
Информација 

за состојбите со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион 

 

Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за состојбите со 

светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион и донесе соодветни заклучоци и 

задолженија со кои сите надлежни органи и институции треба да ги интезивираат своите активности 

со цел непречено имплементирање на одредбите од Планот за управување, но и постапување по 

препораките од меѓународните мисиии. 

Во тој контекст, Владата го задолжи Министерството за транспорт и врски во Програмата за 

изработка на урбанистички планови за 2023 година да предвиди финансиски средства за изработка 

на нови урбанистички планови за општините Охрид, Струга и Дебрца, кои ќе бидат усогласени со 

заштитните зони од Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот 

Регион. Да достави Инвентар на бесправно изградени објекти во општините Охрид, Струга и Дебрца 

и ажурирана мапа со нивно класифицирање, да изработи програма за отстранување на бесправно 

изградени објекти од траен и привремен карактер и структури.  Министерството за транспорт и 

врски и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, при спроведувањето на 

постапките за давање под закуп/отуѓување/пренамена на земјоделско земјиште во градежно 

земјиште, пасишта или шуми во сопственост на РСМ, како и на постапките за отуѓување на државно 

градежно земјиште во Охридскиот Регион, треба да обезбедат мислење од Комисијата за 

управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион. 

Министерството за животна средина и просторно планирање е задолжено да ја информира Владата 

за процесот на работа на Работната група за дефинирање на контактна зона на светското природно 

и културно наследство на Охридскиот Регион, со вклучување на Преспанското Езеро во контактната 

зона. Наедно, во соработка со Министерството за култура, треба да достават и Предлог на 

националната методологија, со упатство за изработка на Оцена на влијание врз природното и 

културното наследство во согласност со Водичот за оцена на влијанијата во контекст на светско 

наследство на УНЕСКО. 

Министерството за култура, пак, треба да достави Предлог на закон за изменување и дополнување 

на Законот за прогласување на Старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено 

значење заради зацврстување на утврдените режими на заштита. Истовремено, во соработка со 

Министерството за животна средина и просторно планирање, треба да изработи упатство за 

чинителите/имателите на заштитени добра во Охридскиот Регион со насоки за примена на мерките 

за заштита. 

На Агенцијата за катастар на недвижности ѝ е укажано за потребата од  изработка на урбанистички 

план за подрачја и градби од државно значење за заштитена зона на крајбрежен појас на Охридското 

Eзеро, како и од податоци за процесот на изработка на ажурирани геодетски подлоги за сите 19 

комплекси/интегрално за Старото градско јадро на Охрид со цел изработка на урбанистички 

планови. 

Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид, пак, треба 

да достават информација за степенот на реализација на Елаборатот за ревалоризација на културното 



наследство во Охридскиот Регион со Листа на заштитени добра и добра со цел нивна валоризација 

како приоритет, како и Листа на загрозено културно наследство во Охридскиот Регион со 

приоритети за конзервација и реставрација. 

Јавната установа Национален парк „Галичица“ треба да изработи Студија за оцена на влијанието од 

турите со „офроуд“ возила во рамките на Националниот парк врз неговите заштитени живеалишта 

и видови со предлог-мерки. 

Државниот инспекторат за животна средина треба континуирано да врши надзор над нелегалните 

испуштања на отпадни води во езерото и во сливот на Охридското Езеро и за констатираните 

состојби да ја известува Владата. 

Владата ѝ укажа на Општина Охрид дека треба да донесе Одлука за прекинување на примената на 

сите постојни акти и плански инструменти со кои се дозволува каква било форма на урбанизација, 

инфраструктурно уредување, вклучително и зони за одмор и рекреација во Студенчишко Блато, до 

донесување План за управување со Парк на природа Студенчишко Блато, План за управување со 

споменикот на природата Охридско Езеро и Урбанистички план од државно значење за крајбрежјето 

на Охридското Езеро. Општина Охрид, во соработка со НУ Завод за заштита на спомениците на 

културата и музеј – Охрид и УЗКН, треба да донесе Одлука за регулирање на сообраќајот во стариот 

дел на градот, со временски рокови за пристап и ограничувања за паркирање на строго одредени 

локации, како и  Програма за видот и формата на натписите на фирмите, билбордите, неонските и 

други видови реклами, осветлувањето и урбаната опрема на отворените простори во Старото 

градско јадро.  

Истовремено, Управата за заштита на културното наследство, во соработка со општините Охрид, 

Струга и Дебрца и со НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид, треба да 

преземе активности за поставување на меѓународниот знак за светско наследство на УНЕСКО во 

границите на Охридскиот Регион. 


