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1. ВОВЕД 

Планот за управување со Споменикот на природата “Вевчански Извори“ 

(СПВИ) е подготвен од страна на национални експерти, во рамките на проектот 

Програма за закрепнување на балканскиот рис. 

Изработката на план за управување со СПВИ се наметнува како потреба 

од Законот за заштита на природата (Сл. весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 

35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18).  

Локалитетот Вевчански Извори за прв пат е прогласен за заштитено 

подрачје, со Одлука за прогласување на локалитетот Вевчански Извори за 

Споменик на природата од страна на Советот на Општина Вевчани од 

29.11.1999 година, согласно Законот за заштита на природните реткости ("Сл. 

весник на СРМ" бр. 41/73), кој повеќе не е во сила.  

Со донесувањето на Законот за заштита на природата („Сл. Весник на РМ“ 

бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15,  

63/16 и 113/18), Министерството за животна средина и просторно планирање 

има обврска да изврши ревалоризација на заштитените подрачја, заштитени 

пред денот на отпочнувањето на примената на овој закон и да изготви нови 

акти за прогласување во согласност со одредбите на овој закон. 

Заштитените подрачја кои влегуваат во категоријата Споменик на 

природата се прогласуваат за заштитени со закон. Со прогласувањето на 

заштитеното подрачје, односно природната реткост, истото стекнува статус на 

природно наследство. 

По спроведената постапка за повторно прогласување на Споменикот на 

природата Вевчански Извори од страна на Министерството за животна средина 

и просторно планирање, Собранието на Република Македонија го донесе 

Законот за прогласување на Вевчански Извори за Споменик на природата („Сл. 

Весник на РМ“ бр. 39/12), според кој локалитетот Вевчански Извори заради 

заштита на хидролошките, хидрогеолошките, биолошките и другите научни 

вредности се прогласува за Споменик на природата (IUCN III категорија). 

Со Споменикот на природата Вевчански Извори управува општината 

Вевчани, а во име на општината Вевчани управува градоначалникот на 

општината Вевчани.   

Правната основа за изготвување и донесување на планови за управување 

со заштитените подрачја произлегува од членот 98 од Законот за заштита на 

природата. Согласно став 1 од овој член од законот, субјектите надлежни за 

вршењето на активностите на управување и заштита на заштитените подрачја, 

донесуваат планови за управување и годишни програми за заштита на 

природата. Согласно став 4 од членот 98 од законот, плановите за управување 

со заштитените подрачја ги донесува субјектот задолжен за вршењето на 

работите на управување и заштита, согласно сo актот за прогласување, по 

претходно прибавена согласност од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на заштитата на природата. 
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Содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и 

годишните програми за заштита на природата, согласно член 98 став 2 од 

Законот за заштита на природата, ја пропишува министерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на 

заштитата на природата. За таа цел, во 2005 година од страна на 

Министерството за животна средина и просторно планирање беше изготвен 

Правилник за содржината на плановите за управување со заштитените 

подрачја и содржината на годишните програми за заштита на природата, со 

одредени измени и дополнувања во текот на 2010 година ("Сл. весник на 

Република Македонија"бр. 126/10).  

За категоријата Споменик на природата согласно член 77 од Законот за 

заштита на природата, субјектот задолжен за управување со заштитеното 

подрачје донесува План за управување со Споменикот на природата, по 

претходна согласност од органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштитата на природата. Во Планот за управување со 

Споменикот на природата се утврдени посебните мерки и активности за 

заштита на карактеристичните природни вредности и изворната состојба во 

која тие се наоѓаат, поради која подрачјето се стекнува со статус на природно 

наследство.  

Плановите за управување со заштитените подрачја треба да бидат 

усогласени со целите, мерките и активностите за заштита и управување со 

заштитените подрачја, утврдени со Законот за заштита на природата, актот за 

прогласување на заштитеното подрачје, меѓународните стандарди и 

меѓународните договори ратификувани од Република Македонија, како и 

просторно планската документација.  

Согласно Законот за заштита на природата Плановите за управување со 

заштитените подрачја се донесуваат за период од десет години, а најдоцна во 

рок од две години од денот на прогласувањето на заштитено подрачје. Исто 

така, субјектите кои се задолжени за вршење на работите на управувањето со 

заштитените подрачја, вршат оцена на резултатите постигнати со примената на 

планот за управување по истекот на петтата година од спроведувањето на 

планот за управување со заштитеното подрачје и по потреба вршат ревизија на 

ист начин како што е донесен планот. 

Во постапката за донесување на плановите за управување со заштитените 

подрачја, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 

областа на заштитата на природата и субјектите кои управуваат со 

заштитеното подрачје се должни да организираат јавна расправа. Мислењата, 

предлозите и препораките изнесени на јавната расправа, се земаат предвид 

при изготвувањето на Планот за управување со заштитеното подрачје. 

Врз основа на горенаведеното, а пред се тргнувајќи од обврските од 

членот 98 од Законот за заштита на природата, општина Вевчани спроведе 

активности за изготвување на Планот за управување со Споменикот на 

природата “Вевчански Извори“. 
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Планот за управување со Споменикот на природата “Вевчански Извори“  

преставува одраз на реалната состојба на природните вредности врз основа на 

целокупно извршената проценка на природните вредности, заканите со кои се 

соочува подрачјето, националното и меѓународното значење на подрачјето, 

социо-економските вредности, препораки за управување со заштитеното 

подрачје, а особено една од најклучните компоненти преставува предлог 

зонирањето. 

По спроведувањето на јавната расправа и добиената согласност од органот 

на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на 

природата следи донесување на Планот за управување со Споменикот на 

природата од страна на општина Вевчани како субјект задолжен за управување 

со ова заштитено подрачје. 

Стратешката оцена на животната средина (СОЖС), покрај со Законот за 

животна средина се регулира и со следниве подзаконски акти кои всушност ја 

насочуваа и изработката на овој Извештај:  

 Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително 

влијание врз животната средина и здравјето на луѓето (Службен весник 

на РМ, бр. 144/07);  

 Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната 

средина (Службен весник на РМ, бр. 153/07);  

 Уредбата за стратегиите и програмите, вклучувајќи ги и промените на 

тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува 

постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз 

животот и здравјето на луѓето, (Службен весник на РМ, бр. 153/07 и 

45/11);  

 Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и 

други акти, како и планови и програми од областа на животната средина 

(Службен весник на РМ, бр. 147 45/11).  

Целта на спроведувањето на СОЖС е навремено да се идентификуваат и 

проценат потенцијалните негативни и позитивни влијанија од спроведувањето 

на планот врз животната средина, да се понудат алтернативи и да се 

дефинираат мерки за намалување или спречат потенцијалните негативни 

влијанија. Овој процес дополнително треба да обезбеди можност за 

консултации и вклучување на јавноста во самиот процес на изработка на 

планскиот документ. Исто така, тој треба да го дефинира мониторингот на 

значителните ефекти врз животната средина од имплементацијата на планот, 

со што би се воспоставил механизам за идентификација на непредвидените 

негативни влијанија, за чиешто ублажување би се превзеле соодветни мерки.  

Активностите, кои се преземаат во поедините фази на СОЖС процедурата 

се: 
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При водење на процедурата за стратегиска оцена за животната средина 

важна улога имаат консултациите и учеството на јавноста, заради:  

 зголемување на транспарентноста во донесувањето одлуки, преку 

обезбедување информации кои овозможуваат идентификација на 

влијанијата во рана фаза и предлог мерки за нивно намалување;  

 целосна информираност за основните податоци за животната средина, 

релевантните податоци и вредности на индивидуално ниво и на ниво на 

заедница;  

 добивање информации за потенцијалните ефекти за животната средина 

во рана фаза во процесот на СОЖС;  

 поголемо разбирање, избегнување непотребни противречности и 

одложување на процесот за донесување одлуки кое во покасните фази 

може да настане како резултат на недоволно разбирање.  

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот бидат земени во 

предвид и имплементирани, ќе се избегнат несаканите последици. Исто така, 

ќе се обезбеди заштита и одржлив развој на ресурсите, заштита на медиумите 

во животната средина и здравјето на луѓето.  

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина содржи вистинити 

и реални информации во простор и време, кои ќе им помогнат на носителите на 

одлуки на повисоко ниво во донесување на истите.  

Потребата од спроведувањето на постапката на СОЖС на овој плански 

документ е потврдена од страна на Министерството за животна средина и 

просторно планирање (МЖСПП) преку издаденото Мислење бр. 15 –1415/2018 

од 06.11.2018 година (Прилог). 
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2. ЦЕЛИ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ПРИСТАП И МЕТОДОЛОГИЈА 
НА ИЗРАБОТКА 

Стратегиската оцена претставува процедура за проценка на влијанието на 

плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на 

луѓето. Во овој процес се предвидуваат одредени мерки, кои имаат за цел 

заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот 

на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови и програми, 

т.е. плански документи. Преку навремено спроведување на постапката за 

стратегиска оцена на животната средина се обезбедува идентификување на сите 

можни негативни и позитивни влијанија на целите на планот, програмата или 

стратегијата врз животната средина, а исто така се дефинираат и алтернативи и 

можни мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните 

влијанија врз сите елементи на животната средина. Националното законодавство 

сугерира процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ да 

се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел целите на 

животната средина навреме да се земат во предвид при дефинирање на целите 

на самиот плански документ. 

Постапката за стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди 

високо ниво на заштита на животната средина, спроведување на насоките од 

релевантни стратешки и плански документи и интегрирање на целите на 

животната средина во подготовката и усвојувањето на стратегии, планови и 

програми (плански документи), а во насока на промовирање на одржливиот 

развој. 

Стратегиската оцена треба да ги земе во предвид сите влијанија врз 

животната средина и притоа се стреми: 

- да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на 

заштита на животната средина; 

- да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на 

заштитата на природното наследство 

- да обезбеди интегриран приод кон животната средина; 

- да овозможи учеството на јавноста и консултирање со јавноста во 

процесот на донесување на одлуки; 

- да ја поттикне меѓусекторската соработка; 

- да се вградат одредбите на одржливиот развој (економски, социјални и 

еколошки аспекти). 

- да овозможи вградување на аспектите на животната средина во процесот 

на урбанистичкото планирање; 

Постапката за СОЖС се спроведува во неколку фази/чекори: 

Проверка: утврдување дали планскиот документ ќе има значителни 

влијанија врз животната средина и дали е потребно спроведување на СОЖС. 
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Определување на обемот: определување на обемот на информации и 

нивото на детали кои ќе бидат содржани во Извештајот за СОЖС. 

Извештај за СОЖС е главниот механизам за известување во врска со 

описот и евалуацијата на значителните влијанија (позитивни и негативни) врз 

животната средина од имплементација на планскиот документ, како и 

активностите за спречување, намалување и колку што е можно повеќе, 

неутрализирање на значителните негативни влијанија. 

Консултации со јавноста: опфаќа консултација со страните и засегнатата 

јавност во текот на определувањето на обемот на СОЖС, нацрт Извештајот за 

СОЖС и ставање на истите на јавен увид (објавување). 

Прифаќање: обезбедување информации за одобрениот плански документ, 

односно колку од коментарите добиени во текот на консултациите биле земени 

предвид и методите за мониторинг на значителните влијанија од 

имплементацијата на планскиот документ. 

Мониторинг на значајните влијанија врз животната средина во рана фаза 

за да им се овозможи на одговорните власти да преземат мерки за подобрување 

во текот на имплементацијата на планските документи. 

СОЖС јасно ги идентификува сите релевантни негативни и позитивни 

аспекти од донесувањето на плановите или програмите, ги дефинира 

алтернативите и можни решенија за спречување или за ублажување на 

негативните ефекти во сите области. 

При спроведувањето на плански документи за организација и користење на 

просторот за производните и услужни дејности, решенијата во просторот треба 

да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и 

создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, 

локациона флексибилност и почитување на објективните фактори на развој. 

Реализацијата на планскиот документ, треба да биде во согласност со 

определбите за заштита на животната средина и одржлив развој утврдени со 

Просторниот план на Република Македонија. 
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Слика 1 Постапка за утврдување на неопходноста од спроведување на стратегиска оцена 
на животната средина (SEA) 

 

Стратегиската оцена на животната средина ги зема во предвид влијанијата 

врз животната средина и алтернативите во поширок обем, а исто така: 

 предвреме ги зема во предвид алатките кои би се користеле за да ја 

подржат формулацијата на стратегиската акција за одржлив развој; 

 овозможува зголемување на ефикасноста при донесување на одлуки; 

 овозможува систематски и ефективен приод кон животната средина од 

повисоко ниво при донесување на одлуки; 

 ги поддржува консултациите и учеството на јавноста.  

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина треба да содржи 

детали од планските документи како и други информации, кои ќе бидат земени во 

предвид при понатамошната оцена на животната средина, односно треба да 

содржи податоци за можните влијанија врз: 

- населението, здравјето на луѓето, биодиверзитетот, почвата, водата, 

климатските фактори, материјалните добра, културното наследство каде 

се вклучени архитектурните и археолошките наследства, пејзажи и др; 

- краток преглед на причините врз основа на кои се одбираат 

алтернативите; 

- предвидените мерки за заштита и намалување на влијанијата. 

Анализата на влијанијата врз животната средина има за цел да ги 

идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи 

оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. Влијанијата врз 

специфичните медиуми од животната средина ќе бидат намалени или ефективно 

подобрени доколку се предвидат мерки за заштита, намалување и 

неутрализација на истите. При идентификувањето на влијанијата се користи 
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квалитативна проценка на нивниот ефект, односно истите се оценуваат како: 

секундарни, кумулативни, краткорочни, со средни и долгорочни, трајни и 

привремени позитивни и негативни ефекти. 

Анализата на алтернативите кои се опфатени со овој извештај укажува на 

потребата од неминовно спроведување на Стратегиската оцена на влијанието 

врз животната средина во процесот на планирање заради правилна и 

поефикасна избрана алтернатива.  

Во рамките на Извештајот за стратегиска оценка, исто така сe дава осврт на 

планот за мониторинг на животната средина, чија основна цел е следење на 

ефектите од применетите мерки за ублажување. Планот на мерки од 

непредвидени незгоди, кој е составен дел на Извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина, ги опфаќа предлог мерките за заштита на планскиот опфат и 

спасување во случај на пожар, воени разурнувања, природни катастрофи и 

техничко-технолошки незгоди.  

При водење на процедурата за СОЖС важна улога имаат консултациите и 

учеството на јавноста1, што овозможува: целосна информираност за основните 

податоци за животната средина, релевантните податоци и вредности на 

индивидуално ниво и на ниво на заедница и зголемување на транспарентноста 

во донесувањето одлуки, преку обезбедување информации кои овозможуваат 

идентификација на влијанијата во рана фаза и предлог мерки за нивно 

намалување, поголемо разбирање и избегнување непотребни противречности и 

одложување на процесот за донесување одлуки, кое во покасните фази може да 

настане како резултат на недоволно разбирање. 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина бидат земени во предвид и имплементирани при 

реализацијата на Планот за управување со споменикот на природата “Вевчански 

Извори“ за којшто се изготвува овој Извештај, ќе се избегнат сите несакани 

последици, што значи ќе се заштеди време и пари што е само дел од целите на 

стратегиската оцена на животната средина. Исто така, ќе се обезбеди заштита и 

одржлив развој на ресурсите, заштита на медиумите во животната средина и 

здравјето на луѓето. 

2.1. Цел на извештајот за стратегиска оцена и применета 
методологија 

Цел на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за план за 

управување со споменикот на природата “Вевчански Извори“ е навремено да ги 

вклучи целите на заштита и унапредување на животната средина на подрачјето 

                                                

1
 според Архуската Конвенција и Член 8 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката 

на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (“Сл.Весник на РМ” 
бр. 147/08 и 45/11)  
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опфатено со планот за управување со споменикот на природата “Вевчански 

Извори“ во целите на планскиот документ. 

Навременото вклучување на целите за заштита на животната средина е 

неопходно за да се осигура одржлив развој на споменикот на природата 

“Вевчански Извори“. 

Методологијата која се користеше при подготовка на Извештајот за 

Стратегиска оцена на животната средина за план за управување со споменикот 

на природата “Вевчански Извори“ се базира на спроведување на истражувања, 

проценки и аналитички пристап кој се состоеше од неколку чекори: 

- Преглед и анализа на сегашната состојба на животната средина на и во 

околината на предложениот плански опфат и Општина Вевчани; 

- Запознавање со предлог планот за предметниот опфат; 

- Идентификација на веќе дефинираните цели за заштита и унапредување 

на животната средина во постоечките стратешки документи на локално, 

национално и меѓународно ниво; 

- Преглед на постоечката состојба на најважните елементи од животната 

средина на подрачјето дефинирано со планскиот опфат кои би биле 

најосетливи при реализирање на планскиот документ; 

- Идентификација на позитивните и веројатните негативни влијанија од 

реализирањето на план за управување со споменикот на природата 

“Вевчански Извори“, врз клучните елементи на животната средина;  

- Оценка на сите можни влијанија по неколку критериуми (во однос на типот, 

природата, јачината, времетраењето, реверзибилноста и кумулативните 

влијанија); 

- Подготовка на план со превентивни и корективни мерки за ублажување на 

влијанијата на планот врз животната средина; 

- Подготовка на план за мониторинг на спроведувањето на предложените 

мерки; 

- Информирање на сите донесувачи на одлуки и вклучени страни за 

последиците од реализирање на планот врз животната средина преку 

обезбедување на јавен увид на нацрт верзијата на Извештајот за 

стратегиска оцена на животната средина; 

- Обезбедување на транспарентен процес на вклучување на јавноста и 

одржување на јавна расправа; 

При изработката на Извештајот експертскиот тим користеше релевантна 

стручна литература од оваа област, како што се стратешки национални и локални 

документи, национална законска регулатива, меѓународни договори, карти и 

разни графички прилози, урбанистичка планска документација, матрици за оцена 

и матрици за компатибилност на целите како и извештаи и препораки од 

меѓународни институции водечки во светот во оваа проблематика.  
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3. ЗАКОНСКА РАМКА 

Прашањата во врска со заштитата на животната средина и просторното 

планирање, односно спроведувањето на планските документи за организација и 

користење на просторот за производните и услужни дејности, се обработуваат во 

Просторниот План на Република Македонија и Законот за спроведување на ПП, 

како и Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

На национално ниво, политиката за животна средина е опфатена со голем 

број на закони, подзаконски акти, стратешки документи и др. Извештајот за 

стратегиска оцена за влијанието на Планот за управување со Споменикот на 

природата “Вевчански Извори“ е изработен согласно постојната законска 

регулатива во заштита на животната средина и просторното и урбанистичкото 

планирање во Република Македонија: 

- Закон за заштита на животната средна (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,42/14, 44/15, 

129/15,  39/16 и 99/18) 

- Закон за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ 

бр. 51/05, бр. 55/13, бр. 163/13 и бр.42/14)   

- Просторен План на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 39/04)   

- Закон за спроведување на Просторниот План на РМ („Службен весник на 

РМ“ бр. 39/04)   

- Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 

84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 

113/18) 

- Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на 

РМ“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15)  

- Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 

107/07, 102/08, 134/08, 82/09, 124/10, 09/11, 47/11, 51/11, 163/11, 123/12, 

147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16) 

- Закон за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на РМ“, бр. 

67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 100/12, 4/13, 10/15 и 146/15) 

- Закон за водите („Службен весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 

51/11, 44/12, 23/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) 

Подзаконски акти - Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина: 

- Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други 

акти, како и планови и програми од областа на животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр.147/08 и бр.45/11) 

- Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и 

промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се 



Извештај за стратегиска оценка на животната средина за план за управување со Споменикот на прироадта 
“Вевчански Извори“ (2019 – 2029),  

Општина Вевчани 17 

 

спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина 

и врз животот и здравјето на луѓето („Службен весник на РМ“ бр.153/07 и 

бр.45/11) 

- Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на животната 

средина („Службен весник на РМ“ бр.153/07) 

- Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително влијание 

врз животната средина и здравјето на луѓето („Службен весник на РМ“ 

бр.144/07) 

- Правилник за начинот на спроведување на прекугранични консултации 

(„Службен весник на РМ“ бр.110/10) 

- Правилник за формата, содржината и образецот на одлуката за 

спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на 

формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на 

стратегиска оцена („Службен весник на РМ“ бр.122/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Извештај за стратегиска оценка на животната средина за план за управување со Споменикот на прироадта 
“Вевчански Извори“ (2019 – 2029),  

Општина Вевчани 18 

 

4. ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
И ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

4.1. Преглед на содржината на планскиот документ 

Споменикот на природата Вевчански Извори се наоѓа северозападно од н.м. 

Вевчани на источните падини на планината Јабланица, на надморска височина 

од 950 m. Овој локалитет претставува исклучително значаен хидролошки 

односно хидрогеолошки локалитет, кој според своите карактеристики е од 

посебен интерес за научно - истражувачката работа.    

Природниот механизам на оваа појава е врзан за таканаречената 

псевдопериотска сифонска функција што претставува природна реткост во 

Република Македонија, а од друга страна, како хидрогеолошка појава 

претставува типично контактно извориште. Изворите на овој локалитет се 

дренираат од варовници со тријаска старост. Главниот извор, кој се наоѓа во 

отворот на една пештера, во текот на летниот период привидно пресушува. 

Десетина метри подолу водата се појавува во неколку постојани извори, кои 

подземно комуницираат со него. 

Локалитетот Вевчански Извори за прв пат е прогласен за заштитено 

подрачје, со Одлука за прогласување на локалитетот Вевчански Извори за 

Споменик на природата од страна на Советот на Општина Вевчани од 29.11.1999 

година.  

Прогласувањето на овој објект на природата за заштитено подрачје е 

извршено согласно Законот за заштита на природните реткости ("Сл. весник на 

СРМ" бр. 41/73), кој повеќе не е во сила. 

Со донесувањето на Законот за заштита на природата („Сл. Весник на РМ“ 

бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15 и 

63/16), Министерството за животна средина и просторно планирање има обврска 

да изврши ревалоризација на заштитените подрачја, заштитени пред денот на 

отпочнувањето на примената на овој закон и да изготви нови акти за 

прогласување во согласност со одредбите на овој закон. 

Категоријата Споменик на природата за заштитено подрачје се прогласува 

со закон. Со прогласувањето на заштитеното подрачје, односно природната 

реткост, истото стекнува статус на природно наследство. 

По спроведената постапка за повторно прогласување на Споменикот на 

природата Вевчански Извори од страна на Министерството за животна средина и 

просторно планирање, Собранието на Република Македонија го донесе Законот 

за прогласување на Вевчански Извори за Споменик на природата („Сл. Весник на 

РМ“ бр. 39/12), според кој локалитетот Вевчански Извори заради заштита на 

хидролошките, хидрогеолошките, биолошките и другите научни вредности се 
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прогласува за Споменик на природата. 

Со Споменикот на природата Вевчански Извори управува општината 

Вевчани, а во име на општината Вевчани управува градоначалникот на 

општината Вевчани.   

Ова е првиот формален План за управување со заштитеното подрачје 

Споменика на природата “Вевчански Извори“. Планот ќе важи за следните 10 

години. Структурата на планот е следна:  

1. Воведен дел  

2. Опис на подрачјето  

3. Физичко – географски карактеристики на подрачјето  

4. Биолошка разновидност  

5. Шуми и шумска вегетација  

6. Социо – економски карактеристики  

7. Стратегија за управување  

8. Предлог зонирање  

9. Програми за заштита и управување  

10. Управување и раководење  

11. Користена литература  

12. Прилози  

4.2. Плански опфат 

4.2.1. Законска основа за прогласување на подрачјето 

Локалитетот Вевчански Извори за прв пат е прогласен за заштитено 

подрачје, со Одлука за прогласување на локалитетот Вевчански Извори за 

Споменик на природата од страна на Советот на Општина Вевчани од 29.11.1999 

година. Прогласувањето на овој објект на природата за заштитено подрачје е 

извршено согласно Законот за заштита на природните реткости ("Сл. весник на 

СРМ" бр. 41/73), кој повеќе не е во сила. 

Со донесувањето на Законот за заштита на природата („Сл. Весник на РМ“ 

бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 

39/16, 63/16 и 113/18), Министерството за животна средина и просторно 

планирање има обврска да изврши ревалоризација на заштитените подрачја, 

заштитени пред денот на отпочнувањето на примената на овој закон и да изготви 

нови акти за прогласување во согласност со одредбите на овој закон. 

Категоријата Споменик на природата за заштитено подрачје се прогласува со 

закон. Со прогласувањето на заштитеното подрачје, односно природната реткост, 

истото стекнува статус на природно наследство. 

По спроведената постапка за повторно прогласување на Споменикот на 

природата Вевчански Извори од страна на Министерството за животна средина и 



Извештај за стратегиска оценка на животната средина за план за управување со Споменикот на прироадта 
“Вевчански Извори“ (2019 – 2029),  

Општина Вевчани 20 

 

просторно планирање, Собранието на Република Македонија го донесе Законот 

за прогласување на Вевчански Извори за Споменик на природата („Сл. Весник на 

РМ“ бр. 39/12), според кој локалитетот Вевчански Извори заради заштита на 

хидролошките, хидрогеолошките, биолошките и другите научни вредности се 

прогласува за Споменик на природата. 

Согласно Член 4 од овој Закон, границата на Споменикот на природата 

„Вевчански извори“ започнува јужно од селото Вевчани од местото викано Тумба 

и оттаму по права линија се искачува кон запад до кота 1.235 метри, каде што 

скршнува во југозападен правец до кота 1.457 метри, од каде што продолжува во 

југозападен правец следејќи ја изохипсата од 1.400 метри, за потоа да се спушти 

по асфалтниот пат јужно од селото Горна Белица до кота 1.293 метри. Оттаму, по 

земјениот пат во правец северозапад границата се искачува до кота 1.839 метри 

и понатаму во иста насока се искачува до изохипса 2.000 метри, следејќи ја 

истата во лак во северен правец преку долот Скала за оттаму да продолжи по 

истата изохипса меѓу Вевчанска Локва и Криви Вирој до кота 1.983 метри. Од 

овде границата продолжува да се искачува во северен правец преку планинскиот 

отсек, до кота 2.078 метри, а потоа скршнува кон исток, спуштајќи се до месноста 

Бјков Лаж, продолжува по изохипса 1.600 метри, преку месноста Голема Ливада, 

спуштајќи се потоа до земјениот пат, од каде што скршнува во јужен правец, прво 

правејќи лак по патот, па кон југ, околу селото Вевчани, по изохипса 1.000 метри 

сé до местото викано Тумба. 

Вкупната површина на Споменикот на природата “Вевчански извори‟‟ 

изнесува 1.370 хектари. 

Со Споменикот на природата Вевчански Извори управува општината 

Вевчани, а во име на општината Вевчани управува градоначалникот на 

општината Вевчани.   
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Слика 2 Граници на распространување на Споменикот на природата Вевчански извори 

 

4.2.2. Географска локација и административна припадност 

Споменикот на природата „Вевчански извори“ се наоѓа на источните падини 

на планината Јабланица, на запад од населеното место Вевчани. Главно го 

зафаќа горното (планинско) сливно подрачје на Вевчаска Река над самото 

населено место Вевчани, до месноста Вевчанска Голина, во повисокиот дел на 

Јабланица. Најголемата должина на областа во правец запад-исток изнесува 

точно 5 km, додека во правец север - југ таа е 4,5 km. Во однос на надморската 

височина, најниската точка е коритото на Дупни Дол над н.м. Вевчани (885 m), а 

највисока е Ќушков Врв (2078 m). Со оглед на положбата и височината, целата 

област има планински карактер, односно е дел од планината Јабланица. Во 

дефинираните граници, Споменикот на природата Вевчански Извори, зафаќа 

површина од 13,75 км2 или 6,2% од површината на планината Јабланица (232,65 

km2). 
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Јабланица е една од 13-те планини во Македонија, повисоки од 2000 m. Таа 

е гранична планина, така што источниот дел се наоѓа во нашата држава, а 

западниот во Албанија. Планината се протега во меридијански правец и тоа од 

Дебарската Котлина на север, до превојот Ќафа Сан на југ, во должина од 40 km. 

На исток (во Македонија), Јабланица е ограничена со Струшко Поле и долината 

на Црни Дрим, а на запад (во Албанија) со долините на реките Буштрица и 

Окштуни. Во двете држави зафаќа површина од 492 km2, по што е средна по 

големина планина. Со државната граница која има главно меридијански правец 

(како и самата планина), Јабланица е поделена речиси на половина, така што на 

Македонија и припаѓа источниот дел со површина од 232 km2, а на Албанија 

западниот дел со површина од околу 260 km2. Без оглед на административната 

граница, планината е интересна од двете страни. Токму поради тоа, на делот од 

албанската страна, во 2008 година е прогласен Националниот парк Шебеник-

Јабланица (Милевски, 2015). Слична иницијатива има и за делот од планината во 

Република Македонија. 

Заштитеното подрачје Споменик на природата Вевчански Извори се наоѓа 

во југозападниот дел на Република Македонија, на падините од планинскиот 

масив Јабланица, на надморска височина од 940 m и површина од 1 370 ha . 

Административно, Споменикот на природата Вевчански Извори припаѓа на 

општина Вевчани (Слика 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3 Местоположба на општина Вевчани на чија територија се наоѓа Споменикот на 

природата Вевчански извори 
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Во границите на споменикот на природата Вевчански извори се опфатени 

две населени места: Горна Белица и Вевчани. Селото Горна Белица целосно се 

наоѓа во границите на СП Вевчански извори, додека само неколку куќи, односно 

стопански и помошни објекти од н.м. Вевчани се во границите на подрачјето. 

До споменикот на природата Вевчански извори се доаѓа преку локалниот 

пат што се одвојува од регионалниот патен правец Струга - Дебар и преку селата 

Враништа и Велешта на одалеченост од околу 5 km. 

 

4.2.3. Сопственички права 

Најголем дел од земјиштето во границите на Споменикот на природата 

Вевчански извори е во државна сопственост.  

Во периодот на подготовка на Планот за управување детрктирани се имоти 

во сопственост на приватни лица, а кои влегуваат во границита не заштитеното 

подрачје. Во моментов се работи на утврдување на сопственоста на 

детектираните имоти и утврдување на точните граници на катастарските 

парцели. 

Согласно член 5 од Законот за прогласување на Вевчански Извори за 

Споменик на природата, со Споменикот управува општина Вевчани, а во името 

на општината управува градоначалникот на општина Вевчани. 

Според Законот за заштита на природата (Сл. Бесник на Р.М. бр. 67/04, 

14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 59/12, 13/13 Градоначалникот на општина Вевчани е 

должен да го чува, да се грижи и одржува Споменикот на природата Вевчански 

Извори и навремено да презема заштитни и други мерки со кои ќе се обезбеди: 

- зачувување на локалитетот Вевчански извори во природна состојба,  

- заштита на дивите растителни и животински видови во границите на 

заштитеното подрачје, 

- заштита на хидролошките карактеристики на локалитетот Вевчански 

извори, 

- спречување на дејствија кои можат да предизвикаат деградација на 

природните вредности на Споменикот на природата заради кои 

локалитетот е прогласен за заштитено подрачје, 

- одржливо користење на природните ресурси во интерес на сегашниот 

и идниот развој без оштетување на деловите на природата,  

- создавање услови за развој на екотуризмот во согласност со 

принципот на одржлив развој, 

- остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои 

во исто време ја одржуваат природната состојба на Споменикот на 

природата и 
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- вршење други работи кои придонесуваат за заштита и управување на 

Споменикот на природата. 

Со оглед на фактот што најголем дел од земјиштето во границите на 

Споменикот на природата Вевчански извори во најголем дел државна 

соспственост, согласно челн 135 став 6 од Законот за заштита на природата 

субјектите задолжени за управување со заштитените подрачја, во случајот 

општина Вевчани, управува интегрално со целата територија на заштитеното 

подрачје. 

Заради остварување на интегралното управување, општина Вевчани 

склучува спогодби за регулирање на меѓусебните права и обврски со субјектите 

кои вршат дејност во заштитеното подрачје, на кои согласност дава Владата на 

Република Македонија. 

Во времето на изготвување на овој План за управување со Споменикот на 

природата Вевчански извори не можеше да се направи целосен преглед на 

законските права кои ги поседуваат сопствениците или корисниците на 

замјиштето во границите на Споменикот, бидејќи, правото на управување за 

делови од државното земјиште во подрачјето припаѓа и на други субјекти, како на 

пример Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата, ЕВН, Македонска 

Православна Црква и други субјекти. 

Согласно Законот за водите, водите се во сопственост на Република 

Македонија и не се предмет на правото на сопственост на физички и правни 

лица. Управувањето со водите е во надлежност на Министерството за животна 

средина и просторно планирање. 

Согласно Законот за пасишта, со пасиштата во границите на Споменикот на 

природата Вевчански извори управува Јавното претпријатие за стопанисување со 

пасишта, кое ги дава пасиштата на користење на правни и физички лица по пат 

на јавен оглас во зависност од капацитетот на пасиштето.  

Со изготвување на нов Закон за пасишта ќе се настојува да се подобри 

соработката и координацијата помеѓу ЈПСП и општина Вевчани како субјект 

задолжен за управување со СП Вевчански извори во процесот на доделување на 

правото на користење на пасиштата во границите на Споменикот на природата.  

 

4.2.4. Засегнати страни  

Управувањето и заштитата на Споменикот на природата Вевчански извори 

го врши општина Вевчани, но како резултат на местоположбата на подрачјето, 

природните и културните вредности, социо-економските и антропогените 

влијанија беа идентификувани повеќе релевантни засегнати страни.  

Засегнати страни кои директно или индиректно се со одредена дејност или 

одговорност во границите на Споменикот на природата Вевчански извори се: 
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- Министерство за животна средина и просторно планирање - надлежен 

државен орган за вршење на работите од областа на заштита на 

природата и имплементација на националната и меѓународната 

легислатива од областа на заштита на природата; 

- Општина Вевчани - субјект задолжен за управување со Споменикот на 

природата Вевчански извори; 

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - 

надлежен државен орган за вршење на работите од областа на 

земјоделството, шумарството и ловството; 

- Министерство за економија - надлежен државен орган за издавање на 

концесии и развој на туризам; 

- Министерство за транспорт и врски - надлежен државен орган за развој 

на патната инфраструктура, градежно земјиште и инфраструктурни 

објекти; 

- Министерство за образование и наука  - надлежен државен орган за 

спроведување на научни истражување 

- Универзитет Св. Кирил и Методиј - научни истражувања;  

- Агенција за просторно планирање - надлежен орган за планирање на 

просторот; 

- Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта - надлежен орган за 

стопанисување со пасиштата во РМ; 

- АД Електрани на Македонија (ЕЛЕМ Македонија - оператор, 

електродистрибутер и инвеститор); 

- АД МЕПСО (евентуално ЕВН како дистрибутер на струја);  

- Македонска Православна Црква; 

- Невладини организации од Вевчани и пошироко. 

- Туристички организации во поширокото подрачје. 

Покрај засегнатите страни кои директно или индеректно имаат или 

извршуваат дејност во Споменикот на природата, идентификувани се и други 

засегнати страни релаевантни во процесот на заштита и зачувување на 

заштитеното подрачје: 

- Локално население; 

- Граѓански организации (локални, национални); 

- Бизнис сектор - туристички работници, собирачи и откупувачи на 

природни ресурси (лековити растенија, габи и др.),  

- Други субјекти. 
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4.3. Концепт на планираниот просторен развој 

Темелните, националните и меѓународните вредности кои треба да се 

сочуваат, од една страна, но и правото на развој на локалната заедница од 

друга страна упатуваат на потреба од обединување на двете долгорочни 

задачи во една единствена визија. Клучна задача во зачувувањето на 

постоечките вредности треба да биде спрема оние компоненти кои се погодени 

од страна на човекот и компонентите кои може да се контролираат, како што 

се: вода, геолошките вредности, пејзаж, флора, фауна и др. Што се однесува 

до развојот на локалната заедница задачите треба да бидат фокусирани на 

зголемување на вредноста на традиционалните активности, како и 

активностите кои се комплементарни кон заштитата и кои се корисни вредности 

за Споменикот на природата на одржлив начин (туризам, рекреација, 

образование, научно истражување).  

Според претходниот преглед препорачуваме да се усвои следната визија 

како и следните цели на управување и заштита на С.П. Вевчански Извори: 

Визија на управување и заштита на СП “Вевчански извори“:  

да се обезбеди заштита и зачувување на природното наследство, односно 

хидрилошките, геоморфолошките, и биолошките карактеристики на Споменик на 

природата Вевчански Извори, преку соодветно управување со природните 

вредности, почитувајќи го притоа воспоставениот режим на заштита (зонирање) 

на заштитеното подрачје. Истовремено, визијата се базира и на овозможување 

услови за развој на одржливтуризам во функција на локален економски развој и 

едукација. 

Постигнувањето на долгорочната визија и главната цел на управување на 

секое заштитено подрачје е дизајнирано во рамките на т.н. Планот за 

управување со заштитеното подрачје. Планот за управување е наменет за да 

се изнајде начини на управување со таков простор кој ќе се постигне преку 

јасни насоки за идните менаџери со што ќе се утврди што, како, која е целта и 

под кои услови, како и со помош на кои ресурси (човечки, финансиски) да се 

дојде до реализација на главната цел и визија за неговата заштита.  

Планот за управување затоа е еден од основните документи за 

управување со секое заштитено подрачје. Со добро дефинирана визија со 

истиот треба да се обезбеди долгорочна заштита на областите преку 

имплементација на акционите планови за период од 10 години. Планот за 

управување мора да содржи основни информации за областите кои ќе бидат 

заштитени, упатствата за нега и насоки за одржливо користење, вклучувајќи ги 

особено и интересите на локалната заедница. Во овој поглед посебно значење 

во подготовка на Планот за управување ќе има поврзувањето со интересните 

групи (заинтересирани страни) кои работат во областа која ќе биде заштитена.  
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Врз основа на информациите и оценувањето на средствата, вредностите 

и заканите, подолу се дадени главните пристапи за управување на С.П. 

Вевчански Извори за следните десет години. На слика 4 е прикажана 

генералната структура на стратешките и оперативните компоненти на планот 

за управување. 

Слика 4 Генералната структура на стратешките и оперативните компоненти на Планот за 

управување 

Вообичаениот пристап кон изработка на плановите за управување со 

заштитеното подрачје започна со формирањето на проектен тим во кој се 

вклучени експерти од природните и социјално науки, кој се меродавни за 

согледувањето на природните, социјалните и економските односи во рамките 

на анализираното подрачје.  

Визија 

Програма 1 

 

Програма 2 

 

Програма 3 итн. 

 

Подпрограма 1.2 

 

Подпрограма 1.3 итн 

 

Технички анекси  

Аранжман за спроведување  

5-годишен оперативен план  

Подпрограма 1.1 

 

Активност 1.1.1 

Активност 1.1.2 

Активност 1.1.3 

Активност 1.1.4 итн 

Буџет и финансиски планови  
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Во изработката на Планот за управување користени се сите достапни 

подлоги и истражувачки резултати, кои се релевантни при дефинирање на 

причините на заштитата на животната средина, можните интервенции и 

мерките за спроведување на заштитата, но исто така и на можните решенија за 

одржливо користење на истражуваната област. При тоа најчести се некои итни 

професионални елементи кои се однесуваат на целосното управување со 

решенијата анализирани во рамките на специфичните професионални 

секторски студии, како што е хидрологија, биолошката разновидност, 

шумарството, туризмот, социјалните елементи, итн.  

Подготовката на плановите за управување кои се однесуваат не само за 

заштитените подрачја, но исто така и за другите вредни и природни области 

произлегува од големиот број на усвоени меѓународни конвенции и договори во 

Република Македонија, кои се во врска со заштитата на природните ресурси и 

директивите на ЕУ кои се во врска со спроведувањето на заштитата и 

зачувувањето на дивите животни, загрозените видови на птици и нивните 

живеалишта, а со тоа и на еколошката мрежа НАТУРА 2000. 

За заштитените подрачја обавезна е изработка на План за управување 

согласно Законот за заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија― бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 

41/14, 146/15 и 63/16). Со него се одредуваат развојните насоки, начинот на 

имплементација на заштитата, користењето и управувањето, но исто така се 

предлагаат и мерки на заштита и сочувување на природните вредности, при 

тоа ценејќи ги потребите пред се на локалното население.  

Покриеноста на Планот за управување одговара на областите од 

заштитеното подрачје Споменик на природата “Вевчански Извори“, во делот на 

рамките во кои е утврдена зоната на управување.  

Планот на управување е изготвен врз основа на:  

 анализите од расположливите подлоги со кои располагаа вклучените 

експерти, Македонското Еколошко Друштво, Природно Математички 

Факултет Скопје и други субјекти. При што анализата се фокусира на 

клучните видови и живеалишта, геоморфолошките податоци и на некои 

демографски и социолошки податоци;  

 теренска обиколна на истражуваното подрачје и истражувачките работи,  

 сознанија добиени при контактите со заинтересирани страни на 

подрачјето.  

Основните постапки кои се дефинирани со планот се:  

 цели на управувањето,  

 главните фактори кои имаат или можат да имаат влијание врз 

карактеристиките на подрачјето,  

 потребата од одржливото користење на просторот од страна на сите 

корисници,  
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 програма за постојано следење на состојбите во подрачјето,  

 активности кои се неопходни за постигнување на зададените цели,  

 можните извори на потребните финансиски средства,  

 мерки за докажување на успешноста во управувањето,  

 редовно усогласување на активностите со промените во релевантното 

законодавство.  

4.4. Надлежност за имплементација на Планот за управување 

Планот за управување е во согласност со Закон за заштита на природата 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 

47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15 и 63/16) Министерство за 

животна средина и просторно планирање - Управа за заштита на природата е 

централно владино тело одговорно за административната и професионална 

работа во областа на заштита на природата.  

Заштитените подрачја се согласно Закон за заштита на природата 

(„Службен весник на Република Македонија― бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 

47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15 и 63/16) со кој управува 

локалната самоуправа, односно општините, кои треба да ги превземат 

оперативните активности во врска со заштитата.  

Главната цел на нивното дејствување е управувањето во заштитените 

подрачја, во смисла на заштита, одржување и унапредување на заштитените 

вредности, и обезбедување на непречено одвивањена природните процесии 

одржливото користење на природните ресурси. Соодветно на тоа, и во 

согласност со прогласувањето на Вевчанските Извори за Споменик на 

природата, Општината Вевчани раководи со ова заштитено подрачје, а 

градоначалникот на Општина Вевчани управува со оваа област во имена 

општината.  

Субјектот кој е одговорен за управување со Споменикот на природата 

Вевчански Извори согласно Член 6 од Законот за прогласување на “Вевчански 

Извори“ за Споменик на природата (Сл. Весник на РМ бр. 39/12) и во 

согласност со надлежното Министерство, ги донесува следните документи 

релевантни за управување со: Планот за управување и годишните програми за 

заштита, одржувањето, заштитата, унапредувањето и употребатана 

заштитеното подрачје, а ако е потребно и други акти (како на пр. Статут и 

Правилник за внатрешните правила и прописи). Годишната програма за 

заштитата, одржувањето, зачувувањето, промоцијата и употребата на 

заштитените подрачја, ги носат оние кои се одговорни за управувањето, со 

одобрение од надлежното Министерство.  
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4.5. Процедури при спроведување на планот за управување 

Планот за управување е предвиден за период од 10 години, по што се 

утврдува состојбата на реализација - имплементација на поставените цели, 

нивото на постигнување на главната цели неговата визија, се дефинираат нови 

специфични цели, како и да се овозможи, односно да се изготви нов план за 

управување во наредниот период.  

Одговорноста за спроведување на Планот за управување е на Општина 

вевчани, односно на Градоначалникот на Општина Вевчани.  

Годишна програма за работа и бизнис планот што го изготвуваат органите 

на Општината понатака ќе бидат инструменти за реализација на Планот за 

управување. Затоа е неопходно да се обезбеди усогласеност на годишните 

планови и бизнис плановите со Планот за управување и мониторинг систем за 

имплементација уште од самиот почетокот на имплементација на планот.  

Како дел од Планот за управување треба да бидат идентификувани и 

главните цели на управување со заштитените подрачја кои мора да бидат 

исполнети за временски период од десет години, како и деталниот План за 

имплементација преку развиените акциони планови. Во овој дел детално се 

опишани сите планирани активности за клучните теми и специфичните цели 

кои треба да се постигнат, потребните ресурси, потенцијалните извори на 

финансирање, како и одговорноста за спроведувањето на истиот.  

Спроведувањето на планот за управување се базира врз основа на 

акционите планови, кои се збир на оперативни мерки, а кои се утврдени со 

целите, просторно (по зони), временски, финансиски, спрема одговорностите, 

при што се очекува нивната ревизија во текот на спроведувањето, како и 

усогласување на годишните планови со Планот управување.  

Еден од најважните инструменти за спроведување на Планот за 

управување обезбедување на потребните средства за:  

- предвидените редовно расходи,  

- капитални расходи.  

Капиталните расходи во почетниот период на спроведување на Планот 

треба да овозможат реализација на овие активности кои се идентификувани 

како приоритети во рамките на ограничувањата утврдени со акционите 

планови.  

Системот за следење на спроведувањето на Планот за управување треба 

да се воспостави уште на почетокот на имплементација. Постапките за 

ревидирање на План за управување се опишани подолу.  

Спроведување на Планот на управување бара висок степен на учество на 

интересни целни групи/ учесници, особено на локалната заедница и големите 
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корисници на просторот. Затоа, вклучувањето на засегнатите страни во 

спроведувањето на планот е еден од најважните приоритети на Општината, 

уште веднаш по усвојувањето на Планот за управување. Вклучувањето на 

засегнатите страни во спроведувањето на Планот освен редовните активности, 

вклучува и активности за едукација, следење на социјалните, физичките и 

економските односи во регионот и спроведување на различните целни 

истражувања.  

Следењето на имплементацијата на Планот за управување треба да е во 

континуитет и да се одвива преку усвојувањето на годишниот извештај за сите 

активности. Согласно член 80 Закон за заштита на Природата по истекот на пет 

години, се анализа спроведувањето на планот за управување како и 

постигнатите резултати, а доколку е потребно, ревизија на планот за 

управување се врши на начин и во постапка кај се бара при неговото 

донесување. 

4.6. Очекувани ефекти од реализацијата на планското 
решение 

Донесувањето на планот за управување со С.П. Вевчански Извори и 

неговата реализациа се очекува да резултира со позитивни ефекти врз 

целокупното непосредно опкружување од аспект на подобрување на животниот 

стандард и квалитетот на живеење како на луѓето, така и на биодиверзитетот кој 

го има најголемиот акцент во планот. Исто така, би се постигнал повисок степен 

на заштита (зонирње), инфраструктурно подобрување и уредување на просторот. 

Концептот нуди соодветно решение за соодветно управување со С.П. Вевчански 

Извори. Носењето на овој план ќе овозможи заштита на природното наследство 

кој ќе значи освен заштита и подобрување на економските перформанси на 

општината и решавање на значајни прашања поврзани со биодиверзитетот. 

Познавањето на состојбата со карактеристиките на подрачјето е значајна за 

посеопфатно и поточно определување на заканите што постојат по биолошката 

разновидност. Врз основа на тие закани ќе се одредат целите на заштита и 

дефинираат активности (акции) за надминување на неагивните ситуации, 

обновување на одделни компоненти на биодиверзитетот или заштита на 

значајните видови и станишта. 
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5. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ И СЕГАШНА 
СОСТОЈБА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Анализата на карактеристиките на подрачјето, односно опфатот на кој е 

планирана реализацијата на Планот за управување со Споменикот на природата 

“Вевчански Извори“, претставува појдовна точка за идентификација на 

осетливите елементи на животната средина. Локацијата на планскиот опфат е 

територијата на општина Вевчани, и во описот на животната средина за 

локацијата ќе се разгледуваат карактеристиките на општината. 

5.1. Географска положба 

Заштитеното подрачје Споменик на природата Вевчански Извори се наоѓа 

во југозападниот дел на Република Македонија, на падините од планинскиот 

масив Јабланица, на надморска височина од 940 m и површина од 1 370 ha . 

Административно, Споменикот на природата Вевчански Извори припаѓа на 

општина Вевчани  

Општина Вевчани се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија 

на падините на планината Јабланица на надморска височина од 800 m. Атарот на 

населбата Вевчани се наоѓа северозападно од охридското Езеро. Се протега во 

насока исток-запад, од подножјето, преку ридестиот терен се до сртот на 

планината Јабланица. Се граничи со Општина Струга, а во потесен дел ја допира 

државната гранична линија со република Албанија. До Вевчани води асфалтиран 

пат што од Струга минува низ селата Враништа и Велешта и води до Вевчани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5  Местоположба на предметниот опфат 
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5.2. Геолошки карактеристики  

Во геолошки поглед, овој терен е изграден главно од тријаски седименти и 

од флувиоглацијален материјал акумулиран по долината на Вевчанска Река 

(Есеница). Покрај нив, сосема мала површина зафаќаат девонски филитични 

шкрилци и тоа непосредно околу населеното место Вевчани. Поради изразените 

геотектонски процеси, карпестите маси на многу места се пореметени, набрани, 

раседнати, раскршени и често доаѓа до нивна хоризонтална и вертикална 

промена.  

Табела 1 Геолошки состав на теренот во рамките на споменикот на природата „Вевчански 

Извори“. 

Тип на карпи Старост P km2 P % 

Филитични шкрилци Палеозоик - Девон 0,26 1,9 

Песочници, алевролити и глинци Мезозоик - Тријас 6,78 49,3 

Доломити Мезозоик - Тријас 3,36 24,4 

Плочести варовници со рожнаци Мезозоик - Тријас 1,05 7,6 

Глацијален и флувиоглац. нанос Кенозоик - Плеистоцен 2,10 15,3 

Пресметано од ОГК 1 : 50 000, според: Думурџанов Н. Ивановски Т., 1972. 

Геолошкиот состав на теренот, во рамките на Споменикот на природата 

Вевчански извори е релативно хомоген (Слика 6). Најстарите карпи во областа се 

девонските филитични шкрилци кои се појавуваат околу н.м. Вевчани, на 

површина од 0,26 km2 (1,9% од вкупната). Тие ја претставуваат геолошката 

основа на теренот, преку кои се наталожиле помладите тријаски седименти. 

Истите главно се од типот кварцно-серицитско-глинести шкрилци, со сивкаста 

боја, неотпорни на ерозија и површински многу распаднати. Покрупна маса на 

вакви карпи има северно од населбата, односно во подножјето на Св. Спас.  

Над филитичните шкрилци лежи комплексот на тријаски седименти кој 

зафаќа 90% од површината на теренот. Истите се претставени со песочници, 

глинци, плочести варовници и доломити. Од нив, најголема површина зафаќа 

фацијата на песочници, алевролити и глинци (Т12) и тоа 6,78 km2 (49,3% од 

вкупната). Распространети се од двете страни на Вевчанска Река и тоа од 

најниските до највисоките делови на теренот. Станува збор за карпи со сивкасто-

кафеава до светло-виолетова боја и доста хетероген минеролошки состав. 

Изградени се од зрна на кварц, фелдспати и филитични шкрилци, со чести 

прослојки од темно-розеникави варовници, бречоидни доломити и рожнаци. На 

некои локалитети, во варовниците е најдена фосилна макрофауна, претставена 

од фораминифери (Думурџанов и Ивановски, 1972). На некои места, тријаските 

кластични седименти се доста распаднати и подложни на ерозија, како кај 

месноста Бели Брег веднаш над н.м. Вевчани, како и по патот кон с. Горна 

Белица.  



Извештај за стратегиска оценка на животната средина за план за управување со Споменикот на прироадта 
“Вевчански Извори“ (2019 – 2029),  

Општина Вевчани 34 

 

Тријаските доломити (Т1,2) зафаќаат површина од 3,36 km2 (24,4% од 

вкупната). Распространети се непосредно по двете долински страни на 

Вевчанска Река и тоа од изворите и месноста Бели Брег, до височина од 1500-

1700 m. Нешто поголема распространетост имаат на северната страна, над 

месноста Бели Брег, преку Св. Спас, месноста Плоча до месноста Голема 

Ливада. Самите Вевчански Извори се во подножјето на овие доломитски маси. 

Доломитите во долните делови содржат рожначка маса и имаат бречоиден 

карактер, додека во повисоките делови се чисти и масивни. Имаат розеникаво-

сивкаста боја, релативно се поцврсти и отпорни на ерозија.  

Плочести варовници со рожнаци (Т1,2) се распространети во највисокиот 

дел на областа, над 1500 m. Зафаќаат површина од 1,05 km2 (7,6%). 

Варовниците се сиви до темно сиви, поретко сиво-розеникави и изградени од 

карбонатна материја. Прослојките од рожнаци се јавуваат доста често, па на 

некои места, на варовниците им даваат бречоиден изглед. Имаат виолетова, 

сивкаста до сиво-зеленикава боја, а изградени се од силициумска и 

радиолариска материја (Думурџанов и Ивановски, 1972). Генерално, карпите се 

доста отпорни и штрчат во релјефот во вид на крупни маси, остенци, блокови и 

сл.  

Глацијалниот и флувиоглацијален нанос се јавува по долината на Вевчанска 

Река (Есеница) на површина од 2,1 km2 (15,3%). Тоа е всушност моренски 

материјал, транспортиран и акумулиран преку плочестите варовници и доломити 

за време на плеистоцен, кога Јабланица била зафатена со силни глацијални 

процеси. Се состои од парчиња и блокови тријаски варовници, конгломерати, 

песочници, рожнаци, помешани со песоци и песоклива глина. Особено крупни 

моренски блокови има во месноста Вевчанска Голина, во подножјето на двата 

помали цирка во овој дел. 
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Слика 6 Геолошки состав на теренот и раседни структури на просторот на споменикот на 

природата „Вевчански Извори“  

5.3. Тектоника  

Тектониката има големо значење за геологијата, релјефот и хидрографијата 

на овој простор. Особено е значајна радијалната (раседна) тектоника. Во таа 

смисла, подрачјето на Споменикот на природата „Вевчански Извори“ е 

испресечено со цел систем на вертикални, длабински раседи, претежно со 

правец СЗ-ЈИ. Со нив е предиспонирана долината на Беличка Река (Белички 

расед) и долината на Вевчанска Река (Матица) над истоимената населба.  

Втор е системот од речиси паралелни меридијалнски до субмеридијански 

раседи, кој условил овој терен да има скалест изглед. Таков е Горнобеличкиот 

расед источно од с. Горна Белица кој во правец ССЗ-ЈЈИ го „пресекува“ теренот 

речиси на половина. На запад од него е уште еден маркантен расед, а на исток е 

големиот Лабунишки расед кој се протега во должина од над 20 km (Арсовски, 

1997). Истиот е дел од Дримска неотектонска дислокација, која го одвојува 

Јабланичкиот хорст од Охридската (Охридско-струшка) депресија.  

Најголем дел од наведените раседи се со терциерно-квартерен карактер, 

делумно активни и денес. Тие, покрај значењето за современиот структурен 

релјеф, се одразуваат на помалите локални раседи и пукнатини, а преку нив и на 
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подземната циркулација на водата во карбонатните карпи. Всушност, самите 

Вевчански извори се предиспонирани со локална раседна линија на граница 

помеѓу доломитите и тријаските кластични седименти. Освен раседите, од 

големо значење за локалната геотектоника се наборните структури, посебно 

Вевчанската брахисинклинала, развиена северозападно од н.м. Вевчани. 

5.4. Геоморфологија  

Споменикот на природата „Вевчански Извори“ ги зафаќа источните падини 

на планината Јабланица. Во релјефен поглед просторот е доста интересен и 

разновиден. Во таа смисла доминантни се формите на структурен, флувијален, 

фосилен глацијален релјеф, периглацијални појави како и денудациони форми на 

распаѓање на карпите и современа ерозија. 

Споменикот на природата „Вевчански Извори“ се протега на источната 

страна од централниот (Вевчански) сегмент на планината Јабланица. Овој 

сегмент или тектонски блок, од северниот (Радучки) и јужниот (Белички) блок е 

одвоен со две јасно изразени неотектонски раседни структури кои се протегаат во 

правец северозапад-југоисток. На север, тоа е раседната линија долж која е 

предиспонирана долината на реката Јабланица, додека на југ е раседна линија 

долж која се протега долината на Беличка Река. На исток пак, централниот блок 

со крупна меридијанска дислокација (Лабунишки расед) е јасно одвоен од 

Охридско-струшкиот грабен (депресија) (Слика 7).  

Геолошкиот состав на овој блок го чинат главно цврсти карпи, отпорни на 

ерозија (плочести варовници, доломити и јурски конгломерати во највисоките 

делови). Тоа, заедно со тектониката, условило централниот блок на Јабланица 

да биде највисок и најдоминантен од трите порано споменати. Поради 

тектонската положба, разликите во геолошката градба и во височината во однос 

на ниското Струшко Поле (како дел од Охридскиот грабен), централниот блок има 

стрмни источни страни. Споменикот на природата „Вевчански Извори“ ги опфаќа 

токму тие источни падини, во горното сливно подрачје на Вевчанска Река (во овој 

дел позната како Матица). Заради геолошки условените висински разлики, 

долината на оваа река и нејзините притоки се длабоко всечени во централниот 

блок. Помеѓу долините се неколку гребени главно со правец запад-исток и 

десетина покарактеристични планински врвови. Највисок во рамките на 

споменикот на природата е Ќушков Врв со 2078 m (Слика 7), кој се наоѓа на 

гребенот помеѓу Вевчанска Голина и Подгоречка Голина. Гребенот, како и 

споменатиот врв се остри, каменливи и дооформени под влијание на 

плеистоцената глацијална ерозија. Помаркантни врвови се уште и Скала со 1952 

m, Илков Врв (1723 m), Јанков Врв (1708 m), Писаник (1457 m) и др.  

Помеѓу неколку врвови има плитки планински седла. Такво е седлото кај 

помеѓу Ќушков Врв (2078 m) и Плоча (1723 m) високо 1666 m, потоа седлото над 
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с. Горна Белица високо 1437 m (каде минува патот од н.м. Вевчани) и др. На овој 

релативно мал простор, нема длабоки и типични превои. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7 Релјефна карта на Споменикот на природата “Вевчански Извори“  

5.5. Климатски карактеристики  

Климата на подрачјето на Вевчани е умерено континентална, 

модифицирана со посебна клима на локално подрачје, а во повисоките предели е 

застапена планинска клима. Средногодишната просечна температура изнесува 

околу 10°C. Најстудени месеци сеЈануари и Февруари, а најтопли Јули и Август 

со просечна температура од околу 21°C.  Средногодишната сума на врнежи 

изнесува околу 1000 mm, со најголемо количество на врнежи во зимските, а 

најмало во летните месеци. Релативната влажност на воздухот, пак, изнесува 70-

74%, а ветровите се делат на постојани (северниот дува по долината на Црн 

Дрим во зимските месеци, а во лето носи свежина) и јужниот ветер (кој дува од 

езерото кон копното) и локални (оној кој дува од правец на планината по 

месноста ,,Долга„„ и ,,Средни рид„„). Вевчани се наоѓа во Охридско-струшкиот 

регион (2.355 часови), кој, пак, се одликува со долготраен сончев сјај. Меѓутоа, со 

оглед на географската положба што ја има Вевчани, сончевиот сјај има нешто 

помала вредност на сончевиот сјај изразен во часови. 
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Осончувањето е значително поголемо во летните месеци и се движи во 

просек околу 280 часа или просечно по околу 9-10 часови дневно. Со најдолго 

траење на сончевиот сјај се одликува месецот Јули, со просек околу 340 часови 

или просечно дневно по 11 часови. Осончувањето, пак, во зимските месеци е 

значително помало и изнесува во просек околу 70 часови. 

5.6. Хидролошки карактеристики 

Во однос на хидролошките карактеристики на Споменикот на природата 

Вевчански Извори, треба да се нагласи дека истите се условени од неколку 

фактори: климата-посебно врнежите, геолошкиот состав, односно видот на 

карпите во подлогата, релјефот, особено наклоните, растителниот свет, видот на 

почвите и секако, влијанието на човечкиот фактор.  

Според изохиетската карта, подрачјето на СП Вевчански Извори просечно 

годишно добива околу 975 mm врнежи, а вредностите се движат од 890 mm во 

подножјето, до 1050 mm во највисоките делови. Тоа значи дека на овој простор, 

просечно годишно наврнуваат (во вид на дожд и снег) околу 13,5 милиони метри 

кубни водна маса. Најголем дел од неа (60-65%) истекува површински преку 

водотеците Вевчанска Река (Есејнца), Подгоречка Река и Беличка Река. Дел 

истекува подземно, а еден дел се губи со испарување и транспирација (Слика 8). 

5.6.1. Подземни води и извори 

Со оглед на значителната пошуменост, најголем дел од водата се „зафаќа“ 

во растенијата и во шумската почва. Наведеното, заедно со геолошкиот состав и 

присуството на песочници, алевролити и глинци е причина за богата подземна 

издан со појава на бројни, главно слаби извори (до 10 l/sek). Застапеноста пак на 

карбонатни карпи (доломити, варовници) на речиси половина од територијата 

(47,3%), условува силна подземна циркулација низ пукнатините кон подножјето, а 

како резултат на тоа е појавата на систем од карстните извори со значителна 

издашност, познати како Вевчански Извори. Издашноста на изворите е прилично 

променлива и се движи помеѓу 0,5 и 4 m3sek, а во просек изнесува околу 1-1,5 

m3/sek. До сега не е извршено точно утврдување на потеклото на водата во 

изворите, но според начинот на функционирање и промените на издашноста 

(протекот), јасно е дека се од повисокиот дел од сливот. Со оглед на големината 

и значењето на овие извори за Вевчани, но и на национално ниво, неопходно е 

внимателно изведување на сите активности во сливното подрачје над изворите, 

па до највисоките делови на планината кон Црн Камен. Сличен карактер имаат 

карстните извори Криви Вирој, со тоа што истите се од повремен тип и во летен 

период најчесто без хидролошка функција. Инаку, Криви Вирој вода добиваат од 

топење на снегот, врнежите и веројатно од Вевчанското глацијално езеро 

(Вевчанска локва) која е на 400 m западно и 150 m повисоко. Водата од изворите 

пак, се губи низводно низ бројните понори во варовниците. Релативно поголеми 

се изворите на водотекот Подолга, десната притока на Есејнца (Вевчанска Река). 
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5.6.2. Речна мрежа 

Речната мрежа на подрачјето на СП Вевчански извори е густа и ја 

сочинуваат 20-тина водотеци со вкупна должина од 23,5 km или 1,7 km/km2. 

Најголем водотек е Есејнца, односно изворишниот дел на Вевчанска Река, чија 

должина во рамките на подрачјето е 4,5 km. Настанува во подножјето на 

Вевчанска Голина, на околу 1650 m надморска височина, со спојување на 3 

потоци. Поради пошуменоста на сливот, има постојан карактер. Есејнца има 2 

позначајни притоки и тоа Подолга (2,5 km) од десната страна и Иљков Поток (2,3 

km) кој е со повремен карактер, од левата страна. Истите, особено Подолга, 

придонесуваат за зголемување на протекот на главната река, која на влезот во 

н.м. Вевчани, веќе има просечен протек од околу 1 m3/sek. Непосредно во 

н.м.Вевчани, во Вевчанска Река (Матица) се влева Дупни Дол (2,3 km) кој ги 

прима и водите од Вевчанските извори. На тој начин, Вевчанска Река, низводно 

од Дупни Дол има протек од 1-5 m3/sek. Останатите водотеци – притоки на 

Подгоречка Река и на Беличка Река се мали и со повремен карактер, така што 

немаат некое посебно хидролошко значење за СП Вевчански Извори. 

Табела 2 Основни хидрографски карактеристики на сливовите во рамките на СП Вевчански 

Извори 

Од претходното е јасно дека водотеците во рамките на СП Вевчански 

Извори се релативно постојани и богати со вода, особено Вевчанска Река 

(Матица или Есејнца во горниот дел). Оваа река одводнува најголем дел од 

подрачјето. Ако се земе дека истата кај н.м. Вевчани има просечен протек од 

околу 2 m3/sek (заедно со водата од Вевчанските извори), произлегува дека 

годишно преку неа истекуваат 65 милиони метри кубни вода, што е значително 

над количеството вода што се добива од врнежите (13,5 милиони m3). Се 

поставува прашање од каде толкав „вишок“ на вода. Поради карбонатниот 

карактер на повисокиот дел на планината Јабланица, најверојатно дел од таа 

разлика е од Вевчанскиот цирк и локвата, а дел веројатно подземно доаѓа од 

сливот на Подгоречка Река (со Подгоречкиот цирк), па можеби дури и од сливот 

на Беличка Река. 

Р.бр Слив Површина km
2 

во % Средна вис. m Среден пад ° 

1.1 Есејнца 5,41 39,3 1566 25,7 

1.2 Подолга 3,01 21,9 1582 27,3 

1.3 Дупни Дол 2,34 17,0 1213 23,5 

1.4 Суви Дол 1,12 8,1 1260 27,2 

 Вевчанска сé 11,89 86,5 1471 25,8 

2 Подгоречка 0,58 4,2 1718 21,7 

3 Беличка 1,28 9,3 1475 20,3 

 Вкупно 13,75 100,0 1482 25,1 
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Слика 8 Хидрографска карта на Споменикот на природата Вевчански Извори 

5.6.3. Езера 

Во рамките на СП Вевчански Извори има и една микроакумулација кај 

месноста Јанков Камен, со преградување на водотекот Дупни Дол. Оваа 

акумулација има должина од 30-45 m, површина од 1100 m2 и длабочината до 4 

m, а вкупниот корисен волумен изнесува 3500 m3. Изградена е во 2010 година за 

рекреативни цели и нема некое посебно заначење. 

Иако не е во границите на СП Вевчански Извори, многу поголемо 

хидролошко значење за СП Вевчански Извори има Вевчанската Локва или 

Вевчанско Езеро. Иако е постојано природно глацијално - циркно езеро, сепак 

неговата површина е променлива во текот на годината, во зависност од 

осцилациите што ги прави нивото на езерската вода. Така при апсолутно 

максимално ниво на езерската вода, Вевчанското Езеро има површина од 27 

807,3 m², при максимално ниво е 21 009 m², при средно тоа зафаќа 15 838 m², а 

при ниско ниво површината изнесува само 7 697 m². Најголемата должина е во 

правец југозапад - североисток и истата изнесува од 243 m при максимално ниво, 

до само 151 m при минимално ниво (Василески, 2008). Осцилациите се во врска 

со сезоната (влажна-сушна), количеството на врнежи, брзината на топење на 

снегот и др. Како што е напоменато порано, речиси е сигурно дека водата од 

езерото преку подземни пукнатини истекува кон Криви Вирој и сливот на Есејнца, 

односно во сегашните граници на СП Вевчански Извори. 
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5.7. Биолошка разновидност  

- ФЛОРА 

Флорно-вегетациската разновидност на СП Вевчански Извори е претставена 

преку доминантните хабитати и растителните заедници (вегетација), и 

карактеристичните растителни видови (флора).  

Валоризацијата е извршена според повеќе меѓународни критериуми, како 

што се следните:  

 IUCN Red List of threatened Plant species (Walter and Gillet 1998)  

 BERN Convention 

 Habitat Directive Annex II b, Annex IV b 

 CORINE - Европската и национална CORINE листа 

 CITES – Convention on International Trade in Endagered Species of Wild 

Fauna and Flora 

 Листа на Строго заштитени диви видови на Република Македонија. 

Листа  I, 1  МЖСПП (Службен весник РМ, бр. 139 (2011) 

 Листа на Заштитени диви видови на Република Македонија. Листа  I, 1  

МЖСПП (Службен весник РМ, бр. 139 (2011) 

Таксономијата и номенклатурата на растителните видови е во склад со 

Prodromus florae peninsulae Balcanicae (Hayek, 1924-1933), Flora Europaea (Tutin et 

al., 1964-1978) и Флора на Република Македонија (Мицевски, 1985-2005; 

Матевски, 2010).  

Во текот на валоризацијата земени се предвид експертските, како и 

резултатите од Студијата за состојбата со биолошката разновидност на 

Република Македонија (Country study for Biodiversity of the Republic of Macedonia-

first Nationa Report)(2003), како и Страегијата и акциониот план за заштита на 

биолошката разновидност на Република Македонија (Biodiversity Strategy and 

Action Plan of the Republic of Macedonia)(2004). 

Во текот на 2015 година во повеќе наврати се реализирани теренски 

истражувања на повеќе локалитети во истражуваното подрачје. 

Флорновегетацискиот увид на теренот е направен во појасот на брдските 

пасишта пасишта, шумските заедници се до појасот на планинските пасишта.  

Направена е флорно-вегетациска валоризација според погоре наведените 

критериуми во поглавјето методологија. Од спроведената валоризација се 

добиени следните резултати: 
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- IUCN Црвена листа на загрозени растителни видови (1998): 

 Minuartia baldaccii (Halácsy) Mattf.  

 Soldanella pindicola Hausskn.  

 Pinus peuce Griseb.  

 Viola eximia Form  

 Solenanthus scardicus Bornm.  

- CORINE видови: 

 Lilium albanicum Griseb.     E 

 Botrychium lunaria (L.) Swartz.    AL 

- Видови од листата на Значајни растителни подрачја (Important Plant 

Areas) во Република Македонија: 

 Minuartia baldaccii (Halácsy) Mattf.    A(iv)   

 Soldanella pindicola Hausskn.     A(iv)   

 Pinus peuce Griseb.      A(iv)   

 Viola eximia Form       A(iv)   

 Solenanthus scardicus Bornm.     A(iv)   

 Trifolium pilczii Adam.                       A(iv)   

 Lilium albanicum Griseb.                    A(iv)  

- Locus classicus: 

 Fritillaria macedonica Bornm.  

 Hieracium heteromixtum O. & E. Behr 

 Dianthus jablanicensis Micev. 

 Soldanella dimoniei Vierh. 

- Локални ендемити: 

 Dianthus jablanicensis Micev. 

- Единствени наоѓалишта во Македонија: 

 Nigritella nigra f. rosea 

 Alchemilla gracillima  Rothm.  

 Ranunculus montanus Willd.  

 Campanula thymphaea Hausskn. 

 Erica herbacea L. 

- (1-5) наоѓалиште во Македонија: 
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 Sanguisorba officinalis  

 Alchemilla plicatula Gandoger  

 Berberis croatica  

 Cryptogramma crispa (L.) R. Br  

 Pulsatilla vernalis (L.) Miller  

 Aconitum lamarckii Reich. var. macedonicum Micev.  

 Genista radiata (L.) Scop  

 Potentilla crantzii (Crantz) Beck  

 Euphorbia amygdaloides L. var. chaixiana (Timb.-Lagr.) Boiss.  

 Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz  

 Lilium chalcedonicum L. 

 Kitaibelia vitifolia L. 

 Huperzia sellago (L.) Bernh.  

 Delphinium peregrinum  Pawl.  

 Alchemilla staminea Busser.  

 Alchemilla heterotricha Rothm.  

 Trifolium badium  Screb.  

 Polygala alpestris  

ВЕГЕТАЦИЈА - ТРЕВЕСТИ ЗАЕДНИЦИ (на поширокиот простор помеѓу 

Вевчанско Езеро и Крстец)  

Растителни заедници кои се развиваат на планината Јабланица кои се 

вклучени во Resolution No. 4 (1996) (!) листата на загрозени природни 

хабитати кои бараат специфични конзервациски мерки  

! 31.46 вриштини со Bruckenthalia 

31.46 ass. Trifolio-Ericetum carneae Riz. prov.  

! 41.1  Букови шуми   

41.192  ass. Festuco heterophyllae-Fagetum Em 1965 

41.192  ass. Calamintho grandiflorae-Fagetum Em 1965 

41.1923 ass. Asyneumo pichleri-Fagetum (Em 1961) Dzwonko et al  1999, 

corr. Matevski et all 2011 

! 41.7  Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods  

41.73   ass. Querco-Ostryetum carpinifoliae Ht. 1938 
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41.762  ass. Quercetum frainetto-cerris macedonicum Oberd. 1948 em. Ht. 

1959  

41.7696 ass. Orno-Quercetum petraeae Em 1968 

Растителни заедници кои се развиваат на планината Јабланица кои не се 

вклучени во  Resolution No. 4 (1996)  

36.1111 ass. Thlaspi-Plantaginetum atratae Ht. 1936 

36.391 ass. Festucetum paniculatae Ht. 1937 

41.91  ass. Castanetum sativae macedonicum (Rudski 1938) Nik.1951 

54.48  ass. Caricetum macedonicae Ht. 1936 

54.48  ass. Carici-Narthecietum scardici Ht. 1935 

- ГАБИ   

Регистрирани се вкупно 178 видови, од кои 158 Basisiomycota, 16 

Ascomycota и 4 Mixomicota. Најголемиот дел од видовите припаѓаат на следниве 

фамилии: Tricholomataceae (39), Boletaceae and Russulaceae (15), Polyporaceae 

(12), Cortinariaceae (10), Amanitaceae (6), а останатите фамилии се застапени со 

помал број видови. Најдобро истражени беа буковите шуми, каде се 

регистрирани 106 вида, потоа дабовите заедници со 49 вида, боровите насади со 

20 вида и 15 видови се најдени на ливади и пасишта. Од регистрираните видови 

на габи 124 се териколни, а 93 се лигниколни.  

Според извршената валоризација на видовите габи (Табела 5) утврдено е 

присуство на 4 вида (Agaricus macrosporus, Amanita caesarea, Boletus aereus and 

Boletus satanas) кои се наведени во Прелиминарна Црвена Листа на Макрогаби 

во Македонија, во категорија на видови загрозени од прекумерна експоатација. 

Исто така, детектирани се 12 вида на габи кои се наведени во Европска Црвена 

Листа на Макрогаби, од кои еден вид (Boletus satanas) според критериумот А, 4 

вида според критерумот B, шест вида според критериумот C и еден вид според 

критериум D.  

- ФАУНА  

- Инвертебратна фауна 

- Дневни пеперутки 

Според Меловски (2010) Планината Јабланица е богата со видови од 

групата на дневните пеперутки. Според истиот автор на Јабланица се 

детектирани пет фамилии со 107 детектирани видви. Детектирните фамилии се 

следните: Papilionide со 5 видови; Pieridae со 15, Lycaenidae со 33, Nymphalidae со 

45 и Hesperiidae со 9 видови.  

На територијата на заштитеното подрачје Споменик на природата 

Вевчански извори присутни се 8 видови кои се наведени во Европската црвена 
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листа на пеперутки, од кои 7 се наведени како речиси засегнати (NT), еден вид 

(Phengaris arion) е наведен како загрозен (EN). 

 Според директивата за живеалишта наведени се 7 видови од кои 3 вида се 

наведени во прилог II, 3 вида во прилог IV и еден вид (Polyommatus eroides) кој е 

наведен и во прилог II и во прилог IV.  

Согласно Бернската конвенција, утврдено е присуство на 4 вида кои се 

наведени во Прилог II од истата. 

- Тркачи  

Подрачјето на СП Вевчански Извори се карактеризира со присуство на 

голем број ендемични видови (35%). Балканските ендемити учествуваат со 24%, 

стеноендемитите со 7%, а локалните ендемити со 4% или три видови (Слика 16). 

Локалните ендемите т.е. видови распространети само на Јабланица се: Nebria 

macedonica rambouseki, Тapinopterus miridita jablanicensis и Tapinopterus 

rambousekianus.  

Најголем дел од ендемичните видови се среќаваат во природните и добро 

зачувани шумски екосистеми: Carabus neumeyeri, Carabus violaceus dryas, 

Carabus neumeyeri, Cychrus semigranosus montenegrinus, Licinus oertzeni albanicus, 

Molops rufipes steindachneri, Myas chalybaeus, Nebria (Nebria) kratteri valonensis, 

Tapinopterus miridita jablanicensis, Tapinopterus rambousekianus, итн. Покрај реките 

и потоците живеат некои значајни видови како што се: Asaphidion nebulosum 

balcanicum, Bembidion rhodopense, Bembidion hypocrita illyricum, Nebria jockischi 

jockischii. Во планинската зона, по камењарите и снежните остатоци живеат голем 

дел од ендемичните и другите значајни видови: Bembidion balcanicum, Bembidion 

bipunctatum nivale, Bembidion caucasicum, Calathus albanicus, Nebria macedonica 

rambouseki, Synuchidius ganglbaueri, Tapinopterus miridita jablanicensis, 

Tapinopterus rambousekianus, Zabrus albanicus jablanicensis. Исто така, големо 

значење за разновидноста на тркачите имаат ливадите и шумските чистини каде 

се среќаваат: Amara spp., Ophonus spp., Calathus ravasinii macedonicus, Carabus 

coriaceus excavatus. 

Единствени од тркачите со конзервациско значење се Carabus intricatus и 

Carabus convexus dilatatus кои се среќаваат во шумските, главно букови 

екосистеми. Carabus intricatus е близу засегнат заради намалувањето на добро 

зачувани шуми. Затоа, неговата заштита може да се обезбеди преку зачувување 

на стари шуми. 

- Вертебратна фауна  

- Водоземци  

Според теренските истраги, како и според достапните литературни податоци 

(Штерјовски и др. (2010)) на Планината Јабланица регистрирани се 11 видови на 

водоземци: : Lissotriton vulgaris (Обичен тритон), Ichthyosaura alpestris (Алпски 

тритон), Salamadra salamandra (Огнен саламандер), Bombina variegata (Огнена 
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жаба), Pseudepidalea viridis (Зелена крастава жаба), Bufo bufo (Обична крастава 

жаба), Hyla arborea (Гаталинка), Rana dalmatina (Поточна жаба), Rana graeca 

(Грчка жаба), Pelophylax ridibundus (Езерска жаба) and Rana temporaria (ливадска 

жаба). 

- сите видови се наоѓаат на Бернската конвенција, од кои 4 вида се 

наведени во Прилог II, а преостанатите 7 се наведени во Прилог III 

- на Директивата за живеалишта наведени се 5 од идентификуваните 

видови 

- во Емералд мрежата е вклучен еден од идентификуваните видови  

- на CITES не се наоѓа ни еден од идентификуваните видови  

- на црвената листа на IUCN се наведени сите идентификувани видови, но 

истите се оценети како најмалку загрозени 

- Влекачи  

Според теренските истраги, како и според достапните литературни податоци 

(Штерјовски и др. (2010) на Планината Јабланица идентификувани се 20 видови 

на влекачи: Eurotestudo hermanni (Херманиева желка), Testudo graeca (Грчка 

желка), Emys orbicularis (Блатна желка), Algyroides nigropunctatus (Лушпест 

гуштер), Podarcis muralis (Ѕиден гуштер), Podarcis erhardii (Македонски гуштер), 

Podarcis tauricus (Степски гуштер), Lacerta trilineata (Балкански зелен гуштер), 

Lacerta viridis (Зелен гуштер), Lacerta agilis (Планински гуштер), Anguis fragilis 

(Слепок), Platyceps najadum (Џитка), Zamenis longissimus (Ескулапов смок), Elaphe 

quatuorlineata (Ждрепка), Coronella austriaca (Медена змија), Dolichophis caspius 

(жолт смок), Natrix tessellata (Рибарка), Natrix natrix (Белоушка), Vipera ammodytes 

(Поскок) и Vipera berus (Шарка). 

- сите видови се наоѓаат на Бернската конвенција, од кои 6 вида се 

наведени во Прилог II, а преостанатите 14 се наведени во Прилог III 

- во Директивата за живеалишта наведени се 17 од идентификуваните 

видови 

- Во Емералд мрежата се вклучени 4 видови  

- на CITES листата се наоѓаат два од детектираните видови   

- на црвената листа на IUCN се наведени 16 видови оценети како најмалку 

загрозени, еден вид како ранлив и 3 вида како скоро засегнати. 

- Птици 

Според теренските анализи како и Студијата за валоризација на Планината 

Јабланица подготвена од страна на Македонското еколошко друштво на 

планината Јабланица вклучувајќи го и Споменикот на природата Вевчански 

извори, регистрирани се вкупно 86 вида на птици прикажани во табелата подолу. 
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Од спроведента валоризација на идентификуваните видови на птици, 

утврдено е дека: 

 11 видови се наоѓаат на Анекс I, 2 вида на Анекс II/A и 12 видови на Анекс 

II/B од Директивата за птици (2009/147/EC) 

 64 видови се наведени во Анекс II, а 15 видови во Анекс III од  

Конвенцијата за заштита на Европските диви видови и природни хабитати 

(Бернска конвенција),  

 Сите идентификувани видови се оценети како најмалку загрозени според 

Црвената листа на IUCN; 

 26 од идентификуваните видови на птици се наведени во Анекс II од 

Директивата за заштита на миграторните диви видови (Бонска конвенција) 

Врз основа на податоците добиени од спроведените теренски активности 

утврдено е дека: 

- 48 видови птици се гнездат во дабовите шуми, а еден вид доаѓа во 

дабовите шуми во потрага по храна; 

- 30 видови птици се гнездат во буковите шуми; 

- во појасот на високо-планински пасишта гнездат 19 видови на птици, а 

истиот во потрага по храна го посетуваат 4 видови. 

во населените места гнездат 22 вида птици и 10 видови кои овде се 

прехрануваат. 

- Цицачи  

Врз основа на податоците добиени од спроведените теренски активности 

утврдено е дека од вкупно 47 видови цицачи присутни во заштитеното подрачје: 

 12 видови се наведени во Анекс II а 19 видови во Анекс III на Конвенцијата 

за заштита на Европските диви видови и природни живеалишта (Бернска 

конвенција),  

 2 вида се наведени во Анекс I и 5 видови во Анекс II на Директива за 

заштита на миграторните диви видови (Бонска конвенција) 

 11 видови се наведени и во Анекс II и во Анекс IV, дополнително 4 видови 

се наведени само во Анекс IV и 2 вида се наведени во Анекс V од 

Европската директива за живеалишта (EU habitats directive),  

Според Црвената листа на IUCN од идентификуваните видови 1 вид е 

наведен како ранлив (Dinaromis bogdanovi), три видови се наведени како речиси 

засегнати (Rhinolopus euryale, Myotis mystacinus, Miniopterus schreibersi) и 35 

видови се наведени како најмалку загрозени. 
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5.8. Социо – Економски карактеристики  

5.8.1. Население  

Во границите на споменикот на природата Вевчански извори се опфатени 

две населени места: Горна Белица и Вевчани. 

Селото Горна Белица е сместено во најгорниот тек на Беличка река, на 

надморска висина од 1.310 m. Селото е поврзано со Струга преку селото Вишни 

асфалтен пат долг 17 km, како и со Вевчни, исто така преку асфалтен пат со 

должина од 5 km. Во 1961 година во селото биле регистрирани 27 жители, но од 

1981 до денес само едно или две лица се регистрирале со постојана адреса на 

живеење во Горна Белица (Табела 3). Во селото се наоѓаат околу 120 викенд 

куќи и одморалиште со околу 40 легла изградено од поранешното Македонското 

електростопанство кое подоцна е предадено во сопственост на Македонската 

православна црква. 

Табела 3 Движење на бројот на жители во Горна Белица и Вевчани 

Населба 
Жители 

1961 1981 1994* 2002* 2014* 

Вевчани 2706 2625 2447 2433 2465 

Горна Белица 27 0 2 1 - 

Вкупно 2733 2652 2449 2434 - 

 

Вевчани е седиште и единствената населба во општината Вевчани - 

најмалата Општина во Македонија со површина од само 35 km2. До населбата се 

доаѓа преку локалниот пат што се одвојува од регионалниот патен правец Струга 

- Дебар со вкупна должина до населбата од 4 km. Од населбата во правец кон југ 

постои локален пат за селото Октиси кој е асфалтиран. Вевчани е поврзано со 

асфалтиран пат и со селата Подгорци и Горна Белица. 

Во последните неколку децении популацијата на селото бележи благ, но 

постојан тренд на опаѓање. Во 1961 година во Вевчани живееле 2706 жители, 

додека со пописот од 2002 година биле регистрирани 593 домаќинства со 2433 

жители (1229 мажи и 1204 жени) од кои 2419 биле од македонска етничка 

припадност. Според податоците на Државниот завод за статистика за природниот 

прираст и миграционите движења за периодот 2003-2014, ваквиот тренд се 

задржал и во периодот после последниот попис во 2002 година.  

5.8.2. Образование и здравство  

Во рамките на споменикот на природата Вевчански извори не постојат 

образовни и здравствени установи. Во н.м. Вевчани работи основното училиште 

„Страшо Пинџур“ како едно од првите училишта во Македонија со настава на 

македонски јазик. Училиштето е основано во 1835 година кога работело во 
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рамките на „Долна Црква“ – Света Богородица. Во 2013 година е пуштена во 

употреба нова училишна зграда, а во 2015 година и нова спортска сала. Според 

Државниот завод за статистика2, во учебната 2013-2014 училиштето го 

посетувале 234 ученици, од кои 117 биле женски. Во оваа учебна година 

учениците наставата ја следеле во 8 од 9 одделенија и 18 паралелки. Наставниот 

кадар вклучувал 26 наставници од кои 15 биле жени.  

Во Вевчани здравствена заштита се одвива на ниво  на примарна   и 

специјалистичка здравствена заштита во рамките на Јавната здравствена 

организација (ЈЗО) „Светозар Чочороски”. Оваа организација има здравствени 

амбуланти (пунктови) и во селата Лабуништа, Боровец, Јабланица, Велешта, 

Татеши и Подгорци. Во рамките на ЈЗО „Светозар Чочороски“ има и модерно 

опремена лабораторија и рендген.  Во оваа организација работат 68 лица. Покрај 

тоа, во Вевчани работат и 3 приватни ординации, 4 приватни стоматолошки 

ординации и една аптека со вкупно 27 вработени. 

5.8.3. Стопански активности 

Според Статистичките годишници на Државниот завод за статистика, во 

2003 година во Вевчани биле регистрирани 159 деловни субјекти, додека во 2014 

година тој број изнесувал 102. Со оглед на промените во класификацијата на 

дејностите по сектори кои ги користи Државниот завод за статистика, деталните 

податоци за деловните субјекти по сектори на дејности е даден во две посебни 

табели (Табела 4 и Табела 5). Треба да се наспомне дека во периодот 2006 -2008 

Статистичките годишници не содржат податоци за деловните субјекти.  

Табела 4 Податоци за деловните субјекти во Вевчани за периодот 2003-2009 

Сектор на дејност 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Вкупно деловни субјекти 159 172 194 - - - 105 

Трговски друштва и трговци поединци 86 98 54 - - -  

Претпријатија 56 55 115 - - -  

Останати (установи, организации, здруженија) 17 19 25 - - -  

Земјоделство, лов и шумарство 8 8 8 - - - 3 

Вадење на руди и камен 1 1 1 - - - 0 

Преработувачка индустрија 6 6 7 - - - 7 

Градежништво 57 65 72 - - - 42 

Трговија на големо, трговија на мало, поправка на 

моторни возила, моторики и предмети за лична 
61 63 69 - - - 27 

                                                

2
 Основни и средни училишта на почетокот на учебната 2013/2014 година, Државен завод за статистика, 2014 

година 
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употреба и за домаќинствата 

Хотели и ресторани 5 5 6 - - - 5 

Сообраќај, складирање и врски 2 2 2 - - - 2 

Активности во врска со недвижен имот, 

изнајмување и деловни активности 
1 1 1 - - - 4 

јавна управа и одбрана 3 3 2 - - - 0 

Образование 1 1 1 - - - 1 

Здравство и социјална работа 1 1 2 - - - 8 

Други комунални, културни, општи и лични 

услужни активности 
13 16 23 - - - 5 

Извор на податоците: Статистички годишници на Државен завод за статистика (2004-2015) 

Природните ресурси во границите на споменикот на природата Вевчански 

извори директно поддржуваат неколку стопански гранки во Вевчани, пред се 

секторите земјоделство, шумарство, лов, рибарство и угостителство. Сепак, 

треба да се наспомене дека во текот на последните десеттина година бројот на 

деловни субјекти во општината Вевчани бил далеку поголем во секторите 

градежништвото и трговијата.   

Табела 5 Податоци за деловните субјекти во Вевчани за периодот 2010-2014 

Сектор на дејност 2010 2011 2012 2013 2014 

Вкупно деловни субјекти 110 101 107 99 102 

Микро 60 69 83 75 76 

Мали 49 32 24 23 25 

Средни 1 0 0 1 1 

Земјоделство, шумарство и рибарство 6 4 5 8 7 

Преработувачка индустрија 9 7 8 7 7 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 0 0 2 1 1 

Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со 

отпад и дејности за санација на околината 
1 1 1 1 1 

Градежништво 41 38 37 32 35 

Трговија на големо, трговија на мало, поправка на моторни возила, 

мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата 
24 23 23 19 21 

Транспорт и складирања 2 2 3 3 1 
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Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 8 5 7 7 9 

Стручни, научни и технички дејности 2 6 6 5 5 

Административни и помошни услужни дејности 1 0 0 0 0 

Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување 1 0 1 1 1 

Образование 1 1 1 2 2 

Дејности на здравствена и социјална заштита 7 9 8 8 7 

Уметност, забава и рекреација 3 1 1 1 1 

Други услужни дејности 4 4 4 4 4 

Извор на податоците: Статистички годишници на Државен завод за статистика (2004  - 2015) 

Според Статистичките годишници на Државниот завод за статистика, во 

периодот 2003-2005 година во секторот „Земјоделство, лов и шумарство“ биле 

активни 8 деловни субјекти. Според истиот извор, во периодот 2010-2014 година, 

во секторот „Земјоделство шумарство и рибарство“ биле активни од 4 (во 2011) 

до 8 (2013) деловни субјекти. 

Според Пописот на земјоделството, спроведен во 2007 од Државниот завод 

за статистика, 139 домаќинства од Вевчани поседувале шума со вкупна 

површина од 20,39 ha. Од нив 19,6 ha биле чисти насади од листопадна шума, 

додека само 0,54 ha биле чисти насади од иглолисни видови. Според истиот 

извор, за сопствените потреби во 2007 година домаќинствата исекле вкупно 36 

m3 дрвна маста од која 21 m3 во шума додека 15 m3 биле исечени вон шума. Овој 

извор исто така наведува дека четири домаќинства во општината Вевчани 

поседувале рибници за пастрмка со вкупна површина од 100 m2 и капацитет од 

212 m3. 

Според Пописот на земјоделството од 2007 во Вевчани биле регистрирани 

742 лица кои работеле во 300 индивидуални земјоделски стопанства. Најголем 

дел од овие лица (433) истовремено се занимавале со одгледување на посеви и 

насади како и одгледување на животни. Исклучиво со одгледување на посеви и 

насади се занимавале 296 лица, додека само 8 лица исклучиво се занимавале со 

одгледувале животни. Од земјоделците во општината 733 лица вложувале 

повеќе од 50 работни часа работејќи на индивидуалните земјоделски стопанства, 

но земјоделството било единствена активност само за 180 лица. Во 2007 година, 

273 индивидуални земјоделски стопанства во Вевчани вршеле наводнување на 

површина од 58,24 ha. Најголем дел од наводнуваните површини биле ливади 

(26,9 ha), додека 22,58 ha од површините биле под жита. Од вкупно 159,04 ha 

земјоделско земјиште во општината, 60,66 ha биле ливади, 56,5 ha биле под 

ораници бавчи и куќни градини, додека 11,71 ha биле под лозови насади. 

Детален преглед на површините на користено земјоделско земјиште по категории 

на територијата на општина Вевчани е даден во Табела 27.  
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Според податоците од службената веб страница на општина Вевчани, во 

населбата биле регистрирани вкупно 453 невработени лица, од кои 282 биле 

мажи. Изворот не наведува за кој период се однесуваат податоците. Според 

повеќе написи и известувања од медиумите, во 2014 година бројот невработени 

лица во Вевчани изнесувал 10-15% од вкупното работоспособно население. 

Општината Вевчани исплаќа парична социјална помош на 13 корисници. 

5.8.4. Јавна инфраструктура  

Јавната инфраструктура на територијата на споменикот на природата 

Вевчански извори е слабо развиена што секако придонесува за зачувување на 

природноста на подрачјето. Од вкупната должина на патишта на територијата на 

заштитеното подрачје, само неколку километри се под асфалт и тоа: патот кои ги 

поврзува Вевчани и Горна Белина, во должина од 5 km и патот низ селото 

Белица, во должина од околу 1,6 km.  

Во однос на сообраќајната поврзаност, Вевчани се наоѓа на 4 km од 

регионалниот пат Струга-Дебар кој по долинатана реката Црн Дрим води кон 

градот Дебар, а понатаму продолжува кон Маврово (т.н. западна туристичка 

магистрала) и се надоврзува на магистралата М-4 продолжувајќи кон Скопје. 

Преку истиот регионален пат, во правец на југ, Вевчани е поврзано со градот 

Струга. На почетокот на овој град, претходно споменатиот рагионален пат се 

надоврзува повторно на магистралата М-4 (дел од коридорот 8), така што 

Вевчани се поврзува со другите позначајни регионални и магистрални правци кои 

водат кон сите населени места во државата и надвор од неа. Поврзаноста по 

воздушен пат со Европа и Светот се одвива преку аеродромот ,,Св. Апостол 

Павле„„ кој е оддалечен 20 km од Вевчани. Исто така, Вевчани има добра 

географско-туристичка положба во однос на останатите туристички мотиви (како 

на пример, Охридското Езеро, градот Струга и сите негови туристички мотиви, 

селата Ташмаруништа, Вишни и Горна Белица и др., пределот Малесија заедно 

со Глобочичкото Езеро и сите останати околни природни и антропогени 

туристички мотиви). 

Селото Горна Белица е приклучено на струшкиот водоснабдителен систем 

за чии потреби во 2003 година биле зафатени водите од изворот кај селото Горна 

Белица кој се наоѓа на надморска висина од 1.590 m и има капацитет од 120 l/sek. 

Селото е исто така поврзано на електроенергетската мрежа но во него 

недостасува систем за одведување и третман на отпадните води. 

Вевчани се снабдува со вода за пиење преку два независни системи и тоа: 

(1) систем за водоснабдување на високата зона на населбата за чија потреба се 

зафатени изворите на локалитетот „Црвен Кладенец“ на надморска висина од 

1.900 m и резервоар со волумен од 25 m3 кој се наоѓа на надморска висина од 

983 m; и (2) систем за водоснабдување на долна зона со зафаќање на Вевчански 

извори на надморска висина од 313 m. Околу 90% од домаќинствата во Вевчани 

се поврзани на фекална канализација. За отпадните води од домаќинствата и 
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индустриските објекти изградена е пречистителна станица за грубо 

пречистување. Дел од атмосферските води се одведуваат преку каналите за 

наводнување, додека дел се сливаат по сообраќајниците и се испуштаат во 

отворените речни корита. 

Снабдувањето со електрична енергија на Вевчани се одвива преку 

трафостаницата ,,Суво Поле“ со две трафо единици од по 4 MVA каде се врши 

конверзија на напонот од 35 на 10 KV. Високонапонската мрежа е главно 

воздушна, а во населбата се лоцирани повеќе трафостаници: 

 БТС 10/0,4 KV 400 KVA “Стружанка”-индустриска 

 СТС 10/0,4 KV 250 KVA "Бералиште" 

 СТС 10/0,4 KV 100 KVA"Црква” 

 ЧСТС 10/0,4 KV 100 KVA”Грд гребје” 

 ЧСТС 10/0,4 KV 160 KVA”Попој” 

 ЧСТС 10/0,4 KV 100 KVA"Детска градинка" 

 ЧСТС 10/0,4 KV 160 KVA”Амбуланта” 

 

5.8.5. Културно наследство  

На подрачјето на споменикот на природата Вевчански извори не се 

регистрирани споменични целини или градби од културно-историско значење. Во 

селото Горна Белица се среќаваат повеќе цркви и тоа: Свети Тројца, Света Петка 

и Света Недела. На околу еден километар на север од населбата се наоѓа и 

манастирот Свети Наум кој веројатно потекнува од 10-от век. Во рамките на 

подрачјето се наоѓа археолошкиот локалитет Бојкоска Браненица (доцна антика) 

кој е незаштитен и невалоризиран. Од сакралните објекти на подрачјето треба да 

се спомене Св. Спас (Горни манастир) кој се наоѓа во планината западно од н.м. 

Вевчани, на надморска височина од 1300 м. За овој манастир Нушиќ во 1892 год. 

забележал дека ”тука светецот се населил откако, според легендата, минал 

повеќе места“. На локалитетот Вевчанска Голина, на надморска височина од 

околу 2000 метри, во 200 година била започната изградбата на манастирот Свети 

апостол Петар и Павле, а во чест  на 2000 години од христијанството и мисијата 

на апостол Павле во Македонија. Се верува дека апостол Павле на едно свое 

патување престојувал во Струшко, при што се разболел од маларија и се лекувал 

во една од многубројните пештери на планината Јабланица.  

На територијата на општина Вевчани, надвор од границите на споменикот 

на природата Вевчански извори, се наоѓаат повеќе објекти од старата профана и 

сакрална архитектура и археолошки локалитети.  

Вевчанскиот карневал - еден од најпознатите карневали во Република 

Македонија – секако претставува значаен дел од културното наследство на 

Вевчани. Се смета дека оваа манифестација е стара повеќе од 1400 години и 
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претставува интересен спој меѓу паганското и современото. Вевчанскиот 

карневал се празнува на 13 и 14 јануари секоја година и е посветен на Св. 

Василиј Велики. Учесниците – василичари – се маскирани поединци и групи од 

сите возрасти организирани по маала. Од 1993 година карневалот е член на 

Здружението на европските карневалски градови. 

Во Вевчани има повеќе цркви, параклиси и манастири. Црквата Св. Никола 

(Горна Церкоф) е соборна црква, односно трикорабна базилика, осветена во 1876 

година. За оваа црква е значајно е да се спомене иконостасот кој е изработен од 

познатиот Дичо Зоограф со тајфата. Црквата Свети Спас (Долни Свети Спас), на 

локалитетот Бела Плоча, се наоѓа на влезот од Вевчани од неговата 

североисточна страна. Црквата Света Варвара се наоѓа северно од населбата до 

селските гробишта. Во минатото била параклис кој, во Кралството на Југославија 

го носел и името Свети Сава. Параклисот Свети Димитрија се наоѓа северно од 

населбата во месноста Падарница. Параклисот Света Петка се наоѓа северно од 

Вевчани, во непосредна близина на параклисот Свети Димитрија и е последно во 

низата светилишта што ја формираат правата линија исток-запад. Параклисот 

Света Среда се наоѓа во месноста Извор. Во него има извор со света вода за која 

се верува дека помага при лечење на жени кои немаат род, поради што го добил 

и името ”женска вода”. Параклисот Света Недела се наоѓа во месноста Извор и 

изграден е на поток. Црквиштето Свети Јован исто така се наоѓа во месноста 

Извор. Ова свето место е означено со икона на светецот на кого му се палат 

свеќи. 

5.8.6. Шуми  

Планинскиот масив Јабланица но кој се наоѓа Споменикот на природата 

“Вевчански Извори“, се одликува со значителен шумски диверзитет кој 

допринесува за тоа да оваа планина преставува едно од важните растителни 

подрачја во Македонија. На планината Јабланица застапени се поголем број на 

видови дрвја но сепак доминираат буката и дабот горун. Најголем дел од шумите 

се составени од широколисни (листопадни) видови дрвја, а помaл дел од 

иглолисни (зимзелени) видови дрвја. На ваквиот состав влијание имале 

природните услови на подрачјето, вкупните историски прилики и активностите на 

човекот. Денешната состојба со иглолисните видови во голема мера е резултат 

на  активностите за пошумување и интродукција на иглолисни видови дрвја кои 

се спроведувани од шумскосто стопанство „Јабланица” од Струга. 

На планината Јабланица се среќаваат чисти и мешани шуми. Чистите се 

составени со доминантно учество (над 90% од вкупниот број дрвја) од еден вид 

дрво, најчесто бука или даб горун, додека мешаните се составени со различно 

учество од два или три вида, најчесто горун, бел габер и плоскач. 

Во рамките на заштитеното подрачје Споменик на природата Вевчански 

Извори најголем дел од површините се под шуми, при што доминираат 

листопадните шуми (Слика 9). Најголем дел од нив се под бука, но се среќаваат и 
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дабови и костенови шуми. Буковите шуми главно се од генеративно потекло, што 

укажува на тоа дека тие во најголем дел добро се сочувани и покрај тоа што во 

нив се спроведувани одредени стопански активности. Дабовите шуми се 

среќаваат по пониските и источните делови од подрачјето, како и на помали 

површини во одредени присојни енклави. Во однос на квалитетот и сочуваноста 

тие се доста послаби од буковите шуми, а само на одредени мали површини 

може да се сретнат и добро сочувани дабови состоини. Шумите од питом костен 

имаат посебно значење бидејќи питомиот костен преставува ценет шумски и 

овошен вид на дрво. Месното население има посебен однос спрема овој вид 

дрво и во голема мера ги користи неговите плодови. Сепак значителен дел од 

овие шуми се зафатени и со болеста рак по кората на питомиот костен поради 

што има сушење на постарите дрвја. Со цел спречување на сушењето на овие 

шуми на одредени делови вршени се чисти сечи поради што обновата е од 

вегетативно потекло и создадени се т.н. изданкови шуми од питом костен.  

Иглолисните шуми во подрачјето се создадени по вештачки пат преку 

пошумување на ерозивни и обесшумени шумски површини. Најголем дел од нив 

се од: црн и бел бор, но се среќаваат и други видови. Во вевчанските шуми, 

единечно или во групи се среќаваат и поголем броја на други видови дрвја, како 

што се: дива цреша, планински јавор, црн јасен, сорбус, габер и други. 

На дел од површините се среќава и силно деградирана нискостеблеста 

вегетација, која е настаната со уништување на дел од дабовите и буковите 

шумски заедници, а на западните делови од подрачјето во регионот на Горна 

Белица се среќава субалпска букова шума. 
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Слика 9 Распределба на површините во СП Вевчански извори 

Во административен поглед шумите од планината Јабланица се поделени 

на шумскостопански единици со кои управува подружницата шумско стопанство 

„Јабланица” од Струга и помал дел подружницата шумско стопанство „Стогово” 

од Дебар кои се во состав на Јавното претпријатие „Македонски шуми”-Скопје, 

како и дел даден на управување на општина Вевчани согласно Закон за 

прогласување на заштитено подрачје Вевчански Извори во категоријата 

Споменик на природа (Службен весник на РМ, бр. 39/12). 

Шумите на планината Јабланица се опфатени во две цели шумскостопански 

единици и тоа: „Јабланица - Ќафасан” и „Јабланица” и дел од шумскостопанската 

единица „Модрич - Стогово”.  

Вкупната површина во Споменик на природата Вевчански Извори е дадена 

во табела 6.  

Табела 6 Поделба на шумите и шумскосто земниште 

Ред

бр. 

Седиште на 

управувачот  

Шумско стопанска 

единица 

Вкупна површина 

(ha) 

Обраснато со 

шума (ha) 

друго земјиште 

(ha) 

1 
Општина 

Вевчани  
 1370,00 1005,81 364,19 
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    ВКУПНО  1370,00 1005,81 364,19 

Од изнесеното во табела 18 се гледа дека од 1370,00 ha вкупната површина  

1005,81 ha или 73,4%  се обраснати со шума, а 364,19 ha или 26,6%  се под друго 

земјиште. Треба да се има во предвид дека со овие 1370,00 ha до пред 

прогласувањето на заштитеното подрачје „Вевчански извори‟‟ стопанисуваше 

Подружницата шумско стопанство Јабланица од Струга и тие се евидентирани во 

шумскостопанската единица Јабланица - Ќафасан. 

Според сопственоста, шумите на планината Јабланица, (како и во Р. 

Македонија), се во државна или приватна сопственост.  Шумите на верските 

заедници имаат статус на приватна сопственост. И покрај тоа што на теренот се 

среќаваат шуми во различна сопственост, точна евиденција за површините нема. 

Во Посебните планови за стопанисување со шумите, поради недоволо 

расчистените имотно-правни односи тие не се евидентирани и не се располага со 

валидни податоци. Единствено во евиденција на Агенцијата за катастар на 

Република Македонија има податоци за сопственоста на шумите, кои се водат по 

катастарски општини, но тие не се јавно достапни, па затоа не може да се 

располага со нив. Сепак на теренот, особено во околината на селата одреден 

дел од шумите се во приватна сопственост и со нив стопанисуваат приватните 

сопственици.  

Сепак според одредени нецелосни и неофицијални податоци со кои се 

располага во шумскостопанската евиденција над 90% од шумите на планината 

Јабланица се во државна сопственост. 

Од стопански и еколошки аспект, најраспространети и најзначајни се 

следните шумски растителни заедници: 

 ass. Quercetum frainetto – cerris macedonicum – заедница на даб плоскач и 

даб цер 

 аss. Orno-Quercetum petreae - заедница на шуми од даб горун 

 ass. Festuco heterophyllae Fagetum – заедница на подгорска букова шума  

 ass. Calimintho grandiflorae – Fagetum - заедница на горска букова шума 

 ass. Asyneumo pichleri-Fagetum и  

 ass.Castanetum sativae macedonicum. 

 

5.8.7. Туризам и рекреација  

Во текот на изработката на овој План не беа достапни податоци за бројот на 

посетители на споменикот на природата Вевчански извори. Сепак, може да се 

каже дека Вевчанските извори се најпосетената локација на подрачјето, како од 

домашните, така и од странските туристи. Учениците од основните училишта 

ширум Македонија се вбројуваат меѓу почестите домашни посетители. Во 2014 

година, Министерот за образование и наука донесе Правилник со кој се 

пропишува начинот на изведувањето на училишните екскурзии како посебни 
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вонучилишни облици на воспитно - образовната работа што се изведуваат 

надвор од училиштето со цел да се реализираат конкретни цели од наставите 

програми. Правилникот ги пропишува на местата, локалитетите и објектите на кои 

екскурзиите се организираат и изведуваат, во кои се вклучени и Вевчански 

извори.   

Меѓу посетителите на подрачјето се вбројуваат и голем број на  

привремените жители кои имаат свои семејни или викенд куќи во селото Горна 

Белица во кои тие престојуваат за време на празниците или годишните одмори, 

најчесто во летната сезона. Секако, и постојаните жители на населеното место 

Вевчани редовно го посетуваат заштитеното подрачје заради рекреација или 

посета на светите места.  

Во изминатата декада беа превземени повеќе активности и иницијативи за 

развојот на алтернативните форми на туризам во подрачјето. Најголем напредок 

е постигнат со уредување на Вевчанските извори и развојот на туристичката 

понуда во Вевчани. Во текот на 2007 година Центарот за стручно оспособување 

при Федерацијата на планинарските спортови на планината Јабланица 

организираше обука и практичен испит на трисетина водачи на планина за 

добивање на лиценцата А за планинарски водичи. Неодамна, планината 

Јабланица беше опфатена со проектот „Балканската планинарска авантура“ со 

кој се планира да се обележат вкупно 37 транснационални планинарски патеки на 

Шар Планина, Бистра, Дешат, Крчин, Стогово, Јабланица, Галичица и на Баба.  

Во антропогените туристички вредности се вбројуваат културно - 

историските споменици, етно-социјалните туристички мотиви и манифестациите. 

Имено, Вевчани е мошне стара населба и просторот на кој се простира бил 

населен уште од времето на антиката. Сведок за тоа е локалитетот ,,Вајтос„„ кој 

се наоѓа на еден од краците на стариот римски пат ,,VIA EGNATIA„„. Во оваа 

населба културата е мошне развиена. Тоа се забележува преку низа на настани, 

градби, верувања, традиции и сл. Верувањата и традицијата што ја има Вевчани 

во својата вера се докажува со постоењето на бројни цркви, манастири и 

параклиси.  

Амбиенталната култура е исто така богата, а тоа се должи на познатите 

Вевчански мајстори, а тука може да го споменеме и еден од поновите изградени 

објекти која се вбројува во функција на туризмот, т.е. ,,Порта Вевчани„„. Освен 

старите куќи, архитектурата на објектите и сл., тука се вбројуваат и водениците и 

валавиците. Дел од старите куќи се соодветно прилагодени и уредени и се 

ставени во функција на туризмот. 

Во етно-социјалните туристички мотиви се вбројува носијата, која, пак, денес 

сè помалку може да се сретне во употреба, но сепак како нејзин репрезентативен 

претставник може да се истакне Културно-уметничкото друштво ,,Дримкол„„ – 

Вевчани, а истата се забележува и кај главните актери на добро познатиот 
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настан Василица, односно “Свети Васиљја“ или како што уште се нарекува 

Вевчански Карневал кој претставува своевидна туристичка атракција. 

Манифестациите како туристички мотиви се бројни. Имено, како позначајни 

се: Меѓународната ликовна колонија “Вевчански видувања“, културната 

манифестација “Топол културен бран“ која е во покровителство на 

Министерството за култура и се одржува секое лето. Понатаму, непосредно пред 

одржувањето на Василица, односно Вевчанскиот Карневал, Културно-

уметничкото друштво “Дримкол“ го одржува својот годишен концерт, а следниот 

ден (12 Јануари) во центарот на Вевчани се одржува целовечерен концерт со 

настап на познати имиња како од нашата земја, така и од странство, а исто така, 

во летниот период присутни се и некои спортски натпреварувања кои имаат свој 

придонес во локалниот туризам. Населбата Вевчани има и Дом на културата во 

кој е сместена кино салата, а постои и аматерска театарска група – Патувачки 

театар “Поклонисе и падни“, која поставува на сцена драмски текстови врз основа 

на Вевчанскиот немирен дух, а со тоа ја продолжува театарската традиција која 

датира од 1936 година. 

Меѓу поновите иницијативи за развој на туризмот на планината Јабланица е 

и изградбата на ски-центар. Имено, АД МЕПСО, во рамките на својата 

корпоративна политика за општествена одговорност, изработи Физибилити 

Студија и Мастер План за изградба на скијачки центар на планината Јабланица. 

Според службената веб страна на компанијата, овие документи ја “дефинираат 

специфичната област за развивање на проектот, односно ги идентификуваат 

најдобрите области за развивање на сместувачките капацитети и областите за 

скијање, ги даваат идејните решенија за оптималната изграба на ски центарот, 

пазарната анализа и неговата финансиска изводливост3.“ Потенцијалните 

локалитети за изградба на ски центар се наоѓаат во општината Вевчани, а 

пристапот е преку живописната населба Вевчани.  

Материјалната база за развој на туризмот може да се каже дека е солидна, 

а истата е во понатамошен развој. Имено, постојат повеќе автентични и модерни 

угостителски објекти (ресторани, помал хотел, пансиони, кафе-барови, 

планинарски дом со ресторан и сл.), кои располагаат со вкупно околу 650 

седишта, нешто повеќе од 100-ина легла, а исто така на располагање се нешто 

повеќе од 50-ина легла во домовите на локалното население. На самиот пат кон 

изворите постои и сувенирницата ,,Самовила„„ каде што може да се најдат бројни 

и разновидни стари раритетни и нови современи предмети и сувенири. Вевчани е 

населба со развиена инфраструктура и бројни природни потенцијали. Има 

изграден водовод, канализација, целосно е електрифицирано и со целосно 

изградена патна мрежа и асвалтирани и поплочени улици. Поврзано е со редовен 

автобуски превоз до градот Струга. 

                                                

3 http://www.mepso.com.mk/Vesti.aspx?itemVID=336 
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Кога се во прашање перспективите за развој на туризмот во Вевчани може 

да се каже дека истите интензивно се предмет на работа. Соодветните природно-

географски карактеристики земени во целост, нудат одлична можност за 

понатамошно оптимално развивање на туризмот. Тие соодветно се 

надополнуваат со антропогените вредности кои се застапени на овој простор. 

Поради тоа, потребна е поголема ангажираност на сите соодветни надлежни 

институции, со цел поголем развој, унапредување и искористеност на можностите 

и облиците на туризам кои се на располагање во Вевчани. Притоа, од големо 

значење е почитувањето на веќе постоечките вредности без нивно нарушување 

при поинтензивното развивање на туризмот.  

Еден од најзначајните катализатори во развојот на туризмот секако 

претставува и маркетингот. Имено, во таа насока се оценува дека потребно и 

неопходно е истиот соодветно и мошне поинтензивно да се вклучи во самиот 

развој на туризмот, притоа, потребно е да се создаде и соодветна 

инфраструктура која ќе служи како придружна алатка на маркетингот (соодветен 

објект кој ќе служи во функција на туризмот и истиот ќе биде лоциран на 

соодветна местоположба, а во негов склоп постои можност за создавање на 

електронска апликација која овозможува мрежно поврзување на туристичките 

капацитети). 

За реализирање на сите претходно напоменати потенцијали и нивно 

развивање и унапредување неминовно е вклучување на соодветен 

мултифункционален кадар кој има широки познавања кои се потребни за 

функционално и правилно одвивање на туризмот, а може да се каже дека 

Вевчани истиот го поседува. 

Развојот на одржливиот туризмот во границите на Споменикот на природата 

Вевчански Извори, вклучувајќи ја и општина Вевчани е во насока на координиран 

пристап кон развојот на туристичката инфраструктура и кон управувањето со 

посетителите. 

За понатамошен развој и промоција на ова заштитено подрачје ќе бидат 

потребни консултации и вклучување на сите засегнати страни, локалните 

заедници и организациите од јавниот, приватниот и доброволниот сектор. 

Природните карактеристики со кое се одликува ова заштитено подрачје се 

повеќе преставува атракција на домашните и странските посетители. 
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6. ЗОНИ НА УПРАВУВАЊЕ  

Заштитените подрачја се разликуваат според зонирањето во зависност од 

степенот на потребната заштита на природните живеалишта и растителни и 

животински видови и во зависност од потребите за користење на земјиштето од 

локалните заедници. Зонирањето е координирано со целите на заштитата кои се 

однесуваат на природните вредности кои се штитат. Зонирањето е поврзано со 

степенот на потребна заштита на природата и се движи од исклучување на 

секакво човеково влијание на предметното подрачје, до определување на 

користење на природно подрачје за различни човекови активности. Според тоа, 

зонирањето е основата за определување на управувањето како на заштитеното 

подрачје во целост, така и на негови одделни делови. 

Согласно Законот за заштита на природата (член 93), во заштитените 

подрачја се воспоставуваат следните зони (Слика 10):  

 Зона за строга заштита;  

 Зона за активно управување;  

 Зона за одржливо користење; и  

 Заштитен појас. 

Слика 10 Карта на предлог зони во СП Вевчански Извори 
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6.1. Зона на строга заштита  

Зоната за строга заштита опфаќа подрачја со високи природни и 

конзервациски вредности во кои човековото влијание е минимално или не е 

потребно. Генерално, главната цел на оваа зона е да се зачуваат природните 

вредности и природните процеси. Согласно Македонскиот Закон за заштита на 

природата, член 104, оваа категорија претставува дел од заштитеното подрачје 

со највисок интерес за заштитата, што се карактеризира со изворни, 

неизменети карактеристики на екосистемите, или има сосема мали промени 

како резултат на традиционални управувачки практики. Оваа зона треба да 

вклучува исклучителни, посебни или уникатни вредности, т.е. историски важни 

локалитети, важни живеалишта, ендемски и загрозени видови. Во овие 

подрачја природните процеси преовладуваат така да развојот на 

инфраструктура од било каков тип не е дозволен.  

Поради тоа што главната цел на оваа зона е зачувување на природните 

вредности и природните процеси, основната цел на управувањето е ригорозна 

контрола и мониторинг, како и спроведување на научни истражувања, со цел 

брзо откривање на негативните влијанија доколку настанат и брзо преземање на 

потребните мерки во исклучителни ситуации. 

Според член 10 од Закон за прогласување на “Вевчански Извори“ за 

споменик на природа (Сл. Весник на Р. М. бр.39/12) во зоната за строга заштита 

дозволено е вршење мониторинг и спроведување научни истражувања. 

Во рамките на вкупната територија на заштитеното подрачје Споменик на 

природата Вевчански Извори потенцирани се три површини кои се оценети како 

значајни и вклучени во предлог-зона на строга заштита: 

- Пошироката зона околу самите Вевчански Извори. Зафаќа површина од 

1,7 ha 

- деветвената шума во близина на манастирот Свети Спас. Зафаќа 

површина од 148,3 ha 

- Високопланински дел. Зафаќа површина од 44,6 ha 

 

6.2. Зона на активно управување  

Зоните за активна заштита ги покрива подрачјата кои порано имале голема 

природна вредност и во кои се потребни значителни интервенции на човекот 

заради заштита и конзервација или, доколку е неопходно, за реставрација и 

ревитализација на нивните природни особености. Општо, во оваа категорија се 

вбројуваат подрачјата чии суштински особености би се измениле без активно 

управување, т.е. би дошло до губење на биолошката разновидност или 

осиромашување на разновидноста на пределот. Исто така, овие зони покриваат 

подрачја во кој локалните жители ги користат природните ресурси екстензивно 

(пр. пасишта и ливади, шуми и земјоделско земјиште). Според член 105 од Закон 
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за заштита на природата , оваа зона е зона од голем интерес за заштитата, во 

која се потребни поголеми управувачки интервенции заради реставрација, 

ревитализација или рехабилитација на живеалиштата, екосистемите и другите 

елементи на пределот. 

Според член 11 од Закон за прогласување на “Вевчански Извори“ за 

споменик на природа (Сл. Весник на Р. М. бр.39/12) во зоната за активно 

управување дозволени се активности на управување кои се однесуваат на 

манипулирање со живеалиштата и со видовите, како и активности од економски 

карактер, кои немаат негативно влијание на примарната цел на заштита, како 

екотуризам или традиционално екстензивно земјоделство. 

Според извршената валоризација, во рамките на заштитеното подрачје 

Споменик на природата Вевчански Извори диференцирани се два локалитета со 

степен на заштита - активно управување: 

- Костенова шума. Зафаќа површина од17,0 ha 

- Локалитет Плоча, околу девствена шума над манастирот Свети 

Спас. Зафаќа површина од 174,1 ha 

 

6.3. Зона за одржливо користење 

Општо, намената на зоната за активно управување е зачувување на пониски 

вредности. Оваа зона се управува заради други причини кои се важни за 

зачувување на заштитеното подрачје како целина. Оваа зона е еден вид на 

компромис помеѓу целите за зачувување на заштитеното подрачје и неговото 

користење. Во ситре традиционални земјоделски активности треба да се 

применат принципите на одржлив развој така да не се загрозат главните цели за 

зачувување на природата. 

Според член 12 од Закон за прогласување на “Вевчански Извори“ за 

споменик на природа (Сл. Весник на Р. М. бр.39/12) во зоната за одржливо 

користење претставува значителен дел од заштитеното подрачје кој не поседува 

високи вредности за заштитата, каде што се наоѓаат инфраструктурни објекти, 

објекти на културното наследство, типови на шумски насади коишто не се 

карактеристични за подрачјето, како и населени места со околното земјоделско 

земјиште. Зоната на одржливо користење зафаќа површина од  977,9 ha.  

6.4. Заштитен појас – "buffer" зона 

Заштитните појаси се лоцирани околу надворешните граници на 

заштитеното подрачје или помеѓу различните зони во самото заштитено 

подрачје. Овие заштитни појаси се определуваат со цел да се намалат 

ефектите од соседните подрачја надвор од заштитеното подрачје врз 

природните вредности кои треба да се штитат или да се намалат влијанијата 

од една зона врз друга во самото заштитено подрачје. Во надворешниот 

заштитен појас управувањето и контролата може да бидат воспоставени 
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директно, врз основа на заеднички договор со трета страна, или преку 

просторни планови. Заштитните појаси во самото заштитено подрачје може да 

се користат за заштита помеѓу делови од заштитеното подрачје, т.е. помеѓу 

зоните за активно управување и зоната за одржливо користење. Заштитниот 

појас е дефиниран во член 107 од Законот за заштита на природата..  

Меѓутоа, треба да се спомене и тоа дека во случај на воспоставување на 

"buffer" зона околу границата на СП не значи и воведување на било какви 

ограничувања за корисниците на просторот и за локалното население, туку 

напротив тоа е можност за поврзување на интересите на сите жители на 

Општината со интересите и заштитата на Споменикот на природата “Вевчански 

Извори“. 

Прелиминарните зони се определени врз основа на достапните податоци 

и постојните услови на теренот. Со цел да се постават основите за подобро 

управување со заштитеното подрачје “Вевчански Извори“ беа земени предвид 

сите постоечки документи, стратегии, студии, планови и акциони планови. Една 

од важните работи кои исто така треба да се има предвид е мислењето на 

локалната заедница без чија долгорочна поддршка не е можна одржлива и 

перспективна заштита. 
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7. ПРЕГЛЕД НА ЗАКАНИ  

 

И покрај утврдените вредности, заштитеното подрачје Споменика на 

природата Вевчански Извори е изложено на бројни закани кои може да ја 

намалат неговата вредност. Дел од заканите се веќе постоечки. Меѓу заканите, 

особено се издвојуваат:  

 Изградба на градежни објекти и конструкции во границите на 

заштитеното подрачје,  

 Сечење на шумски површини 

 Изградба на асфалтни, макадамски и земјени патишта низ локалитетот,  

 Криволов, 

 Изградба на канали, доводи, одводи низ, од или кон заштитеното 

подрачје,  

 Формирање на (диви) депонии и фрлање на отпад во или покрај 

локалитетот,  

 Антропогено-предизвикана претерана ерозија на локалитетот, со која 

забрзано се уништуваат биодиверзитетот, гео-вредностите и сл. (преку 

користење на природни материјали (камен и песко), пожари, 

уништување на природната вегетација, претерано движење на луѓе и 

добиток, користење на тешки возила, изградба на објекти и др.),  

 Пожари, преку кои може да се уништат шумските и тревестите 

заедници, гео-вредности и сл.  

 Закани кои произлегуваат директно или индиректно од климатските 

промени (засилена ерозија, напукнување и дробење на гранитоидните 

карпи, промена на локалните климатски елементи и др.).  

 Изградба или подигање на несоодветно димензионирани и лошо 

пејсажно вклопени туристички објекти на локалитетот (видиковци, места 

за одмор, големи инфо-табли, патеки, угостителски и сместувачки 

објекти, жичарници, зип-линии, мото-крос патеки и др.), особено доколку 

се без експертски надзор и проценка од аспект на геодиверзитет,  

 Несоодветна или претерана посета и престој на локалитетот, особено 

доколку е надвор од обележани стази и места,  

 Вештачки акумулации 
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8. Сегашни проблеми со животната средина во и околу 
планскиот опфат 

Табела 7 Генерални проблеми со елементите на животната средина во Споменикот на 

природата “Вевчански Извори“ 

Елементи на 
Стратегиска оцена на 
животната средина  

Проблем  Релевантно за 
предметниот 

опфат 

Воздух  
 

Загадување на воздухот од стационарни ложишта 
(домашни ложишта во зимскиот период) 

Х 

Климатски фактори (Не)користење на обновливи извори на енергија Х 
Користење на огревно дрво како извор за затоплување √ 
Ниска јавна свест за енергетска ефикасност √ 

Води Загадување од отпадни води (комунални и индустриски) Х 
Загадување од отпадни води од нестандардните депонии √ 
Недостаток на вода за пиење во летниот период X 
Непостоење на комплетна атмосферска канализација  X 

Неодветна или недоволна инфраструктура за 
водоснабдување и одведување на отпадни води  

√ 

Почва  
 

Загадување на почвата од неконтролирана употреба на 
хемиски заштитни средства  

X 

Загадување на водата која се користи за наводнување со 
отпадни води  

X 

Ерозија на почвата  √ 

Биодиверзитет 
(флора и фауна) 

Непочитување на забраните за лов на загрозени видови  √ 

Неконтролирано сечење на шумите  √ 

Пејзаж Постоењето на диви депонии кои го нарушуваат 
визуелниот изглед 

√ 

Отпад  
 

Постоечката депонија не ги исполнува стандардите 
согласно законските барања 

√ 

Постоење на диви депонии покрај реките и патиштата √ 
Неселектирање на отпадот (комунален и индустриски)  X 
Немање евиденција за создаден отпад, особено за 
посебните текови на отпад 

X 

Ниска јавна свест во однос на постапувањето со разни 
видови на отпад 

√ 

Население  Низок животен стандард и миграција на населението  √ 
Намалување на работно способно население поради 
затворање на индустриски капацитети  

X 
 

Човеково здравје  Не постоење на континуирано следење на влијанието на 
загадувањето на животната средина врз здравјето на 
луѓето  

X 

Материјални добра Постоење на бесправни градби √ 
Зафаќање на обработливо земјиште со индустриски 
капацитети 

√ 
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9. Преглед на главните цели на предметниот плански 
документ 

 

Примарната цел на визијата е да се обезбеди заштита и зачувување на 

природното наследство преку соодветно управување со природните вредности, 

почитувајќи го притоа воспоставениот режим на заштита (зонирање) на 

заштитеното подрачје. Истовремено, визијата се базира и на овозможување 

услови за развој на одржливтуризам во функција на локален економски развој и 

едукација. 

Заштитеното подрачје Споменик на природата Вевчански Извори со 

своите хидролошки, геоморфолошки и биолошки карактеристики преставува 

претпознатлив и примамлив бренд. Подрачје каде спонтано се одвиваат сите 

природни процеси, каде со вклучување на сите засегнати страни преку развој 

на одржливото користење на природните ресурси и развојот на еко-туризмот 

овозможува бенифит на локалните заедници имајќи ги предвид нивните 

економски, социјални и културни потреби.  

Од Визијата за СП “Вевчански Извори“ и Законот за заштита на природата 

произлегуваат и основните цели на заштита и управување со ова заштитено 

подрачје. 

Врз основа на Законот за заштита на природата и Визијата за Споменикот 

на природата Вевчански Извори, утврдени се Основните цели на заштита и 

управување со Споменикот за периодот 2019-2029 година:    

a. Заштита, зачувување и унапредување на хидролошките, геолошките и 

биолошките карактеристики на локалитетот за сегашните и идните 

генерации; 

b. Одржливото користење на природните ресурски како основна придобивка 

на локалното насесление; 

c. Подршка, развој и промоција на еко-туризамот во насока на локалениот 

економски развој; 

d. Подигање на јавната свест кај сите целни групи за вредноста и значењето 

на Споменикот во насока на негова заштита и зачувување.  

e. Да се воспостави и промовира одржливо управување со споменикот на 

природата Вевчански Извори 

За секоја од Основните цели предложени се посебни цели  со кои 

сеопфатно се опишуваат резултатите кои треба да се постигнат. Тие се 

индикатори и мерливи стандарди кои ќе овозможат објективна оцена за 

прогресот во имплементацијата на основните цели односно Визијата за иднината 

на Споменикот на природата. 
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 Заштита на хидролошките и геоморфолошките вредности на подрачјето 

 Заштита на значајните видови и природните живеалишта и да се 

обезбеди поволна состојба на зачуваност 

 Следење на ефектите од спроведените активности за заштита и 

зачувување на природните вредности на подрачјето 

 Одржливо користење на диви видови растенија и животни 

 Одржливо користење на шумските екоситеми 

 Потик и подршка за развој на традиционално сточарство и органско 

производство на храна 

 Воспоставување на соодветна туристичка инфраструктура 

 Развој на палета на туристички и рекреативни услуги за посетителите 

 Намалување на заканите и негативните влијанија, врз природните 

вредности на Споменикот, од туристичко-рекреативните активности 

 Воспоставување на инфраструктура за информирање и едукација на 

поситителите 

 Развој на програми за печатени, видео и аудио материјалиж со 

едукативен карактер за вредностите на СП „Вевчански Извори“ 

 Да се обезбеди професионален персонал и техничка опрема потребни 

за ефикасно управување со заштитеното подрачје 

 Учество и соработка во управувањето 

 Финансирање 

 Планирање на управувањето 
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10. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ 

 

Идниот развој на планскиот опфат директно ќе влијае на социо-економската 

положба на населението, развој на општината и подобрување на квалитетот на 

живеење во однос на економските параметри.  

Реализацијата на предметната планска документација  треба да се 

реализира под надзор и контрола на секој од планираните објекти со неминовно 

почитување на стандардите за животната средина. 

При спроведување на планскиот документ треба да се земе во предвид 

сегашната состојба со најосетливите елементи на животната средина на 

планскиот опфат, односно еколошките проблеми и истиот да се насочи кон 

остварување на погодни услови за одржлив социо-економски и културен развој, 

развиена урбана и рурална инфраструктура и чиста и здрава животна средина. 

Доколку реализацијата на ГУП остане на „do nothing“  или (“business as usual 

scenario”) сценарио, односно планскиот документ не се спроведе, состојбата со 

животната средина и здравјето на луѓето ќе биде иста, непроменета со 

тенденција на континуирано влошување: 

- Отсуство на намена на просторот во согласност со воспоставените зони 

на заштита;  

- Неисполнување на барањата на национално ниво и барањата на ЕУ за 

заштита на природните вредности и реткости, како и биолошката 

разновидност;  

- Неусогласеност на националните, регионалните и локалните интереси за 

економски и стопански развој со целите на развој на заштитеното 

подрачје;  

- Неусогласеност на планските и секторските документи донесени во 

Република Македонија во однос на користење на просторот, заштита на 

животната средина и социо-економски развој;  

- Неусогласен развој на инфраструктурата во согласност со намената на 

земјиштето во Споменикот на природата и зоните на заштита;  

- Недефинирани мерки и активности за планирање на просторот, 

користење на ресурсите, заштита на животната средина, природното 

наследство и социо-економски развој;  

- Недефинирани надлежности и одговорности за имплементација на 

мерките и активностите;  

- Идентификуваните хидролошки и геолошки вредности ќе подлежат на 

негативни влијанија, што може да допринесе за нивна деструкција; 

- Значајните видови и живеалишта би биле под силен антропоген 

притисок; 
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- Можна е појава на неконтролирана експлоатација на шумските површини 

на територијата на заштитеното подрачје; 

- Појава на бесправни градби со несоодветни дејности на пропишаните од 

страна на повисоките плански документи и потврдени од планот, а што 

директно ќе влијае врз загадување на медиумите на животна средина; 

- Неможност за искористување на туристичките можности кои ги нуди 

подрачјето, 
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11. ВРСКА И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
СО ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ И 
СТРАТЕГИИ 

Донесувањето и реализацијата на просторните и урбанистичките планови 

во Р. Македонија е дел од поширок концепт и процес на обезбедување на 

рамномерен и одржлив просторен развој, чија што главна цел е да се 

обезбедат квалитетни услови за живеење, социо – економски развој и заштита 

и унапредување на животната средина и природата. Со оглед на фактот што 

станува збор за комплексен систем кој ги засегнува главните аспекти на 

живеењето и состојбата со животната средина, истиот е во интеракција со 

многу други плански документи, програми и стратегии.  

Поради потенцијалното постоење на директни и индиректни врски помеѓу 

предметниот план и други плански документи на локално, регионално, 

национално и/или глобално ниво, во рамките на постапката на стратешка оцена 

на животната средина потребно е да се анализира нивната компатибилност и 

усогласеност. Овој тип на анализа треба да утврди дали евентуално постои 

конфликт во усогласеноста помеѓу целите на различните плански документи, 

па доколку истата се утврди, тогаш потребно е дефинирање на мерки за 

обезбедување на компатибилноста.  

За потребите на анализата на врските и компатибилноста помеѓу планот 

за управување на С.П. вевчански Извори и другите плански документи, во 

рамките на постапката за СОЖС на предметниот план анализирани се повеќе 

плански документи на локално, регионално и национално ниво од следните 

клучни области: а) Управување со заштитени подрачја; б) Заштита на 

животната средина; в) Економски развој; г) Одржлив равој, д) Релевантни 

области – туризам, енергија, транспорт, социјална политика.  

Синхронизацијата на разгледуваниот плански документ со останатите 

постоечки планови, програми и стратегии перспективно ќе овозможи неговата 

реализација, покрај кон постигнувањето на директните цели на планот, помалку 

или повеќе да придонесе и кон реализација на целите на останатите планови. 

Со континуираната примена на ваквиот пристап, во рамките на СОЖС, се 

обезбедува едно системско решение за постигнување на висок степен на 

комплементарност на целите на одделните плански документи и оптимизирање 

на ефикасноста во нивното остварување, независно од нивната хиерархиска 

или друг вид на поврзаност.  

Овој тип на анализа дополнително ќе обезбеди информација околу 

степенот на интегрираност на целите на животната средина, дефинирани на 

национално или меѓународно ниво, во самиот плански документ. Тие сознанија 

всушност ќе ја дадат основата за дефинирањето на мерки за интегрирање на 

тие цели во планскиот документ, како и мерки за ублажување на негативните 

влијанија предизвикани од реализацијата на планскиот документ.  
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Придонесот на реализацијата на предметниот план кон постигнувањето на 

целите воспоставени на национално ниво во рамките националните планови, 

програми и стратегии е секако со исто толку гомема важност. Направена е 

проценка на комплементарноста и со најважните национални планови, 

програми и стратегии. Ваков тип на анализа во однос на плановите, 

стратегиите и програмите од меѓународна важност (разни директиви на ЕУ, 

ратификувани конвенции и сл.), тука е изоставена од две главни причини: 1) 

предметниот плански документ се однесува на мал опфат кој повеќе има 

локално/регионално значење; 2) многу од одредбите на овие плански 

документи од глобална важност во голема мерка се веќе интегрирани во 

анализираните национални, регионални и локални плански документи.  

 

Табела 8. Компаративна матрица на целите меѓу планските документи 

Плански документ  Цели на планскиот документ/цели на заштита на 
животната средина 

Компатибилност 

Просторен План на 
Охридско 
Преспанскиот 
Регион 2005-2020  

 

 

-Просторниот план на Охридско-преспанскиот регион, како 
долгорочен, интегрален, развоен документ, каде е 
дефинирана просторната организација на Регионот, има за 
цел создавање на порационална организација на различните 
видови на користење на земјиштето, како и нивна меѓусебна 
поврзаност, со што би требало да се избалансираат 
потребите од социо-економски развој, заштита на животната 
средина и нивото на техничката опременост на просторот.  
Цели на идниот економски просторен развој на Регионот се:  
-разместување на производните и услужни дејности во 
просторот врз принципот на рационално користење,  
-организирање и уредување на земјиштето;  
-унапредување и подобрување на патната поврзаност со 
поблиските и подалечни простори од Регионот со локални, 
регионални и меѓународни патни правци;  
-квалитативни структурни промени на стопанските сектори;  
-поттикнување на развојот на стопански недоволно 
развиените подрачја како детерминанта на позабрзан и 
порамномерен стопански развој;  
-алокација на производните и услужни дејности со примена 
на системска, материјална, едукативна и друга поддршка за 
зачувување, заштита и унапредување на природната и 
создадена средина.  

Рационално користење на 
просторот  
- Се спречува зафаќање на 
нови (неурбанизирани 
површини) за потребите на 
развојот  
- Воведување на системи за 
контрола на влијанијата од 
предметниот опфат врз ж.с 
(биолошка разновидност, 
отпадни води, ЦО)  

Просторен план на 
РМ  

 

- Остварување на посивок степен на функционална 
интегрираност на просторот и обезбедување на услови за 
поголема инфраструктура интеграција со регионот  

- Остварување на порамномерен регионален развој, со побрз 
развој на стопански недоволно развиените краишта  

- Менување на односот кон природната средина со 
системска, материјална, образовна и друга поддршка на 
нејзиното зачувување, заштита и унапредување  

- Зголемување на вработеноста  

- Интегрирање на барањата за одржување на соодветен 
квалитет на животната рседина при планирањето и 
реализацијата на стопанските активности  

- Штедење, рационално користење и заштита на природните 
ресурси и сл.  

- Контрола на влијанијата врз 
животната средина  
- Рационално и планско 
користење на просторот  
- Отварање нови работни 
места  
- Зголемување на животниот 
стандард  
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Национална 
стратегија за 
одржлив развој  

 

- Ги содржи главните одредби за одржлив развој на државата 
преку симулирање на стимулирање на еконосмкиот развој, 
отворањето на нови работни места, стимулирање на 
руралниот развој, рамномерен развој, заштита и 
унапредување на животната средина, здравјето на луѓето, 
намалување на сиромаштијата и сл.  

 

- Подобрување на заштитата 
на животната средина од 
влијанијата од опфатот  

- Економски развој и 
отворање на нови работни 
места  

- Стимулирање рамномерен 
развој (насочување 
инвестиции вон главниот 
град)  

Национален 
еколошки акционен 
план (НЕАП II)  

 

- Ги дефинира проблемите на животната средина и 
активностите / мерките потребни за нивно надминување.  

- Продолжување на процесот на приближување кон ЕУ 
политиките од областа на животната средина  

- Зголемување на степенот на исполнување на обврските кон 
регионалните и глобалните договори и дополнително 
вклучувања во меѓународните системи за заштита на 
животната средина.  

- Придонес кон 
постигнувањето на целите за 
заштита на животната 
средина од спроведувањето 
на предметниот план  

 

Национална 
стратегија за 
заштита на 
биолошка 
разновидност  

- Интегрирање на приоритетите за заштита на 
биодиверзитетот и природните екосистеми во разни развојни 
планови, стратегии и политики  

 

- заштита на биолошката 
разновидност преку 
имплементација на планот за 
управување со С.П. 
Вевчански Извори 

Национална 
стратегија за 
управување со 
отпад  и 
Национален план 
за управување со 
отпад  

- Дефинирање на основните принципи на одржливо 
управување со отпадот, вклучувајќи ја и хиерархијата на 
основните управувачки алтернативи  

- Насоки за сортирање на отпадот и повторно искористување 
на фракциите со економска вредност  

- Воспоставување на капацитети за управување со отпад и 
сл.  

- Управување со 
генерираниот отпад согласно 
новата регулатива  

 

Национална 
стратегија за 
туризам  

 

- развој на туризмот на национално ниво, социо-економски 
придобиввки  

 

- Обезбедување на 
контролиран развој на 
туризмот во С.П. Вевчански 
Извори и намалување на 
влијанието врз животната 
средина  

Стратегија за 
подигнување на 
јавната свест во 
животната средина  

 

- Пристапи за подобрување вклученоста на јавноста и 
подигнување на јавната свест за прашања од областа на 
животната средина  

 

- Можност за директно 
учество на јавноста во 
процесот на донесување на 
одлуки поврзан со 
усвојувањето на 
предметниот план, ефектите 
врз животната средина и 
мерките за нивна контрола 
(преку процесот на СОЖС)  

Стратегија и 
акционен план за 
имплементација на 
Архуската 
конвенција  

 

- Пристапи за подобрување вклученоста на јавноста и 
подигнување на јавната свест за прашања од областа на 
животната средина  

 

- Воспоставен механизам за 
директно учество на јавноста 
во процесто на донесување 
на одлуки поврзани со 
донесувањето и 
реализацијата на планот  

Националeн 
здравствено-
еколошки акционен 
план  

 

- Препознавајќи ги врските помеѓу состојбата на животната 
средина и здравјето на луѓето, НЗЕАП се залага за 
интегрирање на политиката и начелата на животната 
средина во здравствениот сектор  

 

- Подобрување на 
квалитетот на живот  

- Воведување на мерки за 
контрола на влијанијата врз 
животната средина  
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12. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

12.1. Генерални цели на заштита на животната средина 

Генералните цели на заштита на животната средина за предметниот 

опфат во најголема мера се базирани на законските барања, како и постојните 

планови, програми и стратегии на локално и национално ниво ниво. 

Дополнително во предвид се земени карактеристиките на предметниот опфат, 

моменталната состојба со животната средина, но и развојните перспективи 

подетално елаборирани во разгледуваниот план за управување на С.П. 

Вевчански Извори.  

Како генерални цели на заштитата на животната средина кои се 

однесуваат на планскиот опфат, но и на поширокото подрачје може да се 

издвојат: 

a. Заштита, зачувување и унапредување на хидролошките, геолошките и 

биолошките карактеристики на локалитетот за сегашните и идните 

генерации; 

b. Одржливото користење на природните ресурски како основна придобивка 

на локалното насесление; 

c. Подршка, развој и промоција на еко-туризамот во насока на локалениот 

економски развој; 

d. Подигање на јавната свест кај сите целни групи за вредноста и значењето 

на Споменикот во насока на негова заштита и зачувување.  

e. Да се воспостави и промовира одржливо управување со споменикот на 

природата Вевчански Извори 

Со оглед на тоа што разгледуваниот плански документ на повеќе места во 

текстот наведува дека планираниот развој треба да се реализира во согласност 

со постоечката регулатива, вклучувајќи ја и онаа од областа на животната 

средина, може да се заклучи постои основа за интегрирање на горенаведените 

цели на животната средина во самиот плански документ. Сепак, со оглед на 

фактот што можноста за интегрирање на целите на заштита на животната 

средина во планскиот документ, е само генерално констатирана, без да се 

наведат детали, една од целите на овој Извештај е да посочи можни практични 

начини за тоа. Сите тие препораки на мерки и активности обезбедуваат основа 

за интервенции во планскиот документ со цел подобрување на механизмите за 

заштита на животната средина од неговата реализација во иднина. Направен е 

обид овие препораки да бидат соодветно избалансирани, односно да се 

базираат не само аспектите поврзани со животната средина, туку и 

економските и еколошките аспекти, сè со цел да се овозможат услови за 

поттикнување на одржливиот развој. 
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12.2. Цели на Стратегиската оцена на животната средина на 

предметниот опфат 

 

Имајќи ги генералните цели на животната средина како појдовна основа, 

но и анализата на моменталната состојба на животната средина и 

потенцијалните влијанија од реализацијата на планскиот документ кој е 

предмет на оваа анализа, во Табела 9 се дефинирани специфичните цели на 

СОЖС. Тие цели се однесуваат на елементите на животната средина чијашто 

состојба беше претходно анализирана (воздух, вода, почва, биодиверзитет – 

флора и фауна, население, материјални добра, климатски фактори, културно 

наследство и пејсаж). Во истата табела дефинирани се посебни индикатори кои 

го овозможуваат следењето на реализацијата на целите на СОЖС во периодот 

на реализација на предметниот плански документ.  

Вака дефинираните цели на СОЖС даваат основа за разработка на 

мерките за контрола на влијанијата, но и самото следење на влијанијата кои ќе 

ја придружуваат реализацијата на планскиот документ. 

Табела 9 Специфични цели на СОЖС 

СОЖС област Цели на СОЖС Специфични цели на 
СОЖС 

Поврзаност на 
целите на СОЖС 
со целите на П.У. 

Индикатори на СОЖС 

Биодиверзитет  

 

Заштита и 
унапредување на 
биолошката 
разновидност и 
природното 
наследство  

 

-Подобрување на состојбата 
со биолошката разновидност 
преку заштита на 
екосистемите/живеалиштата, 
видовите и генетската 
разновидност,  

-Подобрување на постојните 
деградирани живеалишта и 
нивна ревитализација,  

-Намалување на 
притисоците и заканите врз 
биолошката разновидност,  

-Воспоставување на 
комплексен мониторинг на 
биолошката разновидност 
(видови, живеалишта, 
екосистеми, значајни 
подрачја).  

-Планирање на 
просторот во 
согласност со 
планските 
документи за 
заштита на 
биолошката 
разновидност, 
заштитеното 
природното 
наследство и 
предложените 
подрачја за 
заштита;  

-Просторен развој 
на Паркот со 
примена на 
принципите и 
стандардите за 
заштита на 
животната средина 
со што ќе се 
намалат 
притисоците врз 
биолошката 
разновидност;  

-Примена на мерки 
за заштита на 
биолошката 
разновидност;  

-Одржливо 
управување и 

-Трендови во заштитата на 
загрозени и значајни видови 
и живеалишта;  

- Трендови на усогласеност 
на просторниот развој на 
подрачјето во однос на 
планските и стратешки 
документи од повисок ранг за 
заштита на биолошката 
разновидност и природното 
наследство;  

-Трендови во управувањето 
со водите, почвите, шумите, 
земјоделството и сл.,  

-Стапка на 
загубени/загрозени и 
зачувани копнени и водени 
живеалишта и видови во 
однос на постојната состојба;  

-Трендови на применети 
компензациони мерки;  

-Површини покриени со 
шуми;  

-Извештај од 
валоризација/ревалоризација 
на биолошката разновидност 
во границите на Паркот и 
дефинирање на зоните на 
заштита врз основа на 
извршената ревалоризација;  
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искористување на 
шумите и 
шумското 
земјиште сл.  

-Валоризација 
/Ревалоризација 
на биолошката 
разновидност во 
границите на 
Паркот;  

-Мапирање и 
мониторинг на 
биолошката 
разновидност;  

-Број на спроведени кампањи 
за подигнување на јавната 
свест.  

Водни ресурси 

 

Заштита и 
унапредување на 
состојбата со 
водите  

 

-Одржливо управување и 
користење на водните 
ресурси,  

-Заштита, зачувување и 
подобрување на состојбата 
на водните екосистеми и 
екосистемите зависни од 
вода,  

-Намалување на штетните 
испуштања и постепено 
елиминирање на емисиите 
на опасни материи и 
супстанции во водите.  

-Зачувување на биолошката 
разновидност во рамките на 
интегрираното управување 
со водите.  

-Планирање на 
просторот во 
согласност со 
планските 
документи за 
одржливо 
искористување и 
управување со 
водите;  

-Планирање на 
просторот во 
согласност со 
потребите на 
подрачјето за 
одржливо 
искористување на 
водните ресурси;  

-Дефинирање на 
заштитни зони на 
Вевчанските 
Извори;  

-Имплементација 
на систем за 
управување со 
отпад;  

-Подобрен еколошки статус 
на водните тела;  

-Достапни податоци од 
мониторинг на површински и 
подземни води;  

-Тренд на одржани водни 
живеалишта;  

Почва Заштита и 
подобрување на 
квалитетот на 
почвата 

-Заштита на 
геоморфолошките вредности 
на почвата,  

-Заштита на почвата од 
загадување;  

-Зачувување на 
агробиолошката биолошката 
разновидност.  

-Заштита на почвата од 
деградација и губење на 
нејзината плодност,  

 

-Планирање на 
просторот во 
согласност со 
потребите на 
подрачјето и 
околното земјиште 
со цел одржливо 
искористување и 
намена на 
земјиштето;  

-Примена на мерки 
за одржливо 
управување и 
искористување на 
земјоделските 
површини и шуми;  

-Развој на 
подрачјето и 
околните населени 
места со примена 
на принципите и 
стандардите за 
заштита на 

-Стапка на применети 
компензациони мерки;  

-Трендови на применети 
добри пракси во 
земјоделството, 
шумарството, користењето 
на вода и заштита од порои и 
ерозија;  

-Трендови на пошумување;  

-Трендови на емисии на 
загадувачки материи во 
животната средина;  

-Воспоставен регионален 
систем за управување со 
отпадот.  
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животната 
средина;  

-Примена на мерки 
за заштита од 
ерозија;  

-Имплементација 
на систем за 
управување со 
отпад.  

Воздух и 
климатски 
промени 

Подобрување на 
квалитетот на 
воздухот и 
намалување на 
емисиите на 
стакленички гасови  

 

-Одржување и подобрување 
на квалитетот на воздухот,  

-Ограничување на 
загадувањето на воздухот до 
нивоа кои не ги загрозуваат 
природните системи,  

-Ограничување на емисиите 
на воздух во согласност со 
стандардите за квалитет на 
воздухот,  

-Намалување на емисиите 
на стакленички гасови и 
зголемено искористување на 
обновливи извори на 
енергија,  

-Намалување на причините и 
последиците од климатските 
промени.  

-Примена на мерки 
за подобрување на 
квалитетот на 
воздухот;  

-Производство на 
енергија од 
обновливи извори 
на енергија;  

-Имплементација 
на систем за 
управување со 
отпад;  

 

-Тренд на емисии во 
амбиентниот воздух;  

-Тренд на производство и 
користење на енергија од 
обновливи извори.  

-Применети мерки за 
управување со отпадот;  

-Трендови на применети 
добри пракси во 
производните активности, во 
земјоделството, 
шумарството и управување 
со отпадни води и отпад;  

-Површини на уништена 
шумска вегетација.  

Население и 
здравје на 
луѓето 

 

 

Заштита и 
унапредување на 
здравјето на 
населението 

-Подобрување на медиумите 
и областите од животната 
средина;  

-Подобрување и заштита на 
здравјето на луѓето;  

-Подобрување на 
социоекономската состојба 
(вработување, зголемување 
на приходите, демографски 
развој, намалување на 
миграцијата);  

-Подобрување на 
инфраструктурата;  

-Подобрување на квалитетот 
на живот на луѓето.  

-Планирање на 
просторот во 
согласност со 
законските 
прописи за 
урбанизација и 
користење на 
земјиштето, како и 
во однос на 
планските 
документи од 
повисок ранг;  

-Креирање услови 
за урбано и хумано 
користење на 
просторот преку 
изработка на 
урбанистичка 
документација;  

-Развој на 
подрачјето со 
примена на 
принципите и 
стандардите за 
заштита на 
животната 
средина;  

-Одржливо 
искористување на 
земјоделските 
површини и шуми;  

-Имплементација 
на мерки за 

-Трендови во намената и 
користењето на земјиштето;  

-Број на изградени 
туристистички локалитети;  

-Трендови на воспоставени 
бизниси;  

-Трендови во туристичката 
понуда (број на туристи; 
остварени приходи и сл.);  

-Трендови на загадување во 
медиумите од животната 
средина, 
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подобрување на 
состојбата на 
медиумите во 
животната 
средина;  

Културно 
наследство 

Заштита и 
унапредување на  
културното 
наследство 

-Зачувување на историските 
градби, археолошки 
наоѓалишта и други важни 
културни локалитети. 

-Развивање на 
посебни програми 
од областа на 
културата со 
акцент на 
поддршка на 
локалните 
културни друштва 
и групи, негување 
на духовните и 
материјални 
вредности на 
селото: етно-
паркови и куќи, 
музеи, библиотеки, 
летни школи и 
колонии и сл.  

-Тренд за заштита на 
културно наследство;  

-Тренд на зачуваност на 
културното наследство во 
подрачјето и надвор од него.  

Материјални 

Добра 

Заштита и 
унапредување  на 
материјалните 
добра  

Намалување на количините 
на генериран отпад и негово 
одржливо управување,  

-Изградба, заштита и 
подобрување или санација 
на системите за 
водоснабдување, третман на 
отпадни води,  

-Подобрување и ефикасно 
користење на постојната и 
изградба на нова 
транспортна 
инфраструктура,  

-Подобрување и ефикасно 
користење на постојниот 
начин на снабдување со 
електрична енергија и 
изградба на нова 
електроенергетска 
инфраструктура и преносна 
мрежа.  

- Поставување на 
инфраструктура на локации 
кои не располагаат со 
значајни природни 
вредности.  

-Планирање на 
просторот во 
согласност со 
постојните 
материјални добра 
и потребите од 
изградба на нови 
со цел 
постигнување 
одржлив 
просторен урбан 
развој на 
подрачјето  и 
околните населени 
места;  

-Изградба на 
системи за 
собирање и 
третман на 
отпадни води;  

-Изградба на 
транспортна и 
комуникациска 
инфраструктура;  

-Воспоставување 
систем за 
управување со 
отпадот.  

- Број на изградени системи 
за водоснабдување и 
третман на отпадни води и 
отпад;  

- Воспоставен регионален 
систем за управувањето со 
отпад.  
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13. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Усвојувањето на предметниот план и неговата реализација се очекува да 

резултира со низа на позитивни ефекти од аспект на подобрување на заштитата 

на биолошката разновидност, животниот стандард и квалитетот на живеење на 

луѓето. Исто така, би се постигнал повисок степен на заштита, организација, 

инфраструктурно подобрување и уредување на просторот, со што би се излегло 

во пресрет на заштитата на С.П. Вевчански Извори кој е во рамките на опфатот. 

Носењето на овој план ќе овозможи отворање на инвестициски циклус кој ќе 

значи подобрување на економските перформанси на општината и решавање на 

значајни социјални прашања. Покрај тоа, реализацијата на планското решение се 

очекува да придонесе и кон нови вработувања (редовни во планираните 

активности), размена на добра и услуги, зајакнување на заштитата на 

биолошката разновидност, поттикнување на дополнителни инвестиции и сл.  

Според погоре кажаното, може да се заклучи дека усвојувањето и 

реализацијата на предметниот план ќе има силна економска оправданост. Но, со 

оглед на тоа што реализацијата на планот неизбежно би била придружена со 

серија на влијанија врз животната средина, важно е истите соодветно да се 

идентификуваат и евалуираат, сè со цел да се развијат мерки чиешто 

интегрирање во планската документација ќе овозможи минимизирање на 

негативните и максимизирање на позитивните ефекти од самата реализација на 

планот. Во овој дел од Извештајот направена е анализа на потенцијалните 

влијанија од реализацијата на предметниот плански документ врз следните 

елементи на животната средина (Согласно барањата на Уредбата за содржината 

на извештајот за стратегиската оцена на животната средина („Службен весник на 

РМ― бр. 53/05, 81/05, 24/07):  

 Биодиверзитет;  

 Население;  

 Човеково здравје;  

 Почва;  

 Вода;  

 Воздух;  

 Климатски фактори;  

 Материјални добра;  

 Културно наследство.  

 

Притоа анализирани се директните, секундарните, синергистичките, 

кумулативните, кратко-, средно- и долгорочните ефекти, како и привремените и 

трајните, позитивни и негативни ефекти врз животната средина. Резултатите од 

анализата се систематизирани во Табела 10, по која следува наративен дел во 

кој истите се подетално елаборирани. 
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Табела 10. Матрица за идентификација и оценка на влијанијата 
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Влијание 

Карактер на 
влијанието  
(+/-) 

+ + + + + + + + -/+ + 

Тип на влијанието 
(директ./секундарни/ 
кумул./синергетски 
ефекти) 

директ. директ. 
секунд. 

 
директ. директ. директ. Кумул. директ. / директ. 

Јачина на влијанието 
(голема/средна/мала) 

голема средна мала голема голема мала мала средна / мала 

Краткотрајни/ср.роч/до
лготрајни ефекти 

долгор
оч. 

долгороч
. 

долгороч. 
долгоро

ч. 
долгоро

ч. 
долгоро

ч. 
долгороч. долгороч. / 

долгороч
. 

Континуирани/ 
привремени ефекти 

контин
уирани 

континуи
рани 

континуи
рани 

контину
ирани 

контину
ирани 

контину
ирани 

континуи
рани 

континуи
рани 

/ 
континуи

рани 

Прекугранични ефекти нема нема нема нема нема нема нема нема / нема 

Реверзибилни/ 
иреверзибилни ефекти 

реверз
ибилн

и 

реверзи
билни 

реверзиб
илни 

реверзи
билни 

реверзи
билни 

реверзи
билни 

реверзиб
илни 

реверзиб
илни 

/ 
реверзи
билни 

Веројатност на 
појавување 
(сигур./нев.мож/можно) 

сигурн
о 

сигурно можно сигурно сигурно сигурно сигурно сигурно / сигурно 

Важност 
(локал./регион./нацио.) 

локал./
регион
./наци

о.) 

локал. локал. локал. локал. локал. глобална локална / локална 

Осетливи елементи на 
СОЖС во предметниот 
опфат 

+ +  + +   +   

 

13.1. Влијание врз населението и социо-економските услови 

Предвидените активности за управувањето со Заштитеното подрачје 

вклучуваат документи врз кои ќе се базира идниот социо-економски развој на 

Заштитеното подрачје, односно ќе се дефинираат основите за економскиот 

развој врз основа на потребите, можностите, потенцијалите и целите за развој 

во планскиот период.  

Имплементацијата на планската документација ќе овозможи ефикасно 

користење на просторот, детална анализа на можностите за демографски, 

односно социо-економски развој од кои ќе произлезат конкретни активности и 

насоки за искористување на земјиштето, расположливите ресурси, рамномерна 

дистрибуција на производните и услужните дејности, со што ќе се постигне 

одржлив динамичен економски развој на Споменикот на природата и Општина 

Вевчани.  

Предвидените активности ќе придонесат за создавање услови за 

квалитетно и урбано домување, како и обезбедување соодветна 

инфраструктура, која е неопходна за едукативен, социјален развој и здрав 
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живот на жителите во околните населени места, а исто така и на посетителите 

на Споменикот на природата.  

Со имплементација на активностите предвидени во Планот за управување 

на Споменикот на природата “Вевчански Извори“ се очекуваат позитивни 

влијанија врз социо – економската состојба на населението во Општина Вевчани 

и подобрување на квалитетот на живот во Општината. Тие влијанија би биле 

долгорочни и опфаќаат: 

- Отварање на нови работни места: туристички водичи, туристички агенции, 

ренџери и слично; 

- Можности за спроведување на национални и меѓународни истражувачки 

проекти за заштита на природните богатства на Споменикот ан природата; 

- Можности за едукативни обуки за вредностите кои ги има Споменикот  на 

природата; 

- Промоција на традиционално земјоделство и сточарство; 

- Собирање на диви видови: шумски плодови, чаеви, печурки и слично; 

- Промоција и стимулирање на производство, брендирање и маркетинг  на 

локалните производи;  

- Промоција и развој на туризмот во границите на заштитеното подрачје: 

планинарски патеки, велосипедски патеки, тури за јавање на коњи, 

параглајдерство и слично; 

- Промоција и развој на туризмот во населените места Вевчани и Горна 

Белица, преку користење на постоечките или отварање на нови 

сместувачки и угостителски објекти;  

- производство на сувенири поврзани со основните карактеристики на 

Споменикот на природата 

13.2. Влијание врз човековото здравје 

Со реализацијата на активностите предвидени во Планот за управување со 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“ не се очекуваат негативни 

влијанија врз човековото здравје. 

Напротив со реализацијата на предвидените активности се очекува 

подобрување на квалитетот на живот, а со тоа и подобрување на општата 

здравствена состојба во Општината.  

Промоција на рекреативните активности, како што се пешачење, 

велосипедизам, јавање коњи, собирање на шумски плодови и слично, како и 

производство на органски производи, ќе допринесе до подобрување на 

здравствената состојба како на локалното населени, така и на туристичките 

посетители.  
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13.3. Влијание врз квалитетот на воздухот 

При реализацијата на активностите предвидени во Планот за управување со 

заштитеното подрачје заради видот, природата и компатибилноста на 

планираните дејности не се очекуваат емисии во воздухот кои би го нарушиле 

кавалитетот на истиот. Тие не спаѓаат во групата на директни и големи 

загадувачи на животната средина и човековото здравје. Одредени краткорочни 

влијанија врз животната средина се можни при што се очекува појава на 

прашина, како фугитивна емисија на најситни честитки и песок. 

13.4. Влијание на бучавата 

Единствен позначаен извор на бучава е локалниот пат кој тргнува од 

Вевчани, поминува низ територијата на Заштитеното подрачје, до целото Горна 

Белица е асфалтиран, а од селото до локалитетот Голина е од земјен карактер. 

Овој пат се користи од локалното население, а интензитетот на сообраќај не мал, 

а со тоа и влијанието на бучавата е минимално.  

Имплементацијата на активностите предвидени во Планот за управување со 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“ нема да допринесе до 

зголемување на нивото на бучава во границите на заштитеното подрачје, 

односно нивото на бучавата ќе биде исто како и пред имплементацијата на 

планските содржини.  

13.5. Влијанија врз квалитетот на водите 

Имплементацијата на активностите за управување со водите ќе придонесе 

за заштита на површинските и подземните води, постигнување „добар 

еколошки статус“ на водите, намалување на емисиите на загадувачки материи, 

постигнување на граничните вредности на емисии и стандардите за квалитет 

на водите, управување со квалитетот и квантитетот на водите, избегнување на 

ризиците од поплави, следење на квалитетот на водите и пред се 

обезбедување квалитетна и здрава вода за пиење. Покрај ова, 

имплементацијата на овие активности ќе придонесе за подобрување на 

медиумите и областите од животната средина, ублажување на ефектите од 

климатските промени, можности за вработување во фазата на изградба, а 

најмногу подобрување на здравјето на населението.  

Во Планот за управување предвидена е подготовка на повеќе програми во 

кои ќе бидат опфатени површинските водотеци и подземните води. Во склоп на 

овие програми ќе бидат предвидени дополнителни мерки за заштита на водите 

во рамките на Заштитеното подрачје.  



Извештај за стратегиска оценка на животната средина за план за управување со Споменикот на прироадта 
“Вевчански Извори“ (2019 – 2029),  

Општина Вевчани 83 

 

Со активностите за мониторинг на природните вредности предвиден е 

долгорочен мониторинг на состојбата со водите во заштитеното подрачје 

подготовка на информативни и едукативни материјали. Овие активности ќе 

овозможат позитивни влијанија преку навремено информирање и подигање на 

свеста на локалното население и посетителите на заштитеното подрачје 

Во рамките на Споменикот на природата “Вевчански Извори“ 

идентификувани се неколку водотеци (Дупкин Дол, Река Подолга, река Есејница), 

изворите Криви Вирови, вештачкото Езерце Јанков Камен и Вевчанските Извори, 

од кои истекува Вевчанска Река. 

Во текот на спроведувањето на активностите предвидени во Планот за 

управување со Споменикот на природата “Вевчански Извори“ не се очекуваат 

негативни влијанија кои ќе влијаат врз идентификуваните површински водотеци и 

подземни води. 

Генерално со спроведување на активностите предвидени во Планот за 

управување се очекуваат позитивни влијанија, кои ќе допринесат за подобрување 

на квалитетот на водите во Споменикот на природата.  

13.6. Влијанија врз почвата 

При имплементацијата на активностите предвидени во Планот за 

управување не се очекуваат влијанија врз почвата во самото заштитено подрачје.  

Единствени влијанија врз почвата можно е да се јават при реализацијата на 

активностите кои предвидуваат развивање на система на пешачки патеки, 

воспоставување на велосипедски патеки, места за праглајдинг. Овие влијанија би 

биле со мал интензитет и со локален карактер.  

Исто така минимални влијанија врз почвата се очекуваат и при 

производство на органски земјоделски производи. Но и овие влијанија се оценети 

со мал интензитет и со локален карактер.  

13.7. Влијанија врз пределот 

Со реализацијата на предвидените активности во Планот за управување со 

Заштитеното подрачје Споменик на природата “Вевчански Извори“, не се 

очекуваат негативни влијанија на пределот во Заштитеното подрачје.  

Со реализација на овие активности во подолг временски период се очекува 

пределот да ги задржи досегашните пределски вредности.  
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13.8. Влијанија врз културно-историско наследство 

Бидејќи во границите на Споменикот на природата “Вевчански Извори“, не е 

евидентирано присуство на културно – историско наследство, со реализацијата 

на предвидените активности во Планот за управување, не се очекуваат влијанија.   

13.9. Влијанија врз биодиверзитетот и природното наследство 

Со предвидените активности за управување и за заштита на природните 

реткости и вредности, како и со имплементацијата на активностите, се очекува да 

се имплементираат директни и индиректни мерки кои ќе допринесат за заштита 

на природната убавина на Споменикот на природата, односно зачувување на 

пределот, растителните и животинските видови и живеалишта присутни во 

границите на заштитеното подрачје.  

Во рамките на Планот се предложени и зони за заштита на подрачјата со 

посебно значење на територијата на Заштитеното подрачје. Дополнително во 

делот кој се однесува на управување со биолошките вредности на подрачјето се 

предвидени активности со кои ќе допринесат до зачувување на вредностите на 

заштитеното подрачје. Дел од предвидените активности се наведени во 

продолжение.  

 Утврдување на популациите на клучните видови 

 Идентификување на клучните живеалишта 

 Утврдување на норми за собирање на диви растителни видови на 

територијата на Споменикот, за лична употреба и комерцијални цели 

 Утврдување на присуство, дистрибуција и состојба на популациите на 

видовите: (балкански рис, кафеава мечка) 

 Изготвување на акциски план за статусот на популацијата на   

(балкански рис, кафеава мечка) 

 Воспоставување на строг режим на заштита на старата вакафска шума 

од бука, даб горун и горски јавор во околината на манастирот Св. Спас 

 Изготвување на акционен план за подобрување на природната обнова 

на питомиот костен 

 Изработка на Програма за долгорочен и континуиран мониторинг на 

биолошките карактеристики на Споменикот и набавка на опрема за 

мониториг 

 Мониторинг на видови кои се под закана на глобално и европско ниво 

 Мониторинг на приоритетни типови на живеалишта 

 Мониторинг на значајните шумски екосистеми 

 Воспоставување и ажурирање на географски информативен систем 

(ГИС) за природните вредности на Споменикот на природата 

 Инвентаризација и изготвување на План за одржливо користење на 

шумските екосистеми во зоната за одржливо користење 
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 Изготвување на План за одржливо користење на високопланинските 

пасишта др. 

Воспоставувањето на зоните на заштита, како и имплементацијата на горе 

наведените активности се очекува да допринесе за долгорочно подобрување на 

состојбата со живиот свет и живеалиштата во Заштитеното подрачје. 

Дополнителните анализи, како и предвидените активности за мониторирање на 

состојбите на хабитатите и видовите во рамките на Споменикот на природата на 

долгорочен план ќе овозможат процена на соодветни мерки за заштита на 

популациите на одреден вид и на живеалиштата во рамките на подрачјето. 

Дополнително се очекува подобрување на состојбата на популациите на 

идентификуваните значајни растителни и животински видови кои се населуваат 

надвор од границите на заштитеното подрачје.  

Согласно горе наведеното со реализацијата на предвидените плански 

активности се очекуваат позитивни влијанија врз живеалиштата и видовите кои го 

населуваат просторот во заштитеното подрачје. 

13.10. Влијанија од управување со отпадот 

Бидејќи во Планот за управување со Споменикот на природата “Вевчански 

Извори“ не се предвидени активности за изградба и функционирање на објекти, 

при реализацијата на планските активности нема да се генерира градежен отпад 

и други слични типови на отпад.  

Во најголема мера во границите на заштитеното подрачје се очекува 

генерирање на комунален отпад од посетителите на заштитеното подрачје 

(корисници на планинарски патеки, велосипедски патеки, собирачи на шумски 

плодови и слично). Комуналниот отпад кој би се генерирал од посетителите на 

заштитеното подрачје би бил составен од  остатоци од храна, пластика, хартија, 

стакло, метал и слично. Цврстиот и течниот отпад од посетителите ќе се состои 

од биоразградлив отпад од остатоци од храна, пластика, хартија, стакло, метал и 

фекалии. Овој отпад доколку соодветно не се отстрани од локацијата ќе 

предизвика загадување и нагрдување на теренот. За соодветно управување со 

комуналниот отпад треба да се депонираат на депонија за комунален отпад. 

Дополнително при активностите за развој на органски земјоделство можно е 

да се јават и одредени количини на биоразградлив отпад, претставен од 

плевелни растителни видови и растителен отпад од кастрење на дрвни видови и 

слично.  

Во границите на границите на заштитеното подрачје не се очекува 

генерирање на опасен отпад.  
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13.11. Влијанија од несреќи и хаварии 

Имплементацијата на активностите превидени во П.У. С.П. “Вевчански 

Извори“ може да има влијание од несреќи и хаварии кои може да бидат изразени 

преку: 

- Ризик од пожар 

- Ризик од земјотрес 

- Метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди, 

поплави, 

- Ризик од појава на штетници и болести на растителните задници 

- Инциденти и хаварии предизвикани од најразлични дефекти и технолошки 

непогоди 

Во Планот за управување предвидени се мерки за заштита од природни 

непогоди како: Програма со мерки и активности за зачувување и унапредување 

на состојбата со питомиот костен и Програма за заштита од пожари, како и 

Воспоставување на служба за укажување на помош при одредена повреда. Во 

рамките на овие програми би влегло и означување на локалитетите каде постои 

опасност од непогоди, како и предвидување на соодветни мерки за нивно 

намалување или целосно отстранување на можните ризици. Имплементацијата 

на овие мерки и активности ќе придонесе за заштита на медиумите и областите 

од животната средина, услови за безбедно планирање и уредување на 

просторот, а особено подобрување на безбедноста на населението, вработените 

и посетителите на Заштитеното подрачје. 

Досега во рамките на Споменикот на природата “Вевчански Извори“ не се 

идентификувани активности кои може да предизвикаат технолошки хазарди,  

Природни катастрофи можат да бидат земјотресите, кои може да имаат 

катастрофални последици врз човекот и природата. Како природна непогода или 

катастрофа претставуваат и поплавите и надоаѓањето на големи води, а од 

останатите метеоролошки појави кои може да имаат карактер на природни 

непогоди и катастрофи се: појава на град, луњени ветрови и магли. 

13.12. Прекугранични влијанија 

Со имплементација на активностите на Планот за управување со 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“ и покрај тоа што се наоѓа во 

близина со граничната линија со Република Албанија, не постои можност од 

прекугранични влијанија.  

  



Извештај за стратегиска оценка на животната средина за план за управување со Споменикот на прироадта 
“Вевчански Извори“ (2019 – 2029),  

Општина Вевчани 87 

 

14. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ 
НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ 

 

Една од целите на извештајот за стратегиска оценка на животната средина 

е да се предложат соодветни мерки за намалување или ублажување на 

негативните влијанија кои би се јавиле при реализацијата на активностите 

предвидени во Планот за управување со Споменикот на природата “Вевчански 

Извори“.  

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат 

елиминирани или ефективно подобрени, доколку при имплементацијата на 

предложените активности во планот или активностите кои ќе произлезат 

дополнително како конкретни проекти, бидат земени во предвид мерките 

дефинирани во Извештајот за Стратегиска оценка на животната средина, како и 

мерките кои ќе бидат дадени во поединечните Извештаи за СОЖС на ниво на 

пониска планска документација или на ниво на проекти, низ студиите за оцена на 

влијанието врз животната средина или елаборатите за заштита на животната 

средина за секој проект/објект поединечно, во согласност со глава XI од Законот 

за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 

48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13,42/14, 44/15, 129/15,  39/16 и 99/18) 

Генерална оценка од анализата на предметната планска документација е 

дека реализацијата на истата не се очекува да резултира со значителни влијанија 

врз животната средина, односно со имплементацијата ќе се подобри состојбата 

со животната средина, посебно со геолошкото, хидрогеолошкото и биолошкото 

наследство на заштитеното подрачје.   

Овие предлог мерки се систематизирани со цел да обезбедат основа за 

нивно непречено интегрирање во планскиот документ. Предлог мерките се 

категоризирани според влијанијата врз главните елементи на животната средина.  

Дел од тие мерки се базирани врз постоечката регулатива и како такви се 

задолжителни да се спроведат, а дел од нив се формулирани врз основа на 

експертска оценка за нивните позитивни ефекти врз контролата на негативните и 

стимулирањето на позитивните влијанија од реализацијата на планскиот 

документ.  

14.1. Мерки за ублажување на влијанијата врз населението и 
човековото здравје 

Бидејќи со реализацијата на предвидените активности во Планот за 

управување со Споменикот на природата “Вевчански Извори“ нема да бидат 

предизвикаат негативни влијанија, односно ќе бидат предизвикаат позитивни 
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влијанија врз населението и човековото здравје не се предвидуваат мерки за 

намалување на влијанијата.  

Од аспект на човековото здравје се препорачува реализација на 

предвидените плански активности. Со нивната реализација се опфатени 

активности кои би ги запознале локалното население и посетителите за 

вредностите на самото подрачје, како и поттикнување на луѓето за подолготраен 

престој во природно опкружување.  

Единствено се препорачува при спроведувањето на планираните плански 

активности да се запазуваат соодветните законските одредби. Исто така се 

предвидува утврдување на програмски индикатори и мониторинг за сладење на 

здравствената состојба на населението во релација со квалитетот на животната 

средина. 

14.2. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
социо-економската состојба 

Реализацијата на активностите предвидени во планот за управување ќе 

допринесе до отварање на ново работни места во Општина Вевчани, со што 

директно ќе влијае на подобрувањето на социо-економската состојба во Општина 

Вевчани и другите околни населени места.  

Единствено при реализацијата на предвидените активности потребно е: 

Идната урбанизација да се вршат согласно соодветните законски прописи; 

да не се врши на места со значајна биолошка разновидност и да не се зафаќаат 

шуми и пасишта 

При изработката на студиите за развој и изградба на капацитети за 

производство и преработка на сточарски, земјоделски и шумски плодови, да се 

земат предвид можните емисии во животната средина кои може да произлезат од 

идното работење на производните капацитети и ризикот од можните влијанија 

врз медиумите и областите во животната средина;  

14.3. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
квалитетот на воздухот 

При имплементацијата на содржините на Планот за управување не се 

очекуваат нарушувања на квалитетот на воздухот заради видот, природата и 

компатибилноста на планираните дејности, кои не спаѓаат во групата на директни 

и големи загадувачи на животната средина и човековото здравје. 

Во текот на изградбата на поединечните инфраструктурни објекти, 

потребно е земјените работи да се изведуваат во несушни периоди или при тоа 
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да се попрскува земјиштето со вода, да не би дошло до намалување на 

квалитетот на воздухот со прашина и цврсти честички.  

Основна цел во секторот на управување со квалитет на воздух е 

подобрување преку намалување на емисиите на основните загадувачки 

супстанции од релевантните сектори. За да се следи успешноста во 

постигнувањето на оваа цел локалните власти треба да усвојат индикатори кои 

ќе бидат предмет на постојан мониторинг. 

За намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот воздух од 

имплементацијата на планскиот документ, се предлага користење на обновливи 

извори на енергија, како енергетски ресурси кои што се во директна насока на 

подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух; 

 

14.4. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
бучавата 

Содржините кои се предвидени со планската документација потребно е да 

се усогласени со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се 

смета дека е нарушен мирот на граѓаните, од бучава. Според Правилникот за 

гранични вредности на бучава во одделни региони, треба да се почитува 

утврдената вредност за просторни единици, тивки реони надвор од 

агломерациите, која треба да изнесува до 40 dBA, преку ден. 

 

14.5. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
квалитетот на водите 

Како што е наведено во претходното поглавје, при реализацијата на 

предвидените активности во Планот за управување не се очекуваат влијанија врз 

квалитетот на водите.  

Со активности во Планот се предвидува и мониторинг на состојбата со 

квалитетот на водите во Заштитеното подрачје, што ќе овозможи континуирано 

следење на состојбата на водите во целокупното подрачје на Споменикот на 

природата и ќе даде можност за превземање на соодветни мерки во случај на 

некои позначајни влијанија врз водите.  

Бидејќи не се утврдени дополнителни влијанија кои би можеле да влијаат 

врз површинските води, а утврдени се и позитивни влијанија се препорачува 

имплементација на предвидените содржини и активности во планот за 

управување.  
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Единствено е потребно да се нагласи дека при реализацијата на 

предвидените плански содржини потребно е истите да се реализираат согласно 

позитивната национална легислатива, како и активно вклучување на 

заинтересираните страни во процесот на донесување на одлуки.  

 

14.6. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
почвата 

Квалитетот на почвата индиректно влијае на квалитетот на подземните 

води, затоа е потребно да се предвидат соодветни мерки за спречување и 

намалување на влијанијата врз почвата. 

Како што е наведено во поглавјето за оцена на можните влијанија 

единствени влијанија кои се очекуваат во почвата се влијанијата кои би се јавиле 

при реализацијата на предвидените активности за развивање на систем за 

пешачки патеки, велосипедски патеки и места за параглајдинг, како и од 

активностите кои предвидуваат производство на органски земјоделски 

производи.  

Како мерки за намалување на овие влијанија се препорачува: 

- Почитување на соодветна законска легислатива, посебно во делот за 

органско производство 

- Користење на сертифицирани и одобрени земјоделски препарати,  

- Користење на сертифицирани и одобрени средства за фертилизација, 

односно ѓубрива 

- Соодветен третман и постапување на генерираниот отпад при 

реализацијата на активностите за воспоставување на пешачки и 

велосипедски патеки и места за параглајдинг. 

 

14.7. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
пределот 

При извршената оцена на влијанијата на предвидените активности врз 

пределските карактеристики беше утврдено дека истите нема да имаат никакво 

влијание. Со имплементацијата на предвидените активности заштитеното 

подрачје ќе ги зачува своите пределни вредности и карактеристики.  

Заради оваа причина не се предвидуваат мерки за намалување на влијанија 

врз пределските карактеристики.  
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14.8. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
културно-историското наследство 

Доколку при реализацијата на предвидените плански активности се наиде 

на траги од човечки активности од минатото, потребно е да се постапува 

согласно националното законодавство, да превземат мерки за откриените траги 

да не се оштетуваат и веднаш писмено да го известат Заводот за заштита на 

споменици на културата. 

 

14.9. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
биодиверзитетот и природното наследство 

Согласно со погоре утврденото дека со имплементацијата на предвидените 

плански активности се очекуваат единствено позитивни влијанија кои ќе 

допринесат за зачувување на пределот, растителните и животинските видови и 

живеалишта присутни во границите на заштитеното подрачје.  

При имплементација на активностите предвидени во Планот за 

управување со Споменикот на природата “Вевчански Извори“ најпрво е потребно 

да се воспостават зоните на заштита во границите на заштитеното подрачје, со 

што ќе се отвори пат за имплементација на преостанатите активности за 

управување со заштитеното подрачје.  

Следно, Општина Вевчани, како тело назначено за управување со 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“во согласност со законските 

барања и во координација со научниот совет и советот на засегнати страни треба 

да ги одреди приоритетните плански активности и да започне со нивна практична 

имплементација.  

 

14.10. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
управувањето со отпад 

Согласно наведеното во претходното поглавје при реализацијата на 

предвидените активности во планот за управување со заштитеното подрачје се 

очекува генерирање на комунален отпад од посетителите на Споменикот на 

природата и генерирање на биоразградлив отпад од активностите за развој на 

органско производство.  

Со цел правилен третман на генерираниот отпад, Општина Вевчани, 

потребно е да воспостави соодветен систем за колектирање, транспорт и 

одлагање на генерираниот отпад во границите на Заштитеното подрачје.  
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 За избегнување на влијанијата врз животната средина, предизвикани од 

несоодветното управување со отпадот, треба да се применува принципот на 

хиерархија на отпадот, односно превенцијата, повторното користење, 

рециклажата, преработката, третманот и депонирањето на преостанатите 

количества на отпад што не може да се реупотребат. 

Количеството и видот на отпадот, којшто би се генерирал на може да се 

дефинира и категоризира во оваа фаза.  

 

14.11. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
евентуални несреќи и хаварии 

Согласно Законот за заштита и спасување се уредува заштитата и 

спасувањето на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, 

како и други несреќи во мир и во војна и од воени дејствија во Република 

Македонија. 

За спроведувањето на мерките за заштита и спасување, потребно е да се 

почитува постојната законска регулатива, односно Законот за заштита и 

спасување. 

Во Планот за управување со Споменикот на природата е предвидено 

подготовка на Програма за заштита од пожари. Дополнително потребно е да се 

анализира состојбата и да се предвидат мерки за заштита од природни непогоди: 

подрачјата подложни на природни непогоди да се исклучат од урбанизирање или 

да се опфатат во заштитните зони, потоа детално истражување на подложноста 

на непогоди при изработка на планови од пониско ниво и воспоставување на 

систем на случени непогоди, причини за нивно настанување, настанати штети и 

преземени мерки за санирање на последиците. Исто така, потребно е да се 

означат локалитетите каде постои опасност од непогоди.  

Имплементацијата на овие мерки и активности ќе придонесе за заштита на 

медиумите и областите од животната средина, услови за безбедно планирање и 

уредување на просторот, а особено подобрување на безбедноста на 

населението, вработените и посетителите на Споменикот на природата.  

Во рамките на Споменикот на природата “Вевчански Извори“ не се 

идентификувани активности кои може да предизвикаат технолошки хазарди. 

За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, 

задолжително треба да се предвидат и обезбедат средства за лична и 

колективна заштита, материјално-технички средства потребни за спроведување 

на мерките за заштита и спасување, обука за примена на средствата за заштита 

и спасување во центрите предвидени за таа намена. 
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Мерките за заштита на жителите и вработените ги опфаќаат сите облици 

на индивидуална заштита, мерки за заштита и намалување на степенот на 

повредливост на урбаната структура, планирањето на просторот за подобрување 

на условите за организирана заштита и спасување, како и расчистување на 

урнатините, заштита и евакуација на населението на помалку загрозено подрачје 

и др. 

14.12. Мерки за ублажување на прекуграничните влијанија 

Нема потреба од дефинирање на прекугранични мерки, поради тоа што нема 

прекугранични влијанија од економски аспект.  

 

Табела 11. Анализа на можни мерки за ублажување 

Област 
Директни 
влијанија 

Индиректни 
влијанија 

Кумулативни 
влијанија 

Ефект Времетраење 
Мерки за 

ублажување на 
влијанијата 

К
У

Л
Т

У
Р

Н
О

 Н
А

С
Л

Е
Д

С
Т

В
О

 

Не се очекуваат 

влијанија 
Нема Нема 

Не се 

очекуваат 
Нема 

Примена на 

Законска 

легислатива и 

известување на 

соодветни 

институции  

О
Т

П
А

Д
 

 

Генерирање на 

комунален отпад 

од посетители 

Генерирање на 

биоразградлив 

отпад  

Нема Нема Нема Долгорочно 

Воспоставување 

на соодветен 

систем за 

собирање, 

селектирање и 

одлагање на 

генерираниот 

отпад  

П
Р

Е
Д

Е
Л

 

Не се очекуваат 

влијанија 

Нема Нема  Не се 

очекуваат 
Нема 

Имплементација 

на предвидени 

активности  
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Н
А

С
Е

Л
Е

Н
И

Е
 

креирање на нови 

работни места, 

подобрен животен 

стандард 

подобрена социо-

економска 

состојба,  

намалена 

миграција на 

населението 

Нема Нема Нема Нема 

Имплементација 

на планските 

активности 

 

 

Б
И

О
Д

И
В

Е
Р

З
И

Т
Е

Т
  

  
  

 

Се очекуваат 

позитивни 

влијанија 

Подобрување на 

состојбата на 

живеалишта и 

растителен и 

животински свет 

Нема Нема Нема Нема 

Воспоставување 

на усвоените зони 

на заштита 

Иплементација на 

предвидените 

плански содржини 

и активности 

Почитување на 

соодветна 

законска 

легислатива која 

се однесува на 

заштита на 

природата 

В
О

З
Д

У
Х

 

Не се очекуваат 

влијанија  
Нема Нема Нема Нема 

Почитување на 

законска 

легислатива во 

тек на 

имплементација 

на плански 

активности  
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В
О

Д
А

 

Позитивни 

влијанија кои ќе 

допринесат до 

подобрување на 

квалитетот на 

површинските и 

подземните води 

Нема Нема 
Позитивни 
влијанија  Долгорочни 

Имплементација 

на планските 

активности  

Почитување на 

законска 

легислатива во тек 

на 

имплементација 

на плански 

активности 

Б
У

Ч
А

В
А

 

Зголемена бучава 
од користење на 
постоечки локален 
пат 

Нема Нема Нема Нема 

Имплементација 

на планските 

активности  

Почитување на 

законска 

легислатива во тек 

на 

имплементација 

на плански 

активности  

П
О

Ч
В

А
 

 
Минимални 
влијанија при 
развивањето на 
систем на 
пешачки и 
велосипедски 
патеки и места за 
параглајдинг. 
 
 
Минимални 
влијанија како 
резултата на 
производство на 
органски 
земјоделски 
производи  

Нема Нема 
Незначителни 

влијанија 
Краткорочни 

Почитување на 

соодветна 

законска 

легислатива, 

посебно во делот 

за органско 

производство 

Користење на 

сертифицирани и 

одобрени 

земјоделски 

препарати,  

Користење на 

сертифицирани и 

одобрени 

средства за 

фертилизација, 

односно ѓубрива 

Соодветен 

третман и 
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постапување на 

генерираниот 

отпад при 

реализацијата на 

активностите за 

воспоставување 

на пешачки и 

велосипедски 

патеки и места за 

параглајдинг. 
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15.  АЛТЕРНАТИВИ 

 

Една од главните функции на постапката за Стратегиска оцена на 

животната средина е да обезбеди споредба на неколку алтернативни решенија 

на планскиот документ, врз основа на анализа на низа од критериуми, 

вклучувајќи ги тука и предвидените влијанија врз животната средина. Покрај 

нив, во анализата секако треба да бидат вклучени и економските и 

општествените аспекти, сè со цел да се обезбеди избалансирано решение кое 

на долг рок ќе ги задоволи социо – економските цели, но нема да предизвика 

значителни негативни влијанија врз животната средина.  

Планот за управување со Споменикот на природата “Вевчански Извори“ 

содржи активности за развој на подрачјето во период од десет години, 

дегинирани цели од кои произлегуваат одредени активности кои треба да се 

реализираат во одредениот период.  

Планот за управување дава преглед на постоечката состојба на 

хидрогеолошкото, геолошкото и биолошкото богатство во заштитеното подрачје, 

предлог зонирањето внатре во заштитеното подрачје, дел од трендовите и 

заканите за идентификуваното хидрогеолошкото, геолошкото и биолошкото 

богатство, а предвидува и активности, со кои би се постигнала заштита на 

иднтификуваните природни богатства, заштита на животната средина, а 

истовремено постигнување на социоекономски развој. 

Во Планот за управување не се разгледувани алтернативни решенија за 

предвидените активности за заштита на хидрогеолошкото, геолошкото и 

биолошкото богатство, туку предложените активности се базираат на утврдените 

утврдените потреби за воспоставување и понатамошно функционирање на 

Планот за управување, како и исполнување на законските обврски. Истите се 

насочени кон идно функционирање на Споменикот на природата “Вевчански 

Извори“ врз основа на можностите, потенцијалите и расположливите ресурси, со 

цел задоволување на потребите и барањата на локално, регионално и 

национално ниво, усогласување на просторниот развој со барањата на 

националното законодавство, стратешките документи од повисок ранг, како и 

усогласување на развојот на Споменикот на природата во согласност со 

барањата на ЕУ за просторно планирање, заштита на биолошката разновидност 

и природното наследство, како и заштита на медиумите и областите од 

животната средина. 

Како резултат на ова, во ова поглавје се разгледуваат две алтернативи, 

односно состојби без и со имплементација на Планот за управување со 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“.  
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Алтернатива 0: Состојба без имплементација на Планот за управување 

со Споменикот на природата “Вевчански извори“  

 Непостоење на валиден плански документ кој ќе го дефинира 

управувањето со С.П. “Вевчански Извори“ 

 Отсуство на документ со кој ќе се изврши валоризација на 

хидрогеолошкото, геолошкото и биолошкото богатство во границите на 

Споменикот на природата,  

 Состојба на Споменикот на природата без соодветни зони за заштита 

 Неисполнување на барањата на национално ниво и барањата на ЕУ за 

заштита на природните вредности и реткости, како и биолошката 

разновидност;  

 Неусогласеност на националните, регионалните и локалните интереси 

за економски и стопански развој со целите на развој на заштитеното 

подрачје;  

 Неусогласеност на планските и секторските документи донесени во 

Република Македонија во однос заштита на животната средина и 

социо-економски развој;  

 Недефинирани мерки и активности за користење на ресурсите, 

заштита на животната средина, природното наследство и социо-

економски развој;  

 Недефинирани надлежности и одговорности за имплементација на 

активностите;  

 Недостаток на институционални, финансиски и технички капацитети за 

ефикасна имплементација на активностите.  

Алтернатива 1: Состојба со имплементација на Планот за управување 

со Споменикот на природата “Вевчански извори“   

Со имплементација на активностите и мерките предвидени во Планот за 

управување со Споменикот на природата “Вевчански извори“  се очекува да се 

постигне: 

 Создавање услови за реализација на националните, регионалните и 

локалните интереси во планското подрачје, во областа на заштита и 

зачувување на посебните природни вредности, значајните природни 

ресурси и споменичкото наследство, како и нивно уредување и 

користење на принципите на одржливиот развој;  

 Зачувување на природните вредности на подрачјето, искористување на 

туристичките потенцијали за промовирање и развој на одржливи 

видови на туризам и други алтернативни дејности и активности;  

 Создавање услови за намалување на загадувањата и обезбедување 

заштита на медиумите и областите од животната средина, што ќе 

резултира во надминување на евидентираните состојби, трендови и 

закани во заштитеното подрачје;  

 Поттикнување на социо-економски развој на подрачјето;  
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 Дефинирани надлежности и одговорности за имплементација на 

мерките и активностите;  

 Планирање, просторен и економски развој и управувањето на 

Споменикот на природата ќе се темели на поставките и насоките 

дефинирани во Планот за управување со С.П. “Вевчански Извори“;  

Имплементацијата на Планот за управување со С.П. “Вевчански Извори“ 

може да предизвика промена во другите стратешки и плански документи на 

локално ниво, кои треба да се прилагодат во функција на обезбедување 

соодветно просторно планирање и заштита на медиумите и областите од 

животната средина во Паркот и неговото опкружување.  

Заклучок: Разгледуваната алтернатива да се имплементира Планот за 

управување со С.П. “Вевчански Извори“ е прифатлива алтернатива. 
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16. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

 

Стратегиската оцена на животната средина вклучува мерки за мониторинг 

реализацијата на предвидените активности во Планот за управување со 

Споменикот на Природата “Вевчански Извори“ 

Планот за мониторинг на животната средина дава можност за системско 

набљудување, испитување и оценување на загадувањето и состојбата на 

медиумите и областите на животната средина во целина како и идентификација и 

регистрирање на изворите на загадување на одделните медиуми и областите на 

животната средина. 

Планот овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите 

вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го 

контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да 

донесуваат правилни одлуки. Основните придобивки од мониторингот над 

имплементација на Планот се: 

 Потврдување дека договорените услови при одобрувањето на 

Планот се соодветно спроведени;  

 Обезбедување податоци за понатамошно следење на состојбите во 

животната средина;  

 Обезбедување поголем увид во промените на животната средина на 

одредени локации;  

 Потврдување дека влијанијата се во рамките на предвидените или 

дозволените гранични вредности;  

 Следење на состојбата во животната средина со цел навремено 

согледување на непредвидените влијанија од имплементацијата на 

Планот и управување со истите;  

 Потврдување дека со примена на мерките за ублажување се 

зголемуваат придобивките во однос на заштитата на животната 

средина;  

 Утврдување кои активности треба да бидат преземени за 

редуцирање на влијанијата врз животната средина.  

Со цел да се изврши мониторинг на ефикасноста на планскиот документ, 

потребно е следење на поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се 

потврдат целите на истиот. За следење на индикаторите потребно е да се земат 

во предвид и податоците за тековната состојба на животната средина. 

Со следење на состојбата на животната средина ќе се потврди 

оправданоста и примената на предложените мерки за ублажување и нивната 

функционалност, што се претставува голема придобивка во однос на заштитата 

на животната средина. Следењето на состојбата на медиумите ќе се реализира 
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со дефинирани параметри за следење на секој медиум и со дефинирана 

фреквенција за секоја активност поединечно.  

Мониторингот дава можност за испитување и анализирање на фазата на 

имплементација по завршување на фазата на планирање. Како средство за 

мерење на успехот, се отвора можност за справување со неизвесности, 

превземање корективни мерки како и поддршка за ажурирање и адаптација на 

планот. Ова, на пример, се однесува на контролирањето на предвидувањата 

подготвени во СОЖС како и за предвидувањата на ефектите врз животната 

средина. Мониторингот е исто така значајна алатка за спроведување на таквите 

мерки и оценување на нивната ефикасност, и на истиот треба да му се даде 

соодветен приорит.  

Друг многу важен аспект на мониторингот е дека може да обезбеди основа 

за добивање информации, кои во иднина би се имплементирале во процесите на 

планирање. 
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Табела 12. План за мониторинг на спроведување на мерките 

Медиум/

област 
Применета метода 

Фрекфенци

ја 
Индикатори Надлежност Верификација 

Н
а
с
е
л

е
н

и
е
, 
ч

о
в

е
к
о

в
о

 

з
д

р
а
в

је
 

- Следење на состојбата 
со медиумите и областите 
на ЖС; 
- Следење на состојбата 
на здравјето на 
населението; 
- Следење на стапката на 
вработеност на 
населението, животниот 
стандард,  и сл; 
- Механизам на поплаки; 

Постојано по 
имплемента
цијата на 
планските 
содржини 

- Измерени вредности за 
емисии во медиумите на 
ЖС; 
- Намалени заболувања 
на населението 
предизвикани од нарушен 
квалитет на ЖС; 
- Зголемена стапка на 
вработеност; 
- Намалена миграција 

-Општина 
Вевчани, како 
одговорна за 
управување со 
заштитеното 
подрачје, 
МЖСПП, РЗЗЗ, 
овластени 
правни/физички 
лица за мерење 
на емисиите 

- Извештаи од 
спроведен 
мониторинг од 
МЖСПП/акредитир
ана институција; 
- Извештаи од МЗ, 
РЗЗЗ; 
- Финансиски 
извештаи; 
- Државен завод за 
статистика; 
- Локална 
самоуправа 

В
о

з
д

у
х
/ 

к
л

и
м

а
тс

к
и

 п
р

о
м

е
н

и
 

- Мониторинг на 
квалитетот на 
амбиентниот воздух; 
- Интерен мониторинг - 
стационарни извори на 
емисија; 
- Следење на климатските 
параметри 

Согласно 
законската 
регулатива 

- Споредба на претходна 
состојба на квалитетот на 
амбиентниот воздух со 
реализираните мерења; 
- Климатски параметри  

- Тренд на производство и 
користење на енергија од 
обновливи извори.  

- Применеи мерки за 
управување со отпадот;  

- Трендови на применети 
добри пракси во 
производните активности, 
во земјоделството, 
шумарството и 
управување со отпадни 
води и отпад;  

-Општина 
Вевчани, како 
одговорна за 
управување со 
заштитеното 
подрачје, 
МЖСПП,  

- Годишни 
извештаи на 
Општина Вевчани 

- Извештаи од 
спроведен 
мониторинг од 
МЖСПП/ 
акредитирана 
институција; 
- Извештаи од 
РЗЗЗ; 
- Извештаи од 
метеролошка 
станица; 
- Државен завод за 
статистика; 

Б
у
ч

а
в

а
 

- Мониторинг на 
емитираната бучава во 
ЖС 

Согласно 
законската 
регулатива 

- Измерено ниво на 
бучава 

Општина 
Вевчани, како 
одговорна за 
управување со 
заштитеното 
подрачје, 
МЖСПП,  
акредитирана 
институција, 

- Извештаи од 
акредитирана 
институција/МЖСП
П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утврдување на 
популациите на клучните 
видови 

Идентификување на 
клучните живеалишта 

Утврдување на норми за 
собирање на диви 
растителни видови на 
територијата на 
Споменикот, за лична 
употреба и комерцијални 
цели 

Утврдување на присуство, 
дистрибуција и состојба на 
популациите на видовите: 
(балкански рис, кафеава 
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Биолош

ка 

разнови

дност, 

природ

но 

наследс

тво  

 

Степен на 
имплементација на 
предвидени плански 
активности 

 

 

 

Согласно 
законската 
регулатива 

Согласно  
утврдени 
методологии 
за 
мониторинг 
на 
живеалишта 
и 
растителни 
и 
животински 
видови  

мечка) 

Изготвување на акциски 
план за статусот на 
популацијата на   
(балкански рис, кафеава 
мечка) 

Воспоставување на строг 
режим на заштита на 
старата вакафска шума од 
бука, даб горун и горски 
јавор во околината на 
манастирот Св. Спас 

Изготвување на акционен 
план за подобрување на 
природната обнова на 
питомиот костен 

Изработка на Програма за 
долгорочен и континуиран 
мониторинг на 
биолошките 
карактеристики на 
Споменикот и набавка на 
опрема за мониториг 

Мониторинг на видови кои 
се под закана на глобално 
и европско ниво 

Мониторинг на 
приоритетни типови на 
живеалишта 

Мониторинг на значајните 
шумски екосистеми 

Воспоставување и 
ажурирање на географски 
информативен систем 
(ГИС) за природните 
вредности на Споменикот 

Инвентаризација и 
изготвување на План за 
одржливо користење на 
шумските екосистеми во 
зоната за одржливо 
користење 

Изготвување на План за 
одржливо користење на 
високопланинските 
пасишта др. 

 

 

Општина 
Вевчани, како 
одговорна за 
управување со 
заштитеното 
подрачје, 
МЖСПП,   

 

 

 

 

 

 

Годишни извештаи 
на Општина 
Вевчани 

- Извештаи од 
спроведен 
мониторинг од 
МЖСПП/ 

О
т
п

а
д

 

- Одредување на 
видовите на отпад кои 
што ќе се генерираат на 
локацијата; 
- Квалитет на почва, 
површински подземни 
води; 
- Состојба на одлагалишта 

Согласно 
законска 
регулатива 

- Намален процент на 
генериран отпад; 
- Применети мерки за 
интегрирано управување 
со отпадот 

Општина 
Вевчани, како 
одговорна за 
управување со 
заштитеното 
подрачје, 
МЖСПП,   

Годишни извештаи 
на Општина 
Вевчани 

- Извештаи од 
спроведен 
мониторинг од 
МЖСПП/ 
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17. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

 

Со Законот за животна средина и релевантните подзаконски акти, 

дефинирана е постапката за Стратегиска оцена на животната средина. Со цел 

навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната средина, 

социо-економскиот развој и здравјето на луѓето, како и да се превземат 

соодветни корективни мерки, согласно член 65, став 2 од законот за животна 

средина се налага потребата од спроведување на Стратегиска оцена на 

животната средина за спроведување на План за управување со Споменикот на 

природата “Вевчански Извори“.  

За да може Оцената на влијанијата врз животната средина од планови и 

програми содветно да се имплементира, потребна е меѓуресорска соработка. Во 

процесот треба да бидат вклучени засегнатите страни, општина Вевчани, другите 

надлежните министерства, невладиниот и приватниот сектор. 

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина содржи 

информации за целите на животната средина утврдени со релевантни стратегии, 

планови и програми, а кои имаат допирни точки со анализираната планска 

документација. 

Планскиот документ кој е предмет на анализа и за кој се однесува 

Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е План за управување со 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“, со површина од 1370 ha.  

Овој Извештај ги опишува целите на планскиот документ и потребата од 

негова изработка, неговата содржина, опфат и предмет. Се утврдува состојбата 

на животната средина на подрачјето и во неговото пошироко окружување, со цел 

идентификација на можните повредливи медиуми за кои особено треба да се 

води сметка при имплементацијата на содржините на Планот за управување. Се 

разгледуваат и алтернативи во однос на локациите на зоната, намената на 

користење на земјиштето и стандардите за животна средина што би можеле да 

се применуваат. 

Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е 

идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина, животот и 

здравјето на луѓето кои би произлегле со имплементација на планскиот документ. 

Постапката се спроведува уште во фазата на планирање со цел сите 

идентификувани влијанија, односно соодветните мерки за елиминирање или 

контрола на влијанијата, да се предвидат во најраната фаза на подготовката на 

документот. 

Една од целите на изработка на планскиот документ, е да се создадат 

услови за управување со заштитеното подрачје, преку кои ќе се врши заштита 

значајните биолошки, геолошки и хидрогеолошки вреднсоти на самото пдрачје.  

Поединечните цели на планскиот документ се: 
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- Преглед и анализа на сегашната состојба на животната средина на и во 

околината на предложениот плански опфат и Општина Вевчани; 

- Запознавање со предлог планот за предметниот опфат; 

- Идентификација на веќе дефинираните цели за заштита и унапредување 

на животната средина во постоечките стратешки документи на локално, 

национално и меѓународно ниво; 

- Преглед на постоечката состојба на најважните елементи од животната 

средина на подрачјето дефинирано со планскиот опфат кои би биле 

најосетливи при реализирање на планскиот документ; 

- Идентификација на позитивните и веројатните негативни влијанија од 

реализирањето на план за управување со споменикот на природата 

“Вевчански Извори“, врз клучните елементи на животната средина;  

- Оценка на сите можни влијанија по неколку критериуми (во однос на типот, 

природата, јачината, времетраењето, реверзибилноста и кумулативните 

влијанија); 

- Подготовка на план со превентивни и корективни мерки за ублажување на 

влијанијата на планот врз животната средина; 

- Подготовка на план за мониторинг на спроведувањето на предложените 

мерки; 

- Информирање на сите донесувачи на одлуки и вклучени страни за 

последиците од реализирање на планот врз животната средина преку 

обезбедување на јавен увид на нацрт верзијата на Извештајот за 

стратегиска оцена на животната средина; 

- Обезбедување на транспарентен процес на вклучување на јавноста и 

одржување на јавна расправа; 

Имплементацијата на планските содржини на Планот за управување се 

очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно 

окружување од аспект на заштита на утврдените биолошки, геолошки и 

хидрогеолошки вредности на Споменикот на природата “Вевчански Извори“, 

потоа од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и 

уреденост на просторот и се разбира економски ефекти манифестирани преку 

привлекување на нова работна сила и вработување, доколку е базирана врз 

принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитување и 

вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната средина. 

Во рамки на насоките за изработка на планови од овој тип треба да се 

почитува следното: 

- Обезбедување на спроведување на постојаните закони и прописи со кои 

се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и 

уредува просторот со цел за вкупен развој, а особено во однос на: 

- Заштита на создаденото и природното богатство; 

- Стопанисувањето со шумите, земјоделското земјиште, водите и друго; 
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- Насоките и критериумите за уредување на просторот треба да се утврдат 

со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на природата, 

земјоделството, водостопанството, шумарството и заштита на животната 

средина. 

- Избор и распоред на предвидените активности согласно со природните 

услови; 

- Создавање можности за отварање на нови работни места со да се 

задржи постојаното население и да се намалат миграциите; 

Согласно одредбите на Просторниот План на Р. Македонија за рационално 

користење и заштита на просторот, идниот развој и разместеност на 

производните дејности на овој простор треба да се базира на примена на 

принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено нивна 

превентивна примена и спречување на негативните влијанија на производните 

процеси и технологии врз животната средина. 

Извештајот за стратегиска оцена ги разгледува основните податоци за 

животната средина во и околу предметното подрачје, а тие се однесуваат на: 

- географската положба на предметната локација; 

- релјефните услови, наклон и експозиција на терените; 

- сеизмичките карактеристики; 

- Климатските услови на регионот со климатски елементи од умерено-

континетална клима; 

- Квалитетот на воздухот како еден од главните медиуми и фактори за 

квалитетно живеење во животната средина; 

- Културното наследство не е евидентирано во близина на предметната 

локација; 

- Состојбата со биодиверзитетот (флора и фауна) на планскиот опфат; 

- Пределските карактеристики на предметното подрачје; 

- Демографските карактеристики во Општина Вевчани од аспект на 

вкупното население, како и стапката на невработеност; 

- Природните и техничко-технолошките катастрофи се земени во предвид и 

анализирани во овој извештај; 

Во изработката на овој извештај беше разгледан и стопанскиот развој кој 

според Просторниот План на Република Македонија се базира на дефинираните 

цели на економскиот развој во „Националната Стратегија за економскиот развој“, 

определбите за рационално користење на потенцијалите и погодностите на 

развојот и поставеноста на системот на населби, како и политиката за 

порамномерна и порационална просторна организација на стопанството. 
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Користењето на земјиштето се разгледува како една од основите цели на 

Просторниот План на Република Македонија и се однесува на рационално 

користење и заштита на природните ресурси, искористувањето на погодностите 

за производство и лоцирање на преработката на простори врзани со местото на 

одгледување или искористување. 

Во извештајот за стратегиска оцена на животната средина разгледани се и 

релевантните аспекти на моменталната состојба на животната средина и што 

најверојатно би се случило доколку не дојде до имплементација на планскиот 

документ/најверојатната еволуција без имплементација на стратегијата, планот 

или програмата. Во анализираниот случај, состојбата без имплементација на 

планскиот документ е оценета како непогодно решение за заштитата на 

биолошкото, геолошкото и хидрогеолошкото наследство во заштитеното 

подрачје, како и за одржливиот развој на Општина Вевчани. 

Посебно внимание во извештајот се посветува на описот на веројатните 

влијанија на планскиот документ врз медиумите и областите на животната 

средина и врз социо-економските и демографските карактеристики, а исто така се 

предвидени и мерки за спречување, ублажување или отстранување на 

негативните влијанија.  

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, ги разгледува 

негативните влијанија врз специфичните медиуми и области на животната 

средина и мерките за ублажување на негативните влијанија во поширок обем.  

Се обработуваат влијанијата на планскиот документ и мерките за 

ублажување на влијанијата врз: 

- Демографските карактеристики и човековото здравје - реализацијата на 

планските активности се очекува подобрување на квалитетот на живот, а со тоа и 

подобрување на општата здравствена состојба во Општината. 

- Социо-економската состојба - Имплементацијата на планската 

документација ќе овозможи ефикасно користење на просторот, детална 

анализа на можностите за демографски, односно социо економски развој од 

кои ќе произлезат конкретни активности и насоки за искористување на 

земјиштето, расположливите ресурси, рамномерна дистрибуција на 

производните и услужните дејности, со што ќе се постигне одржлив динамичен 

економски развој на Споменикот на природата и Општина Вевчани; 

- Квалитетот на амбиентниот воздух - При реализацијата на активностите 

предвидени во Планот за управување со заштитеното подрачје заради видот, 

природата и компатибилноста на планираните дејности не се очекуваат емисии 

во воздухот кои би го нарушиле кавалитетот на истиот; 

- Бучава и вибрации – При имплементацијата на предвидените плански 

активности се очекува или незначително покачување на нивото на бучавата во 
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рамките на Заштитеното подрачје, како резултат од користењето на постоечкиот 

локален пат до селото горна Белица.  

- Квалитет на површинските и подземните води - Имплементацијата на 

активностите за управување со водите ќе придонесе за заштита на 

површинските и подземните води, постигнување „добар еколошки статус“ на 

водите, намалување на емисиите на загадувачки материи, постигнување на 

граничните вредности на емисии и стандардите за квалитет на водите, 

управување со квалитетот и квантитетот на водите, избегнување на ризиците 

од поплави, следење на квалитетот на водите и пред се обезбедување 

квалитетна и здрава вода за пиење; 

- Почвата – При имплементацијата на активностите предвидени во Планот 

за управување единствени влијанија врз почвата можно е да се јават при 

реализацијата на активностите кои предвидуваат развивање на система на 

пешачки патеки, воспоставување на велосипедски патеки, места за праглајдинг. 

Овие влијанија би биле со мал интензитет и со локален карактер. Исто така 

минимални влијанија врз почвата се очекуваат и при производство на органски 

земјоделски производи. Но и овие влијанија се оценети со мал интензитет и со 

локален карактер.  

- Биодиверзитетот (флора и фауна) – Воспоставувањето на зоните на 

заштита, како и имплементацијата на наведените активности се очекува да 

допринесе за долгорочно подобрување на состојбата со живиот свет и 

живеалиштата во Заштитеното подрачје. Дополнителните анализи, како и 

предвидените активности за мониторирање на состојбите на хабитатите и 

видовите во рамките на Споменикот на природата на долгорочен план ќе 

овозможат процена на соодветни мерки за заштита на популациите на одреден 

вид и на живеалиштата во рамките на подрачјето; 

- Пределските карактеристики – Со реализација на овие активности во 

подолг временски период се очекува пределот да ги задржи досегашните 

пределски вредности; 

- Културното наследство – Бидејќи во границите на Споменикот на 

природата “Вевчански Извори“, не е евидентирано присуство на културно – 

историско наследство, со реализацијата на предвидените активности во Планот 

за управување, не се очекуваат влијанија; 

- Управувањето со отпадот – доколку се воспостави ефикасен систем за 

управување со цврстиот отпад и според тоа не се очекуваат негативни влијанија; 

- Несреќи и хаварии - согласно Законот за одбрана, Законот за заштита и 

спасување и Законот за управување со кризи, задолжително треба да се 

применуваат мерките за заштита и спасување; 

Како составен дел од извештајот е и Планот за мониторинг, со чија 

реализација ќе се обезбедат податоци за состојбата на одредени медиуми на 
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животната средина (воздух, вода, почва), како и следење на примената на 

мерките за ублажување и ефектите од примената на истите. 

Планот за мониторинг овозможува следење на состојбата на животната 

средина преку следните параметри, кои се прикажани табеларно во самиот 

извештај: 

- Здравје на луѓето; 

- Квалитет на амбиентен воздух; 

- Ниво на бучава и вибрации; 

- Квалитет на површински води; 

- Квалитет на подземни води; 

- Квалитет на почва; 

- Создавање и управување со отпад; 

- Состојба на биодиверзитетот (флора и фауна); 

Постапката на стратегиска оцена на стратешкиот документ врз животната 

средина се одвиваше паралелно со поставување на целите на планскиот 

документ (согласно Законот за животна средина Член 67 во кој е наведено дека 

Извештај за стратегиската оцена на животната средина се спроведува во текот 

на изработката на планскиот документ, односно пред да биде истиот доставен од 

надлежниот орган), Стратегиската оцена треба да ги земе во предвид сите 

влијанија врз животната средина и притоа се стреми: 

- Да овозможи воспоставување на зоните на заштита во границите на 

Заштитеното подрачје; 

- Заштита на биолошкото, геолошкото и хидрогеолошкото богатство на 

Споменикот на природата; 

- Воспоставување на тело кое ќе управува со Споменикот на природата; 

- Да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на заштита 

на животната средина; 

- Да обезбеди интегриран приод кон животната средина; 

- Да го овозможи учеството на јавноста и консултирање со јавноста во 

процесот на донесување на одлуки;  

- Да ја поттикне меѓусекторската соработка; 

- Да се вградат одредбите на одржливиот развој (економски, социјални и 

еколошки аспекти). 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина бидат земени во предвид и имплементирани при процесот на 

имплементација на активностите предвидени во Планот за управување со 



Извештај за стратегиска оценка на животната средина за план за управување со Споменикот на прироадта 
“Вевчански Извори“ (2019 – 2029),  

Општина Вевчани 110 

 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“, со што ќе се избегнат сите 

несакани последици,  ќе се заштеди време и пари што е само дел од целите на 

стратегиската оцена на животната средина. Исто така, ќе се обезбеди заштита на 

природното богатство, заштита и одржлив развој на ресурсите, заштита на 

медиумите во животната средина и здравјето на луѓето.  
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18. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 

Заклучоци и препораки кои беа дефинирани при изработката на 

извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на Планот 

за управување со Споменикот на природата “Вевчански Извори“, се следините: 

- Примена на насоките и елементите за имплементирање на 

активностите предвидени во Планот за управување. 

- Спроведување на барањата на позитивната законска легислатива на 

Република Македонија, 

- Подготовка и спроведување на акционите планови предвидени во 

Планот за управување, 

- Подготовка и спроведување на Плановите за мониторинг 

- Спроведување на процедурата за информирање на јавноста и 

организирање на јавна расправа; 

Реализацијата на активностите опфатени во Планот за управување со 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“ се очекува да предизвика 

позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на 

повисока организација на просторот, заштита на геолошките, хидрогеолошките и 

биолошките вредности на подрачјето и се разбира економски ефекти 

манифестирани преку привлекување на нова работна сила и вработување, 

доколку е базирана врз принципите на одржлив развој и се одликува со 

максимално почитување и вградување на нормативите и стандардите за заштита 

на животната средина.  

Вградувањето на аспектите на животната средина при процесот на 

имплементација на активностите предвидени во Планот за управување и 

партиципативната демократија која вклучува учество на јавноста при стратешко 

планирање и развој на општина Вевчани се основни начела за изработка ваквиот 

тип на документација.  

Реализацијата на активностите предвидени во Планот за управување со 

Споменикот на природата “Вевчански Извори“ ќе придонесе за социјален, 

економски и инфраструктурен развој на општина Вевчани, заштита на животната 

средина, рамномерен економски регионален развој и привлекување на можни 

инвестиции. 
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20.  Прилози кон Извештајот 
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