1 се чини не е осмислена со примарна цел подобрување на природните 

вредности на Охридско Езеро од аспект на ихтиофауната. Таа повеќе служи како привид на 

делување и ѝ недостига содржина. Со оглед на тоа што како услов за укинување на 

забраната за риболов е донесувањето на Законот за прогласување на Охридското Езеро за 

споменик на природата, за кој временската рамка во активноста 1.А.2.2 е „итно“, тоа би 

значело дека забраната за риболов ќе заврши веднаш штом ќе започне (или најмногу во рок 

од неколку месеци). Според индикаторот, во овој период се очекува да се постигне 

зголемување на популациите на Salmo letnica и Salmo ohridanus, иако во моментов нема 

официјални податоци колкава е нивната бројност, а во дадената временска рамка нема 

начин да се утврди трендот на популациите. Поради тоа, забраната за лов на сите пет видови 

охридска пастрмка (Salmo aphelios, Salmo balcanicus, Salmo letnica, Salmo lumi и Salmo 

ohridanus) мора да се имплементира и остане во сила сè додека популацијата на овие 

видови не е:  

• Соодвентно квантифицирана; 

• Ставена во некоја од категориите на Црвената листа; 

• Вратена во некоја од категориите надвор од „засегнати“ според категоризацијата во 

Црвената листа (DD - „нема податоци“ е прифатлива категорија); и 

• Утврдена соодветна квота за одржлив улов. 

J. Активноста 1.А.4.2 треба всушност да биде барање Владата да донесе одлука за 

престанување на важење на одлуката за започнување на постапка за доделување на 

концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје "Охридско 

Езеро" од 13.07.2022 г. Не може од една страна да се предлага мораториум за улов на 

клучни видови, а од друга страна да се продолжи со постапката за доделување концесија 

која може да се реализира пред мораториумот да започне. Новата одлука за отпочнување 

на постапка за доделување концесија мора да биде усогласена не само со зонирањето на 

Охридско Езеро туку и со сите други мерки кои произлегуваат од Стратегискиот план за 

рехабилитација. 

K. При креирањето на индикаторите за мрежи - духови и отпад во езерото во врска со 

активност 1.А.4.3 треба да исто така да се земе во вид: 

https://www.instagram.com/p/CdQXJgmqR2w/
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-zapochnuvanje-na-postapka-za-dodeluvanje-na-koncesija-na-ribite-za-vrshenje-na-stopanski-ribolov-na-ribolovnoto-podrachje-ohridsko-ezero-2
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-zapochnuvanje-na-postapka-za-dodeluvanje-na-koncesija-na-ribite-za-vrshenje-na-stopanski-ribolov-na-ribolovnoto-podrachje-ohridsko-ezero-2
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-zapochnuvanje-na-postapka-za-dodeluvanje-na-koncesija-na-ribite-za-vrshenje-na-stopanski-ribolov-na-ribolovnoto-podrachje-ohridsko-ezero-2
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1. Колку долго исчистените делови остануваат такви. Доколку истите места редовно се 

полнат со отпад од риболовна опрема, прашање е што навистина се постигнува; 

2. Во интерес на систематски пристап, заедно со мерката за чистење на езерото, 

потребно е да се бара да се осигури дека сите локации на депонирање отпад се 

санирани и ниедна локација нема да биде занемарена; и конечно,  

3. Доколку не постои, треба да се изработи безбедносен протокол за нуркачите кои 

отстрануваат предмети како што се мрежи - духови. 

L. Активноста 1.A.4.3 понатаму треба да биде придружена со кампања организирана од  

управувачкото тело со Споменикот на природата Охридското Езеро и насочена кон 

риболовната заедница, со цел да се подигне свеста за опасностите од мрежите - духови. 

Може да се отиде и чекор понатаму, да се воведе систем за означување на мрежите и 

опремата за риболов со QR кодови за преку нив да може да се утврди сопственикот. Во вака 

воспоставениот систем, освен ако мрежите не се пријавени за изгубени/украдени, тие ќе 

бидат третирани како нелегални и откако мрежите ќе бидат извадени од езерото, нивниот 

сопственик ќе биде соодветно казнет. Риболовците со чамци без означена опрема би се 

сметале дека ловат нелегално. Ова значително би ја олеснило работата на инспекторите и 

полицијата за да утврдат дали опремата е легална; би ја поттикнало одговорноста кај 

рибарите; и ќе помогне да се соберат податоци за проблемите со загадувањето. Ваква шема 

е имплементирана во Турција, но нејзината ефективност и применливост на Охридското 

Езеро треба да биде утврдена од работниот тим. 

M. Активноста 1.А.4.5 која се однесува на интензивно истражување на популациите на 

охридската пастрмка и нивната мрежа на исхрана е многу важна за разбирањето на рибните 

популации и претставува напредок во однос на работната верзија на Стратегијата за 

рехабилитација. Сепак, оваа мерка е површна и не може да биде замена за систематски, 

континуиран, долгорочен (во декади) план за истражување на сета онтогенеза и врските 

помеѓу видовите во Охридскиот Регион, која што ја предложивме во нашиот прв сет од 

коментари кон работната верзија. Ве молиме погледнете го првиот дел од коментари во 

овој документ (1.Општо) за повеќе детали. 

N. Индикаторот за активноста 1.А.4.5 мора дополнително да вклучи тековно следење на 

вкупниот бројот на рибните популации, а не само на уловот. Тој треба да биде ориентиран 

кон опстанокот на автохтоните видови. Колку што е можно повеќе, информациите треба да 

бидат мапирани и расчленети со цел структурите на овие популации да можат да се 

разберат во географски контекст. Ваквите информации ќе дадат сознанија за тоа дали 

заштитените подрачја како што се мапирани со Студијата за валоризација на Охридското 

Езеро - Споменик на природата ги опфаќаат видовите до репродуктивна возраст - точка која 

може да биде клучна за нивниот успех или неуспех во обновувањето на популациите. 

Согласно собраните податоци, треба да се подготват и Црвените листи кои редовно ќе се 

ажурираат, а Стратегискиот план за рехабилитација мора да го содржи тоа како клучна 

https://www.dailysabah.com/turkey/qr-codes-help-track-dangerous-ghost-nets-lurking-in-turkish-seas/news
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мерка. При тоа, приоритет треба да им се даде на ендемските видови. Понатаму, неопходно 

е подобро да се разберат заканите за рибите, не само од риболовот, туку и од бучавата, 

светлината, загадувањето на водата (хранливи материи, ксенобиотици, метали), 

климатските промени и нарушувања. 

Активностите од 1.А.4.5 мора да бидат спроведени паралелно на целото езеро и истите 

треба да се планираат и синхронизираат и на албанска страна. 

O. Активноста 1.А.4.6 треба посеопфатно да го реформира процесот на порибување. Секако, 

неопходни се законски измени за да се отстранат пречките во спроведувањето, но исто така 

треба да се спроведе студија која треба да идентификува евентуални слабости и 

недостатоци во пристапот. Тоа ќе значи истражување на однесувањето на рибите откако тие 

ќе бидат пуштени во Охридското Езеро, како и дали сегашните методи на одгледување 

соодветно ги подготвуваат единките за долгорочен, меѓугенерациски опстанок во дивина. 

Во тој контекст, можни аспекти вредни за истражување би биле: генетската разновидност 

на популациите пуштени во езерото по пат на порибување, регрутирањето во јата, пренос 

на знаење помеѓу рибите на ниво на рибна култура, натален импринт и применливоста на 

базенот како посредна средина за нивна природна онтогенеза во Езерото, вклучувајќи го и 

развојот на мозокот итн. Како што беше споменато во претходната точка, подобро 

разбирање на целиот опсег на закани би било многу корисно во овој контекст.  

Иако впуштањето во исцрпни истражувања може да изгледа скапо, опусот од меѓународна 

литература на овие теми која континуирано расте може да ја олесни работата и најпосле тие 

истражувања ќе помогнат за заштеда на огромни средства доколку резултира во повторно 

воспоставување на одржливи популации со одржлив риболов. Згора на тоа, за тоа не треба 

да се формира нова институција - Хидробиолошкиот институт - Охрид е веќе тука. 

P. Мерките за подобрување на состојбата на популациите риби, како што е зонирањето, ќе 

функционира само доколку се придружени со следење, инспекција и спроведување на 

законите кои го засегаат риболовството. Поради тоа, неопходно е што поскоро да се 

истражи изводливоста на различни форми на следење за да се осигура дека рибите се 

легално уловени - работа што можеше да биде дел од процесот на изготвување на 

Стратегијата за рехабилитација. Мерката за следење на пловилата со GPS треба да биде 

поврзана со следење на риболовот и како начин за откривање на нелегален риболов, со што 

оваа мерката 1.А.13.3 треба да се дополни. 

Систем кој треба да се приспособи на целите за заштита на рибите е модернизирани 

дозволи за пловни објекти, што природно произлегува од студијата за капацитетот на 

носивост12 предвидена во активноста 1.А.13.2. Секој пловен објект за кој ќе се утврди дека 

три пати влегува во Зоната на строга заштита, треба да резултира во одземање на дозволата 

 
12 Пресметувањето на капацитетот на носивост е бесмислена доколку нема утврдено ограничување на 
бројот на пловни објекти, а за тоа е неопходно да се воспостави современ систем на издавање и контрола 
на дозволи. 
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за пловидба. Бидејќи Зоната за строга заштита е no-go зона (освен за научни истражувања), 

правилото треба да важи за сите пловни објекти кои нелегално навлегуваат во оваа зона, не 

само за рибарските. За таа цел, потребно е да се направат соодветни измени во Законот за 

прогласување на Охридското Езеро за споменик на природата, Законот за внатрешна 

пловидба и другата важечка легислатива.  

GPS може да понуди уште една потенцијална патека за следење на движењето на бродот и, 

доколку се спроведе таков пристап, треба да се предвидат строги казни за исклучување на 

уредите, неможност за пловидба доколку GPS уредот не е во работна состојба итн.  

Q. Бесконечно повторување на процесот на вештачко порибување со јагули е нереално и не 

може да се смета за одржливо решение, следствено да биде крајна цел на активноста 

1.А.4.7. Наместо тоа, Стратегискиот план за рехабилитација е можност да се бара 

поосмислено решение за прашањето на поврзаноста на живеалиштата13, особено затоа што 

дијалогот меѓу Албанија и Македонија е сега отворен за прашањата на заштитата на 

Охридското Езеро и сливот што го вклучува и работењето на браните. Дополнително, 

индикаторот е штур и треба да се подобри - како ќе се мери и утврди (подобрениот) 

квалитет на популацијата на јагулата, која е посакуваната состојба со популациите што треба 

да се постигне и очекуван рок за исполнување. 

R. Кон активностите во 1.А.5 треба да се додаде и изработка на „Национална политика за 

блатни живеалишта или национална програма за зачувување на блатните 

живеалишта“ согласно обврските преземени со  потпишувањето на Рамсарската конвенција.  

S. Паралелно со Активноста 1.А.5.1 потребно е да се утврдат законски механизми за 

дестимулација на аквакултурата со неавтохтони риби во притоките на Охридското Езеро. 

Мерката не треба да биде ограничена на затворање/транзиција на објекти само за 

калифорниската пастрмка. Ризикот од еутрофикација треба биде земен како параметар и 

при разгледување во процесите за лиценцирање на рибниците во иднина, бидејќи 

еутрофикацијата не е ограничена конкретно на калифорниската пастрмка. Згора на тоа, 

самата пренамена на рибниците кон одгледување автохтони видови, не нужно го намалува 

внесот на нутриенти. Онаму каде што е потребно затворање на сегашните капацитети за 

аквакултура, треба да се предвиди техничка и финансиската поддршка за транзиција, 

особено во случаи кога постои вистински ризик по егзистенцијата на земјоделците. 

Законите за благосостојба на животните мора да се ревидираат за да се осигура дека 

условите за живот и колење се хумани и во случај на одгледувањето на охридска пастрмка 

(како и секое животно впрочем).  

Кон индикаторите за 1.А.5.1: 

 
13 Можностите за каскадни премини за риби треба добро да се проучат наместо да бидат земени здраво 
за готово. 
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1. Треба да вклучат отстранети/транзиционирани рибници со алохтони видови како 

процент од вкупниот број на  рибници со алохтони риби; како и вкупен број на 

рибници со алохтони риби кои сè уште постојат во даден момент. Причината е што 

само бројот на отстранети (како што е моментално наведен во активноста 1.А.5.1) 

не е доволен показател за тоа дали основниот проблем се решава во доволен обем: 

на пример, индикаторот дека се отстранети 10 рибници може да звучи импресивно, 

освен доколку нема 1000 такви, во кој случај проблемот е елиминирам во многу мал 

процент;  

2. Отстранувањето е бесмислено ако рибниците во иднина се обноват. Казните треба 

да бидат строги во случај на повторен прекршок;  

3. Индикаторот за намален внес на нутриенти (нитрати и фосфати) во Езерото може да 

се користи само ако тие се пресметуваат конкретно за аквакултурата. Целокупното 

намалување на нутриенти врз основа на мерења на квалитетот на водата на голема 

оддалеченост од самите рибници, не обезбедува увид во самата ситуација со 

аквакултурата, бидејќи тоа може да се должи на многу различни причини. Дури и 

сите рибници да бидат затворени, а внесот на нутриенти да остане непроменет, тоа 

не значи дека рибниците немале негативно влијание. Можеби алетрнатива би била 

мерењата на квалитетот на водата да се врши на реките низводно, во непосредна 

близина на рибниците. 

T. Охридскиот Регион не може да чека (потенцијално) до 2028 година за да добие стратегија 

за органско земјоделство како што е утврдено со активноста 1.А.5.3. Итно усвојување и 

спроведување на Планот за управување со сливот на Охридско Езеро (2020) ќе биде 

значаен чекор напред во оваа насока. Во секој случај, при фазно воведување органски 

методи на земјоделие, ќе биде неопходна добро осмислена/организирана обука и 

поддршка за земјоделците што треба да биде обезбедено преку активности во 

Стратегискиот план за рехабилитација.  

Исто така, интеграцијата на овој сегмент со развивањето на одржлив туризам би бил 

продуктивен чекор. Без обезбедување на потребната помош за транзиција кон органско 

земјоделство, многу веројатно е негативна реакција и отпор кон земјоделските практики 

кои не се штетни за светското наследство со што ќе биде уште потешко да се постигнат 

долгорочни промени. 

U. Како и за претходната точка, за активноста 1.А.5.4, петгодишен рок за креирање на 4-

годишен оперативен план за намалување на нитратите е предолг. Иако планот ќе треба 

внимателно да се подготви, имајќи го на ум стандардното одложување помеѓу изработката 

на документи и нивната имплементацијата, со сега предвидената временска рамка во 

Стратегијата, може да го дочекаме крајот на деценијата пред нешто воопшто да почне да се 

движи во оваа насока.  

V. Насочена кон ублажување на еутрофикацијата, активноста 1.A.5.5 е внимателно осмислена 

мерка. Сепак:  

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-med-files/list-of-programmes/gef-drin-project/drin-docs/lake-ohrid-watershed-management-plan-summary_mkd.pdf
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1. Мора недвосмислено да обезбеди обновувањето на крајбрежниот појас не само на 

езерото, туку и на притоките. Покрај тоа, индикаторот мора да биде внимателно 

структуриран. Рехабилитација на крајбрежната вегетација ќе се случи како дел од 

проектот за враќање на Сатеска на првобитната патека. Ова не е ирелевантно за 

Охридското Езеро бидејќи во услови на голем проток (над 15м3/ѕ), водите на Сатеска 

и понатака ќе се влеваат во Охридско Езеро. Сепак, иако Сатеска ќе биде поврзана 

со реката Црн Дрим, другите притоки и понатака ќе влијаат на езерото;  

2. Обновата на рипарискиот појас не треба да се сведе само на обнова на трската за 

што насоки треба да даде Хидробиолошкиот институт - Охрид; 

3. Оваа активност треба да биде воведена во врска со подигнувањето на крајбрежната 

функционалност на езерскиот брег и подигнување на степенот на заштита на брегот 

од зона I-б и в во зона I-а согласно Планот за управување со Охридскиот Регион, за 

што Хидробиолошкиот институт треба да утврди соодветни локации; 

4. Исто така, оваа мерка треба да биде предвидена и за островото во изворите Св. Наум 

коешто е узурпирано со објекти и поплочено со бекатон, а чијашто широчина е 

помала од 50 метри; 

5. Индикаторот мора да ги вклучува не само вкупниот број хектари регенериран 

крајбрежен појас, туку и расчленување каде се тие (согласно горенаведените 

насоки). 

W. Другите индикатори за 1.A.5.5 не се многу корисни. Прилагодувањето на климатските 

промени е посоодветно како цел одошто како индикатор. Употребата на рамсарските 

принципи и упатства за реставрација на блата треба да е дел од активноста. Употребата сама 

по себе не може да биде индикатор дали екосистемот е добро обновен, не може да биде 

показател за тоа колку добро истите се избрани или имплементирани. Констатацијата за 

„подобрен квалитет на водата“ е очекуван резултат од „намалување(то) на внес на ѓубрива 

и пестициди во Езерото“, но не може индикаторот да се темели на претпоставен след, туку 

истиот треба да биде квантитативен податок.  

X. Активностите 1.А.6.1. и 1.A.6.2 се несеопфатни за да го одбранат Охридското Езеро од 

негативното влијание на хидроенергетските објекти бидејќи се фокусирани само на 

активности во границите на светското наследство. Овие активности треба да се изменат и 

да го вклучат хидроенергетското производството на притоките како и на реката Црн Дрим 

односно сливот на Охридското Езеро дури и кога тие се надвор од границите на светското 

наследство, со оглед дека во овој случај негативното влијание може да доаѓа надвор од 

регионот на светско наследство, но да се одразува на него. За воведување санкции и 

контрола за да се обесхрабри злоупотребата на природните ресурси за производство на 

енергија, акцискиот план треба да се дополни со подетални и подобри активности.  

Имено, веројатно е дека ќе бидат неопходни измени во законодавството надвор од Законот 

за заштита на природата, како што е Казнениот законик со цел да се воведат казни кои ќе 

бидат поголеми од приходите генерирани од злоупотреба на хидропотенцијалот на 
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Охридското Езеро. Средствата собрани од таквите казни треба да се насочат кон целите на 

конзервација, а законските механизми треба да го овозможат тоа. Згора на тоа, Законот за 

градење има одредба за градби од „државно значење“ што ги вклучува објектите на 

хидроенергетиката и тоа треба да се има во вид. Измените на Законот за заштита на 

природата веројатно нема да се доволни, па затоа мора да се преземат активности кои ќе 

ги надминат слабостите во целата законска рамка. Ова ќе значи и соодветно усогласување 

со препораката 10 од Препорака број 211 (2021) на Постојаниот комитет на Бернската 

конвенција. 

Y. Активноста 1.А.7.1 мора да постави критериуми според кои ќе може да се мери 

функционалноста на јавното комунално претпријатие за управување со отпад. Истото важи 

и за активноста 1.А.8.1, чиј индикатор “Преземени мерки за континуирана заштита на 

Старото градско јадро на Охрид“ не дава до знаење за ефикасноста на активноста - 

преземените мерки не се показател за постигнати резултати. И двата индикатори мора да 

се ревидираат. 

Z. Активностите 1.A.8.2 и 1.A.8.3 се фокусираат на отстранување на објекти како соларни 

панели и клима уреди, што е разумно, но само еден аспект на решавањето на проблемот. 

Загриженоста е дека не може да се отстранат сите; дека некои можеби ќе бидат симнати, а 

во иднина повторно ќе се појават; а може да се појават и нови после спроведената акција 

за отстранување. Поради тоа, предлагаме: 

1. Да се направи попис на сите објекти кои треба да бидат отстранети од Старото 

градско јадро; 

2. Да се утврди индикатор како процент на отстранети објекти; и 

3. Да се предвиди континуирана рутинска (двогодишна) ревизија на Старото градско 

јадро за да се утврди распространетоста на објекти што му штетат на светското 

наследството. 

Овој пристап не се очекува да бара многу, со оглед на тоа што за да се отпочне со 

отстранување секако ќе треба прво да се направи попис. 

AA. Индикаторот за 1.А.8.9 е всушност план, а не показател за исполнување и поради тоа треба 

да се усогласи со општиот формат на акцискиот план. 

BB. Активноста 1.А.9.1 треба да се дополни со мерка не само за физичко-хемиските и 

биолошките, туку и за еколошките промени на водите. На пример, порастот на популациите 

на ципринидни риби може да изгледа позитивно на хартија, но исто така може да значи и 

намалување на салмонидите, потенцијален показател на еутрофикација (Spirkovski et al., 

2017). Како што беше нагласено и во нашите претходни коментари, мерењата на квалитетот 

на водата може бавно да го препознаат растечкиот ризик од еутрофикација на Охридското 

Езеро, но тие се покажуваат преку еколошките промени Schneider et al. (2014). 

Воведувањето еколошки параметри во активноста 1.А.9.1 не треба да претставува никаква 

https://www.giz.de/en/downloads/Fish%20and%20Fisheries%20Ohrid%20Lake%20-%20EN.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0075951113000790
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потешкотија, бидејќи само бара биолошките индикатори да бидат специфично избрани со 

цел да можат едновремено да дадат сознанија и за евентуална еколошка промена 

доколку/кога таа ќе се случи, како на пример со следење на соодносот помеѓу видовите. 

CC. Стратегијата за рехабилитација треба да обезбеди повеќе механизми за контрола врз 

работењето на браните на реката Црн Дрим во активноста 1.A.9.2. Освен проблемот со 

поврзаноста на живеалиштата, најитен проблем се активностите кои предизвикуваат 

намалување на нивото на Охридското Езеро на субоптимални нивоа. Тоа може во голема 

мера да ги загрози видовите во крајбрежната зона, да предизвика масовен помор на риби 

и да влијае на квалитетот на водата со предизвикување хемиски промени. Штетата не е 

ограничена само на оние моменти кога нивото на езерото паѓа под законски утврденото 

ниво, туку и кога водостојот паѓа во 10 сантиметри од законскиот минимум, што се случува 

подолг временски период кон крајот на есента секоја година, иако овој тампон од 10 

сантиметри е предвиден да се дозволи само во кризни сценарија. Таква  е состојбата во 

моментот на пишување на овие коментари (17 ноември 2022 година).  

 

Затоа, Стратегијата за рехабилитација мора експлицитно да наведе контролен механизам 

за да се спречи рутинско користење на баферот предвиден за вонредни ситуации за 

производство на електрична енергија. За да се направи тоа, ќе биде потребна дефиниција 

за криза, како и рамки со кои ќе се утврди колку долго таквите нивоа ќе се законски 

дозволени пред тие да бидат санкционирани. Исто така, мора да се бараат и строги казни 

за прекршување на законот. Тие мора да бидат доволно високи за кршењето на законот да 

стане непрофитабилно. Претпоставуваме дека обезбедувањето таква рамка за поодржливо 

работење на браните ќе бара реформа отаде Законот за заштита на природата и бараме 

активноста 1.А.6.2 на Стратегискиот план да се дополни со детали за други потребни 

законски измени. Згора на тоа, не веруваме дека координиран систем помеѓу ЕСМ и 

Управата за хидрометеоролошки работи ќе биде од помош. Имено, важно е да има два 

системи во случај еден да престане да функционира; доколку се објавуваат погрешни 

податоци; или доколку воопшто не се објавуваат. Кога има несогласување меѓу двете, 

важно е да се разбере кој податок е точен и зошто, и следствено да се предвидат 

одговорности. И за крај, индикаторите мора да вклучуваат мерење на бројот на денови 

годишно кога нивото на водата на Охридското Езеро паѓа под законскиот минимум од 

693,10 cm надморска височина и на бројот на денови годишно кога е евидентирано ниво во 

рамките на баферот од 693,10 до 693,20 cm. 

 

DD. Активноста 1.А.9.3 треба да се зајакне и дополни со подетални индикатори и тоа: 

1. Индикатор за бројот на испуштања на загадената вода во Охридското Езеро, 

неговите притоки и Црн Дрим; 

2. Процент на изречени судски обвиненија против познати лица/компании од 

вкупниот број на евидентирани незаконски испуштања на загадени води; 

https://www.facebook.com/UHMRMeteoService/posts/pfbid02ArDe4SDfBPX2ncZqwk2kt1BHXSGD7rYHsJe67Z2bf28RRriXLywkNFAZSXeuLU4Kl
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3. Во регистарот на загадувачи треба задолжително да влезат и индустриските 

капацитети кои загадените води ги одведуваат во септички јами; 

4. Ажурирање на Кривичниот законик за да се зацврсти принципот дека казните ја 

надминуваат можната добивка од непрочистувањето/испуштањето на загадени 

води;  

5. Сливот на Охридското Езеро треба да се воспостави како забранета област за секоја 

индустрија која има потенцијал сериозно да го деградира квалитетот на водите во 

поголеми размери.  

EE. Во однос на активноста 1.А.12.1 за утврдување на капацитетот на носивост на НП Галичица, 

секакво можно влијание на Општина Охрид врз процесот треба да се елиминира, што значи 

Општина Охрид не треба да биде една од институциите задолжена за негово изготвување. 

Методологијата, преглед на пресметките и заклучоците мора да бидат јавно објавени на 

интернет. Активноста 1.А.12 треба да ги специфицира овие барања во индикаторот. 

FF. Активноста 1.А.12.3 не ја покрива Препораката 7.i од Реактивна мониторинг мисија од 2020 

година, која бара проценка на влијанието на теренските возила во Националниот парк 

Галичица и следствено треба соодветно да биде вградена во Стратегискиот план. Тоа треба 

да се направи што поскоро бидејќи постојат индиции дека активностите на теренските 

возила не секогаш се одвиваат по предвидените рути согласно спогодбите со ЈНУПГ и се 

чини дека бројот на возила постојано расте. Згора на тоа, самите рути се дискутабилни и 

бројот на дозволени рути се зголемува. Оливер Аврамоски од ПОНТ на настан по повод 50-

годишнината од Конвенцијата за светско наследство на УНЕСКО на тема „Меѓународните 

стандарди во национален контекст“ кој се одржа на 17 ноември 2022 година, јавно ја 

потврди загриженоста од комерцијалните дејности со теренските возила во заштитеното 

подрачје на националниот парк и посочи на можност активностите на теренските возила 

сосема да се укинат. Можеби ова би било посоодветна насока за Стратегијата за 

рехабилитација. Сепак, во најмала рака, мора најитно да се изврши веродостојна, независна 

проценка на влијанието. 

GG. Активностите со теренските возила, користењето на Зоната на строга заштита за 

ултрамаратонски цели, како и немањето на проценка на влијанието од реинтродукцијата на 

црвениот елен во НП Галичица, јасно укажуваат на тоа дека не постои системски пристап 

кон воведувањето на нови активности во Националниот парк Галичица. Бидејќи туризмот 

станува значителен прилив на приходи, а тоа е целта согласно планот за управување со 

националниот парк Галичица,  предупредуваме на опасноста од зголемување на притисокот 

врз природното наследство. Затоа, во Стратегискиот план за рехабилитација треба да се 

вметне нова активност со која од управителот со националниот парк ќе се бара да дизајнира 

стандардизиран метод за темелна проценка на потенцијалните последици од нови 

активности и осмислување на мерки за ублажување на нивното влијанието пред да бидат 

воведени. 
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HH. Остануваме загрижени дека веродостојна, независна пресметка на носивоста на пловните 

објекти во Охридското Езеро не може да се изврши под покровителство на Општина Охрид 

и Министерството за транспорт и врски, односно Капетанија како што е зацртано со 

активноста 1.А.13.2. Исто така, стравуваме дека таквата пресметката може да не ги земе 

предвид прашањата како што се штетни влијанија од бранови, нарушување на брегот и 

бучава. Затоа, Стратегијата за рехабилитација треба експлицитно да бара капацитетот на 

носивост да се разбере од еколошка перспектива – впрочем тоа е причината поради која е 

неопходно тој да се утврди. Подготвената студија за утврдување на капацитетот на носивост 

треба да биде објавена на интернет и јавно достапна во целост, вклучително и 

методологијата за утврдување и раслченета според вид на пловен објект итн.  

II. Активноста 1.А.13.3 треба да се адаптира да обезбеди развој на модерен систем за 

регистрација на моторизирани пловни објекти14, вклучително и по тип. Тоа е единствениот 

начин на кој проучувањето на носивоста може да се преточи во акција во реалниот свет за 

да се ограничи притисокот од пловните објекти. Воспоставен современ систем за 

регистрација ќе претставува одлична алатка за имплементација на ограничувањата 

согласно утврдениот капацитет на носивост, бидејќи дозволите може да се укинат во случаи 

на повеќекратни прекршувања на правилата. Согласно тоа треба да се осмисли релевантен 

индикатор за да се гарантира развојот и имплементацијата на системот за 

регистрација/издавање дозволи. Регистрациите треба да бидат бесплатни за постоечките 

локални сопственици на чамци за да се дестимулира отпорот кон нивното воведување. 

JJ. Меѓу правилата што треба да се утврдат за пловилата, активноста 1.А.13.3 мора да вклучи 

ограничувања на брзината15 за секоја од зоните, како и да даде упатство за промени во 

легислативата за да се овозможат соодветни казнени одредби кога правилата ќе бидат 

прекршени. 

KK. Индикаторите за активноста 1.А.13.3, која се однесува на контролата на пловните објекти, 

треба да биде показател за тоа дали правилата се почитуваат и спроведуваат. Како што веќе 

укажавме претходно, самото основање на систем не значи, ниту дека тој ќе биде спроведен, 

ниту дека ќе биде ефикасен во намалувањето на притисоците врз наследството. 

Воведувањето на GPS систем, под услов да нуди сигурни податоци со висока резолуција, ќе 

даде одреден увид во зачестеноста на прекршувањата на правилата. Процентот на овие 

прекршоци што резултираат со казнени дејствија, скалесто категоризирани по сериозност - 

 
14 Постоечкиот систем не е фунционален како што се гледа од неизвесноста околу тоа колку всушност 
пловни објекти има во Охридското Езеро како што е нагласено во Студијата за валоризација на 
Охридското Езеро. 
15 Дозволените брзини кои се наведено во Студијата за валоризација на Охридското Езеро се премногу 
големи за деловите близу крајбрежјето. Препорачуваме да се погледе регулирањето на брзините на 
езерото Тахо во САД. 
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предупредување, парична казна, укинување на дозвола - може да дадат сознанија дали 

системот е функционален или не. Предлагаме индикаторите соодветно да се прилагодат. 

LL. Активноста 1.А.13.4 треба да бара проценка на влијанието на електричните чамци, со што 

ќе се опфатат и прашањето за каков вид батерии би биле дозволени за Охридското Езеро и 

ќе се предвидат мерки за ублажување на ризиците од пожари. Оловото може да биде извор 

на загадување и затоа можеби не е соодветно, особено во локален контекст каде не сите  

пловила се подеднакво добро одржувани. 

MM. Активноста 1.А.14.1 мора конкретно да предложи вклучување на Преспанското 

Езеро во контактната зона на светското наследство. Со оглед дека Преспанско Езеро 

снабдува 25% од приливот на вода во Охридското Езеро, вклучително и некои од неговите 

најчисти води, неговото вклучување треба да биде императив. Проблемот е многу ургентен, 

бидејќи Преспа опаѓа и во обем и во квалитет; пречистителниот капацитет на карстната 

мрежа на планината Галичица е непознат; а подземните канали од Преспа доставуваат вода 

до жариштата на ендемски биодиверзитет од тесен опсег (Jordanoska et al., 2010; Soria and 

Apostolova, 2022). УНЕСКО претпочита контактна зона која ќе ја покрива Преспа, што 

дополнително се советува преку Препораката 10 од Реактивната мониторинг мисија од 2017 

година. 

 

10. Акциски план I.Б: Правна рамка за интегрирана заштита и 

управување со природното и културното наследство во Охридскиот 

Регион (43 COM 8B.9, 2019) 
 

A. Активноста 1.Б.1.2 која се однесува на Националната методологија за изработка на оцена 

на влијание врз природно и културно наследство не може да биде замена за комплетна 

реформа на процесот на евалуација на влијанието врз животната средина на сите нивоа што 

всушност е неопходно. Предвидената активност секако е потребна, со оглед дека таа ќе 

води барем до номинално почитување на ИУВ. Меѓутоа, оцената во однос на ИУВ ќе 

можеше да се спроведе и без интеграција на Guidance and Toolkit for Impact Assessments in 

a World Heritage Context (UNESCO et al., 2022) доколку изготвувачите на оцените за 

влијанието врз животната средина беа: компетентни, квалификувани, одговорни, подложни 

на одговорност, независни и способни да продуцираат разумни заклучоци базирани на 

докази и факти. Проблемот е што тие тоа не се. Згора на тоа Guidance and Toolkit for Impact 

Assessments in a World Heritage Context ги нагласува чекорите како што се скрининг и 

хиерархија на мерки за ублажување кои постојано – а, веруваме дека тоа воопшто не е 

случајно -  погрешно се применуваат (тие воопшто не се мерки за ублажување). Всушност 

https://www.mjee.org.mk/index.php/mjee/article/view/92/90
https://www.mdpi.com/2306-5338/9/6/99
https://www.mdpi.com/2306-5338/9/6/99
https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/
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моќта на оцената на влијанието16 почива на чесното и професионално спроведување на 

овие чекори. Така, усвојувањето на наведеното упатството во голема мера ќе служи за да го 

одвлече вниманието од потребата од многу подлабока реформа што е потребна за 

процедурите за оцена на влијанието врз животната средина. Тоа многу малку ќе придонесе 

за подобрувањето на скринингот или спроведувањето на мерките за ублажување во 

практична смисла. За нас, Активноста 1.Б.1.2 е уште еден обид да се создаде привид на 

промена додека реално се одржува состојба на статус-кво, што значи поволни услови за 

градба и урбанизација дури и кога тие се во конфликт со зачувувањето на природното 

наследство. 

Во оваа насока, искрен обид да се разреши еколошкиот банкрот во кој Македонија се наоѓа 

ќе треба да ги содржи најмалку следните активности: 

1. Целосно придржување до Препорака 4 од Препорака број 211 (2021) на Постојаниот 

комитет на Бернската конвенција (2021) преку: 

2. Проширување на законската рамка за проекти, активности, планови, градби итн. во 

Охридскиот Регион за кои ќе биде потребно да се изработи оцена на влијанието; 

3. Намалување на опсегот за елаборати за животна средина во корист на оцени на 

влијанието врз животната средина; 

4. Значително зголемување на барањата за квалификација, тестирања и лиценцирање 

за изработувачите на проценки за животната средина; 

5. Ретроспективна примена на зголемените барања за квалификација, тестирање и 

лиценцирање за оние кои се веќе лиценцирани за проценка на влијанието врз 

животната средина, односно ре-лиценцирање; 

6. Подобрени барања за содржината на проценките за животната средина, кои ќе 

бидат утврдени со соодветни законски измени, особено во однос на засегнатите 

видови и живеалишта, или ретките видови/живеалишта според најдобрите 

достапни информации; 

7. Примена на начелото на претпазливост (Принцип 15 од Декларацијата од Рио); 

8. Строги процедури за проверка и прифаќање на оценките кои нема да се потпираат 

само на тоа дали документот ги содржи бараните поглавја според правилникот, туку 

и на квалитетот на оцената; 

 
16 Укажуваме дека кога велиме оцена на влијанието врз животната средина, се мисли на документи од 
сите нивоа, а не само стратегиските оцени на влијанието. 

https://rm.coe.int/2021-rec-211e-north-macedonia-case-files/1680a4c288?fbclid=IwAR2MDpmdgbKKorjbKS9kOJod-dDcbSot4s9n7lkuyki4jkyfVkrElF759_A
https://www.gdrc.org/u-gov/precaution-7.html?fbclid=IwAR0pHmxWXkEiWZGirkcw5pSbMYlLOLkQ2Kiu7lTdSTsHbYjjcFfW_NmZawU
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9. Ревидирање на системот за да се осигури дека коментарите поднесени како дел од 

процедурите на јавна консултација нема да „исчезнат“17; да се воведе автоматска 

потврда за прием на поднесоци преку е-пошта, најмалку две електронски адреси за 

поднесување; 

10. Строги казнени механизми за носителите на локалната власт во случај кога 

планските документи се усвоени и/или изградбата започнала без спроведување на 

оцена на влијанието врз животната средина, кога таа морала да биде спроведена; 

11. Строги казнени механизми за случаи на небрежност во процесите на оцена на 

влијанието врз животната средина, што ќе вклучува и можност за трајно одземање 

на лиценцата; 

12. Нула толеранција за плагијаризам и/или несоодветно просто преџвакување на 

податоци и заклучоци од претходните студии во нови;  

13. Строги казнени механизми во случај на неуспешно спроведување на мерките за 

ублажување; 

14. Казнени механизми за пропуштање да се провери спроведувањето на мерките за 

ублажување. 

Ова бара измени на неколку закони, кои мора да бидат наведени со Стратегијата за 

рехабилитација. Исто така, бара завршување на другите активности што ги предложивме на 

друго место во овие коментари, како што е комплетирање на Црвените листи кои ќе дадат 

информации за состојбата на популациите на видовите/најсериозните закани што ги 

погодуваат и ќе дадат подлабоки сознанија за врските помеѓу растенијата, животните и 

другите организми во локален контекст. Доколку вакви активности не се преземат, штетите 

од различни размери ќе продолжат како и континуираната деградација на Охридскиот 

Регион, а воедно и природното наследство насекаде низ Македонија. 

B. Делот 1.Б.1 во акцискиот план треба да се дополни со нова мерка со која ќе се побара 

ретроспективна примена на Националната методологија за изработка на оцена на 

влијание врз природно и културно наследство за сите проекти и планови кои сè уште не се 

започнати во Охридскиот Регион, вклучително и оние во Горица, Горица Север и 

пренасочувањето на реката Сатеска. Исто така, согласно закон, ќе треба повторно да се 

спроведат консултации со јавноста. 

 
17 Ова се случи со коментарите на Охрид ЅОЅ во најмалку три наврати (не секогаш бараме повратна 
информацја по поднесени коментари, такашто можно е и повеќе), од кои два пати во последната година. 
Последниот беше случајот со коментарите кон ОВЖС за исклучително важниот проект за „Реставрација 
на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“. 
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C. Мерката 1.Б.1 треба да се дополни со измени на постоечкиот Закон за уптравување со 

светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион со кој ќе ѝ се дадат 

поголеми ингеренции на Комисијата за управување и со кои ќе се надминат препреките кои 

ја отежнуваат нејзината работа. Исто така, треба да се бара измена на составот на 

Комисијата со цел таа да биде експертско тело со кредибилно, професионално и посветено 

членство наместо да може да служи како подиум за лобирање за штетни планови и 

приватни интереси. 

Дополнително, изборот на претставници од граѓанскиот сектор не може да биде 

дискреционо право на државните или локалните власти, туку треба да се врши преку 

отворен повик со јасно утврдени критериуми. 

Уште една активност треба да биде додадена (на соодветно место), што ќе бара да се  

спроведе оцена на влијанието на осветлувањето на реката Црн Дрим, што е лесно 

реверзибилно доколку се утврди дека влијанието е неприфатливо. Слична постапка треба 

да преземе надлежениот субјект и за хидроелектраните на реката Црн Дрим со посебен 

акцент на ублажување на проблемите со поврзувањето на живеалиштата. Трета 

ретроспективна оцена на влијанието што треба да се спроведе е за пешачката рекреативна 

патека што го дели Студенчишкото Блато од брегот на Езерото. И последно, што поскоро да 

се оцени можното влијание на бродот Александрија 3 - најголем патнички брод на 

Охридското Езеро со капацитет од 250 патници - кој е во процес на изградба и истиот да не 

може да биде пуштен во употреба додека не се утврди степенот на негово влијание врз 

Охридското Езеро. 

D. Во однос на активноста 1.Б.1.3 за донесување нов Закон за управување со светското 

природно и културно наследство на Охридскиот Регион, не смее да се заборави дека 

локалитетот на светското наследство е дезигниран и според природните вредности. 

Одредбите во новиот закон мора да ги формализираат овластувањата на Комисијата за 

управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион и тоа во 

однос на нејзините овластувања за добивање информации од други институции и поединци 

и како и давање поголема правна сила на мислењата што Комисијата ги носи, доделувајќи 

ѝ право на забрана на урбанистички планови/проекти или други трансформации во случаи 

кога вредностите на наследството се сериозно оштетени, проценките на влијанието се 

супстандардни или дефицитарни, или кога не се обезбедени доволно информации за да 

може да донесе мислење. Би било корисно во Стратегијата за рехабилитација да се утврдат 

клучните точки на кои треба да се посвети посебно внимание при изготвувањето на законот. 

Индикаторите во однос на оваа активност треба да ја земат предвид примената и 

ефикасноста на законот, а не самото негово донесување. На пример, Законот за 

прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено 

значење веќе постои, но редовно се прекршува (Охрид ЅОЅ, 2021). 

E. Измените на Планот за управување со светското природно и културно наследство на 

Охридскиот Регион со Акциски План 2020-2029 утврдени во точка 1.Б.1.5 треба да водат кон 

https://www.ohridnews.com/ohrid-go-dobiva-na-golemiot-brod-katamaran-vo-zem-ata/
https://ohridsos.files.wordpress.com/2021/06/world-heritage-on-the-edge-iv_everything-changes-the-same.pdf?fbclid=IwAR381sd8vBQ7wVXejZorb79V7iHQGr0X5zPH_S-st6fw617c_6aMtynzVtg


 
 

32 
 

зајакната рамка за заштита, но од аспект на зонирањето, измените мора да се разберат само 

во контекст на зајакнување, никако намалување. Ова треба да биде експлицитно наведено 

во Стратегискиот план со назначени ревизии кои ќе го содржат најмалку следното: 

1. Студенчишко Блато како иден парк на природата да биде изземен од зона III-д како 

зона со најнизок степен на заштита; крајбрежјето на Стуенчишко Блато да биде 

ставено во зона I-а со што ќе се овозможи негова рехабилитација; 

 

2. Во однос на зона III-г, каде што е дозволено „зголемување на урбаните опфати на 

населбите за не повеќе од 20%“, неопходно е да се утврди нулта точка од каде што 

проширувањето ќе се мери. За крајбрежните населби кои се опфатени со 

Урбанистичкиот план за крајбрежје, овој процент треба да се утврди поединечно, а 

не треба да се исклучи и можноста зголемувањето и да не биде дозволено; 

 

3. Во зоната III-г треба да се воведе ограничување за катност и процент на изграденост 

за сместувачките и други комерцијални објекти; 

 

4. Ограничувањата за градба во зоната III-г треба да важат за сите села, без оглед дали 

се работи за села од збиен или разбиент тип; 

 

5. Зоната III-д предвидува исти мерки на заштита без оглед на тоа дали катастарската 

парцела се наоѓа во националниот парк Галичица или во близина на индустриска 

зона на 5 километри од езерото што е несоодветно; 

 

6. Согласно Планот за управување, надвор од градските подрачја не се дозволува 

„формирање нови населби на неизграден простор (простор кој ја опфаќа заштитната 

зона II-б во делот за природно наследство)“. Тоа значи дека практично целата зона 

вон населените места (III-д - под 866 м надморска височина и над 50 м од брегот) 

може да се урбанизира (со градби до П+3 и 40% изграденост), во било кој дел од 

Зоната за одржливо користење на НП Галичица. Имено, насоките на Планот за 

управување укажуваат „новите урбани опфати (зона III-д) да се формираат како 

логична целина околу веќе постоечки објекти со урбанистички план вон населено 

место.“ Последното, УПВНМ е „урбанистички план кој се донесува за групи на градби 

и комплекси, поголеми градби или инфраструктурни градби од локално значење, 

кои се наоѓаат вон од населено место...“. Прво, УПВНМ е со намена за градби кои 

несоодветствуваат со принципите за заштита на светското наследство, и друго, тие 

се однесуваат на подрачја кои не се опфатени со ГУП или урбанистички план за село. 

Ако новите урбани опфати се формираат „како логична целина околу веќе постоечки 

објекти“ тоа значи дека секој постоечки објект надвор од населено место (а такви ги 

има многу во НП Галичица), потенцијално допушта до него да се изгради нов со 

УПВНМ. Кон новиот, по истиот клуч, допуштено е да се изгради понов и така натаму 

до недоглед. На тој начин „надвор од населено места“ станува расадник за нови 
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населени места. Имено, зонирањето не смее да биде осмислено според практиката 

на лоша урбанизација досега, туку треба да биде модел за тоа како подрачјето на 

светско наследство треба да изгледа. 

Ваквото лошо уредување на зона III- д воопшто не е во согласност со принципот на 

контролирана урбанизација и измените во Планот за управување не неопходни и 

итни.  

 

7. Мора да се утврдат мерки за заштита на крајбрежјето во урбаните средини, а кое не 

е урбанизирано. Крајбрежната зона I како што е утврдена со Планот за управување, 

а слично и со Законот за водите, мора да има третман на природно наследство 

(онаму каде што бреговата линија е слободна) и во населените места. Напомнуваме 

дека Мазија е едно од 9-те жаришта на биодиверзитетот; има огромен притисок за 

негова урбанизација, а истото останува сосема незаштитено. Овој дел мора да биде 

посебно регулиран, а најдобро да биде вклучен во идното заштитено подрачје 

Студенчишко Блато. Сличен е и случајот со Далјан каде што има голем 

неурбанизиран простор, како и со целото крајбрежје во Струга кое мора да биде 

заштитено;  

 

8. Од зоната II-б на природното наследство да се изземат исклучоци за проекти од 

државно значење; 

 

9. Да се утврди максимална голема на градежна парцели и согласно тоа да се ограничи 

можноста за окрупнување на градежните парцели на целата територија на доброто. 

Временската рамка од 2 до 5 години за подобрување на Планот за управување е прекомотна 

- може да испадне дека документ со 10-годишна важност се ревидира после 9 години. 

Активноста 1.Б.1.5 мора да биде во категоријата за итно исполнување бидејќи наведените 

непрецизности континурано се користат за што поголема урбанизација.  

F. Во однос на активност 1.Б.2.2, потребни се многу повеќе измени одошто само член 59-ѕ од 

Законот за градење, и не само во однос на заштитата на културното наследство.  

Посебно, овој закон треба да се ревидира во корелација со Законот за урбанистичко 

планирање и тоа за внесување сомнителни објекти во заштитените подрачја под превезот 

на проекти од „државно значење“, вклучително и за потребите на хидроенергетиката18 и 

туристичките развојни зони.  

Барањата за стратегиски оцени за животната средина за генералните урбанистички планови, 

исто така, треба повторно да се вметнат во неговите членови, без разлика дали 

Министерството за транспорт смета дека тие се неопходни или не.  

 
18 Одредбите во овој закон може да ја подрие активноста 1.A.6.2. 
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Отстранувањето на законските одредби за туристичките развојни зони во локалитетите на 

светското наследство мора да биде јасно наведено во Стратегискиот план, или како 

активност сама по себе или како специфичен индикатор за подлабоки реформи. 

Ова се само неколку од неоходните измени во Законот за урбанистичко планирање. Повеќе 

на оваа тема во последната, точка L од оваа секција посветена на I.Б од Стратегискиот план 

за рехабилитација. 

G. Во врска со точка 1.Б.3.1 за НП Галилчица нејасно е што точно оваа мерка опфаќа и поради 

тоа треба да биде попрецизно дефинирана. Во ерата на климатска криза и Шестото масовно 

истребување одложувањето на механизмите за одржливо финансирање до 2028 не е мудро. 

Исто така тоа е нестратешки бидејќи до 2028 ЈУНП Галичица ќе биде приморан да изнаоѓа 

други извори на приходи од кои можеби не сите ќе бидат во корист на заштитата. Штом 

еднаш таквите активности ќе започнат и околу нив ќе се развијат бизниси, ќе биде многу 

тешко да се прекинат. Веќе постојат примери со сплавовите на ресторанот Острово во 

Зоната на строга заштита на паркот, кои продолжуваат да работат и покрај тоа што 

спогодбата е раскината.  

Оваа точка треба да се дополни со тоа што законските измени во насока на финансирањето 

ќе ги опфатат не само националните паркови туку и другите категории на заштитени 

подрачја. 

Во однос на оваа точка, индикаторот за воспоставен тек на јавни приходи треба да биде 

двоен: а) вкупен годишен прилив на пари што го добива Националниот парк Галичица, 

Споменикот на природата Охридско Езеро и Паркот на природата Студенчишко Блато; б) 

процент на годишните национални расходи обезбедени за потребите на секое од 

наведените заштитени подрачја.  

H. Активноста 1.Б.4.1 треба да се дополни со уште една со рок за итно исполнување при што 

Законот за внатрешна пловидба ќе биде усогласен со Законот за прогласување на Охридско 

Езеро за заштитено подрачје - Споменик на природата. Понатаму ќе бидат потребни 

одредби за укинување на дозволите и запленување на пловни објекти за повеќекратни 

прекршувања на правилата. Треба да се спречи носење на пловните објекти од други води 

во Охридското Езеро за да се намали ризикот од инвазивни видови. 

 

I. Спротивно на тврдењето во Стратегискиот план за рехабилитација дека активноста 1.Б.4 

значи исполнување на Препорака 7.l од РММ од 2020 година, нема никакви активности за 

„обезбедување податоци за патниот транспорт на оперативните пловни објекти на двете 

страни од Езерото, како и информации за погонскиот систем на бродовите и потенцијалните 

загадувачи, доколку има такви, кои можат да се измијат во Езерото“ до Центарот за светско 

наследство и советодавните тела. Овие податоци исто така треба да бидат јавно достапни.  
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J. Предлагаме нова мерка за дополнување на Делот 1.Б на Акциониот план во однос на 

претстојната ревизија на Законот за заштита на природата што Владата го планира 

независно од Стратегијата за рехабилитација. Новата мерка треба да бара, по 

финализирањето на реформираниот или нов Закон за заштита на природата, поединечните 

закони за прогласување на заштитени подрачја во Охридскиот Регион исто така да се 

ревидираат во насока на усогласување со новата верзија. Ова е неопходно бидејќи многу 

од членовите и клаузулите во сегашните закони за прогласување на заштитени подрачја се 

преземени директно од сегашната верзија на Законот за заштита на природата, а се 

застарени и несоодветни за потребната заштита. 

K. Предлагаме дополнителна нова мерка во 1.Б, а тоа е воспоставување на јасна законска 

хиерархија за да се осигура дека противречностите меѓу законите не се искористуваат за 

поткопување на законските одредби за заштита на природата и светското наследство во 

Охридскиот Регион. Сличен процес треба да се преземе и за планските документи. 

Сите закони во РМ би требало да се на исто ниво. Меѓутоа, ако се земе предвид чл. 30 став 

(2) од Уставот: „Никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и 

правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со 

закон.“ 

Во врска со: 

• Член 2 став (2) од Законот за управување со светското природно и културно 

наследство на УНЕСКО Регионот: „Управувањето со светското природно и 

културно наследство е од јавен интерес, што се врши во согласност со 

одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.“ 

• Член 2 од Законот за заштита на природата: „Заштитата на природата 

претставува дејност од јавен интерес.“ 

• Член 3 став (1) од Законот за животната средина: „Мерките и активностите за 

заштита и унапредување на животната средина се од јавен интерес.“ 

Може да се заклучи дека веќе постои уставно востановена хиерархија на заштитата на 

животната средина, природата и културното наследство врз приватниот интерес. 

L. Укажувајќи на неопходноста од активности во насока на зајакнување на законската рамка 

(Стратешка цел I.Б), контролирана урбанизација (Стратешка цел II) и инфраструктурно 

планирање (Стратешка цел III), во продолжение се наведени чекори кои треба да се 

преземат и за кои Стратегискиот план треба да даде насоки за исполнување.  

1. Да се направат измени во Законот за градење во однос на дефинциите на „времени 

објекти“ и „урбана опрема“ во насока на построга контрола и оневозможување на 

злоупотреби. Ваквите измени беа предвидени уште со Планот за управување со 

Охридскиот Регион и требаше да се реализираат до мај 2021 година што не беше 

сторено. 
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2. Од Законот за градење, 9. Градби за кои не е потребно одобрение за градење, член 

73 да се бришат следните алинеи:  

15 - базени на ниво на терен за индивидуална употреба, 

18- спортски сали со бруто развиена површина до 1500 м2, 

22- подземни садови за комунален отпад, 

23- придружни објекти на гробишта (мртовечница, крематориум, посебни 

објекти за согорување на отпадоци и друг отпаден материјал од гробиштата, 

санитарни објекти, бунари со индустриска вода и продавници за продажба на 

свеќи и цвеќе), 

24- железнички станици чија изградба е финансирана со средства од Европската 

унија или друга меѓународна организација, 

25 - градби за потребите на гранични премини чија изградба е финансирана со 

средства од Европската унија или друга меѓународна организација, 

26- модуларни градби или група од модуларни градби, наменети за вршење на 

здравствена дејност, 

29- електронски информативни и рекламни паноа (со површина над 30 м2 и со 

конструктивни елементи) кои се поставуваат на јавни површини, 

30- плажи со придружни објекти кои се градат на копнена и на водена површина, 

во рамки на простор предвиден за плажа, 

33 -подземни бунари со линиски системи кои се во фукција на бунарите. 

 

3. Од Законот за градење, да се брише тукушто воведената измена на член 78-г и тоа: 

(1) За индустриски градби со намена Г2 (лесна преработувачка и помалку 

загадувачка индустрија) и делови на овие градби, кои се изградени без одобрение 

за градење, може да се издаде одобрение за градење доколку истите се изградени 

во согласност со параметрите од важечки урбанистички план или друга важечка 

планска документација и е изработен извештај за извршен технички преглед од 

надзорен инженер во кој е констатирано дека градбата може да се употребува. 

 

Недозволиво е злоуотребување на соларната енергија како параван за амнестирање 

од одговорност за кривично дело бесправно градење. 

 

4. Да се направат измени во Законот за градење во однос на дефинциите на „времени 

објекти“ и „урбана опрема“ во насока на построга контрола и оневозможување на 

злоупотреби. Ваквите измени беа предвидени уште со Планот за управување со 

Охридскиот Регион и требаше да се реализираат до мај 2021 година што не беше 

сторено. 

 

5. Во Законот за градење прецизно да се уреди значењето „почеток со градба“. 
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6. Во Законот за урбанистичко планирање, неопходно е: 

Членот 5 став (1) се менува и гласи: 

Во просторот опфатен со урбанистичките планови, јавен интерес е 

уредувањето и хуманизацијата на просторот, одржливиот развој и одржливото 

управување со сите медиуми на животната средина, заштитата и 

унапредувањето на животната средина и природата, како и зачувувањето на 

природните и културните вредности на просторот. 

 

7. Во Законот за урбанистичко планирање, неопходно е: 

Член 23 став (7) се менува и гласи: 

Одлуката од ставот (6) на овој член е на сила до донесувањето на измени и/или 

дополнувања на суспендираниот урбанистички план, негови делови или плански 

одредби, со коишто ќе се надминат и отстранат недостатоците што биле 

основ за суспензијата, но не подолго од една година за поединечни делови од 

урбанистички план или одредени плански одредби и рокот утврден со 

постапката за изработување и донесување на урбанистички план од член 22 

став (8) за целиот плански опфат на урбанистичкиот план. 

 

Ова од причина што со последните измени, воведувањето на мораториумот на 

штетни планови станува скоро бесмислена бидејќи се ограничува на максимум шест 

месеци за поединечни делови од урбанистички план или одредени плански 

одредби (од претходната една година) и една година за целиот плански опфат на 

урбанистичкиот план (од претходниот „рокот утврден со постапката за 

изработување и донесување на урбанистички план од член 22 став (8) за целиот 

плански опфат на урбанистичкиот план.“). 

 

8. Во Законот за урбанистичко планирање, по новиот дел 7, член 18 се додава нов дел 

8 Стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето,  

Член 19 кој гласи:  

(1) Стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето 

се спроведува при донесување на генерален урбанистички план, урбанистички план 

за село, урбанистички план за вон населено место, локална и државна 

урбанистичко-планска документација и останати урбанистички проекти.  

(2) Донесувачот на урбанистичките планови и урбанистичко-планската 

документација од став (1) на овој член е должен по донесување на годишната 

програма од член 40 став (1) на овој закон, да донесе одлука за спроведување или 

одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животната средина 

и врз здравјето на луѓето, во која се образложени причините за спроведувањето 

односно неспроведувањето на оценката, на начин и постапка пропишани со Законот 

за животната средина.  
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(3) Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена донесувачот е задолжен да ја 

објави на својата веб-страница во период од 30 дена  

(4) Доколку органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа 

на животната средина, во рок од осум дена од приемот на одлуката со која е 

одлучено да не се спроведува стратегиска оценка за влијание врз животната 

средина и врз здравјето на луѓето, формуларите и другите придружни документи 

утврдени со Законот за животната средина, не донесе решение со кое го задолжува 

донесувачот на урбанистичкиот план односно урбанистичко-планската 

документација да спроведе стартегиска оценка за влијание врз животната средина 

и врз здравјето на луѓето и доколку заинтересирани страни во периодот од 30 дена 

по објавувањето на одлуката не поднесат приговор до донесувачот на одлуката, не 

се спроведува стратегиска оценка. 

 

9. По новиот дел 8 Стратегиска оцена за влијание врз животната средина и врз 

здравјето на луѓето, член 19, се додава нов дел  

9 Стратегиска оцена за влијание врз културните вредности,  

Член 20 кој гласи:  

(1) Стратегиска оцена за влијание врз културните вредности се спроведува при 

донесување на генерален урбанистички план, урбанистички план за село, 

урбанистички план за вон населено место, локална и државна урбанистичко-

планска документација и останати урбанистички проекти, а особено за подрачја со 

нематеријално наследство под заштита (споменици на културата, споменични 

целини, историски градски јадра итн.).  

(2) Донесувачот на урбанистичките планови и урбанистичко-планската 

документација од став (1) на овој член е должен по донесување на годишната 

програма од член 40 став (1) на овој закон, да донесе одлука за спроведување или 

одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз културните 

вредности, во која се образложени причините за спроведувањето односно 

неспроведувањето на оценката, на начин и постапка пропишани со Законот за 

животната средина.  

(3) Одлуката за неспроведување на стратегиска оцена донесувачот е задолжен да ја 

објави на својата веб-страница во период од 30 дена. 

(4) Доколку органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа 

на културата, во рок од осум дена од приемот на одлуката со која е одлучено да не 

се спроведува стратегиска оценка за влијание врз културното наследство, 

формуларите и другите придружни документи утврдени со законот, не донесе 

решение со кое го задолжува донесувачот на урбанистичкиот план односно 

урбанистичко-планската документација да спроведе стартегиска оценка за влијание 

врз културното наследство и доколку заинтересирани страни во периодот од 30 дена 

по објавувањето на одлуката не поднесат приговор до донесувачот на одлуката, не 

се спроведува стратегиска оценка.  
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Актуелните дел 7 и дел 8 од законот стануваат дел 10 и дел 11, итн. 

 

10. Во Член 19, Структурна содржина на урбанистичките планови. По став 1, алинеја 2, 

се додава нова алинеја 3: Стратегиска оцена за влијание на урбанистичко-планската 

документација врз животната средина. И нова алинеја 4: Стратегиска оцена за 

влијание на урбанистичко-планската документација врз културните вредности. 

 

Никаде во овој закон не постојат контролни механизми, како што е Стратегиската 

оцена за влијание на урбанистичкопланската документација врз животна средина - 

СОВЖС (регулирана со претходниот Закон за просторно и урбанистичко планирање), 

што е недозволиво. Токму СОВЖС е критичен документ кој години наназад во 

одредени случаи играше клучна улога како контролен механизам на кој било 

плански документ и со него се штитеше јавниот интерес, а со овој закон едноставно 

целосно се елиминира. Во законот во повеќе одредби е наведено дека 

урбанистичките планови треба да имаат и предвидени мерки за заштита на 

природата и животната средина, сепак отсуствуваат јасни законски критериуми во 

однос на тоа кој и на кој начин ќе ги предвидува мерките за заштита на природата и 

животната средина, односно недвижното наследство. Вака како што е планирано, 

овие мерки ќе останат една формалност која ќе се провлекува во секој план без 

суштинска анализа и адресирање на специфичните потреби на секоја локација. 

Сметаме дека е потребно законот да ја даде и дефинира оваа рамка.  

Во насока токму на заштита на јавниот интерес бараме да се воведат овие чекори 

како задолжителни во донесувањето на сите урбанистички планови, а во случаите 

во кои плански се регулира подрачје во кое се наоѓа нематеријално и природно 

наследство под заштита (споменици на културата, споменични целини, историски 

градски јадра, национални паркови, природни резервати итн.) задолжително да се 

спроведе и Стратегиска оценка за влијанието на новата планска документација врз 

природното и културното наследство. Овие два документа е задолжително да бидат 

спремни за јавна расправа истовремено со планскиот документ. Обрнуваме 

внимание дека е нужно да се остави доволно време за квалитетна изработка на 

СОВЖС за што можеби ќе треба да се продолжат дел од административните рокови 

поврзани со постапката за усвојување на планските документи. Во овој контекст, 

сметаме дека во планските региони каде што има ваков вид наследство, комисијата 

за урбанизам на локалната самоуправа (која според законот брои најмалку 3 члена, 

исклучиво архитекти-урбанисти) задолжително мора да се дополни со членови 

експерти за заштита на природното и културното наследство, односно за 

Конвенцијата за светско наследство на УНЕСКО (1972), како и со експерт од областа 

на социјалната заштита. 
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11. Во постапката за одобрување на урбанистичкиот проект, член 62 од Законот за 

урбанистичко планирање, да се воведе задолжително спроведување на јавна 

консултација кога истиот се носи за локации во заштитените подрачја. Исто така, 

доколку СОЖС за ДУП-от во рамките на кој урбанистичкиот проект се спроведува, 

била изработена без да се земе во вид Планот за управување со Охридскиот Регион 

и Законот за уравување со светското природно и културно наследство во Охридскиот 

Регион, постапката да биде повторена.  

 

12. Во Правилникот за урбанистичко планирање. 

Член 122, став (2) алинеја 4 се менува и гласи: 

При изработување и донесување на урбанистички план кога се одредува 

максимална височина на градбите, се земаат предвид планските одредби за 

височина што се уредени со важечкиот урбанистички план и по правило се 

почитуваат. 

 

Член 122 став (2) алинеја 5 се менува и гласи: 

Максималната височина на градбите во урбанистичкиот план, може да се 

коригира и редуцира доколку височината на градбите во важечкиот план е 

спротивна на важечките правила, стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање, ги надминува просторните можности за развој на конкретното 

подрачје, нарушување на соседското право на еднаков планерски третман, 

девалвирање на материјалната и употребната вредност на соседните парцели 

и јавниот простор или на друг начин се нарушува јавниот интерес. 

Намалувањето на височината задолжително да биде аргументирано во 

планскиот концепт. 

 

13. Во продолжение укажуваме и на предлог измените на Правилникот за урбанистичко 

планирање кој е во постапка на консултација и сè уште не е донесен, но со оглед на 

можните негативни импликации врз светското наследство, предлагаме тимот на 

Стратегискиот план за рехабилитација превентивно да ги адресира. 

• Не смее енергетски капацитет (фотоволтаична централа) да се планира само 

со урбанистички проект со што ќе се прескокнат сите процедури и ќе се 

загрозат заштитените подрачја, шумите, земјоделското земјиште; 

 

• Не смее во чл. 58 став (3) алинеја 14 од Правилникот да се избрише зборот 

„мали“ и не смее да се прифатат измени на овој член со кои услови за 

планирање на просторот се издаваат и за земјишта кои се во опфатот на веќе 

издадени услови за планирање на просторот за изградба на сообраќајни и 

други линијски инфраструктури од државно значење во случаи кога нивното 

реализирање е поместено во неопределена иднина, односно не се 
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предвидени во ниту една развојна програма за изградба на капитални објекти 

на Владата; 

 

• Не смее да се дозволи фотонапонските централи да станат алтернативни 

намени на сите намени - единствено може да станат алтернативни на 

стопански и индустриски објекти; 

 

• Не смее да се дозволи со урбанистички план и урбанистички проект да може 

да се оформат градежни парцели или да се предвидат градби во парцела без 

пренаменување на земјиштето во градежно или да се предвидат градби без 

воопшто да се формира парцела, и тоа за специфични намени во природни 

средини вон населени места. 

 

Фотоволтаичните електрани треба да станат компатибилни и комплементарни на 

другите намени, да може да се постават на кров и во парцела на сите постоечки 

објекти без потреба да се менуваат деталните урбанистички планови. Тие може да 

станат алтернативна намена на стопанските и индустриски објекти. За нив е 

задолжително да продолжат да важат просторните планови, процедурите за 

пренамена на земјиште, зоните во заштитени подрачја, правилата за пристап и 

дополнително, да се воведат стандарди за нивно проектирање, со цел да се 

искористат нивните придобивки без негативни ефекти во просторот. 

 

11. Акциски план I.В: Јакнење на финансиските и на стручните капацитети 

и подигнување на јавната свест 
 

A. Во активностите кон 1.В.1., а во насока на зајакнување на капацитетите на стручните 

институции за заштита на светското наследство, треба да се бараат измени во степенот на 

квалификација на кадарот во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј - 

Охрид и УЗКН, за сите позиции кои се вклучени во анализа, проценка, подготовка на 

мислења и издавање решенија, минималниот степен на образование да се подигне на 

најмалку „магистер“ во релевантната област.  

Истото да биде воведено и за инспекторите во областа на културното наследство. Така ќе се 

обезбедат построги критериуми кои ќе спречат светското наследство да биде во рацете на 

можно недоволно стучен кадар. 

B. На финансиската поддршка што владата и општините треба да ја дадат во рамките на 

активноста 1.В.1.1 за заштита и управување со природното и културното наследство на 

Охридскиот Регион не треба да се чека до 2028 година, како што е предвидено со 

предложениот распоред. Индикаторите треба да го одразуваат и вкупниот износ испорачан 
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за овие цели. „Донесена програма за финансирање“ само по себе не кажува многу за тоа 

колку средства всушност се обезбедени. 

C. Индикаторот за 1.В.1.2 треба експлицитно да бара објавување на најновите и историските 

податоци за сите индикатори на Стратегијата за рехабилитација; тие да се достапни на 

истата веб-страница што треба да се воспостави за Охридскиот Регион, а не само „степенот 

на реализација на мерките“, што може да се толкува доста широко. 

D. Зајакнувањето на капацитетите на персоналот во Министерството за животна средина и 

просторно планирање кои даваат мислења за оцените на влијанието врз животната средина 

всушност не е индикатор бидејќи не нуди начин да се измери дали активноста 1.В.2.1, 

односно подигањето на стручноста на персоналот, навистина е постигната. Уште повеќе, 

целиот пристап на давање мислење по изработена оцена на влијанието е погрешен, бидејќи 

се потпира на формална проверка дали документот ги содржи наведените секции согласно 

правилникот, а не на проценка на квалитетот - дали информациите или заклучоците што 

произлегуваат од нив се научно аргументирани, дали се копирани од друг извор (на пр. 

Википедија), дали податоците за клима се стари 30 години итн. Доколку овој процедурален 

пристап не се коригира, зајакнувањето на капацитетите на персоналот едноставно ќе значи 

градење уште повеќе бескорисен, односно штетен капацитет. Со оглед на тоа што 

проблемите со проценките на животната средина се многубројни, од нивното често 

неспроведување19 до нивниот исклучително слаб квалитет и ограничен обем, се чини дека 

оваа активност (заедно со онаа за инкорпорирање на упатствата на УНЕСКО) е дизајнирана 

да ја пренасочи критиката, а не да донесе вистинска промена. 

Конечно, на проблемот со процесите за оцена на влијанието на животната средина мора да 

се пристапи сеопфатно. Очигледно досегашните обуки не биле решение за проблемот. Не 

случајно, овој проблем е директно адресиран во последниот извештај на Европската 

комисија за Македонија: „Нема подобрување во спроведувањето на оцените на влијанието 

врз животната средина, недостатоци се забалежани особено во процесите на јавни 

консултации и во квалитетот на извештаите.“ (Directorate-General for Neighbourhood and 

Enlargement Negotiations, 2022) и како таков не смее да не биде суштински адресиран во 

Стратегијата за рехабилитација. 

E. Активностите во 1.В.2.1 мора експлицитно да наведат спроведување на Законот за 

управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион. Сите наши 

претставки по основ прекршување на овој закон завршуваат со тоа што надлежните – по 

закон - инспекторати се наоѓаат за ненадлежни. УЗКН одговара со повикување исклучиво на 

Законот за заштита на културното наследство, а ДИЖС има одговор на иста линија. До сега 

 
19 Последниве две години, за најамлку три проекти за модификации/интервенции на речните корита, 
вклучително и осветлувањето на 900 метри од реката Црн Дрим, воопшто не беа спроведени оцени на 
влијанието или изработени елаборати. Уште еден, четврти проект е на пат да биде изведен - 
пренасочување на реката Сатеска, де-факто се спроведува без оцена на влијанието врз животната 
средина со оглед нејзиниот исклучително лош квалитет. 

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/North%20Macedonia%20Report%202022.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/North%20Macedonia%20Report%202022.pdf
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не сме наишле на постапување на надлежните инспекторати по основ на овој закон што е 

показател или за недоволна компетентност или за саботирање на легислативата. Поради 

тоа Стратегискиот план мора итно да го адресира надминувањето на овој проблем бидејќи 

не може да се очекува подобрување со управувањето доколку институциите задолжени за 

контрола на неговото спроведување затајуваат.  

F. Забележуваме дека индикаторите за ефективноста на инспекциските служби во активноста 

1.В.3.2 се подобрени. Меѓутоа, во однос на кривичните пријави, ефективноста може да се 

утврди само ако се гонат именувани лица, а не „непознат сторител“, што е вообичаен начин 

на создавање илузија дека се преземаат дејствија за прекршување на законот, кога 

всушност никој не е приведен, никој не е одговорен. Кон индикаторот, конечниот исход од 

судските обвиненија е дополнително релевантен за да се разбере дали процесите на крајот 

водат некаде. Согласно тоа индикаторите треба да бидат зајакнати или за тоа да се воведе 

посебна точка. Само така ќе се знае дали системот на контрола функционира и има ефекти. 

G. Истражувањето на рибите заради набавка на соодветна риболовна опрема предвидена во 

активноста 1.В.4.2 има недоволен опсег за долгорочна заштита на оваа категорија на видови. 

Тоа треба да биде придружено со потемелно истражување како што е опишано на друго 

место во овие коментари (на пр. во врска со порибувањето, популациите и следење на 

опремата). Во меѓувреме, чудно е да се види дека обезбедувањето финансиски средства за 

истражувања е индикатор, но обезбедувањето на резултати од истражувањето не е. 

Индикаторите за оваа активност треба да се унапредат. 

H. Мерката 1.В.5 не нуди ништо повеќе од маглива патека за вклучување на граѓанскиот сектор. 

Таа не се однесува на клучните прашања како што се исчезнувањето на коментарите 

поднесени од граѓаните во процесот на консултациите со јавноста без никој за тоа да сноси 

одговорност. Или непризнавањето на придонесот на конкретни чинители од граѓанското 

општество со нивно именување во услови кога тие значително придонеле во одредени 

процеси, што очекуваме со оваа стратегија да се промени.  

Продолжуваат случаите каде во документи се тврди дека се направени консултации со 

граѓанскиот сектор кога тоа не било направено во вистинска смисла, прашање што се појави 

со првиот нацрт на Студијата за валоризација на Охридското Езеро - Споменик на природата. 

Институциите во минатото користеле наше лого и фотографии без дозвола. Често 

вклучувањето на граѓаните се одвива во смешни рокови како што беа трите дена што 

неодамна ги даде Општина Охрид за поднесување предлози од доменот на екологијата.  

За да се решат овие и други прашања и да се вклучи граѓанското општество, Стратегијата за 

рехабилитација мора да дизајнира мерки кои можат да ја обноват довербата, како што е 

развојот на системи за следење што ќе им овозможат на граѓаните да ги следат постапките 

по поднесени претставки и иницијативи до инспекторатите и локалните инспектори, 

поднесените коментари до институциите како дел од консултациите со јавноста додека тие 

се обработуваат. Важно е граѓаните да се едуцираат, особено младите, за нивните права во 
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врска со барањето информации од јавен карактер, начинот на поднесување на истото, 

законската обврска на институциите да ги достават бараните информации, а да не 

зборуваме за правата и можностите на граѓаните да влијаат врз стратешката, планската и 

правната траекторија на сопствената земја20. Успехот на таквиот пристап треба да се мери 

со: 

a. Број на коментари добиени во процесите на јавни консултации; 

b. Број на присутни граѓани на јавните расправи; 

c. Број на пријави од граѓаните до инспекторите; 

d. Професионално дизајнирани, повторливи и отворени интервјуа на поединци и групи 

од граѓанското општество од различни демографски групи кои се спроведуваат 

еднаш годишно; 

e. Број на покани испратени до групи/организации на граѓанското општество за 

присуство на настани; 

f. Процент на покани што резултираат со вистинско присуство итн. 

Овој последен индикатор е важен бидејќи покажува дали настаните се релевантни за 

засегнатите групи на граѓанско општество и дали се уредени на начин што го олеснува 

нивното присуство. Вредноста на индикаторот ќе зависи од тоа да се разбере дека постојано 

присуство на две исти групи/организации не мора да значи напредок. 

I. Тематски кампањи за подигање на јавната свест во активноста 1.В.5.4 се генерално валиден 

пристап, но се неодредени и не се приоретизирани. Индикаторот едноставно е наведен 

како „подигната свест за значењето на природното и културното наследство“ без никакви 

дополнителни детали за тоа како тоа треба да се мери. Индикаторот треба да се  

редизајнира за да биде квантифицирачки. 

J. Слично на претходната точка, активноста 1.В.5.5 разумно бара континуирана едукација на 

локалните лидери за важноста на природното и културното наследство (иако е предвидена 

само на долг рок, а не и континуирано), но не нуди детали за тоа како тоа треба да се 

постигне или како да се измери успехот на оваа активност. 

K. Исто како и претходните две, активноста 1.В.6.1, која е насочена кон формалното и 

неформалното образование за важноста на екологијата и наследството, би се подобрила со 

повеќе детали и квантифицирачки индикатори, особено бидејќи е замислена како издвоена 

активност од тематските кампањи, кои исто така би можело да се разберат како еден вид 

образование. Каде и до кој степен, на пример, ќе се вклучи подигнувањето на свеста во 

формалното образование? 

 
20 1.В.7.2 е чекор во таа насока, но е недетална и несеопфатна и претпоставуваме дека нејзината цел не 
е да се зајакне граѓнскиот сектор туку повеќе да се појасни што граѓаните можат и што не е дозволено 
во однос на Светското наследство. 
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L. За исполнување на целите на јакнење на стручните капацитети и подигање на јавната свест, 

најпрвин треба да се воспостави методологија за точно да се утврди каде постојат 

недостатоци односно незадоволително ниво на свест и тоа во различни делови од 

општеството (на пример, персоналот на општините, туристичката деловна заедница, 

локалното население, туристите), да се направи приспособувањето на мерките за подигање 

на свеста онаму каде што се утврдени специфични дефицити и да се осмисли следењето на 

ефективноста на мерките за подигање на свеста (1.В.5 до 1.В.7), за што Стратегискиот план 

за рехабилитација треба да се зајакне. Едноставните истражувања можат да не дадат точни 

информации за исполнувањето на целите, за што дополнителен увид  треба да се обезбеди 

преку квалитативни алатки како етнографски отворени интервјуа спроведени од стручни 

лица. Тие мора да се преземат пред да започнат кампањите/обуките/едукацијата; 

добиените резултати да се искористат за осмислување на кампањата/обуките/едукацијата; 

и тие мора да се повторуваат во интервали за да се оцени како се одвиваат активностите за 

подигање на свеста и да се планираат активности во иднина. 

M. Кон активностите за зголемување на свеста за природното и културното наследство треба 

да се вклучат и туристите во Охридскиот Регион како потенцијална целна група. 

N. Кон мерките 1.В.5 до 1.В.7, покрај отворените интервјуа, треба да се вклучат и други 

индикатори за нивото на свеста, како и нова активност за подигање на свеста кај 

посетителите. Во зависност од демографските карактеристики, тие може да вклучуваат 

техники како што се анализи на социјалните медиуми и методи на подготвеност за плаќање 

(WTP) за што како почетна точка може да  послужи Здравески et al. (2016). На ниво на 

општините, индикаторите може да вклучуваат ставки како легализација на дивоградби во 

заштитени подрачја; застапеност на нови дивоградби; спроведување на зонирање на брегот 

на езерото според Планот за управување со природното и културното наследство на 

Охридскиот регион; однос и постапување на локалните инспектори при примени дојави од 

граѓани; издадени решенија за отсранување зеленило; посветеност во спроведувањето на 

мерките за компензација итн. 

O. Сите активности насочени кон продлабочување на разбирањето на граѓаните за природното 

и културното наследство треба да бидат дизајнирани за да се надмине јазот помеѓу 

свесноста, поддршката за заштита и вклученоста во заштитата. Свеста сама по себе не води 

секогаш до подобри резултати ако луѓето не гледаат пат за дејствување или се 

дестимулирани на тој пат (на пр. ние постојано се соочуваме со дојави од граѓани за штети 

по животната средина или други незаконити постапувања кои самите се чувствуваат 

немоќни да ги процесираат поради познатото „нефункционирање на институциите“, па 

надежта ја наоѓаат во Охрид ЅОЅ). Стратегијата за рехабилитација покажува одредено 

знаење за ова со креирањето на активноста 1.B.5.3, но не е понудена визија за тоа како 

целта да се постигне.  

P. Делот 1.В треба да се дополни со нова мерка за образование и обука на членовите на 

Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот Регион за 

https://www.researchgate.net/publication/303863676_First_contingent_valuation_of_Lake_Ohrid_biodiversity
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да се осигури дека тие ги разбираат одговорностите на нивната специфична заштитна улога, 

вредностите што тие ги штитат и неопходноста од дистанцирање од која било друга улога 

што тие би можеле да ја имаат. Ова треба да биде придружено со Кодекс на однесување за 

да се формализира односот на членовите на комисијата кон одлуките што ги носат. Во 

Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион 

треба да се воведе клаузула за можност за исклучување на членови од Комисијата за 

управување за непочитување на Кодексот, а исто така да се воведе и јасен механизам за 

поднесување поплаки за таквите постапки да можат да се спроведат.  

 

12. Аксциски план I.Г: Прекугранична соработка 
 

A. Зајакнувањето на соработката со Албанија би можела да се подобри и со истовремено 

доставување на Стратегиските планови за рехабилитација до претставниците на граѓанскиот 

сектор од двете држави. 

B. Со активноста 1.Г.1.1 се очекува да се постигне усогласување на степенот на заштита и 

режимите на заштита на езерото во краток рок, односно во рок од две години, без всушност 

да се наведе што тоа значи. Бидејќи оваа активност е содржана во македонскиот дел од 

Стратегијата за рехабилитација, претпоставуваме дека таа мора да се однесува на 

активностите што ќе се преземат на македонската страна од Охридското Езеро. Оттука 

произлегува дека, доколку Македонија во блиска иднина сака да ги спроведе овие 

активности за усогласување, тие мора да бидат познати. Ве молиме наведете кои се тие. Се 

надеваме дека меѓу нив ќе можат да се видат и тие за изработка на Црвените листи за 

видовите кои Албанија веќе ги има направено, потоа номинација на Јабланица за 

национален парк од македонска страна итн. Границите на идниот национален парк 

веројатно ќе навлезат на територијата на светското наследство и како таква оваа активност 

е мошне релевантна. 

C. Воспоставувањето долгорочен мониторинг на квалитетот на водата, како што е предвидено 

со активноста 1.Г.1.2 мора да вклучува и еколошки параметри за да се спречат погрешни 

толкувања, на што беше укажано претходно во овој документ. Временската рамка треба да 

се пренесе на краткорочно ниво. Навистина нема никаква причина и двете земји, доколку 

се сериозни за заштитата на Охридското Езеро, да не можат веднаш да почнат со земање 

примероци, да ги набљудуваат видовите, да ги анализираат резултатите и да разменуваат 

информации меѓу себе. Системот може и треба да се подобрува во иднина, но тоа не значи 

дека не може да се воспостави и започне сега, како што е очекувано со временската рамка 

за исполнување на Препорака 7.c од РММ од 2020 година, која до 2023 година требаше да 

биде исполнета. Податоците треба да се јавно достапни на избрана веб-страница и 

постојано да се ажурираат. 
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D. Во делот 1.Г треба да се вметне мерка за да се креираат насоки и структури за носителите 

на одлуки кои ќе ги опишат постапките кои треба да се следат по добиените информации 

изведени од прекуграничниот мониторинг. Не смее да се допуштат ситуации, доколку 

мониторингот покаже опаѓање на квалитетот на водата или еколошки промени, двете земји 

да се обвинуваат меѓи себе кога вусшност е потребно да се преземат мерки. 

E. Во однос на риболовните квоти, активност 1.Г.1.3, целосно е неприфатливо риболовот на 

ендемските видови како што се Salmo letnica, Salmo lumi и Salmo ohridanus да продолжи кога 

сите три се идентификувани како засегнати видови, или на Глобалната црвена листа (Salmo 

ohridanus), или на Националната црвена листа на Албанија21 (Salmo letnica, Salmo lumi). Како 

што беше претходно укажано, риболовот на овие видови треба да се забрани сè додека 

нивните популации не бидат подобро проучени; не се воспостави редовен мониторинг и 

согласно истите, не се комплетираат црвените листи (глобална и национална) кои ќе 

покажуваат статус „без закана“.  

Тоа што вакви мерки не се предвидени во Стратегискиот план за рехабилитација е 

дезертирање пред должноста за заштита на природното наследство. Ова собено затоа што 

салмонидните видови се култни културни симболи на светската уникатност на Охридското 

Езеро и врховни предатори кои се исклучително важни за обликувањето на мрежата на 

исхрана, за што постојат докази. Она што е уште пострашно е тоа што, со вака предвидените 

мерки, во услови на отсуство на забрана за риболов, риболовни квоти нема да има уште 

најмалку 2 до 5 години, што е далеку подоцна од роковите зададени во препораките на 

Реактивните мониторинг мисии од 2017 и 2020 година. 

F. Поврзаноста на живеалиштата на европската јагула Anguilla anguilla треба да биде дел од 

дискусиите за браните што треба да се организираат како дел од активноста 1.Г.2.1. 

Индикаторите за оваа активност треба да вклучуат индикатори за одржлив развој, бидејќи 

предвидените прекугранични преговори ја обработуваат оваа тема. 

G. Со Албанија мора да се разговара на тема Преспанско Езеро, особено за драстичното 

опаѓање на нивото на водата. Дискусијата треба да се концентрира на проширување на 

заштитната зона на светското наследство во двете земји за да во неа влезе ова сестринско 

езеро на Охридското. Понатаму, дијалог треба да се иницира и на тема живеалишта 

поврзани со Националниот парк Галичица, кои на албанската страна не се заштитени, а 

веројатно треба да бидат. Во принцип, ова ќе значи усогласување во насока на исполнување 

на Препорака 5.h од Реактивната мониторинг мисија од 2020 година (доколку се спроведе 

до 2025 година). 

 

 
21 За Salmo aphelios и Salmo balcanicus нема податоци (DD). 
 

https://www.iucnredlist.org/species/81/13080520
https://www.iucnredlist.org/species/81/13080520
https://www.nationalredlist.org/files/2015/06/Red-list-of-Albanian-flora-and-fauna-2013-MO-1280-20-11-2013.pdf
https://www.nationalredlist.org/files/2015/06/Red-list-of-Albanian-flora-and-fauna-2013-MO-1280-20-11-2013.pdf
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13. Аксциски план II: Контролирана урбанизација и одржлив развој  
 

A. Прва мерка која овој дел треба да ја содржи е воспоставување целосен мораториум на 

крајбрежните и урбаните трансформации, сè додека не се донесат сите релевантни плански 

документи, и не се воспостават закони и контролни механизми, вклучително и реформа на 

системот за оцена на влијанието врз животната средина. 

B. Во точка 2.1 која се однесува на Измена/донесување на урбанистичка планска регулатива 

за Студенчишко Блато, во наведените препораки на УНЕСКО, пропуштена е препораката 2.h 

од РММ од 2020 година која се однесува токму на крајбрежниот појас на Студенчишко Блато 

и бара „отстранување на сите сезонски туристички објекти и нивно преместување во 

крајбрежни локации кои се помалку осетливи“. Следствено, Стратегискиот план треба да се 

надополни. 

C. Активноста 2.1.3 сè уште овозможува брегот на езерото кај Студенчишко Блато да се користи 

за плажа, кога е утврдено дека всушност треба да се врати крајбрежната фунционалност, 

односно пределот да се врати во природна состојба. Понатака, се зборува за поставување 

на „времени објекти“, што подразбира рекреација. 

Нејасно е која е разликата меѓу „привремени објекти“ и „времени објекти“ при што првите 

ќе бидат забранети, а вторите допуштени. Законот за градење не дефинира поим 

„привремени објекти“, така што е нејасно што всушност ќе биде забарането освен „трајни 

објекти“.  

Според Студијата за валоризација на Охридското Езеро - Споменик на природата, литоралот 

на овој потег ќе биде Зона на строга заштита, што значи секакви активности освен научни ќе 

бидат забранети – тоа само по себе ги исклучува плажите. Самиот брегов појас во ширина 

од 50 метри е заштитна зона на Охридско Езеро. Наспроти тоа, од другата страна на сега 

замислената рекреативната зона, ќе се протега уште една Зона за строга заштита на 

заштитеното подрачје Студенчишко Блато. Следствено, крајбрежната зона не може да биде 

соодветна локација за поттикнување на уште поголема посета: бучава, светлина и општо 

вознемирување ќе произлегуваат од објектите, а безмалку неумесно е да се привлекува 

поголема посетеност онаму каде што посетителите нема да можат да се бањаат. Во такви 

услови спречувањето на луѓето да влезат во водата ќе биде непрактично освен ако не постои 

постојано присуство од чуварите на Споменикот на природата на Охридското Езеро, што ќе 

значи дополнително трошење ресурси. Згора на тоа, ваквите активности не се ниту во 

согласно со препораките од Студијата за валоризација на Студенчишко Блато – Парк на 

природата каде во точка 4.3.5 за преиспитување на насоките за уредување на плажите, се 

бара да се намали притисокот од посетители, да нема музика и активности во текот на 

ноќните часови. На иста линија, Студијата предлага мерки за засадување избрани видови 

дрвја со цел заштитеното подрачје да се изолира од околината и посетителите. Во реалноста, 

најголемиот антропоген притисок од рекреативната патека Студенчишта доаѓа токму во 

горниот дел на патеката најблиску до градот, тоа е воедно и потегот во чијашто близина ќе 
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се протега Зоната за строга заштита на Блатото. Поради тоа, допуштањето на било какви 

времени објекти во појасот помеѓу Студенчишкото Блато и крајбрежјето неминовно ќе 

значи поголем антропоген притисок од пожелното, спротивно на препораките на Студијата 

за валоризација.  

Поради тоа, активност 2.3.1 ја наоѓаме за сосема несоодветна и потенцијално многу штетна. 

Во услови кога поранешните кафулиња/клубови во тој крајбрежен појас не работат веќе две 

години, нивното отстранување е сега најбезболно, но тоа не значи дека истите треба да се 

заменат со накаква бенигна варијанта. Активноста која е насочена кон заштитата на 

природното наследство не може да иницира зголемена посетеност на клучни локации каде 

всушност антропогениот притисок мора да се намали. 

D. Нејасно што мерката 2.2 и активноста 2.2.1 опфаќаат. Ажурирањето не подразбира никакви 

суштински промени освен водење редовна евиденција. Ваквата мерка во никој случај не го 

адресира проблемот на спроведувањето штетни урбанистички планови и проекти кои не се 

усогласени со Планот за управување со Охридскиот Регион. Во никој случај ваквата 

активност не може да се смета за реализација на препораката 6 (РММ, 2017) и 1.g (РММ, 

2020) каде експлицитно се бара воспоставување на мораториум за градење. Оваа мерка е 

дискутабилна од многу аспекти и истата треба да се коригира и да бара ревизија на сите 

урбанистички планови и проекти и запирање на нивна реализација додека тие не се 

усогласат со Планот за управување со Охридскиот Регион.  

Дополнитена активност кон мерката 2.1 е да се направи ревизија на издадените решенија 

за градба после стапувањето во сила на Планот за управување со Охридскиот Регион, а по 

кои сè уште не е отпочната градба. Оние за кои ќе се утврди дека се издадени за проекти 

кои се спротивни на мерките за заштита утврдени со Планот, да бидат отповикани од страна 

на општината, а субјектите обештетени. 

Имено мерката 2.5 подразбира усогласување на урбанистичко-планската документација 

како донесување нови ГУП-ови, но воопшто не го решава сегашниот проблем, кој е резултат 

на штетни ДУП-ови, УПВНМ и урбанистички проекти итн. кои не се усогласени со Планот за 

управување, а и понатака се спроведуваат скоро и без контрола – како што веќе укажавме, 

најчесто сведувајќи го планот на просто висина и процент на изграденост, а решенија се 

издаваат и за објекти кои ги надминуваат и двете.22  

E. Индикаторот за активноста 2.3.1 предвидува изработен инвентар и мапа на бесправно 

изградени објекти и негово континуирано ажурирање за оние кои се отстранети. 

Индикаторите треба да се прошират со: 

 
22 Овие два предлози се всушност во насока на исполнување на препораките 4.a, 4.b од РММ од 2020 
година. 
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1. Инвентарот мора да се ажурира за да ги вклучи и новите дивоградби што се градат 

кои ќе бидат поинаку означени со цел да се има во вид колку нови дивоградби се 

изградиле од отпочнувањето со реализација на оваа активност; 

2. Инвентарот треба да биде подетален со тоа што посебно ќе ги покажува објектите 

за кое е поднесено барање за легализација; 

3. Да се дополни со К = континуирана временска рамка за реализација.  

F. Иако индикаторот за 2.3.4 подразбира донесен нов закон за легализација на бесправно 

изградените објекти, Стратегискиот план не предвидува никакви корективни мерки за 

сузбивање на негативните последици од постоечкиот Закон за постапување со бесправно 

изградените објекти. За ова елабориваме доволно во нашите коментари кон работната 

верзија на Стратегијата за рехабилитација доставени на 13.10.2022 г. Во меѓувреме 

продолжуваат постапките за легализација на бесправно изградени објекти на државно 

земјиште во непосредна близина на Охридско Езеро без никаква проценка на нивното 

влијание и неопходно е  Стратегијата тоа да го адресира со итен рок за исполнување.  

 

G. Индикаторите за активноста 2.3.5 која се однесува на отстранувањето на бесправно 

изградените објекти, треба наедно да ги покажува и бројот на дивоградби што останале и 

вкупниот број на дивоградби. Историските податоци за индикаторите треба да бидат јавно 

достапни, а податоците континуирано да се ажурираат. На овој начин ќе се обезбеди 

евиденција не само за обемот на активностите за санација, туку и за бројот на дивоградби 

кои се трансформираат во легални. 

H. Многу проблеми со Охридскиот Регион произлегуваат од недостатокот на планска рамка и 

нејасна хиерархијата. Изработката на просторен план за Југозападниот регион согласно 

активноста 2.4.1 е клучен чекор кон решавање на проблемот. Затоа е збунувачки да се види 

дека е предвидено долгорочно исполнување. Временскиот рок мора да се прилагоди. 

Истото се однесува и на активноста 2.4.3, која просторните планови за општините во 

границите на светското наследство ги пролонгира до 2030 година. За ургентноста од 

донесување нови просторни планови зборува и фактот што тоа често се злоупотребува од 

страна на планерите кои упорно се повикуваат на последниот важечки просторен план кој 

не е во согласност со Планот за управување со светското наследство на Охридскиот Регион.  

I. Индикаторот за активноста 2.6.3 е повторно проблематичен бидејќи како таков е немерлив 

и не може да каже дали руралните области се зачувани или не. Бидејќи автентичноста во 

овој случај се мери и во однос на присуството или отсуството на одредени видови 

туристичка инфраструктура, таа треба да биде мерена. Понатака, неопходно е да се утврди 

и почетна точка за да може да се мери промената која би била показателот, како и 

посакувана состојба на заштита која ќе опфати туристичка инфраструктура, архитектонски 

специфики, крајбрежниот пејзаж, природниот амбиент итн. 
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J. Стратегијата за рехабилитација би била посилна со активност за забрзување на процесите 

на отстранување на дивоградбите кои сè уште се во фаза на изградба. Откако дивоградбите 

ќе бидат завршени, правните алатки за спречување на нивното уривање стануваат достапни 

за сопствениците, што често се користи како тактика нелегално изградените објекти трајно 

да останат. Следствено, времето на реакција за властите мора да биде побрзо. 

K. Дополнително, во овој дел треба да се иницираат и построги прописи како што се: 

 

1. Водостопанска согласност во 50 метри да може да се издава само за 

инфраструктурни зафати од комуналната сфера и водоснабдувањето; 

2. Да се ограничи важноста на водостопанската согласност на 2 години; 

ограничувањето да се примени ретроактивно; 

3. За сите проекти и планови за кои елаборатот за животна средина бил изработен 

пред Планот за управување со Охридскиот Регион или истиот не го третира, 

неопходно е да се направи нов. 

 

L. Општо, секцијата II од акцискиот план која треба да спроведе цели во насока на 

контролирана урбанизација и одржлив развој, треба да се зајакне со повеќе активности.  

Имено, еден од главните проблеми е тоа што светското наследство не се третира како 

заштитено подрачје ни согласно Законот за заштита на културното наследство ни согласно 

Законот за заштита на природата. Со оглед дека безмалку целото подрачје на светското 

наследство (освен областите над 866 м и рипарискиот појас, заедно со езерското крајбрежје)  

може да биде предмет на урбанизација, неопходно е конзерваторските решенија да бидат 

обврзни за целото подрачје на светското наследство и истите да бидат издадени согласно 

највисоките принципи на заштита на културното и природното наследство.  

Со оглед дека урбанизацијата не го засега само културното, туку и природното наследство, 

но ниту Завод и музеј - Охрид, ниту УЗКН се компетентни за второто, мора да се осмисли 

начин со цел конзерваторските решенија (или некој друг вид на документ доколку така се 

осмисли), како и конзерваторските основи да се подготвуваат од стручни лица и од двата 

аспекти на светското наследство. Со ова треба да се разрешат дилемите и недореченостите 

околу заштитата на светското наследство и би се воспоставил сеопфатен контролен 

механизам на урбанистичките зафати во регионот. 

Доколку за горенаведеното се проценува дека се неопходни законски измени, истите да се 

предложат за спроведување во итна постапка. 
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14. Аксциски план III: Контролирано инфраструктурно планирање 
 

A. Активноста 3.1.5 треба да вклучи проценка на влијанието во листата на аспекти за кои мора 

да се зајакне правната рамка во однос на инфраструктурата. 

B. Активноста 3.2.1 треба да се прошири и конкретизира:  

1. Хотелот Лагадин треба да биде меѓу приоритетните за уривање. Имено, ова е 

конретно содржината на препораката 2.d од Реактивна мониторинг мисија од 2020 

година, но истата не е вклучена во Стратегијата за рехабилитација; 

2. Согласно наведени киритериуми (објекти во КП 1/1 Охридско Езеро и во 50 метри 

од брегот), од островото во Св. Наум треба да се отстранат сите времени објекти, 

вклучително и ресторанот, а исто така и целата бекатонска подлога поставена на 

островот; 

3. Треминот „структури“ е недефиниран и звучи како со активноста  да се одбегнува да 

се опфатат токму објектите за кои има најголем отпор да бидат отстранети – како 

што се рестораните во 50 метри од брегот, на пример во населбата Св. Стефан, во Св. 

Наум и сл. Во наведените „структури“ нема индиции дека ќе се отстрануваат 

затворените нелегални објекти, кои практично од бекатонски подлоги, преку тенди, 

прераснаа во затворени, трајни објекти. Мерката да се прошири на „објекти и 

структури“. 

C. Се чини дека активноста во 3.3.1 за поставување на пречистителни станици во Љубаништa, 

Трпејца и Радожда, не е усогласена со плановите за проширување на мрежата за отпадни 

води како што беше најавено. Имено во Планот за управување со светското наследство на 

Охридскиот Регион 2020-2029 една од мерките на акцискиот план беше доизградбата на 

колекторот на потегот од Елен Камен до Радожда кој требаше да се реализира до јуни 2022 

година. Во февруари 2021 година на 44. Седница, Владата побара итно обезбедување 

средства за доизградба на колекторскиот систем од Калишта до Радожда. Сепак 

Стратегијата за рехабилитација сугерира дека наместо тоа ќе биде поставена самостојна 

пречистителна станица во Радожда. Се добива впечаток дека се најавуваат големи 

активности за санација, за откако тие нема да се реализираат да се оди на поевтина и 

полоша варијанта. Поединечните пречистителни станици не се исто што и функционален 

целовит систем на одведување на отпадните води. Постоечките од тој вид се сосема 

нефункционални со години, како што е впрочем и системот за санкционирање на  

прекршителите на законот. Нејасно е зошто токму Стратегијата за рехабилитација го 

сугерира тоа што се потврдило како најмалку успешна и најтешка за контролирање опција, 

како решение за главниот извор на загадување на Охридското Езеро.  

D. Индикаторите за активноста 3.3.1, кој опфаќа рехабилитација и проширување на мрежата 

за отпадни води, мора се надополнат со барање за надградба/замена на постоечките путекс 

https://vlada.mk/file/56071/download?token=NVg4Ykwr
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системи кај изворите Свети Наум, камповите Љубаништа, Градиште итн., особено затоа што 

тоа се центри на масовна туристичка посета. Исто така треба да се земе во вид дека постои 

и пречистителна станица во војниот автокамп во Св. Наум каде што Центарот за јавно 

здравје не врши мерења и тој мора да биде подложен на контроли. За активноста 3.3.1 мора 

да бидат дизајнирани и други индикатори како што се: 

1. Процент од канализациската мрежа подвргнат на чистење во последните пет години; 

2. Процент од канализациската мрежа подвргнат на чистење по принципот од цевка 

до цевка; 

3. Процент на мрежата каде атмосферските врнежи и отпадните води се одвоени; 

4. Годишен број на дефекти на пумпите; 

5. Број на прелевања и истекувања во Охридското Езеро годишно; 

6. Реален оперативен капацитет на пречистителната станица во Враништа; 

7. Сооднос на реалниот оперативен капацитет на пречистителната станица во 

Враништа со бројот на луѓе (вклучувајќи ги посетителите) за време на летните 

месеци; 

8. Реален оперативен капацитет на системите за отпадни води во локациите во 

Охридскиот Регион кои не се опфатени со колекторот; 

9. Сооднос на реалниот оперативен капацитет и бројот на луѓе (вклучувајќи ги и 

посетителите) во реоните опфатени со новоизградените пречистителни станици во 

други локации во Охридскиот Регион; 

10. Километри проширена мрежа; и 

11. Процент на домаќинства во Регионот кои се приклучени на мрежите поврзани со 

пречистителни станици за отпадни води. 

Како што укажавме во нашите коментари кон работната верзија во октомври, активностите 

во врска со системите за третман на отпадни води во Охридскиот Регион бележат историја 

на напредок проследено со назадување. Исто така, постои очигледен проблем со бројот на 

посетители што го надминува капацитетот на инфраструктурата за отпадни води во одреден 

период. Следствено, ако целта на Стратегијата за рехабилитација е да се намали 

загадувањето и притисокот од еутрофикација на Охридското Езеро на неодредено време, 

од суштинско значење е да се утврдат тековни индикатори кои можат да ја следат состојбата 

на канализационата инфраструктура и брзо да ги идентификуваат проблемите. 

E. Активноста 3.3.2 е проблематична. Редовното следење на пречистителниот путекс систем, 

кој со години е во дисфункционална состојба и само механички го обработува фекалниот 

отпад, веќе се покажа како неефикасен за справување со ситуацијата во комплексот Свети 

Наум. Ист е случајот и со камповите во Љубаништа и Градиште. Индикатори за тоа веќе 

постојат кај Центарот за јавно здравје - Охрид. Тие се лоши. Затоа, во активноста 3.3.2, 

Стратегијата за рехабилитација мора да оди чекор понатаму од препакување на статус-квото 

за да обезбеди подобар третман на отпадните води во жариштето на биодиверзитетот. За 

камповите, каде што е можно, наместо да се потпираат на путекс системи, тие треба да се 
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приклучат на системот за спроведување на отпадните води. Ова би била една од 

предностите за проширување на мрежата за отпадни води од Елен Камен до Радожда. 

F. Во врска со истата активност 3.3.2, доколку камповите и другите клучни места за посета не 

можат да се поврзат со формалните капацитети за третман на отпадни води, подобреното 

функционирање на путекс системите веројатно ќе се постигне само ако барањата за нивно 

одржување се придружени со казни за отстапување/непостапување. Со оглед на ризикот по 

здравјето и еутрофикацијата, тие треба да бидат значителни, за што треба да се бараат 

гаранции во соодветните измени на законодавството. Индикатор за успешно спроведување 

на таков казнен систем би била комбинација од зачестеност на прекршоците; соодносот на 

прекршоци и изречени казни; и податоци за квалитетот на водата. Согласно тоа 

индикаторите во овој дел треба да се подобрат. 

Повторно ќе нагласиме дека нефунционирањето на ваквите пречистителни системи што со 

мерењето на квалитетот на водите ќе треба да се потврди, неопходно е да биде условено 

со привремено затворање на локалитетот додека дефектот не се санира. Кога може 

угостителски објект да биде затворен за неиздавање на една фискална сметка, 

наштетувањето на милионски екосистем би требало да биде малку посериозно третирано. 

Само на таков одлучен начин ќе може за брзо време да се воспостави ефективна контрола 

на пречистителните станици. 

G. Индикаторот во активноста 3.3.3 треба да се подобри со квантифицирачки показатели и тоа 

прво да се утврди вкупната должина на атмосферска канализација која се цели да се 

изгради, каде е таа (дали во градовите, колку километри во секој и сл.), а индикаторите да 

покажуваат колкав процент во даден момент е реализиран. Краткиот рок за инсполнување 

се чини нереален со оглед на тоа колку инвестициски голем е ваквиот проект. 

H. Реставрацијата на реката Сатеска продолжува без: 

1. Соодветна стратегиска оцена за влијанието врз животната средина; 

2. Соодветна консултација со јавноста23; 

3. Разгледување на природните текови на седимент и поврзаноста на живеалиштата; 

4. Проучување на комплетно водни видови или проценка на влијанието врз нив; 

5. Да се земат во вид подземните води; 

6. Референтна или посакувана состојба до која се цели реката да биде обновена; и 

7. Мислење од Комисијата за управување со светското природно и културно 

наследство на Охридскиот Регион. 

Со исклучок на второто, Охрид ЅОЅ веќе ја алармира работната група за опасностите од 

ваквата состојба и непосредната потреба проектот да се врати во фаза на проценка на 

 
23 Коментарите по ОВЖС поднесени од Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ исчезнаа, иако беа испратени 
на официјалната е-адреса на МЖСПП, која претходно, како и непосредно после тоа се покажала како 
функционална. 

https://ohridsos.files.wordpress.com/2022/03/ovzs-sateska_komentari_ohrid-d085d09ed085_17032022.pdf
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влијанието, за што темелна аргументација ќе најдете во Коментари кон Студијата за оцена 

на влијание врз животната средина за проектот: “Реставрација на река Сатеска и 

пренасочување во нејзиното природно речно корито“ (Охрид ЅОЅ, 2022). Доколку ова не се 

постигне, Република Македонија ќе продолжи само да креира илузија дека се придржува 

до Препораката 7.е од Реактивната мониторинг мисија од 2020 година. Исто така, ризикува 

да создаде повеќе трошоци за себе во иднина доколку проектот се спроведе лошо, додека 

речиси сигурно ќе ја пропушти можноста проектот да резултира со навистина здрава река. 

Неверојатно, она што треба да биде прослава на еколошкиот напредок станува уште еден 

пример за неуспех, ситуација која ќе биде скриена поради недостатокот од соодветни 

индикатори предложени во активноста 3.4.1 од Стратегијата за рехабилитација.  

За да се дизајнираат соодветни индикатори, мора да се консултира историска литература 

во комбинација со достапни податоци и консултација на стручно мислење за да се процени 

референтната состојба на која треба да се обнови реката. Откако реката ќе се пренасочи, 

фактичката состојба треба да се спореди со овие референтни услови. Покрај овој индикатор, 

други мора да ги евидентираат неодамнешните и сегашните еколошки вредности и 

вредностите на квалитетот на водата и да ги споредат со идните анализи кои ќе се спроведат 

на истите локации. И на крај, најчистите делови на Сатеска, кои се претежно во нејзиниот 

горен тек треба да се следат сезонски на неодреден временски период за да се обезбеди 

дополнителен увид. Според плановите наведени во Извештајот за состојбата со заштитата 

на светското наследство усвоен на 45. Седница на владата на 16.02.2021, отцедните води од 

автопатот Кичево – Охрид ќе се испуштаат во реката Сатеска што е загрижувачко само по 

себе. 

I. И покрај тоа што повторувањето станува заморно, мора да укажеме на тоа дека индикаторот 

за активноста 3.5.1 за успехот на реформата на јавниот транспорт изразен преку 

едноставното постоење на нови форми на одржливи начини на движење е бесмислен. Ако 

се воспостават нови автобуски линии, но никој не патува по нив, тие едноставно се губење 

гориво, пари и време и тие многу брзо ќе бидат укинати иако се вовеле (читај, индикаторот 

бил исполнет). Ако се изгради велосипедска патека, тоа само ќе придонесе за губење на 

живеалиштата ако по истата се возат недоволен број велосипеди. Најпосле дури и да се 

воведат нови транспортни опции, ако бројот на автомобили на патиштата се зголемува, ако 

патната мрежа од градовите и селата или во заштитените подрачја се проширува, 

проблемите во суштина воопшто не се решаваат. Затоа, предложените индикатори во 

Студијата за рехабилитација треба да вклучуваат: 

1. Број на патнички возила на избрани клучни локации, како што е патот А3 на 

источниот брег на Охридското Езеро; 

2. Број на велосипедисти на велосипедските патеки во секое време од годината; 

3. Податоци за користењето на јавниот превоз; 

https://ohridsos.files.wordpress.com/2022/03/ovzs-sateska_komentari_ohrid-d085d09ed085_17032022.pdf
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4. Истражувања за начини на користење на транспортот24; 

5. Пресметки за истекувања од патиштата, вклучително и испуштања во реката Сатеска;  

6. Километри асфалтирани површини. 

Вака избраните индикатори сугерираат дека Активноста 3.5.1, која опфаќа само 

воспоставување на нови одржливи транспортни рути, е несуштинска и нецелосна. Од 

предложените индикатори евидентно е дека вистински стратешки пристап ќе бара стручна 

студија која ќе ги утврди реалните потреби, проекции, трансформација на  начините на 

превоз, ќе ги утврди формите на транспорт кои се потребни; ќе ги предложи потребните 

локации/маршрути како и транспортните опции; и разгледа можни комбинации со други 

политики, како што се патарини за нелокални автомобили за користење на патот на 

источниот брег; дефинирање на паркинг просторот и строга контрола за придржување кон 

истиот; намалена понуда за паркирање; проширени пешачки површини; специјални понуди 

за посетители итн. Стратегијата за рехабилитација мора да внимава со предложените 

активности да не придонесе кон дополнителен притисок врз светското наследство. 

Пловните објекти се разумна опција за јавен превоз, но не ако резултираат со градежен бум 

на пристаништа во чувствителни делови на езерото. Нови велосипедски патеки во 

Националниот парк Галичица можеби не секогаш се добро решение ако се трасирани на 

несоодветни места или не се управуваат добро, додека проширената рекреативна патека 

што го пресекува брегот на езерото од Студенчишко Блато е класичен пример за тоа како 

активноста 3.5.1 може погрешно да се примени25. 

 

15. Аксциски план IV: Планирање и развој на одржлив туризам 
 

A. Во овој дел наоѓаме разумни и промислени предлози, но можеше да се очекува повеќе, 

особено со оглед на тоа што од туристичката индустријата произлегуваат многу закани за 

Охридскиот Регион. Слабостите и понатаму остануваат. На пример, сè уште недостасува 

дефиниција за одржлив туризам26, кој некои носители на одлуки во Македонија погрешно 

го разбираат дека значи носење ист број посетители или дури повеќе од година во година, 

и тоа го подрива квалитетот на предложените мерки и индикатори. Повторно се наметнува 

потребата од утврдување на посакувана состојба, што би дала насоки за дизајнирање 

соодветни мерки и активности. 

 
24  Инстражувањата треба да вклучат прашања кои ќе бараат корисниците да објаснат зошто 
преферираат даден вид на транспорт во ондос на друг/и. 
25 Ваквите ризици уште еднаш укажуваат на исклучителната потреба од стручна, професионална и 
точна оцена за влијанието врз животната средина, која има вистински капацитет да даде упатства за 
избегнување или ублажување на заканите. 
26 Од аспект на природата, туристичкиот пристап кој ни индивидуално ни кумулативно не придонесува 
како заканата врз било кој растителен или животински вид од истребување, може да се смета за 
одржлив. 
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B. Активноста 4.1.1, која цели кон усогласување на сите плански и стратешки документи на 

општините согласно Програмата за одржлив туризам на Светско наследство, нема да се 

постигне долгорочно. Со други зборови, дури и ако Стратегијата за рехабилитација се 

спроведе, можеме да чекаме до 2030 година за управувањето со локалните општини да се 

усогласи во однос на принципите на одржливост. Тоа ќе биде 13 години откако Реактивната 

мониторинг мисија во 2017 година го посети Охридскиот Регион и 11 години откако ИУЦН, 

ИКОМОС и Центарот за светско наследство едногласно го препорачаа за впишување на 

листата на светско наследство во опасност. Нема причина оваа активност да не може да се 

спроведе во рок од една година. 

C. Во врска со активноста 4.1.2, индикаторот кој ќе мери број на одржани обуки како показател 

за зајакнати капацитети на институциите е сосема несоодветен. Обуки постојано се 

одржуваат, но суштинска промена во работата на институциите не сме забележале. 

Зајакнатите капацитети би се манифестирале преку изменети практики, за што треба да се 

утврдат кои би биле показателите. Постоење на ЛЕАП, но исклучително низок процент на 

исполнување, секако не е; носење на штетни урбанистички планови како тој за Горица Север 

исто така; усвојување на урбанистички проект за кој УЗКН не дале конзерваторско решение 

е исто така показател, како и непостоењето на утврдени заштитни зони за изворите. 

D. Активноста 4.1.3 за реставрација и ревитализација на стари објекти во функција на 

сместувачки капацитети е добра идеја, но индикаторите за нејзиниот успех мора да го 

вклучуваат и бројот на нови соби кон туристичката понуда создадени на овој начин, како и 

нивната стапка на искористеност. 

E. Диверзификацијата на локалниот туризам е логичен показател за развој на алтернативни 

извори во туризмот. Сепак, за одредување на одржливоста, сè уште ќе бидат неопходни 

расчленувања на стапките по категории, бидејќи различните форми на туризам што 

привлекуваат премногу посетители ќе продолжат да му наштетуваат на природното и 

културното наследство.  

Ниту различноста сама по себе не прави нешто одржливо: АТВ во националниот парк, чамци 

за забава и огномет на плажа се доста разновидни активности за туристите, но ниту една од 

нив не укажува на одговорен туризам. Затоа, треба да се објаснат методите со кои ќе се 

мери одржливоста на туризмот преку различноста на активностите. Како релевантни треба 

да се разгледаат и други показатели кои на пример го споредуваат обемот на посетители со 

наодите од проценките на носечкиот капацитет. 

F. Развојот на прекуграничниот туризам не мора да има никаква врска со одржливост. Можеби 

ќе биде одржлив, но можеби нема. За оваа активност нема место во Стратегијата за 

рехабилитација, освен ако не е подобро дефинирана и објаснета преку придонесот за 

рехабилитацијата на Охридскиот Регион. 

https://www.see-project.eu/reports
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G. Сегашната состојба на камповите и некои од активностите што се одвиваат во нив не се 

погодни за реставрација на природното наследство на Охридскиот Регион. Времените 

објекти кои се подигнати во нив добиваат лик и карактеристики на трајни градби, а 

проблемите со отпадните води се континуирани. Кај Градиште постојат јасни индиции за 

узурпација на земјиштето за објекти за кампување. Како што беше наведено претходно во 

овие коментари, проблемите со канализацијата не е лесно да се решат и затоа местата за 

кампување треба да се отстранат од активноста 4.1.3. Секое предлагање на нови активности 

или форсирање на постоечките треба да биде направено многу внимателно и поткрепено 

со анализа. 

H. Индикаторот „намалување на масовниот туризам“ за активноста 4.1.3 не нуди детали за тоа 

како тоа треба да се квантифицира. Освен ако не може да се понуди начин за пресметување 

на намалувањето, истиот треба да се отстрани како бескорисен. 

I. Според коментарот малку погоре, ревитализацијата на камповите во Охридскиот Регион 

треба да се преземе веднаш, а не да се остави до крајот на деценијата кога веројатно ќе се 

изгуби секаков моментум за Стратегијата за рехабилитација. 
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