
Извештај за 

прогресот  

План за управување со 
природно и културно 

наследство  

 и СОЖС   

Октомври , 2019 година 



Препораки на УНЕСКО и 

статус 

 Алтернативни траси на железничкиот коридор VIII, кои ќе се водат 
надвор од границите на заштитеното подрачје во Македонија и кои ќе 
се надоврзат на предложена траса на пругата во Албанија што минува 
надвор од заштитеното подрачје во Албанија: започнато, рок јануари 
2020 

 Да се воспостави мораториум на урбана и крајбрежна 
трансформација до усвојувањето на соодветните плански документи 
и донесувањето на правни и контролни мехамизми што ќе ја 
гарантираат потребната заштита; Мораториумот е прогласен; Планот 
и соодветните правни механизми ќе бидат усвоени до крајот на 
2019, или најдоцна до крајот на јануари 2020. 

 Да се изработи инвентар на бесправно изградени објекти; завршено 
за Охрид и Дебарца, за Струга ќе биде готово до крајот на октомври. 

 Да се спроведе оцена на влијанието врз културното наследство и 
оцена на влијанието врз животната средина согласно инвентарот: не 
е започнато, ќе го спроведува Министерството за транспорт и врски; 

 Да се пристапи кон уривање на објектите што вршат негативно 
влијание; започнато уривање на објектите за кои е издадено 
правосилно Решение за уривање;  
 



 Да се спроведува соодветен надзор за да се спречи натамошна појава на 
бесправно изградени објекти; се спроведува. 

 Да се доврши Планот за управување со природното и културното 
наследство во Охридскиот регион и да се достави нацрт Планот до 
Центарот на Светското наследство и советодавните тела, пред тој да биде 
финализиран и усвоен; Нацрт планот и СОЖС се готови. Ќе бидат усвоени 
до крајот на 2019 година. 

 Анализа на кумулативните влијанија од железницата и автопатот А2: 
спроведени во СОЖС 

 Стратегија за одржлив туризам: не е започната, се работи на тендерска 
документација. 

 Контактна зона: предлози изработени во нацрт Планот, ќе се дискутираат 
во текот на јавната консултација 

 Прекугранична соработка со Албанија: започнато формирање на 
заедничка Комисија 

 Истекување на реката Дрим и пренасочување на Сатеска: започнато, 
потребно е да се обезбедат финансиски средства; 

 Буково: во февруари 2020 ќе се знае рокот за затворање 

 Сообраќаен план за Охрид: започнат, нацрт ќе биде готов во ноември; 

 

 

Препораки на УНЕСКО и 

статус 



Распоред на јавна 

консултација 

Објавување на нацрт План и СОЖС на 3 
октомври 

Известување за вклучување во јавна 
консултација на надлежни органи од 

Албанија 4 октомври 

Усвоен План: ДЕКЕМВРИ                        
2019 ГОДИНА (или јануари 2020)  

Јавна консултација на 4 и 5 ноември 
Вкупно 60 дена јавна консултација и 

финален План и СОЖС до 24 декември 



 
I. Закани и ризици за природното и културно  

наследство 



Закани 

Крајбрежна 

трансформација 

Влијанија врз 

квалитетот на 

водата во сливот на 

Охридско езерото 

Инфраструктурни 

проекти  



Кумулативни 

влијанија 

 

 

 

 

 

 

 

 



Железница 

(алтернативи) 



Река Сатеска 



Крајбрежна 

трансформација 



Закани култура 

Охрид Струга 



II. Зони и мерки за заштита на природното 
наследство 



Заштитни зони 

1. Прва зона: крајбрежје – 50 m од границата на КП 1/1: 

• 1а) најстрога заштита (не смее да се гради) 

• 1б) строга заштита (се задржуваат постојни градби, не 
се градат нови) 

• 1в) плажи – забрана за трајни објекти и правила за 
урбана опрема 

2. Втора зона:  

• 2а) крајречни (рипариски) живеалишта: забрана за 
инфраструктура, конвенционално земјоделство 

• 2б) простори над кота 866 м.н.в. 

3. Трета зона: урбанизирани подрачја: забрана за ширење 
на урбани опфати повеќе од 20% 

 

 



Прва зона 



Зонирање 



III. Зони и мерки за заштита културното 
наследство  



Заштитни зони 

1. Прва зона: споменички целини – јадра во Охрид и Струга; контролирање 
на внесување на нови структури и содржини несвојствени на културните 
вредности, враќање на изгубен фонд. Не се дозволува изградба објекти 
повисоки од П+2 ката и поголем процент на изграденост од 50% во 
граници на ГП 

2. Втора зона: методи на заштита - конзервација, реконструкција, 
интерполација рекомпозиција и интеграција во смисла на поврзување на 
културните добра со новите структури. Сите интервенции се условени и 
со археолошки  истражувања или надзор. Не се дозволува изградба 
објекти повисоки од П+3 ката и поголем процент на изграденост од 
50%; 

 

3. Трета зона во град : 

• 3а)  3 б)  3в) 

 

 



• 3а) можна е обнова на постојните и изградба на нови 
градби со почитување на амбиенталните карактеристики 
на целината, традиционалните форми, карактеристиките 
на пејзажот и хармоничниот склад на целината. Не се 
дозволува изградба објекти повисоки од П+3 ката и 
поголем процент на изграденост од 50%; 

• 3б) забранета изградба на објекти повисоки од П+4 ката 
и поголем процент на изграденост од 50%; 

• 3в) забранета изградба на објекти повисоки од П+5 ката 
и поголем процент на изграденост од 50%; 

Заштитни зони 

(трета) 



Заштитни зони 

(трета ) 

3г) урбани опфати за села  

3д) урбани опфати надвор од урбан опфат и 
село   

 



Зонирање 

Охрид  

 

  



Зонирање Струга 




