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Почитувани,
Со особена чест Ви го претставувам
Локалниот еколошки акционен план за
животна средина (ЛЕАП) на Општина Ресен,
општината во која живееме, твориме и
градиме иднина за нашите идни генерации.
ЛЕАП-от на општината за шест годишниот
период претставува стратешки плански
документ со идентификувана сегашна состојба
на животната средина и урбаниот развој како
резултат на природните услови, економските

активности, социјалниот развој и со дефинирани клучни проблеми и предложени мерки
и активности за решавање на проблемите од областа на животната средина.
Содржината и концептот на изработка на ЛЕАП-от на општината, обезбедуваат
сознанија за тоа од каде потекнуваат притисоците врз различните медиуми во
животната средина (воздухот, водата, почвата и бучавата) со одговори како подобро да
управуваме со нив, како подобро да го планираме урбаниот развој во оштината, како да
се грижиме за природните богатсва и истите да ги зачуваме.
Во наредниот период, ќе се стремам, ЛЕАП-от да биде продолжување на нашите
напори во воспоставување соработка со сите засегнати страни и главен патоказ за
реализација на целите кои се вцртани во него, но и алатка за обезбедување на
финансиски средства потребни за имплементација на мерките и активностите
предвидени со овој документ.
Подготвеноста за реализација на мерките и активностите како и нивно практично
спроведување ќе претставуваат најдобра промоција на Нашата општина како “урбана,
но и еколошки одржлива средина„ која нуди услови за хумано живеење и почитување на
правата за чиста и безбедна животна средина.
Посебно ја очекувам несебичната Ваша подршка за активностите и проектите кои ќе
следат во наредниот период, согласно временската и приоритетната рамка, и учество
во нивната реализација за обезбедување одржлив развој на општината.

Со почит,
Градоначалник на Општина Ресен

Живко Гошаревски

Август 2018
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1. ВОВЕД

1.1 Кратко резиме
Развојот на земјата на цeнтрално и на регионално ниво, е процес во кој државата е

исправена пред предизвиците за јакнење на економијата, привлекување на странски
инвестиции, како и исполнување на зацртаните нормативни во донесените закони. За да
ги оствари своите цели, Република Македонија треба да ги прифати, прилагоди и
спроведе стандардите на ЕУ, во една реална временска и финансиска рамка.

За да обезбеди балансиран развој, односно да направи рамнотежа помеѓу
потребите за економски развој и користење на расположивите природни ресурси, а при
тоа да обезбеди заштита на животната средина и ресурсите за сегашните и идни
генерации, Република Македонија креира Политика на животна средина и ги определува
приоритетните активности за заштита на човековото здравје, животната средина и
користењето на националните богатства на одржлив начин. Политиката за животна
средина е усогласена, меѓу другото, и со Акционата програма за заштита на животната
средина за Централна и Источна Европа (ЕАП), документ усвоен на Министерската
конференција „Животната средина за Европа“ (Environment for Europe) во Луцерн,
Швајцарија, во 1993 година. Со процесот на децентрализација на власта, решавањето на
еколошките проблеми на локално ниво, е доделено во надлежност на локалната
самоуправа.

За остварувањето на целите за заштита на животната средина, Владата на
Република Македонија и локалните самоуправи, подготвуваат Национален акционен план
за животна средина (НЕАП) и Локални акциони планови за животна средина (ЛЕАП).
Основата за изготвување на НЕАП и ЛЕАП е дефинирана во Законот за животна средина
(„Службен весник на РМ“ број 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, 192/15 и 39/16), во Глава IX-Планирање на
заштитата на животната средина, (член 60). Локалните акциони планови за животната
средина се изготвуваат врз основа на оцената на специфичните состојби и потреби на
Општината, усогласени со Националниот акционен план за животна средина.

Единиците на локална самоуправа играат клучна улога во спроведувањето на
голем дел од барањата, регулирани со националната законска регулатива од областа на
животната средина. Некои од нив се следните:

 Формирање локални мрежи за мониторинг на одделни медиуми и области од
животната средина и доставување на податоците од истите, по претходно пропишани
услови, до Министерството за животна средина и просторно планирање;

 Информирање на јавноста за случаите на надминување на дозволените емисии на
загадување на животната средина и донесување акти за преземање на задолжителни
мерки, доколку загадувањето е ограничено на подрачјето на територијата на Општината;

 Воспоставување и одржување на Информативен систем, односно воспоставување
и одржување на Регистар на загадувачки материи и супстанции и нивните карактеристики
за подрачјето на Општината и Катастар на животната средина и доставување на
добиените податоци до надлежното министерство, најмалку еднаш месечно;

 Изготвување на Извештај за состојбата на животната средина на подрачјето на
Општината и негово доставување до надлежното Министерство за животна средина, на
одобрување. Истиот треба да биде достапен за јавноста;

 Подготвување на Локален акционен план за животна средина, во согласност со
донесената методологија од страна на министерот за животна средина;

 Спроведување на Локалниот акционен план за животна средина;
 Спроведување Стратегиска оцена на животната средина на одредени планови и

програми. Општината е должна да ги следи ефектите врз животната средина од
спроведувањето на планскиот документ и доколку има негативни ефекти, да го извести
надлежното министерство;

 Обезбедување на сите потребни мерки и пропишување на постапки со кои се
обезбедува остварување на правото за пристап до информациите и учество на јавноста
во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на животната средина,



како и обезбедување на изјаснување на јавноста во постапката за донесување на тие
одлуки;

 Определување овластено лице, кое ќе биде одговорно за остварување на правото
за пристап до информации за животната средина и обезбедување на просторија во која
заинтересираните ќе можат да ги разгледаат или да извршат увид во бараните
информации за животната средина;

 Обезбедување пристап до бараните информации за животната средина во
најкраток можен рок, не подоцна од еден месец од денот на приемот на барањето за
информација, а ако се работи за пообемна и покомплексна информација, најдоцна два
месеца од денот на приемот на барањето за информацијата;

 По одредување од страна на Владата на Република Македонија, одобрување или
одбивање на Елаборат за заштита на животната средина, преку издавање на решение за
одобрување или одбивање и водење Регистар за одобрени елаборати;

 Издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи и дозволи за усогласување со
оперативен план, односно водење на постапка за интегрирано спречување контрола на
загадувањето. За општините кои припаѓаат кон градот Скопје, тие ингеренции ги презема
градоначалникот на град Скопје;

 Изготвување на Надворешен план за вонредни состојби (спречување и контрола
на хаварии со присуство на опасни супстанции), врз основа на добиените внатрешни
планови за вонредни состојби од инсталациите и негово доставување до надлежното
министерство;

 Изработка на документ за одржлив развој - Локална агенда 21;
 Поставување на овластени инспектори за животна средина на локално ниво, кои

вршат инспекциски надзор над примената на Законот за животна средина и прописите
донесени врз основа на него;

 Преземање мерки и активности, кои се однесуваат на привремена и трајна забрана
за вршење на определени дејности или промет на определени производи;

 Преземање на сите мерки и активности за заштита и унапредување на животната
средина;

 Поттикнување на развој на образованието и јавната свест во областа на животната
средина.

 Локални акциони планови за животна средина се инструмент за поддршка на
усогласување со барањата за животната средина во рамките на процесот на
пристапување кон Европската Унија (ЕУ).

1.2 Што е ЛЕАП
Локалниот акционен план за животна средина (ЛЕАП) е развоен документ за

заштита и унапредување на животната средина на одреден локалитет (општина), кој е
усогласен со вкупниот економски, општествен и културен развој на Република Македонија
и општината, при што приоритет им се дава на мерките за заштита и унапредување на
животната средина, во интерес на сегашните и идните генерации.

Главна цел на овој документ е заштита и унапредување на животната средина и
природата, преку систем на мерки и активности за долгорочно планирање, заокружени со
временска и финансиска рамка.

ЛЕАП-от е плански документ со времетраење од 6 години. По изработувањето,
документот е предмет на следење и тековно ревидирање и обновување, во зависност од
новонастанатите услови, а задолжително по истекот на имплементациониот период.

Во согласност со Законот за животна средина, Советот на Општината формира
тело, раководено од Градоначалникот, кое ќе го следи спроведувањето на Локалниот
акционен план за животна средина, ќе предлага промени во него и ќе изготвува извештаи,
кои еднаш годишно ќе ги доставува до органот на државната управa надлежен за
работите од областа на животната средина, односно Министерството за животна средина
и просторно планирање на Република Македонија.

Со оглед на правото на јавноста за пристап до информации за животната средина,
во согласност со барањата на Архуската Конвенција, треба да се обезбеди ефективно



учество на јавноста во процесот на креирање на приоритетните активности за заштита и
одлучување за животната средина.

Учеството на јавноста е еден од основните предуслови за донесување на реални и
сеопфатни документи, во рамките на кои ќе бидат утврдени приоритети, со кои ќе биде
согласна и јавноста.

1.3 Методологија за изработка на ЛЕАП
Втората генерација на Локалниот ЛЕАП за Општина Ресен, се изготви во

согласност со Методологијата за изработка на Локален акционен план за животна
средина, утврдена со Законот за животна средина, Националниот акционен план за
животна средина, како и врз основа на насоките од меѓународни документи и
методологии од областа на животната средина. При изготвување на оваа методологија,
земени се предвид одредбите, утврдени со следните закони:

 Закон за животна средина („Службен весник на РМ“ број 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, 192/15 и 39/16);

 Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 107/07, 102/08,
143/08, 124/10, 51/11,123/12, 147/13,163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16);

 Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на РМ“ број 67/04,
92/07, 35/10, 47/11, 59/12 и 100/12);

 Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“ број 67/04, 14/06, 84/07,
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16);

 Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на РМ“ Број
79/07, 124/10, 47/11, 163/13);

 Закон за водите („Службен весник на РМ“ број 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11,
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) и

 Закон за заштита на шумите („Сл. весник на РМ“ број 64/09, 24/11, 53/11 и 25/13).
Исто така, при изработка на методологијата, земен е предвид и Законот за локална

самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), со кој се утврдуваат надлежностите на
општините, меѓу кои и надлежноста во заштитата на животната средина и природата:
мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита
на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење.

Во согласност со наведената методологија, стратешките и законски барања,
главни цели на процесот на изработка на ЛЕАП-от се

 Проценка на состојбите со животната средина на локално ниво;
 Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на животната

средина, базирани на ризикот за човековото здравје, еко-системите и квалитетот на
животот;

 Развивање на стратегии и активности за намалување на ризиците по животната
средина во Општината;

 Зголемување на јавната свест и одговорност за заштита на животната средина и
зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите од областа на животната
средина во Општината.

Во согласност со член 64 од Законот за животна средина, Локалниот акционен
план за животна средина, врз основа на оцената за степенот на загаденоста на
животната средина во дадено подрачје, содржи мерки и активности за заштита на
животната средина и здравјето на луѓето, од интерес и во надлежност на Општината, a
особено за:

 заштита на воздухот од загадување и подобрување на квалитетот на воздухот;
 снабдување со квалитетна вода за пиење во доволни количини;
 заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води, прогресивно

намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на емисиите на опасни
супстанции во водите и за ублажување на последиците од штетното дејство на водите и
од недостигот на вода;

 управување со отпад;
 заштита од бучава и вибрации, настанати како резултат на стопанските и на



другите дејности и активности;
 урбан развој и просторно планирање;
 развојот на локалниот јавен транспорт и сообраќајот на подрачјето;
 заштита на биодиверзитетот;
 управување и користење на природните ресурси;
 подигање на јавната свест и развој на образованието за заштита и унапредување

на животната средина; последиците од економскиот развој врз животната средина и
надлежните субјекти за спроведување на одделните елементи на планот.

1.4 Начела за изработка на ЛЕАП
Изработката на ЛЕАП-от е заснована на следните начела:

 Начелото на одржлив развој,
 Начелото за транспарентност и вклучување на јавноста и
 Начелото за финансиски и кадровски можности.

Во согласност со изнесеното, општите цели на ЛЕАП-от се:
 Да се продолжи со процесот на приближување кон политиките на Европската унија

во областа на животната средина на локално ниво;
 Да се интегрира политиката за заштита на животната средина во останатите

секторски политики;
 Да се идентификуваат и зајакнат потребите на административните структури за

ефикасно управување со животната средина на локално ниво;
 Да се обезбеди спроведување на барањата за заштита на животната средина на

локално ниво;
 Да се поттикнат сите субјекти во областа на животната средина кон поголема

одговорност за заштитата на животната средина, особено јавноста;
 Да се постават основи за еколошки одржлив пристап;
 Да се изнајдат финансиски средства за решавање на приоритетните еколошки

проблеми и др.

Изработката на ЛЕАП-от претставува прв чекор во заштитата на животната
средина и нејзино вградување во другите секторски политики, заради
обезбедување одржлив развој на ефикасен и економичен начин.

Очекувани резултати од донесувањето на овој документ за општина Ресен, се
следниве:

 Воспоставена структура за соработка помеѓу сите чинители на локално ниво;
 Информирана јавност за проблемите од областа на животната средина и мерките

за нивно надминување;
 Зголемена јавна свест за прашањата поврзани со животната средина;
 Успешно развиени стратегии за решавање на проблемите од областа на

животната средина;
 Создадени услови и локални капацитети за идни инвестиции за решавање на

проблемите од областа на животната средина.

1.5 Концепт и процеси на изработка на ЛЕАП
Првиот Локален акционен план за животна средина (ЛЕАП), општина Ресен го

подготви во 2003 година, во согласност со тогаш дефинираната Методологија. Во овој
документ беа идентификувани и рангирани еколошките проблеми во општината, врз
основа на ризикот на истите врз околината, луѓето и квалитетот на живеење. Во рамки на
истиот беа дефинирани еколошки приоритети и стратегии за решавање на еколошките
проблеми.

Бидејќи ЛЕАП-от е плански документ со времетраење од 6 години, по истекот на
времето за имплементација на првата генерација ЛЕАП и проценката на постигнатите
резултати, на 36-та седница на Советот на Општина Ресен, одржана на 26.08.2015



година, е донесена Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за изготвување на
Локален еколошки акционен план на Општина Ресен-втора генерација. Средствата за
оваа активност беа обезбедени од Општина Ресен.

Документот ќе и овозможи на локалната власт да ги идентификува проблемите во
животната средина и да даде предлози за нивно надминување, преточени во приоритетна
листа на активности, усогласени со соодветна временска и финансиска рамка.

Во согласност со Методологијата за изработка на ЛЕАП, Општина Ресен помина
низ процес на планирање којшто се состоеше од следните фази:

 Формирање на организациска структура за изработка на ЛЕАП:
 Локален координатор,
 Локален комитет (ЛК) и
 Работни групи (РБ).
 Изработка на план за вклучување на јавноста;
 Оцена на состојбите со животната средина;
 Утврдување на приоритетните проблеми за решавање;
 Поставување на цели и мерки;
 Утврдување на механизми за спроведување на ЛЕАП и
 Утврдување на оперативни механизми за набљудување, оценување на

спроведувањето и ревизија на ЛЕАП.
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 31.08.2015 година го

формираше Локалниот комитет за изработка на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП)
на Општина Ресен во следниот состав:

1. Ајман Алмалла Раководител на Сектор за животна средина
2. Марија Пројовска Помлад соработник во Сектор за животна средина
3. Наум Ташовски Самостоен референт во Сектор за животна средина
4. Николче Шушевски Помлад соработник во Сектор за животна средина
5. Андријана Зебековска Овластен инспектор за животна средина - советник
6. Павле Јовановски Комунален инспектор - советник
7. Кирил Тански Помлад инспектор за животна средина и комунални дејности
8. Татјана Секулоска Помлад соработник во оддление за Локален Економски Развој
9. Мемет Мурати Совет на Општина Ресен
10. Сузана Луловска Совет на Општина Ресен
11. Живко Гошаревски Совет на Општина Ресен
12. Љупчо Крстевски Директор на ЈКП Пролетер Ресен
13. Сашо Андреевски Раководител на ПЕ МЗШВ Ресен
14. Соња Клокановска Раководител ПЕ ЦУК Ресен
15. Соња Спировска Центар за Јавно Здравје
16. Кире Барандовски Македонски шуми ПЕ Преспа Дрво Ресен
17. Ана Вељановска Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
18. Наум Тосковски Директор на ОСУ Цар Самоил Ресен
19. Дејан Димиџиевски НП Галичица
20. Амет Аџиу Директор на НП Пелистер
21. Никола Здравевски Проект за заштита на Преспанското Езеро - УНДП
22. Маја Котевска Центар за заштита и унапредување на животната средина
23. Даниела Заец Македонско Еколошко Друштво
24. Ангела Марковска Свисслион Агроплод ДОО Ресен
25. Никола Трајчевски Леарница за алуминиум и цинк ДОО Ресен
26. Љубе Пампулевски Здружение на земјоделци
27. Ќазим Аслани Водна заедница
28. Албен Бекири МЗ Грнчари
29. Митко Ефтимовски МЗ Сопотско



Првиот, конститутивен, состанок на Локалниот комитет се одржа на 23.09.2015
година при што се назначи заменик на локалниот координатор, лице одговорно за односи
со јавноста и записничар. На состанокот се прифати Деловникот за работа на ЛК и се
предложија работни групи и нивни членови.Советот на Општината, на 36-та Седница,
одржана на ден 26.08.2015 година, донесе Решение за формирање работни групи и
именување координатори на работните групи за изработка на ЛЕАП.

Во согласност со ова Решение, се формираа следните тематски области:
 Тематска област-управување со води;
 Тематска област-воздух
 Тематска област-управување со отпад;
 Тематска област-управување со почва и искористување на земјиште;
 Тематска област-природа

Состав на работните групи по тематски области:

Воздух
1. Андријана Ѓ. Зебековска - Овластен инспектор за животна средина –
координатор на работната група
2. Ангела Марковска - Свисслион Агроплод ДОО Ресен
3. Сузана Луловска - Совет на Општина Ресен
4. Митко Ефтимовски - МЗ Сопотско
5. Соња Клокановска - Раководител ПЕ ЦУК Ресен

Вода
1. Никола Здравески - Проект за заштита на Преспанското Езеро – УНДП –
координатор на работната група
2. Ќазим Аслани - Водна заедница
3. Соња Спировска - Центар за Јавно Здравје
4. Живко Гошаревски - Совет на Општина Ресен
5. Никола Трајковски - Леарница за алуминиум и цинк ДОО Ресен

Отпад
1. Љупчо Крстевски - Директор на ЈКП Пролетер Ресен –
координатор на работната група
2. Павле Јовановски - Комунален инспектор
3. Албен Бекири - МЗ Грнчари
4. Мемет Мурати - Совет на Општина Ресен
5. Кирил Тански - Помлад инспектор за животна средина и комуналн дејности

Природа
1. Марија Пројовска – Помлад соработник во Сектор за животна средина –
координатор на работната група
2. Татјана Секулоска – Помлад соработник во оддeление за Локален Економски Развој
3. Амет Аџиу – Директор на НП Пелистер
4. Дејан Димиџиевски – НП Галичица
5. Даниела Заец – Македонско Еколошко Друштво

Почва и искористување на земјиште
1. Маја Котевска – Центар за заштита и унапредување на животната средина –
координатор на работната група
2. Сашо Андреевски – Раководител на ПЕ МЗШВ Ресен
3. Ана Вељановска – Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
4. Кире Барандовски – Македонски шуми, ПЕ “Преспа дрво” Ресен
5. Наум Тосковски – Директор на ОСУ “Цар Самоил” Ресен
6. Љубе Пампулевски – Здружение на земјоделци



Работните групи и ангажираните експерти за посебните прашања, играа важна улога
во анализирањето на состојбите со животната средина, и во идентификувањето на
проблемите што бараат решенија, како и во утврдувањето на приоритетите и
развивањето на стратегии и мерки, и активности за намалување на ризиците по
животната средина.
На следните слики прикажани се работни состаноци на работните групи на кои
учествуваа и претставници на Општина Ресен:

Слика 1-2. Работни состаноци на работните групи и консултации со претставниците од
општината:

Процесот на изработка на документот помина низ различни фази:
 Анализа на целата планска документација на Општината (особено на активностите

и проектите дефинирани во ЛЕАП-от на Општина Ресен, од 2003 година), за да се
направи пресек на реализираните активности и редефинираат приоритетите;

 Информирање на јавноста за почетокот и текот на проектот преку: телевизиски и
радио емисии, објава на официјалната интернет-страница на Општина Ресен и сл.



 Анкетирање на јавноста и поголемите индустриски капацитети, лоцирани на
територијата на Општината и дефинирање на приоритетни проблеми во животната
средина;

 Собирање на податоци од релевантните извори, обработка на истите и
формирање база на податоци (пополнување на тематските табели во согласност со
методологијата-ДПСИР табели за: отпад, вода, воздух, почва и природа);

 Состаноци на работните групи и на Локалниот комитет за планирање на
понатамошните чекори, оцена на состојбите со животната средина во општина Ресен и
изработка на сепаратните материјали;

 Планирање и разработка на Акциониот план за животна средина (предлог проекти
и активности, со временска и финансиска рамка за нивна реализација и можни извори на
средствата) и

 Утврдување на механизми за следење и оцена над спроведувањето на Локалниот
акционен план за животна средина за Општина Ресен (кои се очекувани резултати,
индикатори на успех, институција одговорна за следење на индикаторите и планирана
фреквенција за нивно следење).

Анализа на ЛЕАП на Општина Ресен од 2003 година-нереализирани проекти
Како приоритетни проблеми за решавање, во првата генерација на ЛЕАП-от на

Општина Ресен (од 2003-2009 година), издвоени се следните:
 Снабдување со вода;
 Управување со отпадните води;
 Управување со цврстиот отпад;
 Заштита на водотеците;
 Заштита на почвите;
 Заштита на шумите;
 Урбан развој;
 Здравствена состојба на населнието-дезинфекција и дезинсекција на јавни објекти
 Подигање на јавната свет.
За сите овие идентификувани проблеми биле дефинирани соодветни активности од

кои голем број се реализирани. Останатите активности кои не се реализирани, се:
 Реконструкција на водоводната мрежа во Градот Ресен;
 Водоснабдување од бунари и природни чешми;
 Уредување на заштитените зони;
 Реконструкција на пречистителната станица на отпадни води во Езерани;
 Изградба, доградба на реконструкција на канализациската мрежа во градот;
 Третман на отпадните индустриски води;
 Изградба на канализација во дел од руралните населени места;
 Диви допонии;
 Депонии за градежен шут и медицински отпад;
 Реконструкција на постојната депонија за комунален отпад;
 Намалување на количество од употреба на хемиски средства;
 Мониторинг на квалитетот на почвите;
 Едукација на земјоделските производители;
 Ревитализација на постојните и подигање на нови шумски појаси;
 Обнова на деградираните шумски појаси;
 Неконтролиран урбан развој на градот Ресен;
 Изготвување на долгорочни развојни планови;
 Подигнување на јавната свест во различните медиуми на животната средина.

Сите гореспоменати проектни активности, кои не биле реализирани во
имплементациониот период на првата генерација ЛЕАП за Општина Ресен, беа земени
предвид при планирањето и разработката на планот за акции на новиот ЛЕАП.



2. Опис на Општина Ресен

2.1 Географска положба
Општина Ресен се наоѓа во Преспанската Котлина, во југозападниот дел на

Република Македонија и опфаќа површина 739 km2. Поделена на копно со 562 km2 и
вода со 177 km2, претставува посебна просторна целина, која географски се простира
околу пресекот на 41 ° северна географска ширина и 21° источна географска должина.

Подрачјето на општината е утврдено со закон и ги опфаќа подрачјата на
населените места, градот Ресен и селата: Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Волкодери,
Горна Бела Црква, Горно Дупени, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Дрмени,
Евла, Езерени, Златари, Избиште, Илино, Јанковец, Козјак, Коњско, Крани, Кривени,
Крушје, Курбиново, Лавци, Лева Река, Лескоец, Љубојно, Наколец, Отешево, Перово,
Петрино, Подмочани, Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Сливница, Сопотско, Стење,
Стипона, Царев Двор, Штрбово и Шурленци, oдносно 44 топоними на места, од кои 43 се
рурални, од нив 39 активни, 4 неактивни и една урбанизирана средина.

Слика 1 Географска положба на општина Ресен во РМ



Слика 2 Топографска мапа на Охридско-Преспанскиот Регион

Слика 3 Местоположба на планскиот опфат

Планскиот опфат за изградба на стопански комплекс, за откуп, складирање,
примарна преработка и дистрибуција на земјоделски производи е дефиниран како офат
кој се наоѓа југоисточно на 4.5 km од градот Ресен и североисточно од населено место
Козјак на оддалеченост 1,2 km од патот кон градот Битола. Поконкретно од десната
страна на магистралниот пат М-5 (Битола–Ресен), на потегот помеѓу магистралниот пат
М-5 и регионалниот пат Р-106 Градско (врска со М-1)-Прилеп-Битола-Макази (врска со Р-
505), во непосредна близина на крстосница Макази.



2.2 Релјефни карактеристики
Преспанската Котлина од источната страна граничи со Пелагониската Котлина, од

западната со Охридската Котлина, од северната со Охридскста и Демир Хисарската
Котлина и од јужната со Костурската, Билиштанската и Корчанската (Горичката) Котлина.
Котлинската рамка е повисока од котлинското дно, нивото на езерото, од 1548 метри на
Баба Планина, до 25 метри на превалот во клисурата „Грло", на крајниот југозапад на
Малото Преспанско Езеро (МПЕ). Иако има висока рамка, преку превалите „Ѓавато“ 1.167
мнв., „Превал“ 1.035 мнв, „Грло" 875 мнв, "Превтис" (Ѕвезда) 1.085, „Полце "(Пресека)
1.568 мнв и „Буково" 1.207 мнв.

Котлината има издолжена, неправилна форма во меридијален правец, облик на
крушка. Најголемата должина е 60,00 km, а широчината изнесува од 7,00 до 30,00 km. На
јужниот дел на котлината се наоѓа природната акумулација Преспанско Езеро, со
надморска височина при максимално ниво на водата 851,83 метри. При пониско ниво
езерото со планината Сува Гора и песочниот превлак „Гладно Поле" (во насока с. Рби - с.
Перово, Кула по грчки) е поделено на Големо и Мало Преспанско Езеро. Површинска
врска помеѓу двете езера, е Перовска Река која има максимална должина до 300,00
метри при ниско ниво, а при максимално не постои, се поплавува песочниот превлак, а
двете езера стануваат едно (1918 год., 1941 год., 1948 год., и 1963 год.) Големото
Преспанско Езеро има површина на воденото огледало од 275, 2 km2, a Малото
Преспанско Езеро има површина од 50, 7 km2. Вкупната површина на Преспанското
Езеро изнесува 325, 9 km2.

2.3 Геолошки карактеристики на теренот
Источната гранична рамка, блокот на Баба Планина со Бигла и Плаќенска Планина

во основа се гранитни, водонепропустливи стенски маси. Површинскиот (фреатскиот) слој
со длабочина 12,00-15,00 m е водопиен, вододржлив и изворски и кладенски. Во овие
цврсто врзани карпести маси, развиен е пукнатински тип на издани. Затоа на источната
рамка има повеќе постојани и повремени водотеци. Западната рамка, блокот на Галичица
со Стара Планина, Иван Планина и Горбец, се варовнички и порозни, каде се
регистрирани пукнатински системи во овие цврсто врзани карпести маси. Врнежите што
паѓаат на нив, ги впиваат водите и преку подземни канали ги носат во Охридската
Котлина и Езеро. Пример се Велгошките извори, Студенчишта и многу подводни извори
до Св.Наум како и изворите во с.Тушемиште и Загоричани во Албанија. Дното на
Охридското Езеро е пониско од Преспанското за 400,00 m, а разликата во нивоата на
водата изнесува околу 150,00 m. На делот од Сир Хан до клисурата Грло, нема нуту едно
поточе што носи вода во Преспанското Езеро. Таквиот геолошки состав и карактеристика
на стените овозможил природен понорен-подземен истек на водата од Преспанското
Езеро. Практично Преспанското Езеро и Преспанската Котлина се извориштето на реката
Црни Дрим. Изворите кај Св.Наум се површинска појава на водата од “големиот природен
кладенец” Преспанско Езеро. Котлинското дно го сочинуваат: чакалесто песокливи и
глинести седименти од делот на Квартерните-Алувијални седименти од с.Избиште до Сир
Хан, чакалестопесочни седименти источно од с.Јанковец до Макази; флувиоглацијални
наслаги од Макази до Маркова Нога, алувијални наслаги во средишниот дел, Ресенско
Поле, Асамати и Наколец, езерски и барски седименти северно од с.Перово и јужно од с.
Стење, органогено мочуришни седименти во Перовско и Езеренско Блато, пролувијални
наслаги во Стенска увала.

Во геотектонски поглед Охридско-преспанскиот регион припаѓа на Западно-
Македонската зона која влегува во Динарскиот систем.

Алувијални почви-(флувисоли) се дел од Квартерните седименти и истите се
наоѓаат на сите полиња во Охридско-Преспанскиот регион: Ресенско, Струшко, Охридско,
Белчишко и Издеглавско и се сретнуваат и на помали површини покрај реките. Тоа се
песоци и чакали, разногранулирани, наместа заглинети со облутоци и самци. Тоа се
најплодни и најинтензивно користени почви во регионот. Во полињата овие почви се
формирани врз бескарбонатен детритат кој потекнува од почвите лоцирани врз
повисоките партии на теренот, како и серпентините, филити, пешчари, конгломерати и



други. Глејни (блатни), Торфени (тресетни) и мочуришни почви се сретнуваат во
приобалниот дел на Охридското, Струшкото и Ресенското поле. Во овие седименти има
најголема експлоатација на подземните води поради добрата издашност на средината и
поради можноста за наводнување на земјоделските култури со помош на експлоатациони
бунари.

Делувијални почви-се сретнуваат на падинските делови каде се преоѓа од планини
кон полиња. Станува збор за прашинесто-глинести материјали наместа песокливи и
чакалести со парчиња од матичните карпести маси. Овие почви се со слабо кисела
реакција, содржината на хумус е доста ниска и варира од 1-2%. Положбата и рељефните
услови како и високата содржина на скелетните делови условуваат овие почви добро да
се дренирани. Присуството на покрупен скелетен материјал ја намалува плодноста на
овие почви (пр. источната страна на Ресенското поле).

Кисели кафеави почви-(еутрични и дистрични камбисоли) се сретнуваат типични
слабо, средно и силно еродирани кафеави почви. Во Ресенско поле се сретнуваат и
илимеризирани кисели кафеави почви. Кај сите подтипови на овие почви реакцијата е од
слабокисела до кисела. Во зависност од конфигурацијата на теренот и степенот на
еродираност на 30-80 cm длабочина се јавува крупен скелет (камења од различна
големина) како резидиум од матичниот супстрат.

За фундирање на градбите, обврзни се посебни геомеханички испитувања на
почвата, со кои ќе бидат одредени јакосно - деформабилните карактеристики на теренот
како и носивоста и слегавањата на теренот.

Слика 4 Геолошка карта на пошироката област

2.4 Сеизмолошки карактеристики на теренот
Врз основа на досегашните сеизмолошки анализи и макросеизмичка реонизација

на територијата на Република Македонија, очекуваните максимални земјотреси од
локални и далечински жаришта во рамките на урбаното подрачје се манифестираат со
епицентрален интензитет од 8° според Меркалиева скала.



Слика 5 Потенцијал на природни хазарди

2.5 Природни вредности
Преспанскиот регион, едно од најживописните подрачја во Македонија, се наоѓа на

најјугозападниот дел од Република Македонија, таму каде се пресекуваат 21о источна
географска должина и 41о северна географска широчина. Општина Ресен се простира на
739 km2 од кои една третина зафаќа Преспанското езеро.

Преспанската котлина од сите страни е обиколена со високи планини: на исток е
планината Баба со највисокиот врв Пелистер (2601 m); на север Бигла (1933 m), на запад
Галичица (2255 m) и на југ Горбеч (1750 m). Самата котлина неприродно е поделена
помеѓу три држави од која најголемиот дел и припаѓа на Република Македонија, а
останатите делови се во Република Грција и Република Албанија.

Во котлината се наоѓаат две езера: Големото и Малото Преспанско езеро.
Во водите на Големото Преспанско езеро се наоѓа тромеѓето на македонската -

грчката и албанска граница.
Големото Преспанско езеро (284 km2) со надморска височина од 853 m и

најголема длабочина од 54 m, спаѓа меѓу најчистите езера во светот. Од површината на
езерото 65% и припаѓаат на Република Македонија, 18% на Република Албанија и 17% на
Република Грција.

Во Големото Преспанско езеро постојат два острови: Островот Голем град
(Св.Петар) со површина од 1 km2, се наоѓа на самото тромеѓе од државните граници и и
припаѓа на Република Македонија (единствен остров во Република Македонија), обраснат
е со фојова шума (јуниперус фоедитиссима) стара неколку векови, богат е со археолошки
наоѓалишта и е заштитен со закон како природна реткост.

Во Република Албанија се наоѓа помало островче, наречено Мал град (Св.Павле).
Малото Преспанско езеро се наоѓа на територијата на Република Грција и само

мал дел во Република Албанија. Во него има два острови: Ахил и Видринец. Ова езеро
зафаќа површина од 45,59 km2 и е за три метри повисоко од Големото Преспанско езеро.
Водите на Преспанското езеро преку понорници истекуваат во Охридското езеро. Езерото
е богато со риба, а особено е познат преспанскиот крап и рибите белвици-нивички, а има
и скобуст, мренка, клен и др.



Преспанското езеро во 1977 година е прогласено за споменик на природата, а од
1995 година е ставено во списокот на најзначајни локалитети во Европа.

Преспанската котлина се наоѓа помеѓу двата Национални Паркови Пелистер и
Галичица, всушност преставува составен дел и на едниот и на другиот Национален Парк.

Националниот Парк Галичица е прокламиран како Национален Парк во 1958
година, со цел да се заштити неговата природна убавина и разноврсната флора и фауна.
Паркот е сместен на планинскиот масив помеѓу Големото Преспанско Езеро на исток и
Охридското Езеро на запад и опфаќа 22,750 ha од Планината Галичица, со големо
богатство од реликтни и ендемични видови флора, класично наоѓалиште на 20 видови
виши растенија, од кои 12 се локални ендеми, а застапени се 26 ендемични фаунистички
видови. Македонскиот Националниот Парк Галичица и Албанскиот Национален Парк
Преспа се поделени со меѓународната граница меѓу Македонија и Албанија.

На 12,500 ha Националниот Парк Пелистер е сместен на исток од Големото
Преспанско Езеро на Планината Баба. Неговото назначување за прв Национален Парк во
1948 година беше прво од ваков вид во поранешна Југославија. Тоа е планински реон
карактеризиран со бројни врвови повисоки од 2,000 m кои се исецкани со длабоки долини.
Највисок планински врв е Пелистер со 2,601 m.

Природниот Резерват Езерани го покрива северното крајбрежје на Преспанското
езеро, на 855 m надморска висина. Заштитената област зафаќа 2080 хектари. Во 1995
година е назначено за рамсарско место, а во 1996 прогласено за строго заштитен
резерват. Скоро сите видови на птици кои живеат во Преспанското езеро градат гнезда,
се хранат и бараат засолништа тука. Има околу 200 видови птици од кои 104 видови се
водни. 62 видови птици се ставени на листата на заштитени видови, во согласност
со Берн Конвенцијата, додека три од нив се наоѓаат на Европската Црвена Листа од
Светски загрозени видови.

Подрачјето на планскиот опфат за стопански комплекс се наоѓа на надморска
височина од 870-890 m и се наоѓа надвор од заштитените подрачја.



Слика 6 Граници на Преспа Парк

3. Управување со животната средина
Управувањето со животната средина опфаќа поставување на законската рамка во

облик на примарна и секундарна регулатива, следење на емисиите на загадувачки
материи во сите медиуми, идентификација на изворите на загадување, кавалитетот на
животната средина преку квалитетот на водата, воздухот и почвата. Следење на
меѓусебната поврзаност на здравјето на луѓето и живиот свет, животната средина и
поставување на различни механизми за контрола и инспекција на загадувањето.

Современиот приод при креирање и спроведување на политиката за заштита на
животната средина и планирањето на оддржливиот развој не е можен без квалитетни и
ажурни информации за изворите на загадувањето, за состојбата во животната средина и
просторот за техничко-технолошките решениија кои се на располагање и економско -
финансиските односи во фазите на инвестирање и реализирање на производство.

Република Македонија како земја кандидат за членство во ЕУ го започна процесот
на апроксимација на законската регулатива од областа на животната средина со ЕУ
законодовство преку транспонирање на ЕУ директивите во сите сектори на животната
средина. За таа цел Република Македонија има потпишано голем број на меѓународни
конвенции, протоколи и билатерални договори на глобално ниво.



Овој процес е заокружен во периодот од 2004-2008 година во поглед на
донесените закони, додека процесот на усогласување на техничките барања дадени во
анексите на ЕУ директивите во форма на подзаконски акти е во напредна фаза во некои
сектори е скоро завршен.

Важна улога во заштитата на животната средина и поставување на целите на
заштита и спроведување на мерките за реализација на целите за заштита има и
локалната администрација преку законските одредби и следните цели се фокусирани
токму на локалната власт:

 Воспоставување на процедура и начин на доставување на информации до
јавноста за управување со животната средина и можности за учество на
јавноста во донесувањето на одлуки;

 Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа во однос на методите,
техниките и начинот на планирање, управување и спроведување на законската
регулатива во сите сфери на животната средина;

 Воспоставување на бази на податоци за состојобата и промената на таа
состојба во секој елемент на DPSIR;

Сите овие надлежности на локалната самоуправа со децентрализацијата може
самостојно да ги реализира, активно да ги следи состојбите во животната средина и да
превезема заеднички активности во соработка со други општини и државни инситуции на
национално ниво.

За таа цел Општина Ресен во наредниот период за поуспешно управување со
животната средина, потребно е особено внимание да посвети на:

 Обезбедување на максимална хоризонтална комуникација и координација меѓу
одделенијата во општинската администрација кои работат на урбанистичко
планирање, комунални дејности, економски развој на општината и одговорните
за животната средина;

 Спроведување на обуки на администрацијата која работи во областа на
животната средина;

 Континуирана соработка со МЖСПП и другите владини институции во
реализација на проекти и подготовка на стратешки документи;

 Континуирана соработка со различни меѓународни организации и донатори за
наоѓање на финанскиски средства за инфраструктурни проекти во областа на
заштита на животната средина;

 Промовирање на концептот на добра практика во соработката со граѓанските
организации и НВО-и;

 Промовирање на принципите на почисто производство и превенција на
загадувањето;

Општина Ресен во рамките на својот финансиски и кадровски потенцијал, а во
соработка со МЖСП, ќе вложи напори да го оддржи, унапреди и промовира високото ниво
на квалитет на животната средина.

4. Хидролошки карактеристики
Хидрографијата на Преспанската котлина ја прават: подземните води, изворите,

природните водотеци–постојани и повремени, водни објекти (изградени од човекот) и при-
родната акумулација, езерото.

Подземни води: Досегашните истражувања и сознанија укажуваат дека источниот
дел се карактеризира со литолошки членови - слоеви кои од длабочина од 12 - 15 m се
водовпивателни, вододржливи и издашни. Овој интервал се карактеризира со висок
коефициент на филтрација и голем стелен на водопропусност. Тука е развиен збиен тип
на издани со слободно ниво на подземната вода. Според хидрогеолошките
карактеристики и досегашните изведби на експлоатациони бунари и следења на нивоата
на подземните води, постои корелација помеѓу хидролошките и хидрогеолошките
параметри, поради фактот што во овој дел од теренот степенот на порозност е голем и
претежно превладуваат неврзани материјали. Тука се јавуваат постојаните и повремени-
те водотеци: Стара (Германска) Река, со постојан водотек и влив во ГПЕ, Брајчинска Река



идентична на претходната, Кранска Река (Шара), Сливничка Река со повремен водотек,
Курбинско-Преторска река, со повремен водотек, Сопотска Река,Чешинска (Златарска)
Река и Лева Река со повремен водотек. На северниот дел се наоѓа Голема Река која била
со постојан водотек, а после каптирањето на изворите за регионалниот водовод и
пренасочувањето на Болнска Река во Источка Река истата е со повремен водотек.

Северозападно се повремените водотеци : Болнска Река, Источка Река, Евлска
Река, кои имаат карстни извори и се со повремен водотек. Од западната страна се:
Стипонска Река, Лавчанска Река, Прељупска Река, Крива (Отешевска) Река и карстниот
извор, постојан, во Сир Хан. Во подлабокото подземје, субартеско и артеско, утврдено е
дека северниот дел на котлината до одвојувањето на патот за с. Горно Дупени е безводно
со присуство на минерализирана, закиселена вода. Јужно од оваа граница, на dлабочина
поголема од 30,00 m, под водонепропустливиот слој се наоѓа слатка вода со субартески и
артески карактер.

Во малото Преспанско Езеро од планината Горбец и Сува Гора дотекуваат неколку
повремени водотеци, после врнежите од дожд и топењето на снегот. При пониско ниво на
водата од максималното, единствена површинска врска помеѓу двете езера е Перовска
река. Нејзината најголема должина изнесува до 300,00 m. При максимално ниво таа се
губи, затоа што нивоата се изедначуваат, а песочниот превлак е поплавен.

Просторот на кој се предвидува изградба на стопанскиот комплекс за откуп,
складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи, м.в. Макази, КО
Козјак, Општина Ресен, припаѓа на ВП “Преспа”, кое го опфаќа македонскиот дел од
сливот на Преспанско Езеро.

Во границите на планскиот опфат нема регистрирано водотеци. Планскиот опфат
од јужната страна се граничи со дол низ кој повремено тече вода, во период на
интензивни врнежи и топење на снег. На оддалеченост од околу 250 метри поминува
реката Бела Вода.
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5. Климатски и микроклиматски услови на регионот
Климата во целиот преспански регион е спој на умерено-континентална со

медитеранско влијание преку клисурата Грло на југозапад од Малото Преспанско Езеро и
pреку планинскиот превој Превтис на југозападниот дел од Мала Преспа. Се
kарактеризира со топли лета, во кои ноќите се свежи, и со благи зими. Просечната
годишна релативна влажност на воздухот изнесува 64%.

Врз климата во Општина Ресен големо влијание има близината на Јадранското
море чие влијание продира до долината на реката Дрим во Општина Струга, големите
водни басени на Преспанското и Охридското Езеро како и високите планински масиви.

Водата на Преспанското Езеро во одредена мера се јавува како климатски
модификатор на својата околина.

Езерото има одредено влијание врз температурниот режим во котлината, посебно
на температурата на воздухот во зимските месеци и тоа во декември и јануари.
Просечната јануарска температура е над нулата и изнесува 0,1°С. Просечната



декемвриска температура е 1,9°С. Во февруари термичкото влијание на езерото врз
температурата на воздухот се губи. Просечната февруарска температура е 1,3 °С.

Според тоа акумулираната топлина во Преспанското Езеро, во топлиот дел од
годината, има термичко влијание врз температурата на воздухот во својата околина, од
средината на октомври, заклучно со јануари. Во извесна мера езерото има влијание и во
снижување на температурата на воздухот само во непосредната околина, особено во јули
и август.

Просечната годишна температура изнесува 9,5°С. Најтопол месец е јули, со
просечно месечна температура од 18,9 °С, а најстуден е јануари со вредност 0,1°С.

Просечното годишно температурно колебање изнесува 18,8 °С.
Екстремно максималната температура на воздухот во Преспанското Поле 37,0°С е

забележана на 6 јули 1988 година. Апсолутно минималната температура изнесува 26,9°С,
забележана на 14 јануари 1968 година.

Просечниот датум на есенскиот мраз е 22 октомври, а најраниот мраз се јавува на
09.09.1976 година. Просечниот датум на пролетниот мраз е 18 април, а на најдоцниот
пролетен мраз е забележан на 24.05.1987 год. Просечниот мразен период изнесува 178
дена, а екстремниот мразен период изнесува 259 дена.

Врнежите се под влијание на медитеранскиот плувиометриски режим. Поголеми
количини паѓаат во ладниот дел од годината, со максимум во доцна есен и во зима, а
минимум во летните месеци. Просечната годишна сума на врнежите изнесува 715,2 mm,
но во поедини години годишната количина се менува во широки граници од 380 mm до
1170 mm. Главниот максимум е во ноември, просечно 102,6 mm, потоа декември со 77,5
mm, а главниот минимум во јули и август 24,9 односно 26,8 mm.

Врнежите се главно од дожд, а малку од снег. Снегот се јавува од октомври
заклучно со април. Просечниот датум на појава на првиот снег е 30 ноември, а на
последниот снег е на 31 март. Просечно годишно се јавуваат 40 дена со снежен покривач,
главно во зимските месеци. Просечната годишна висина на снежната покривка е 16,9 cm.
Максималната височина на снежниот покривач e 86 cm, забележана на 3 февруари 1963
година.

Просечната вредност на релативната влажност изнесува 74%, со најголема
вредност во декември од 81%, јануари и февруари со 80% влажност, ноември 79%, а со
најмала влажност е јули со 66% и мај и јуни со 68%.

Преспанската Котлина се одликува со долготрајно сончево зрачење и просечната
годишна сума изнесува 2295 часови.

Просечно годишно има 108 ведри и 74 тмурни дена, а 184 облачни денови.
Оваа котлина слично како и Охридската се одликува со посебен режим на локални

ветрови, условен од Езерото поради нееднаквото загревање на воздухот над копното и
над езерската шир. Тие воедно ја зголемуваат општата зачестеност на ветровите во ова
подрачје.

Со најголема зачестеност е ветерот од северниот, со просечна годишна вредност
од 116‰, и источниот правец 114‰ со просечна годишна брзина од 0,8 m/s и максимална
брзина од 18,9 m/s. Потоа со зачестеност од 87‰ е јужниот ветер, со просечна годишна
брзина од 2,2 m/s и максимална брзина од 18,9 m/s. Северо-источниот ветер е со
просечна годишна зачестеност од 71‰, југо-западниот со зачестеност од 63‰, западниот
52‰, северо-западниот е со зачестеност од 40‰, а југо-источниот со зачестеност 34‰.

Маглата во Преспанското подрачје е ретка појава, главно поради честото
проветрување и присуство на големите езерски водени површини, просечно годишно има
3 магливи денови.
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6. Административна поставеност на Општина Ресен
Органи на управување во Општина Ресен се Совет на Општина Ресен и

Градоначалник.
Советот на Општина Ресен е составен од 15 членови – претсваници на граѓаните,

избрани на организирани локални избори. Мандатот на членовите на Совет трае 4
(четири) години.

Членовите на советот избираат претседател кој управува со неговата работа и ги
води седниците на Совет на Совет на Општина Ресен. Седниците се отворени за
јавноста.

Надлежностите на градоначалникот можат да се поделат во два дела на работи и
тоа како надлежности на општината и раководење на општинската администрација.

Градоначалникот е претставник на граѓаните, избран на локални организирани
избори со мандат од 4(четири) години.

За извршување на работите од надлежност на органите на општината се
организира општинска администрација. Во Општина Ресен, општинската администрација
е организирана во следните сектори и одделенија и Територијална противпожарна
единица;
1. Сектор за правни и општи работи и јавни дејности:

 Одделение за правни и општи работи, и
 Одделение за јавни дејности ;

2. Сектор за финансиски прашања:
 Одделение за буџетска координација;
 Одделение за буџетка контрола;
 Одделение за сметководство и плаќања, и
 Одделение за администрирање на даноци, такси и надоместоци;

3. Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична
соработка:

 Одделение за урбанизам и комунални работи, и
 Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка



4. Сектор за животна средина:
 Одделение за животна средина и управување со отпад
 Одделение за управување со води и заштита на природата

5. Одделение за управување со човечки ресурси;
 Одделение за внатрешна ревизија;
 Одделение за инспекциски надзор- Инспекторат;
 Територијална противпожарна единица на Општината.

7. Демографски карактеристики
7.1. Население и населени места

Основните карактеристики на територијата на Преспа се прикажани во Табелата
подолу.

Табела 1 Основни карактеристики на територијата на Општина Ресен
Општина Население

(попис 2002)
Површина

(км2)
Населени

места
Општина Ресен 16825 739 44

ВКУПНО 16825 739 44

Територијата на Општина Ресен опфаќа 44 населени места, 43 села и градот
Ресен кој претставува територијален и општински центар. Градот Ресен лежи во
северниот дел на Преспанската Котлина, од двете страни на Голема Река, на надморска
височина од околу 880 м.

Табела 2 Населени места на територијата на Општина Ресен

Од Табелата погоре може да се забележи дека градот Ресен брои 8.748 жители,
додека 43 села имаат вкупно 8.077 жители. Од вкупно 43 села, четири (Илино, Отешево,
Петрино и Стипона) се целосно напуштени, а едно (Коњско) е со број на население
помало од 10 жители. Дополнително 8 села имаат број на жители помал од 100.

име жители име жители
Арвати 137 Кривени 27
Асамати 175 Курбиново 137
Болно 237 Лавци 134
Брајчино 134 Лева река 60
Волкодери 114 Лескоец 12
Г. Бела црква 187 Љубојно 186
Горно Дупени 59 Наколец 262
Горно Крушје 107 Отешево 0
Грнчари 417 Петрино 0
Д. Бела црква 237 Подмочани 306
Долно Дупени 235 Покрвеник 65
Долно Перово 175 Прељубје 16
Дрмени 416 Претор 142
Евла 106 Рајца 66
Езерани 203 Сливница 188
Златари 118 Сопотско 222
Избишта 176 Стење 438
Илино 0 Стипона 0
Јанковец 1169 Царев Двор 605
Козјак 117 Штрбово 184
Коњско 3 Шурленци 89
Крани 416 Ресен 8748



Најголемо село по број на жители е Јанковец со 1.169 жители. На територијата на
Општина Ресен во хармонична мултиетничка средина живеат 16.825 жители (Извор:
Попис, 2002).

Густината на населението изнесува 29,94 жители/км2. Во селата се забележува
постојано намалување на бројот на жители како резултат на намалениот природен
прираст, лошата старосна структура и особено присуството на емиграционите движења
кои биле карактеристични во минатото во овој печалбарски крај.

8. Економски карактеристики
8.1 Стопански и индустриски развој

Носечка гранка во развојот на општината е индустријата, која опфаќа шест
индустриски гранки: прехрамбена, текстилна, металопреработувачка, дрвна, градежна и
хемиска, претежно средни претпријатија.

 Прехрамбената индустрија ги вклучува: ДОО Свислион-Агроплод, ДОО
Преспатурист, „ЦД фруит“, во село Царев Двор, наменет за преработка на овошје и
зеленчук.

 Текстилна индустрија: ДОО Хатекс, ДОО Крзнотекс, ДОО Текстил пром, ДОО
Стењетекс.

 Хемиска индустрија: ОХИС Преспа Пласт АД-производство на пластични маси со
ПВЦ профили, најлонска, вакумирана и други видови на амбалажа.

 Металопреработувачка индустрија: А.Д. Алгрета, капацитет за производство на
грејни ауминиумски тела.

 Градежна индустрија: АД ИГМ Слога, капацитет за производство на блокови и
керамиди.

 Дрвна индустрија: ДОО Интербраук-производствен капацитет за детски кревети,
маси, внатрешна и надворешна дограма.

Од малото стопанство како поспецифични области на дејност се производство на
мед и производи од мед, изработка на дрвна амбалажа, производство на градежна
столарија, одгледување на полжави, одгледување на риби, собирање и преработка на
шумски плодови и билки и друго.

Туристичка понуда
Врз стопанскиот развој на Ресен големо влијание имаат угостителство и туризмот.

Туризмот во Oпштината претставува посебна и многу значајна гранка. Развиен како
зимски, летен, манастирски, здравствен и еко-туризам, како посебни видови на
алтернативниот туризам, ја претставува идната перспектива за развој на Општината.

Туристичката понуда ја сочинуваат два меѓусебно издвоени комплекси: едниот е
во туристичката населба „Отешево“сместена на западниот брег на езерото, а вториот е
на источниот брег и го сочинуваат Туристичките Населби Асамати, Претор и Крани.

Земјоделско производство
Доминантно занимање на населението во општината е земјоделството, односно

овоштарството од кое средно годишно се произведуваат од околу 70 000 тони јаболка со
одличен квалитет. Во сортниот состав со околу 65 до 70% е застапена сортата ајдаред,
10-15% сортите златен и црвен делишес, потоа околу 10% јанаголд, муцу, чадел и 5%
останати. Со јаболкото се засадени околу 3.500 ha. Од целокупното производство околу
50% се наменети за извоз надвор од државата, а исто така значителен дел завршува и на
домашниот пазар. Околу 10 000 до 15 000 тони од јаболковиот род се наменети за
индустриска преработка. Се проценува дека Преспа со своето производство учествува со
околу 80% во јаболковото производство во Република Македонија.

За трајно решавање на пласманот на јаболкото, воспоставени се контакти со
големи дистрибутивни компании од неколку земји членки на ЕУ. За пласманот на
Преспанското јаболко посебен интерес пројави и една од најголемите компании од
Франција за откуп и пласман на овошје и зеленчук со која се договорени конкретни чекори



за наредниот период. За сето ова да се реализира потребно е да се обезбеди квалитетен
складиштен простор (ладилници).

Со Просторниот План на Р. Македонија дефинирани се пет оски на развој од кои
релевантни за општината Ресен на чиј простор припаѓа локацијата за изградба на
Дистрибутивен центар и ладилник е “Јужна развојна оска”, која што досега е ретко
споменувана, но во иднина со ефектуирањето на сите претпоставки за развој, ќе го
потврдува своето значење. Оваа развојна оска ги поврзува градовите: Струга-Охрид-
Ресен-Битола-Прилеп-Кавадарци-Неготино-Штип-Кочани-Делчево и продолжува кон
Благоевград во Р. Бугарија, а на запад продолжува кон Елбасан во Р. Албанија.
Сите оски, кои се зацртани со Просторниот план на Државата, ќе се земат во предвид за
просторната организација, а во прв ред за модернизацијата на патиштата, за изградбата
на далекуводи, гасоводи итн.

Реализацијата на Урбанистичкиот План вон населено место за изградба на
Дистрибутивен центар и ладилник за земјоделски производи на м.в. Макази во КО Козјак
во Општина Ресен, на површина од околу 6 ha, ќе биде во функција на развој на
локалната економија и согласно определбите на Просторниот план на Р. Македонија
треба да биде поставена врз принципите за заштита на животната средина и одржливиот
локален и национален развој.

Користење на земјиштето
Општина Ресен располага со 24.042,64 hа шуми (од кои 6.118,35 ha необраснати),

20.235 ha земјоделска област од која обработена површина e 11.739 ha: 7.327 ha ораници
и градини, 3.500 ha овоштарници, 280 ha лозја и 1.278 ha ливади, како и пасишта 8.246
ha.

На обработливите површини под ораници се одгледуваат житни (пченица, пченка,
р’ж и јачмен) и индустриски култури (тутун), но во многу мали количини. Површините
засадени со лозја се мали и претежно се произведува грозје за домашна потреба. Истото
се однесува и за градинарските култури, меѓу кои најзастапени се компирите, доматите и
пиперките.

За оптимално искористување на просторот со сите пропратни услови, усогласено
со Просторниот План на Република Македонија до 2020 година, се предлага да се
користи реонизацијата, според која Република Македонија е поделена на 6 земјоделско-
стопански реони и 54 микрореони. Локацијата за која се изработува Урбанистички план
вон населено место за изградба на Дистрибутивен центар и ладилник за земјоделски
производи, м.в. Макази, КО Козјак, припаѓа на Големоезерскиот реон поделен со 3
микрореони.

Исто така предметната локација припаѓа на Охридско-преспански туристички
регион со 7 туристички зони и 41 туристички локалитети, односно припаѓа на туристичките
простори со меѓународно значење.

При изработка на планската документација, Урбанистичкиот План вон населено
место, е спроведена ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и
утврдување на норми и стандарди за градба, при што се земени во предвид бонитетот на
земјиштето и неговата намена за да се изврши ефикасна и одржлива пренамена.

Препораките на Просторниот План се во правец на водење сметка за бонитетот на
земјиштето при планирање на просторот и преферирање на класи на земјиште со понизок
бонитет (над IV категорија), во случаи кога се прават урбанистички планови, односно
планира пренамена на земјиштето од земјоделско во градежно. Приоритет е заштита на
земјоделското земјиште и ограничување на трансформација на земјиштето од I-IV класа
во неземјоделско земјиште1. Намената на земјиштето е дадена на следната слика:



Слика 9 Намена на земјиштето

9.Инфраструктура
9.1.Комунална инфраструктура
Водоснабдување

Општината Ресен се снабдува со вода за пиење од регионалниот водовод Крушје-
Ресен-Сирхан, кој ги снабдува градот Ресен со околу 8.000 жители и 16 села со околу
4.000 жители.

Од локалниот систем Курбиново-Претор-Асамати, се снабдуваат три села со 500
жители. Сопствени водоводи имаат 16 села со околу 4.000 жители. Водоснабдувањето не
е решено само во 1 село.

Снабдувањето со вода од регионалниот водовод се врши од два каптирани извори
во местото викано Спаса во Крушје, а во летен период, кога се намалува штедроста на
изворите, вода се пумпа и од трите длабински бунари во близина на Царев Двор.

Издашноста на изворите варира во текот на зимските и летните месеци.
Потребните дневни количини на вода на жителите се различни и зависно од периодот на
снабдување тие можат да се движат од 70 l/s во зимскиот период и во рана пролет до 110
l/s во лето.

Досегашното искуство на неколкуте последни хидролошки неповолни лета укажува
на фактот дека во летниот период недостигаат околу 30 l/s.

Водата се дезинфицира во базени со помош на натриумхипохлорид. Хлорирањето
се врши со две дозир пумпи. Секојдневно на дваесет места се врши проверка на
квалитетот на водата, од страна на Заводот за здравствена заштита од Битола.

Државниот завод за санитарни прегледи редовно врши анализи на квалитетот на
водата.

Канализација
Канализационата мрежа во градот е сепарациона, фекална и атмосферска, со

должина од над 35 km. Отпадните води од домаќинствата се зафатени на подрачјето на
градот и во селата Езерени, Царев Двор и во дел од Јанковец, додека за индустриските



води нема изградено систем за пречистување. Мала пречистителна станица изградена е
кај Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на неспецифични, хронични,
респираторни и алергиски заболувања во Отешево. Отпадните води од домаќинствата во
градот, во Езерени, Царев Двор и дел од Јанковец се собираат во одвоен колекторски
систем преку кој се доведуваат до пречистителната станица која се наоѓа во близина на
селото Езерени и има доволен капацитет да ги преработи не само овие количини на
отпадни води туку и отпадните води на други населени места.

Еден крак од колекторскиот систем поминува во непосредна близина на планскиот
опфат.

Атмосферските води со посебна атмосферска канализација се зафатени само за
подрачјето на Градот.

За одржување на регионалниот водовод и канализацијата во Општината се грижи
ЈКП Пролетер.

9.2 Електроенергетска инфраструктура
Електроенергетскиот систем на Општина Ресен е поврзан со електро енергетскиот

систем на РМ со 110 kV водови преку Битола и Охрид. Главната трафостаница е
сместена во индустрискиот дел на градот. На теритиријата на Општина Ресен постојат
159 среднонапонски станици, од кои 90 се во сопственост на локалниот
eлектродистрибутивен систем, а останатите во сопственост на физички и правни лица.

Дистрибутивната мрежа во Општината ја одржува и експлоатира ЕВН-Ресен со
свои стручни екипи.

Општината, целосно е електрифицирана и перманентно се одржува квалитетот на
мрежата, како на високо напонската така и на ниско напонската мрежа, се со цел да има
квалитетно снабдување на населението со електрична енергија.

И покрај тоа што Преспанската Котлина се одликува со долготрајно сончево
зрачење, што е предуслов за користење на соларната енергија, овој вид на дополнителен
енергетски извор сеуште не е доволно застапен и искористен.

Просторот предвиден за градба на стопански комплекс нема конфликт со
постојните и планирани енергетски инфраструктурни водови опфатени со Просторниот
план на РМ, како и со трасата на новиот коридор на нафтоводот АМБО.

9.3 Сообраќајна инфраструктура
Општина Ресен има релативно добра патна инфраструктура. Низ Општината

поминуваат магистралниот патен правец М5 Битола-Ресен-Охрид како и регионалните:
Р505 Макази-граница со Р. Грција, во должина од 25 km, Р503 Макази-Царина-Стење-
граница со Р. Албанија, во должина од 24 km и ширина на патот од 6 m Р504: Царина-
Галичица-Охрид, во должина од 29 km.

Фрекфенцијата е најголема на магистралниот пат М5 со просек од 3.000 возила
дневно, додека пак во летниот период изнесува околу 5.000 возила дневно.

Сите селски населби се поврзани со градот со асфалтирани патишта. Должината
на локалните патишта изнесува 145 km, а на земјени 8 km (од с. Стење до с. Коњско).

Општина Ресен е лоцирана во близина на два активни гранични премина: со Р.
Грција (Меџитлија со 45 km) со Р. Албанија (Стење со 23 km), како и со граничниот
премин Маркова Нога со Р. Грција, кој сеуште не е отворен.

Најблиска железница и аеродром се железничката станица во Битола, оддалечена
50 km од градот Ресен и Аеродром Охрид оддалечен 55 km од Ресен.



Слика 10 Сообраќајна поврзаност

Сообраќајното поврзување на предметната локација со основната патна мрежа на
Република Македонија се предвидува преку пристапен пат, кој со крстосница во ниво ќе
се приклучува на регионалниот пат Р-106.

За пристап на возилата во стопанскиот комплекс е предвиден пристапен пат кој со
крстосница во ниво со Р-106 ја поврзува планираната внатрешна улична мрежа со
патната мрежа на РМ.

Просторот предвиден за градба на Дистрибутивен центар и ладилник за
земјоделски производи нема конфликт со постојните и планирани комуникациски врски
опфатени со Просторниот план на РМ.

10. Културно и историско наследство
Преспа има историска судбина. Културата во Преспа датира уште од Неолитот. Via

Egnatia поминувала низ котлината за време на Римската Империја. Тука било основана
моќната Самуилова држава во X век и овде трагично го доживеала својот крај. На целото
преспанско подрачје постојат остатоци од староримски и средновековни крепости чија
цел била да ги заштитуваат тогашните населени места и патишта. На подрачјето на
Преспа регистрирани се 130 археолошки локалитети од различни периоди од развојот на
материјалната култура, потоа 1000 археолошки експонати, 500 монети, како и 450
експонати од етнолошко наследство. Регистрирани се 95 цркви и манастирски комплекси
како и 1024 икони.

Црква Св. Петар на островот Голем Град
Голем Град бил привлечен уште во римската епоха и подоцна во

Средновековието, што се потврди со два откриени слоја гробови кај постојната црква Св.
Петар од XIV век. Во црквата Св. Петар постои фасадна фреска (на јужната страна) со
мошне успешни композиции кои се реткост на Балканскиот Полуостров.

Црква Св. Ѓорги во Курбиново
Црквата Свети Георги над Курбиново претставува највреден и најдобро проучен

културно-историски споменик во Преспа со врвни композиции на византиското фреско



сликарство од Комненовскиот период. Таа датира од 1191 година, а извршена e целосна
конзервација и заштита на фрескоживописот. Претставувањето на Архангел Гаврил е
главно обележје на црквата, заедно со фреските на Св. Ана и нејзината ќерка Св.
Богородица, портретите на словенските просветители Свети Кирил и Методиј, итн.

Манастир Св. Петка (Параскева) во Брајчино
Црквата Света Петка е еднокорабна, скромна по димензии и со тространа апсида.

Живописот во црквата е правен во две фази и тоа, првата во XVI и втората во XVIII век.
Манастирскиот комплекс дополнително ги опфаќа и реновираните манастирски конаци и
манастирскиот двор. До црквата постои земјен пат, по кој можат да се движат теренски
возила, и пешачка патека, која води од селото Брајчино и продолжува кон врвот
Пелистер. Во селото постои здружение на граѓани кое се грижи за уреденоста на
манастирот, сместувањето на гостите во манастирот, а постои можност за организирана
исхрана на гостите.

Манастир Св. Богородица во Сливница
На приближно 5 км над селото Сливница се наоѓа Сливничкиот манастир.

Комплексот на манастирот го сочинуваат црква посветена на Св. Богородица,
манастирски конаци и двор. Според натписот во црквата, таа била изградена во 1607
година. Ѕидањето и живописот на нартексот и работите на фрескоживописот траеле сè до
1645 година. А во XIX век била направена дрвена камбанарија и затворен трем. Фреските
и манастирскиот комплекс се во одлична состојба. Овој манастир, освен со својот
живопис и важност како споменик на културата, e познат и по појавувањата и чудата на
Св. Богородица

Св. Илија во Грнчари
Над преспанското село Грнчари, опкружена со живописна природа, сочувана е

малата еднокорабна црква меѓу народот позната како Св. Илија. Се претпоставува дека
оваа црква првобитно била посветена на Св. Никола. Во внатрешноста на црквата има
живопис од два периода. Првиот, постар живопис, временски се совпаѓа со градењето на
црквата во првата половина од XIII век. Втората фаза на живописување се совпаѓа со
времето на обновувањето на црквата. Во оваа црква може да се види насликан Св. Ахил,
светец чиј култ бил особено карактеристичен и многу почитуван во околината на Преспа.

Пештерски цркви
Во Преспа се наоѓаат и планински пештерски цркви, како што е Св. Спас во

близина на преспанското село Евла и црквата во месноста „Кодро“, на високиот
планински премин од Преспа кон пелистерското село Маловишта. Св. Спас односно
Црква на Вознесението Христово е пештерна црква која претставува главна манастирска
црква на истоимениот манастир. Таа се наоѓа на 6 км патување од селото, до која може
да се стигне само пеш или со теренско возило. Покрај планинските пештерски цркви
постојат и пештерските крајезерски цркви како што се Св. Марена и Св. Петар и Павле, кај
населението позната како Св. Никола.

Споменик на култура Џамија Хаџи Рамадан
Еден од позначајните споменици од исламската култура е Хаџирамадановата

џамија изградена во 1592 година. Со последните проекти направена е Арабеска (Арапска
калиографија), реновиран е Михработ, како и реновирање на внатрешноста и дворот.

Сарај во Ресен
Сарајот е дворец во градот Ресен и е еден од најрепрезентативните примери на

објекти градени во неокласичен стил во Република Македонија. Изграден е во француски
ренесансен стил и се смета за еден од поважните примери на архитектурата од почетокот
на XX век, подигнат од страна на турскиот воен раководител, мајорот Ахмед Нијази-Бег
од Ресен според проект изработен во Франција. Објектот наликува на зградата на



Париската комуна. При изградбата на Сарајот за темелите биле ползувани дабови греди
од Пречна Планина што жителите на Коњско со чунови ги носеле до Сирхан. Сарајот во
Ресен е единствена градба од овој вид во Македонија. Денес зградата на Сарајот е Дом
на културата „Драги Тозија“ и во него се сместени постојаната поставка на дела на
македонската сликарка Кераца Висулчева и галеријата на дела од Ресенската керамичка
колонија. Сарајот (Домот на културата) е во надлежност на општина Ресен како локална
културна институција.

Ресенска керамичка колонија
Ресенската керамичка колонија преставува меѓународна манифестација која се

одржува секоја година во Отешево и Ресен. Колонијата е формирана во 1973 година, со
цел да го сочува специфичното традиционално творештво на грнчарите од Ресен и да
овозможи креирање современи остварувања во керамика. Изработените дела остануваат
сопственост на колонијата и се изложуваат во Галеријата на современа керамика во
Ресен. Таму се изложени преку 400 дела , а покрај ова се организираат изложби во
нашава земја и во странство. Ресенската керамичка колонија е примена во
Меѓународната академија за керамика со седиште во Женева, и се наоѓа под закрила на
УНЕСКО.

Етно музејот на Јоне Евтимовски во село Подмочани
Во селото Подмочани во куќата на г-дин Јоне Ефтимовски е сместена една од

најбогатите етнолошки колекции во Македонија. Во Етнолошкиот музеј може да се видат
повеќе од 3.000 вредни експонати: прекрасни примероци на накит, оружје, стари монети и
преку 200 различни Македонски национални носии од разни региони на Македонија. Од
целата збирка со својата убавина и вредност се истакнуваат прилепската носија,
галичките реденици на појасите, накитот за глава од Скопско и филиграните од Охридско.
Интернационалниот театарски фестивал „Актерот на Европа“ во Ресен
Во периодот од 06 до 11 јули, веќе дванаесет години по ред се одржува
Интернационалниот театарски фестивал „Актерот на Европа”. Со тоа фестивалот се
етаблира како една од најзначајните културни манифестации во Преспанскиот регион и
Република Македонија. На него до сега учествувале врни имиња на домашната,
регионалната и интернационаланта театарска сцена. Традиционалано секоја година во
духот на културната соработка меѓу Македонија, Албанија и Грција отворањето е со
обраќање кон публиката на трите јазици кои што се говорат на Преспанското езеро, со
што на еден симболичен начин барем за миг се бришат границите околу езерото.
Фестивал се одржува на отворено, во прекрасниот амбиент на дворот на Сарајот во
Ресен (Дом на културата). На фестивалот до сега учествувале повеќе од 120 претстави
од скоро сите европски земји.

Фестивал „Преспански јаболкобер“ во Ресен
На Крстовден секоја година со симболично откинување на првото јаболко

започнува бербата на јаболка во Преспа која е дел од манифестацијата „Преспански
јаболкобер”. Цел на настанот е да ги промовира преспанското јаболко и неговите
производители, агротуризмот, стопанските и културните достигнувања. Настанот се
организира од страна на локалната самоуправа. Преспанскиот јаболкобер е фестивал на
јаболкото и во себе носи мултиревијален, медијален, културно-уметнички, саемски,
забавен и спортски карактер.

Велигденски хепенинг во Ресен
Секоја година во периодот на големиот христијански празник Велигден на

Градскиот плоштад во Ресен се одржува Велигденски хепенинг. На голем број штандови
направени од основните училишта, од средното училиште, од детската градинка, од
граѓански здруженија и други, се нудат традиционално изработени слатки, декорирани
велигденски јајца и други тематски креации. Настанот е збогатен со културна уметничка
програма.



Преспански културни среќавања во Ресен
Општинската установа Дом на Култура „Драги Тозија“ - Ресен во рамките на своите

програмски цели и задачи организира секоја година сплет од културни збиднувања што се
случуваат во општината Ресен насловени како Преспански културни среќавања. Тие
опфаќаат тетарски претстави, концерти, музички концерти, ликовни изложби, итн. кои ги
изведуваат домашни и странски уметници.



11. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПРОЦЕНКА НА СОСТОЈБАТА ВО
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. Тематска област: Управување со отпад
Оваа тематска област опфаќа: комунален, земјоделски и биоразградлив,

индустриски, медицински и инертен отпад.

Законска регулатива која ја регулира областа и одговорностите на Oпштината
Поглавјето II на Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр.

68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 09/11, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,
146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16) - Стратегија, планови и програми за управување
со отпадот, детално го опишува процесот на планирање, како на национално, така и
на локално ниво и ги дефинира барањата за планско-програмските документи.

Во согласност со Законот, основни документи за планирање и развој на
управувањето со отпад се:

 Национална стратегија за управување со отпад (член 16 од Законот за
управување со отпад);

 Национален план за управување со отпад (член 17 од Законот за управување
со отпад);

 Национална програма за управување со отпад (член 19 од Законот за
управување со отпад);

 Планови и програми за управување со отпад на ЕЛС (членови 18 и 19 од
Законот за управување со отпад).

На национално ниво досега се донесени: Стратегија за управување со отпад на
Република Македонија (2008 - 2020) („Службен весник на РМ“ бр. 39/08) и Национален
план за управување со отпад (2009 - 2015) на Република Македонија („Службен весник
на РМ“ бр. 77/09).

Во согласност со Законот за управување со отпад, општините се одговорни за
управувањето со одредени видови отпад и тоа: организација на собирање, транспорт
и депонирање на комуналниот отпад; надзор над транспортот и депонирањето на
индустрискиот неопасен отпад; одлучување во врска со локациите на капацитетите за
управување со отпад; издавање на локални прописи за управување со отпад;
финансирање и надзор над затворањето на дивите депонии и прекинот на работата на
капацитетите за управување со отпад.

За правилно управување со сите типови на отпад кој се создава во Општина
Ресен, изготвен е План за управување со отпад во Општина Ресен за период 2014 –
2018 година.

Комуналниот отпад (КО) е значајно застапен во вкупните количини отпад
создадени во општината. Комуналниот отпад го вклучува отпадот кој е собран од
домаќинствата, отпадот собран при одржувањето на јавната хигиена и отпадот од
парковите, комерцијалните субјекти, институциите, како и отпадот создаден во
индустријата, а е сличен на отпадот од домаќинсвата. Мал дел од отпадот од
комуналниот отпад е опасен: малите преносливи батериите кои содржат тешки метали
и киселини, пакувања со остатоци од бои, разредувачи, киселини, алкалии,
површинско активни материи, инсектициди и сл.

на комуналниот отпад во Општината, го следи доследно општото правило дека
во густо населените урбани области се создаваат поголеми количини КО отколку во
подрачјата со предоминантно рурален карактер. Вкупната количина создаден
комунален отпад во Општината е проценувана на два начина:

 врз основа на податоците за собран КО од страна на ЈКП Пролетер, на база
на капацитетот на возилата со кои се собира КО (дозвола за транспорт 11-3527/1 од
23.05.2013 важи до 23.05.2018), прикажани во табелата подолу, во 2012 година ЈКП
Пролетер собрал 3 800 тони КО.



Табела 1 Количина собран комунален отпад по години
Собран комунален отпад во 2008 година (т) 3700

Собран комунален отпад во 2009 година (т) 3770

Собран комунален отпад во 2010 година (т) 3720

Собран комунален отпад во 2011 година (т) 3740

Собран комунален отпад во 2012 година (т) 3800

 врз основа на проценетата количина на создаден КО по жител во тек на
една година, за урбани и рурални подрачја, утврдена по пат на директни мерења во
рамките на Националниот план за управување со отпад (2009-2015) утврдено е дека
дека во урбаните подрачја секој жител создава по 313 кг/година, додека во руралните
подрачја по 253 кг/година. Согласно овој податок се проценува дека во Општината
Ресен во 2012-тата година се создале 3800 т комунален отпад, од кои, околу 2500 т во
урбаниот дел (Ресен), а 1300 т во руралниот дел на Општината.

Може да се смета дека постои висок степен на совпаѓање на податоците
доставени од ЈКП Пролетер и оние пресметани по методологијата на НПУО, а
разликата од околу 1000 т е резултат на неопфатеноста со услугата на ЈКП на 39% од
руралното подрачје (3187 жители или 22 населени места), како и големата миграција
на населението кое се случува од 2002 година, па до ден денешен. Понатамошните
анализи и предлози во овој документ се базираат на вкупна количина создаден КО во
Општината од 3800 т/година.

Количините на главните состојки на комуналниот отпад, прикажани подолу се
пресметани врз основа на просечниот состав на комуналниот отпад утврден за РМ со
Националниот План.

Табела 2 Состав на комунален отпад по видови и нивна застапеност
Шифра од

листата на отпад
Вид на отпад Застапеност %

20 01 /20 02 Биоразградлив отпад 26
20 01 38 Дрво 2,7
20 01 01 Хартија и картон 11,9
20 01 39 Пластика 9,6
20 01 02 Стакло 3,5
20 01 11 Текстил 2,9
20 01 40 Метали 2,6
20 01 05 Мешовито пакување 2,2

Друг отпад (комплексни производи,
инертен материјал, други категории)

7,5

20 01 Опасен отпад 0,2
20 01/02/03 Фини мешани честички (<10mm) 30,9

Вкупно КО 100

Присуството на висок процент на биоразградливи фракции во отпадот е
евидентно, т.е. околу 44.5 43% (без дрво и хартија), бидејќи фините честички (< 10 мм)
содржат околу 60% биоразградливи органски материи.

Комерцијален отпад
Комерцијалниот отпад по својата природа и состав е сличен со отпадот од

домаќинствата, но се создава од правни и физички лица при вршење на комерцијални,
индустриски, занаетчиски, услужни, административни и слични дејности. Според
Податоците на Националниот План за управување со отпад, просечната процентуална



застапеност на комерцијалниот отпад во комуналниот изнесува 27%. Според тоа
очекуваната количина комерцијален отпад кој се создава на територијата на
Општината Ресен би изнесувал 1026 т годишно.

Индустриски отпад
Индустрискиот отпад се состои од сите видови на отпад создадени во

индустриите, како од самиот индустриски процес, така и од било кој друг извор во
рамките/кругот на индустрискиот капацитет (исклучувајќи го комуналниот отпад).
Индустрискиот отпад воглавно се јавува како неопасен отпад (сите видови отпад
создадени во рамките/кругот на индустрискиот капацитет, кои не содржат како
конституенти опасни супстанци, или кои содржат опасни супстанци под утврдените
гранични концентрации) и како опасен отпад (видови опасен отпад наведени во
Листата на видовите отпад и означени со ѕвездичка).

Во однос на придонесот на локалната економија, индустријата во Општина
Ресен главно е лесна индустрија со приближно 2/3 од локалниот БДП. Најзначајни
индустрии во регионот се прехрамбената и текстилната индустрија.

Во Општината активни се 9 индустриски капацитети и тоа:
 АД Свислион Агроплод- за производство на кондиторски производи
 Свислион Аграр ДОО - вклучува живинарска фарма, печуркара и производство

на конзервирани производи
 ПТУ ЛТД Деалтаск - за производство на крзно, шиење со повремено фарбање
 АД Хатекс - конфекција
 АД Стењетекс, с.Стење - конфекција
 ДООЕЛ Леарница за алуминиум и цинк
 ЦД Фруит - производство на каши и концентрати
 Нова слога АД – тулана
 Реском – производство на мед
 Витарес – концентрат од јаболка
Според Законот за управување со отпад во надлежност на Општината е само

управувањето со индустрискиот неопасен отпад, додека управувањето со опасниот
индустриски отпад е надлежност на државата, односно централната власт.
Законодавството дозволува депонирање на неопасниот индустриски отпад на депонии
за комунален отпад.

Медицински отпад
Медицинскиот отпад (МеО) е отпадот создаден во здраствените институции

(диспензери, болници, поликлиники и амбулканти,стоматолошки ординации, итн.). Овој
отпад потекнува од искористените предмети и материјали како резултат на
дијагностицирање, медицински третман и превенција на заболувања кај луѓето и
животните. Медицинскиот опасен отпад, според европската класификација се состои
од категориите прикажани во табелата подолу и управувањето што се бара за
наведените категории претпоставува посебен специфичен начин на постапување во
медицинските центри (селекција, пакување, означување, времено складирање),
третман и финално отстранување.



Табела 3 Категории медицински отпад
Шифра на листата

на видови на
отпад

Опис на видовите отпад

18 01 02 Делови од телото и органи, вклучувајќи крвни кеси и крвни
резерви (патолошки отпад

18 01 03 Отпад чие собирање, транспорт и отстранување е
предмет на специфични стандарди со цел спречување на
инфекции (инфективен отпад

18 01 06 Хемикалии кои се состојат од или содржат опасни
супстанции

18 01 07 Други хемикалии
18 01 08 Цитотоксични и цитостатични лекови
18 01 09 Други лекови
19 01 10 Амалгамен отпад од стоматолошка заштита

Едни од поголемите создавачи на медицински отпад се двете медицински
установи ЈЗО Здравствен дом Ресен и Центарот за рехабилитација во Отештево. Во
Општина Ресен, медицинскиот отпад се создава во 6 ПЗУ-амбуланти, 16
стоматолошки ординации и 7 аптеки.

Точен податок за количината на медицинскиот отпад кој се создава во
Општината не постои бидејќи овој тип отпад се депонира на општинската депонија
заедно со комуналниот отпад без предходна селекција и третман.

Собирањето и третманот на медицинскиот отпад во РМ е надлежност на
централната власт.

Посебни видови отпад

Земјоделски отпад
Земјоделскиот отпад е делумно регулиран со Законот за управување со отпад,

а делумно со законодавството во областа на земјоделието. Специфично,
земјоделскиот отпад, во Општината Ресен се создава во количини кои значајно ја
оптоваруваат животната средина, а истовремено претставува извор на материјали кои
можат да се преработуваат до вредни нови производи. Имено во Општината скоро
60% од вкупното население се занимава со земјоделството, особено производството
(одгледување) на јаболка.

Во оваа група спаѓаат следните видови отпад:
 Животински нус-производи (измет, отпад од животински ткива-мрши и

животински ткива)
 Отпад од растителни ткива (прачки, скапани јаболка)
 Агрохемиски отпад кој содржи опасни супстанци (пестициди со изминат рок,

пакувања кои содржат остатоци од пестициди)

Животински нус-производи

Животински измет
Во Општина Ресен постои фарма за живина и фарма за ноеви во рамките на

Свислион Ресен. Општината не располага со податоци за количеството отпад
создаден од активностите на одгледување на добиток и живина. Дел од овој отпад
делумно се искористува за наѓубрување на почвата. Практиката за користење на
животинскиот измет како ѓубриво не е пропратена со соодветна обука на фармерите



за процесите на неговото компостирање и планирана (контролирана) примена на
компостот на почвата.

Отпад од животински ткива
Во Општината овој отпад се создава од колењето на домашните животни по

индивидуалните домаќинства. Општината има потреба од изградба на кланица,
особено за колење и обработка на ноеви (можат да се постигнат многу високи цени на
светскиот пазар за овие производи), но изградбата на кланицата секако ќе го постави
и прашањето за постапување со кланичниот отпад. Во моментот, недостасува
соодветен систем за управување или сеуште не се почитува законската рамка за
ракување со отпад од животински ткива на национално ниво. Постоечката практика е
да се закопуваат животинските ткива во дупки ископани во земјата на фармите, или да
се фрлаат истите на селските “диви” депонии. Во двете ситуации, оваа активност се
одвива на сосема неконтролиран начин, кој не е во согласност со санитарните
стандарди. Во Македонија, во моментот не постојат индустриски капацитети за
производство на храна за миленичиња, капацитети за компостирање или анаеробна
дигестија, одобрени локации за депонии или капацитети за согорување, кои може да
се користат за соодветно отстранување на отпадот од животински ткива.

Отпад од растителни ткива

Отпад од производство на јаболка
Се проценува дека во Општината се создаваат 8.000-15.000 t/г (биоразградлив

отпад - скапани јаболка) на годишно ниво. (10-15% од вкупното годишно производство
на јаболка). Овие количества се особено високи во години кога постои многу мала
побарувачка на пазарот за јаболка. Овој отпад илегално се депонира во речните
корита. Покрај тоа што е голема закана за квалитетот на животната средина, создава
и други непријатности како развивање на непријатна миризба и го нарушува
естетскиот изглед на пределот кој има голем потенцијал за развој на туризмот.

Табела 4 Проценка на количината отпад од скапани јаболка во Преспанскиот регион
Овоштарници Просечен

принос t/ha
Вкупно годишно

производство t/год.
Отпад % Вкупен годишен отпад

од јаболка t/год.
3200 25 80000 10 8000
3200 25 80000 15 12000
4000 25 100000 10 10000
4000 25 100000 15 15000

Прачки од кастрење на јаболкниците
Се проценува дека количината дрвна маса на прачките од кастрење на

јаболкниците која завршува како отпад, а е чист матерјал за користење (биомаса)
изнесува околу 3 900 т/година (сметано со 4 000 ха засадена површина, 10 м3/ха
прачки, 80% искористување на засадената површина). По кастрењето, прачките се
оставаат во овоштарниците, или покрај патната инфраструктура. Постои вообичаена
пракса прачките да се согоруваат на самата локација за да се “загреат овошките и да
се заштитат од штетници”. Оваа пракса секако резултира со неконтролирани емисии
во воздухот, кои најверојатно содржат високи концентрации на канцерогени супстанци
(хлорни соединенија од типот на диоксини и фурани) кои се создаваат при горењето, а
потекнуваат од остатоците на употребените пестициди (на пр. кај најчесто
употребуваниот пестицид ЦАПТАН, кој во својата молекула содржи хлор, и по
периодот на каренца, хлорот би морал да се содржи во некој од остатоците) .

Одредена количина прачки се фрлаат во речните корита, што истотака е
целосно несоодветно за животната средина и туристичките потенцијали на
Општината.



Табела 5 Проценка на отпад од прачки во Преспанскиот регион

Aгрохемиски отпад кој содржи опасни супстанци
Агрохемискиот отпад е отпад кој содржи високо опасни супстанци и најчесто е

преставен со контаминиран отпад од пакување на пестициди, инсектициди и други
хемиски средства за заштита на земјоделските култури од штетници. Во Општина
Ресен се создава значајна количина ваков отпад , особено за време на периодот на
прскање (пролет-лето). Исто така често се случува земјоделците чии овоштарници се
наоѓаат во близина на реките да ја мијат својата опрема за прскање директно во
водата предизвикувајќи нејзино загадување.

Врз основа на истражувањата кои се спроведени за остварување на целите на
проектот „Efficient and sustainable system for pesticide packing waste management in the
Prespa region and Development of guidelines for handling of pesticide packing” (UNDP)
проценето дека количината на агрохемискиот отпад (отпад од пакување на пестициди)
категоризиран како пластични, картонски и алуминиумски пакувања, е следна:

Табела 6 Количина на картонски пакувања од пестициди
Картонски пакувања од пестициди

Единечна тежина Број на искористени пакувања Пакување во кг
1 кг 32000 1960

0,5 кг 21000 945
0,1 – 0,25 кг 5600 190

Вкупно кг 3950

Табела 7 Количина на алуминиумски и полиетиленски пакувања од пестициди
Алуминиумски и полиетиленски пакувања од пестициди

Единечна тежина Број на искористени пакувања Пакување во кг
1 кг 49000 588

0,5 кг 29400 265
0,1 – 0,25 кг 14000 84

Вкупно кг 937

Табела 8 Количина на пластични шишиња
Пластични шишиња

Единечна тежина Број на искористени пакувања Пакување во l
1 l 31000 2790

0,5 l 14000 700
0,1 – 0,25 l 14000 560

Вкупно l 4050

Овоштарници
ha

Средно
количество
прачки во

есен
m3/ha

Есенски
градинарски

отпад
m3/год

Просечно
количество
на прачки
во пролет

m3/ha

Пролетен
градинарски

отпад
m3/год

Годишен
градинарски

отпад

m3/год t/год
3200 10 32000 2 6400 38400 9600
3200 12 38400 2 6400 44800 11200
4000 10 40000 2 8000 48000 12000
4000 12 48000 2 8000 56000 14000



Отпадни батерии и акумулатори
Вкупната количина на отпадни батерии и акумулатори (преносливи,

автомобилски и индустриски) која се создава во Општината не е позната. Според
Националниот План за управување со отпад, количината на создадени отпадни
автомобилски батерии и акумулатори изнесува 1500 т/година. Не постојат податоци
како оваа количина е распределена на територијата на државата. Во Општината, како
и на останатиот дел од државата, автомобилските акумулатори скоро во целост се
собираат од лиценцираните собирачи и се продаваат на инсталациите за складирање
(или евентуален третман). Преносливите батерии и акумулатори завршуваат на
депонии и во природата, каде изложени на атмосферските влијанија значајно ги
загадуваат подземните и површинските води со тешки метали (најчесто жива, кадмиум
и олово), и така претставуваат закана по здравјето на луѓе и животната средина.

Отпадни масла
Податоци за создадените количини отпадни масла на локално ниво не постојат,

додека според НПУО, на национално ниво се создаваат околу 8000 т/година отпадни
масла.

Стари возила
Податоци за создадени количини стари возила на локално ниво не постојат,

додека според НПУО, на национално ниво се создаваат 17500 парчиња/година стари
возила. На локално и национално ниво не постои организирано собирање на стари
искористени возила. Сепак, остатоците од старите возила обично се собираат од
страна на неформалниот сектор (индивидуални собирачи) и се прeработуваат за
искористување на резервните делови или како стари метали.

Отпадна електрична и електронска опрема
Податоци за создадени количини од овој вид отпад не постојат ниту на

национално, ниту на локално ниво. Отпадната електрична и електронска опрема се
среќава главно како состојка на комуналниот отпад и се отстранува на комуналните
депонии.

Отпадни гуми
Податоци за создадени количини отпадни гуми на локално ниво не постојат,

додека според НПУО, на национално ниво се создаваат околу 5000 т/година отпадни
гуми. Во Општина Ресен отпадните гуми се отстрануваат на депонија.

Старо “железо” ( црни и обоени метали)
Отпадните црни и обоени метали и метални предмети, во праксата се

подведуваат под називот “старо железо”, најверојатно затоа што железото е
најзастапената компонента. Интензитетот на создавање на овој вид отпад на
национално ниво е проценета како 40-45 кг/жител, па очекуваната количина создадени
отпадни црни метали во Општината Ресен би била 673-757 т/година. Оваа проценка
треба да се земе со резерва бидејќи еден од поголемите создавачи на ваков отпад е
индустриското производство кое поседува опрема која е доста амортизирана, па
набрзо таа може да стане “старо железо” т.е. наведените количини, во одреден
временски период можат да бидат и доста повисоки. Со оглед на веќе воспоставениот
систем за управување со ваков вид отпад на ниво на држава, старите метали се
собираат од членовите на Здружението на собирачи “Македонска суровина” (која брои
повеќе од 80 членови) кои ги извезуваат или ги продаваат на железарницата во Скопје
(“МАКСТИЛ”) па овие количини нема да го оптоварат управувањето со отпадот во
Општината. Постапувањето со “старо железо” е стабилен и профитабилен бизнис, па
се очекува дека во Општината на долг рок нема да се појави проблем со овој вид
отпад.



Градежен отпад и шут
Најзастепениот инертен отпад, градежниот шут (отпад од градење и рушење

потекнува од активностите како градење на објекти/згради и градежна
инфраструктура, целосно или делумно рушење и реконструкција на објекти/згради и
градежна инфраструктура, одржување на патна структура. Овој отпад обично се
состои од: бетон, плочки, арматура, асфалтно поплочување, асфалтен покривен
материјал, дрвена граѓа, гипсени плочи, камен, земја и ситни остатоци. Иако
главнината на отпадот е инертна, овој отпад може да содржи и состојки од опасен
отпад (азбест, ПВЦ, третирано дрво со средства за заштита, олово, жива, бои,
флуоресцентни цевки и сл.), за што постојната пракса како на национално, така и на
локално ниво не обрнува доволно внимание.

Годишното производство на овој вид отпад во голема мера зависи од
градежните активности како во јавниот така и во приватниот сектор. Според НПУО,
проценетите количества за Македонија, засновани на искуствата од другите земји, се
претпоставува дека изнесуваат 230-250кг/жител/годишно, односно просечното
годишно количество на создаден отпад од градежен шут е меѓу 460,000 и 500,000
т/годишно. Имајќи го во предвид овој податок, би се очекувало дека на територијата на
општина Ресен на годишно ниво се создава 3,870-4,656 т градежен шут.

Собирање и транспортирање на отпад

Комунален (вклучително и комерцијален) мешан отпад
Услугите за собирање на отпад примарно ги обезбедува Јавното Комунално

Претпријатие “Пролетер”, вклучувајќи и други активности: чистење на улиците, јавните
паркови и зелени површини, и одржување на гробишта. ЈКП Пролетер поседува
дозвола за вршење дејност “собирање и транспортирање на комунален отпад”,
издадена од МЖСПП. ЈКП “Пролетер” располага со возен парк прикажан во табелата
подолу. Системот за постапување со отпад (собирање, транспортирање, депонирање)
оперира шест дена во неделата (понеделник - сабота) и опслужува околу 13.638
жители. Овој систем ги опслужува жителите на градот Ресен (8748 жители) и 22
населени места од руралниот дел (8077 жители).

Табела 9 Возен парк на ЈКП Пролетер
Ред
Бр. Вид на возило

Маркa на
возилото

Тип на
возилото

Година на
производ.

Јачина на
моторот

1 Автосмеќар-
Вариопрес 15м3

Мерцедес
Актрос 1840 1999 290 KW

2 Автосмеќар-
Вариопрес 15м3

Мерцедес
Актрос 1840 1999 290 KW

3 Автосмеќар-
Вариопрес 13м3 Мерцедес 1317 2000 125 KW

4 Автосмеќар-
Вариопрес 5м3 Ивеко 65-9 1996 65 KW

5 Автоподигнувач
со ланци Мерцедес 1722 2001 165 KW

6 Автосмеќар-
Вариопрес 13м3

Ивеко
Еуроцарго 160 Е 22 2008 160 KW

7 Ровокопач ЈЦБ 4Х4 1995 55 К KW
8 Булдужер

гусеничар ТГ 90 1991 67.5 KW



Во следната табела се дадени податоците за опфатеноста на населените
места во Општина Ресен со услугите на ЈКП Пролетер

Табела 10 Опфатеност на населени места со услугата собирање на отпад од ЈКП
Вкупен број на жители на Општината (според попис од 2002) 16825
Вкупен број на услужени жители 13638
Ниво на опфатеност на населението со услугата % 81
Вкупен број на жители во урбаниот регион 8748
Ниво на опфатеност на населението со услугата во урбаниот регион % 100
Вкупен број на жители во руралниот регион 8077
Ниво на опфатеност на населението со услугата во руралниот регион % 61
Вкупен број на населби 44
Вкупен број на услужени населби 22
Вкупен број на урбани населби 1
Вкупен број на услужени урбани населби 1
Вкупен број на рурални населби 43
Вкупен број на услужени рурални населби 21

Празнењето на контејнерите се врши два пати во неделата во урбаниот дел, и
еднаш во неделата (во зимскиот период-два пати/месец) во руралниот дел. Во
одредени делови во градот Ресен (центарот на градот, погусто населените делови,
индустриските постројки), празнењето на контејнерите се врши секојдневно. Освен
тоа, ЈКП Пролетер врши празнење на контејнерите “на повик” само со оние со кои има
склучено договор за подигнување на отпадот - КО, согласно Законот за управување со
отпад (ЗУО) (претпријатија, индустрија, група граѓани, села).

Во Ресен отпадот од домаќинствата се собира во:
 контејнери од 1.1 m3.
Вакви садови за собирање отпад се поставени единствено во централното градско

поддрачје, каде густината на населеност е повисока. Моментално вкупниот број на
вакви контејнери изнесува 47.

 контејнери од 5 (7) m3
Најчесто се користат од страна на индустриските и поголемите комерцијални

претпријатија. Дел од овие контејнери се поставени во делови од градот Ресен каде
има висока густина на население. Истотака наменски се поставуваат на локации каде
традиционално се формираат диви депонии (ѓубришта). Вкупно на територијата на
општината има 13 вакви контејнери

 пластични канти од 120/240 л
Најчесто се користат од страна на индивидуалните домаќинства во руралните

населени места (вклучувајќи го и Јанковец), кои се опфатени со услугата. Во градот
Ресен не се користат вакви канти. стари метални канти од 80 л и челични буриња со
волумен од 200 л, Ваквите садови се користат од некои индивидуални домаќинства во
општината, а особено во градот Ресен (80% од индивидуалните домаќинствата
користат вакви садови) и отпадот од нив се транспортира до општинската депонија
“Алшеви кошари” со камиони - компактори и со трактори. Ваквиот отпад е тежок за
подигнување.

Општината Ресен континуирано прави напори да обезбеди услуга на целата
територија на општината. Во оваа насока, со сопствени средства и грант од УНДП,
обезбеден е одреден број канти кои им се поделени бесплатно на домаќинствата од
сите населени рурални средини, но населението сеуште на некои места не е волно да
ја прифати услугата. Канти не се доделени единствено во 4 рурални населени места,
но истите ќе се обезбедат со канти тогаш кога ќе бидат обезбедени сите услови овие
населени места да се опфатат со системот за собирање. Поради недоволниот
капацитет на ЈКП Пролетер и ниската јавна свест на населениото во руралните



средини, во неколку рурални средини во Општина Ресен сеуште не се врши услугата
за собирање, трансппортирање и депонирање на отпад.

Сепак, Општината планира да набави дополнителен број канти за да ги снабди
индивидуалните домаќинствата во градот (т.е. да ги замени бурињата кои сега се
користат, со канти) или пак да воведе систем на собирање на отпад од контејнери од
1.1 m3 поради полесната манипулација.

Општина Ресен има висок потенцијал за развој на туризмот, па особено
внимание посветува на постапувањето со отпадот на плажите, но финансискиот
потенцијал за дополнително инвестирање во системот на управување со отпадот
сепак не дозволува постигнување на посакуваните состојби. Од овие причини,
Општината веќе отпочна со практикување на партнерство со приватен оператор за
собирање и транспортирање на отпад во делот на плажите (конкретни, туристичка
населба Претор, населба на вили).

Првичните резултати се сметаат за многу успешни. Но, состојбата на плажите
во целина, сепак не е задоволителна: плажа во с. Стење практично не е управувана
од дефинирано правно лице, не е уредена и нема садови за отпад; мал дел од
плажата во туристичката населба Отешево (Рибарско село) е управувана од приватен
субјект, кој ја има уредено и обезбедено со садови за собирање на отпад; плажа во
туристичката населба Сирхан, нема поставено садови за собирање на отпад; во
функција е еден ресторан; плажа во туристичката населба Асамати - единствено
функционираат бунгаловите каде има поставено три контејнери (само во текот на
летните месеци); поранешното детско одморалиште не се користи; плажа во
туристичката населба Претор - дел е даден на користење на приватен субјект.

На плажата има 4 угостителски објекти (еден пица бар, два ресторани, еден
кафуле), голем број на одморалишта кои се активни само во летниот период и еден
хотел кој е активен преку целата година. Плажата е целосно обезбедена со садови за
собирање отпад (контејнери и канти по целата должина на плажата и контејнери,
пооделно за наведените објекти). Услугата собирање и транспортирање на отпадот ја
обезбедува приватна фирма. Плажата во с. Сливница- дадена е на користење на
приватен субјект, во функција е еден ресторан-кафуле и по должина на плажата се
поставени садови за собирање отпад; плажа во с. Долно Дупени - функционира еден
ресторан и целосно е снабдена со садови за собирање на отпад; плажа во с. Крани -
во функција се 2 хотелско-угостителски објекти, секој со по една уредена и опремена
со садови плажа.

Селектирање на комунален отпад
Во Општината Ресен уште во 2003-та година се иницирани активности за

селективно собирање на состојки на КО кои можат да се рециклираат и за
компостирање на биоразградливиот отпад во рамките на Проектот “Одржливо
управување со цврстиот отпад во Преспанскиот регион” спроведуван како
трилатерален пограничен македонско-грчко-албански проект. Во функција на проектот
биле поставени садови (буриња и канти) за селективно собирање на избрани фракции
на КО на повеќе локации (населени места, училишта, комерцијални објекти, плажи). Во
училиштата во с. Царев Двор и во с. Подмочани и на една локација во центарот на
Ресен, биле поставени настрешници за заштита на садовите за селективно собирање.

Подигањето на овој отпад го превзела “Југосуровина”. При посетата на терен
направена во рамките на овој проект, не е констатирано дека селективното собирање
според моделот воспоставен со Проектот “Одржливо управување со цврстиот отпад
во Преспанскиот регион”, сеуште се спроведува, т.е. оваа активност не покажала
одржливост на подолг рок. Главната причина за состојбата е тоа што кампањата за
подигање на јавната свест и контуинуирана едукација на населението не продолжила
и по завршување на проектот и тоа што “Југосуровина” од сопствени причини не била
во состојба да го исполнува својот дел од обврската на подолг рок.

Селективно собирање е одново активирано во мал обем во 2006-та година.
Имено, Општината има поставено контејнери за селективно собирање на состојките на



КО кои можат да се рециклираат и за кои постои стабилен пазар во Република
Македонија: ПЕТ шишиња и хартија на 3 собирни центри воспоставени во рамките на
проектот “Уредување на коритото на Голема река” финансиран од УНДП. Овој проект
е придружен и со кампања “Селектирај го отпадот за почиста Преспа”. Истотака, во
рамките на неодамна спроведениот проект од страна на СЗГ “Коалиција за
перспективна Преспа”, во училиштата селективно се собираат ПЕТ шишиња.

Селективно собраните фракции се превземаат, транспортираат и балираат од
страна на ЈКП Пролетер (ЈКП Пролетер поседува балирка обезбедена преку грант на
УНДП). Во Општината Ресен се практикува селективното собирање на отпадни метали
од страна на индивидуални собирачи. Индивидуалните собирачи најчесто одвојуваат
состојки од мешаниот комунален отпад собран во контејнери, расфрлан по дивите
депонии па дури и од депонијата, со што нивното здравје директно, а индиректно и на
останатото население е под сериозен ризик.

Индивидуалните собирачи најверојатно собираат и ПЕТ шишиња, кои ги
продаваат на приватните лица (активни се 3 приватни оператори). Трите приватни
оператори вршат складирање, а еден и третман (балирање) на ПЕТ шишиња и
трговија. Работата на овие оператори е практично регистер на трговски друштва на
РМ, и не ги поседуваат потребните дозволи кои ги издава МЖСПП (за вршење дејност
собирање и третман на отпад и дозвола за трговија со неопасен отпад).
Општината нема организирано шеми за одвојување на опасните состојки на
комуналниот отпад, ниту мобилни шеми за собирање габаритен отпад.

Индустриски неопасен и опасен отпад
Генерално, создавачите на опасен отпад не вршат сепарација на својот

индустриски отпад, туку ги мешаат различните видови на опасен со останатиот,
неопасен отпад. Доколку и постои некаква сепарација, тоа е главно поради пазарното
побарување - пр: се сепарираат само оние видови опасен отпад кои може да се
продадат. Во земјата постојат лиценцирани собирачи и транспортери на опасен отпад.

Посебни видови отпад
Специјалните текови отпад се собираат и транспортираат најчесто заедно со

комуналниот отпад. Исклучок се, до одреден степен, автомобилските акумулаторите,
отпадните гуми, искористените возила, отпадните метали, отпадната искористена
електрична и електронска опрема. Овие посебни видови отпад најчесто се собираат и
транспортираат на несоодветен начин и со несоодветни средства од неформалниот
сектор. Градежниот шут се собира, транспортира и депонира заедно со комуналниот
отпад.

Преработка (рециклирање/компостирање) на отпад
Во Општината не постојат инсталации за рециклирање на било каков вид

отпад. Селективно собраните видови отпад (ПЕТ шишиња, старо железо) се упатуваат
кај рециклатори надвор од Општината.

Врз основа на проценети количини на биоразградлив отпад и инвентарот на
инсталации, кои генерираат ваков вид на отпад, Општината со помош на УНДП
превзема активност на подготовка на проектна документација за управување со овој
вид на отпад, која даде предлози за капацитетот на објектот, применетата технологија
и пласирање на крајниот продукт.

Собирање на отпадот јаболка за пилот постројката за компостирање е
организирана во 4 собирни станици / точки и опфаќа голем дел од областа околу
градот Ресен и Јанковец. Видот на отпад кој што се собира од правните и физички
лица е поврзан со скапани јаболка, дрвна маса, измет од живинарската фарма итн.
Транспортот е прекu ЈКП Пролетер, а собирните центри се целосно асфалтирани и
оградени. Компостарата користи преработка на биоразградливиот отпад преку т.н
отворен систем на производство, кое е најприменувано за третман на ваков вид на



отпад. Компостарата се наоѓа во близина на депонијата во општина Ресен и ја има
воспоставено речиси целата инфраструктура, објекти и опрема. Самата инсталација
веќе ги содржи сите неопходни технички елементи за производство на компост, и како
пилот активност веќе има произведено високо кавалиетен компост.

Предвидено е за следните две години да се дополни инфраструктурата преку
доградби и набавка на делови од опремата.

Главната поддршка при реализација на оваа активност е преку УНДП, каде
освен спроведувањето на јавната кампања  ќе се даде и техничка поддршка за
фунција на двата система, со обврска на Општината за доекипирање или
вработување на лица и стручни работници кои ќе работат на компостарата.

Отстранување на отпад

Депонирање
Локалната депонијата е лоцирана на високорамнински терен на оддалеченост

од 2.5 км од градот Ресен. Се карактеризира со површина од 3ха, функционира од
1966 година и е во сопственост на ЈКП Пролетер. Се проценува дека моменталната
количина на депониран отпад изнесува 250.000 m3.

Теренот не би можел да се класифицира како санитарна депонија, бидејќи не е
дизајнирана (не ги задоволува техничко-санитарните барања) и со неа не се управува
според стандардите на Европската Унија. Депонијата располага со булдожер со кој се
компресира цврстиот отпад и се нанесува покривен материјал на делот од отпадот. Се
цени дека нема доволно расположива количина земја за да се формира
водонепропустлива земјена прекривка. Цврстиот отпад се истура преку работ на
депонијата и периодично се додава материјал за прекривање на отпадот. Секогаш
еден дел од отпадот останува изложен на директни атмосферски влијанија. Многу
често доаѓа до спонтани пожари.

Депонијата е делумно ограденa и практично постои можност за пристап на
надворешни неовластени лица. Геолошките и хидролошките истражувања на почвата
под и околу депонијата (спроведени во рамките на Проектот „Модернизирање на
управувањето со цврстиот отпад во Ресен”) покажуваат дека подземните води се на
просечна длабочина од 3.5 до 5m. Утврдено е дека исцедокот под и околу депонијата
е загаден со тешки метали и до одреден степен и со органски супстанци). Квалитетот
на овие води е класифициран како V класа според Уредбата за категоризација на
водотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Службен весник на
Р.Македонија бр.18/99).

Составот на почвата на депонијата се состои од:
 Слој на хумус и отпад со дебелина од 1.7m
 Слој на чакал со дебелина од 0.4/2.9 m
 Слој на песок со чакал и малку глина со дебелина 0.3-1m
 Слој на глина со средна до висока пластичност со дебелина од 0.8-2.9m
Коефициентот на пропустливост на глинената фракција е утврден како 1,13 *10-6

m/s до 1,34*10-10 m/s; ова се класифицира како ниска пропустливост, па и самата
депонија според наодите на НПУО е класифицирана како ниско ризична.

Врз основа на моменталната динамика на отстранување на отпадот, постоечката
депонија може да се експлоатира уште околу 10-15 години (без воведување на
превенција и селективно собирање и рециклирање на одредени видови отпад). Ако се
земе предвид податокот дека биоразградливиот отпад учествува со 60% во вкупниот
комунален отпад кој се депонира, векот на депонијата може да се продолжи за околу
20-30 години со воведување на компостирање на овој вид отпад.

Капацитет за депонирање на отпадот претставува депонијата Алчеви Кошари. На
депонијата се врши депонирање на комунален отпад по површинска метода, а
дадената локација располага со доволно подрачје за погон на истата за пероид од
околу 15 години. Депонијата е опслужена со потребна механизација. На депонијата се



врши комплетно евидентирање на депонираните количини на отпад. Просечните
неделни количини на депониран отпад изнесуваат околу 85 тони. Во моментот
капацитетот на депонирање на отпадот ги задоволува дадените потреби.

Депонијата има асфалтиран пристапен пат, но не е заградена. Во првата половина
на наредната година се планира да се загради депонијата и на влезот да се постави
влезна врата.

За да ја прецизираме евиденцијата на целокупниот отпад што се носи на депонија
со помош на донатори се планира да се постави голема вага за мерење на
количините. Исто така, се планира на самиот излез од внатрешната страна на
депонијата да се изгради рампа со вода за измивање на тркалата на возилата по
напуштање на депонијата. Крајната цел на оваа постапка е спречување на носење кал
од депонија низ улиците каде што се движаат возилата.

Капацитетот за складирање е заграден простор од 100 м2 кои служи за
складирање на отпадот од амбалажа на пестициди. Истиот се наоѓа на самата
депонија и според ЈКП има капацитет за складирање на овај вид на отпад во
наредните 10 години.

Идните планирани организациско–технички капацитети за преработка, третман
и финално депонирање на отпадот ќе се движат во насока на регионално управување
со комуналниот отпад. Регионалниот интегрален систем за управување со отпадот
треба да практикува собирање на поединечни фракции на отпад, ќе применува
соодветни техники на собирање и претовар на отпад, а собирањето и транспортот ќе
се приспособат на количествата на отпад создадени во одделни територии,
проектирани со помош на логистички шеми и економски анализи.

Општина Ресен моментално не располага со депонија за инертен отпад -
градежен шут. Градежниот шут се депонира заедно со комуналниот отпад. Општина
Ресен, истотака, нема депонија ниту релативно подобро заштитен дел од депонијата
за КО, на кој времено би се складирал или депонирал опасниот отпад (агрохемиски
средства со поминат рок и пакувања од агрохемиски средства) кој во споредба со
останатиот дел од државата се создава во поголеми количини (интезивна употреба во
пролетниот и летниот период заради заштита на земјоделските култури, а особено на
големите површини овоштарници, од штетници). Честа појава е земјоделците да ги
горат пакувањата од пестицидите, со што го доведуваат во опасност своето здравје
(поголемиот број пестициди содржат хлор, па постои голема веројатност при горењето
да се создадат канцерогените диоксини и фурани). Како и да е, барањата кои ги
налагаат македонските и европските стандарди за заштита на животната средина не
се задоволени со тековно практикуваниот начин на отстранување на отпадот.

Диви депонии
На територијата на Општина Ресен се идентификувани 6 диви поголеми

депонии, од кои 2 се во близина на градот Ресен, а 4 се во селата Брајчино, Сливница,
Отешево и Стење. Покрај наведените, постои и голем број на помали диви депонии,
особено во населените места каде нема услуга за собирање на отпад од ЈКП
Пролетер. Во табелата подолу дадена е листа и на поголемите диви депонии во
Општина.

Табела 11 Попис и карактеристики на диви депонии
Ред.
бр

Име на најблиското
место каде што е

депонијата

Опис (дали е покрај
река, пат, на рамна

површина, дол итн.)

Вид на отпад

1. Градски гробишта Покрај пат Градежен шут
2. Живинарска фарма Покрај река Мешан
3. с. Брајчино Покрај регионален пат, на

влезот за ловиштето
Градежен шут

4. с. Стење Покрај селски пат Мешан
5. с. Отешево НПГ Амбалажа од градежен

материјал



Жешки точки
На територијата на Општина Ресен не се регистрирани типични “еколошки

жаришта “ (жешки точки).

Преработка на биоразградлив отпад
Ако се земе предвид високата застапеност на биоразградливиот отпад во

комуналниот отпад (утврдена на околу 60% на национално ниво а потврдена и за
Општината Ресен) и големите количини земјоделски отпад од растително потекло
(скапани јаболка, прачки од поткастрување на јаболкници), преработката на
биоразградливиот отпад во Општината Ресен, добива приоритет од висок ранг, како
од аспект на заштита на животната средина, така и од аспект на подршка на локалната
економија. Големите количини на биоразградлив отпад, создаваат услови за техничка
и економска одржливост (задоволен е условот на “економија на обем”) на
потенцијалните инсталации за преработка на овој вид отпад. Истовремено,
преработката би била огромен придонес на Општината кон исполнувањето на
националните обврски во процесот на спроведување на законодавството на ЕУ,
транспонирано во Законот за управување со отпадот, кои бараат фазно отстранување
на биоразградливиот отпад од депониите.

Барањето за намалување на количината биоразградлив отпад кој се депонира
всушност има карактер не само на национална обврска и корист туку и обврска кон и
корист и за глобалната заедница. Имено, депонираниот биоразградлив отпад создава
проблеми од различен карактер и тоа:

 при анаеробната разградба во условите кои владеат на депонијата создава
метан кој придонесува кон глобалното затоплување и тоа 20 пати повеќе од
јаглендвеоксидот;

 продуктите на разградбата, претежно органските киселини, ги растворуваат
металите и другите загадувачки супстанци, па како состојка на депонискиот исцедок
тие се внесуваат и ги загадуваат подземните и површинските води и почвата (што е и
констатирано за подземните води под и околу постојната депонија);

 продуктите на анаеробната разградба создаваат јака непријатна миризба околу
депонијата и привлекуваат инсекти, глодари кои можат да пренесат и болести;

 Биоразградливиот матерјал содржи супстанци кои се драгоцени за
растителниот свет, а кои со депонирањето неповратно би се изгубиле.

Од овие причини, овој План предвидува акции за преработка на биоразградливиот
отпад и тоа по пат на:

 Компостирање (индивидуално и централизирано) како најсоодветна и
економски најисплатлива технологија за дел од земјоделскиот отпад и
биоразградливата компонента на отпадот од домаќинствата,

 мулчирање на ситните гранки од од земјоделскиот отпад (прачките), и
 користење на дел од земјоделскиот отпад (прачки) и индустрискиот отпад

(преработка на дрво, пилани и сл.), како биогориво, за производство на топла вода и
електрична енергија.

Рециклираниот матерјал - произведениот компост и мулчот можат да има значајна
улога за развој на органското земјоделие во Општината (заштедите од замената на
вештачките ѓубрива е дополнителна придобивка), а произведената енергија
(топлинска, електрична) да го подобри енергетскиот биланс на земјата и да ги намали
трошоците на Општината и на нејзините економски субјекти.

Компостирање
Компостирањето може да се спроведе во домашни услови т.е. секој создавач го

компостира отпадот кој го создава или на централно ниво (на ниво на месна заедница,
општина, регион и сл.). Планот предвидува користење на двата модела на
компостирање, и тоа домашното компостирање како модел за населените рурални
рамничарски места, а централизираното, како модел кој би се користел за преработка



на биоразградливиот отпад од урбаните реони каде домаќинствата не поседуваат
дворови, дел од земјоделскиот отпад (воглавно скапани јаболка) и некои видови
индустриски отпад (отпад од секундарна преработка на овошје и зарзават, отпад од
дрвна индустрија).

Во услови на Општината Ресен, каде се создава доволна количина на
биоразградлив отпад од земјоделските активности и како комунален отпад од
урбаните средини (се чини дека е исполнет условот за доволна економија на обем), и
каде има услови компостот да биде веднаш употребен (што го минимизира проблемот
на барање пазар за произведениот компост), централизираното компостирање
изгледа како одржлива варијанта за драстично намалување на отпадот кој би се
депонирал (услов кој го бара законодавството на ЕУ И ЗУО).

Со тоа би се направиле големи заштеди при транспорт на отпадот до
депонијата (постојната или новата регионална депонија), би се намалила емисијата на
стакленички гасови и средствата за инвестициите за механичкобиолошкиот третман
кој е услов за обезбедување стабилност на новите регионални депонии.

Врз основа на проценети количини на биоразградлив отпад и инвентарот на
инсталации, кои генерираат ваков вид на отпад, Општината со помош на УНДП
превзема активност на подготовка на проектна документација за управување со овој
вид на отпад, која даде предлози за капацитетот на објектот, применетата технологија
и пласирање на крајниот продукт.

Собирање на отпадот јаболка за пилот постројката за компостирање е
организирана во 4 собирни станици / точки и опфаќа голем дел од областа околу
градот Ресен и Јанковец. Видот на отпад кој што се собира од правните и физички
лица е поврзан со скапани јаболка, дрвна маса, измет од живинарската фарма итн.

Транспортот е преку ЈКП Пролетер, а собирните центри се целосно
асфалтирани и оградени. Компостарата користи преработка на биоразградливиот
отпад преку т.н отворен систем на производство, кое е најприменувано за третман на
ваков вид на отпад. Компостарата се наоѓа во близина на депонијата во општина
Ресен и ја има воспоставено речиси целата инфраструктура, објекти и опрема. Самата
инсталација веќе ги содржи сите неопходни технички елементи за производство на
компост, и како пилот активност веќе има произведено високо кавалиетен компост.

Предвидено е за следните две години да се дополни инфраструктурата преку
доградби и набавка на делови од опремата.

Главната поддршка при реализација на оваа активност е преку УНДП, каде
освен спроведувањето на јавната кампања  ќе се даде и техничка поддршка за
фунција на двата система, со обврска на Општината за доекипирање или
вработување на лица и стручни работници кои ќе работат на компостарата.

Мулчирање
На територијата на Општина Ресен, особено во руралните делови, веќе подолг

период е пракса на земјоделците, особено на оние кои поседуваат големи површини
овоштарници, да вршат дробење на прачките од поткастрување на јаболкниците и
така издробени и иситнети да ги нанесуваат на земјоделските површини со цел да се
зголеми квалитетот на почвата. Се препорачува во иднина оваа пракса, постепено, да
се прошири на територијата на целата општина (да се практикува масовно од страна
на земјоделците).

Проблеми при управување со отпадот во Општина Ресен
Проблемите, кои се идентификувани во однос на управувањето со отпад во

Општината, не отстапуваат од оние со кои се сретнуваат и останатите локални
самоуправи во земјата и се однесуваат на:

 Нема база на податоци за сите видови на отпад кој се генерира и не е
соодветен начинот на управување со нив;

 Несоодветна опременост на ЈП. Возниот парк на претпријатието е застарен и



недоволен, заради што не е покриена целата територија на Општината со услуги. Исто
така, нема случај на јавно-приватно партнерство, што би ги надополнило
недостатоците што постојат во однос на давање на комунални услуги на населението
и во исто време би било конкуренција на ЈП;

 Постоење на диви депонии на неопасен и инертен отпад. Постојните  практики
на  отстранување  на  отпадот  не  се  во согласност со техничките и еколошките
стандарди, т.е. дивите депонии претставуваат ризик во поглед на загадувањето на
воздухот, почвата, површинските води и подземните води, како и потенцијални ризици
за биодиверзитетот, земјоделското земјиште и здравјето на луѓето, како последица од
депонирање на мешан опасен и неопасен отпад;

 Несоодветно собирање, транспорт и депонирање на отпадот. При собирањето,
транспортот и депонирањето на отпадот не се води сметка за видот и опасноста на
отпадот. Практика на ЈП е собирање на несепариран комунален и неопасен
индустриски отпад, како и несепарирани неопасни и опасни фракции на отпад (освен
во случајот со селектиран отпад од: хартија, метал, PET пакувања и медицински
отпад). Повременото собирање на дел од рециклабилниот отпад во Општината во
голема мерка го врши неформалниот сектор. Главно се собира: хартија, метал и
пластика (PET пакувања). Активностите на преработка и рециклирање на комуналниот
отпад се многу ограничени;

 Неразвиена еколошка свест кај граѓаните и ограничени познавања за:
проблемите со отпадот, потенцијалните ризици од опасниот отпад и негативните
ефекти врз здравјето на луѓето и животната средина и природата, опциите за успешно
справување со него, за тоа што е санитарна депонија, што е современ капацитет за
третман на отпад, важноста на плаќањето за услугите на собирање и депонирање на
отпадот и сл.;

 Палење на растителниот отпад на отворено, на нивите, што резултира со
неконтролирани емисии во воздухот и со отстранување на органската материја од
земјоделските почви;

 Нема евиденција за генерираниот медицински и ветеринарен отпад.

SWOT анализа
СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
- Во Општината
има  комунални
инспектори,
инспектори за
животна средина
и  комунални
редари;
- Постои
централизиран
систем на
собирање на:
комуналниот
отпад од
домаќинствата,
индустриски
објекти и
медицински
установи, од
страна на ЈП , со
одредена
динамика;
- Во функција

- На централно и
локално ниво не е
решен проблемот
со третман и
финално
одлагање на
комуналниот,
медицинскиот и
индустрискиот
отпад;
- Нема база на
податоци за сите
видови на отпад
кој се генерира и
не е соодветен
начин на
управување со
нив;
- Несоодветна
опременост на ЈП
(застарен и
недоволен возен

- Целосна примена на
Законот за
управување со отпад
и подзаконските акти;
- Воспоставување
целосна комуникација
помеѓу Општински
инспекторат-ЈКП-
Сектор за урбанизам
и заштита на
животната средина;
-Воспоставување на
база на податоци за
создавачи на сите
видови отпад и начин
на негово
управување;
- Заокружување на
системот за
сепарирање на отпад
и негов третман;
- Подигање на јавната

- Несоодветна
наплатна политика
на ниво на Општина;
- Отсуство на прилив
на финансиски
средства;
- Несоодветна
имплементација на
Стратегијата за
отпад, Националниот
план за управување
со отпад, Законот за
управување со отпад
и Општинскиот план
за управување со
отпад.
- Паѓање на животен
стандард и
зголемена појава на
неформални
собирачи на отпад



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
ставена
компостара
- Постојат
првични
активности за
воспоставување
на систем за
собирање на
отпадни масла од
угостителски
објекти и нивно
предавање на
овластена
институција;
- Воспоставен
систем на
комуникација на
јавноста со
надлежните
инспектори во
Општината;
- Медицинскиот
отпад се
селектира од
страна на
здравствените
установи.
- Воспоставен
систем за
мерење на
количини и
содржини на
комуналниот
отпад на
градската
депонија
- започнат процес
на организирано
менаџирање со
електричниот
отпад
- Воспоставен
механизам за
управување со
отпад од пакување
-Постоење на
претоварни
станици (пунктови)
за биоразрадвив
отпад
- постоење
пунктови за
одлагање на отпад
од пестициди

парк);
- Нецелосна
покриеност на
територијата на
Општината со
услуги од
комуналното
претпријатие ниту
од друга
овластена
приватна
комунална
компанија;
- Постоење на
диви депонии, со
што може да се
загадат
медиумите на
животната
средина;
- Нема целосна
имплементација
на системот за
сепарирање на
отпадот и
рециклирање на
употребливите
фракции;
- Недоволна
опременост на
територијата на
Општината со
садови за
собирање на
отпадот;
- Недоволно
развиена јавна
свест за
управување со
отпадот;
- Нема евиденција
за генерираниот
медицински и
ветеринарен
отпад.
- поодминат век
на градската
депонија
“алшареви
Кошари”

свест за соодветно
управување со
отпадот и едукација
за потенцијалните
ризици од
несоодветно
управување;
- Формирање на
јавни-приватни
партнерства, со што
ќе се покрие
територијата на
Општината која не е
опслужена од ЈП ;
- Затворање и
рекултивација на
депонијата  (бидејќи е
високоризична) и
можност за нејзино
вклучување во идниот
регионален систем за
управување со
отпадот, како
претоварна станица;
- Примена на
регионалниот систем
за управување со
отпадот.
- Комерцијално
искористување на
отпадот од страна на
ЈКП
(рециклажа,пелетира
ње и сл)



2 Тематска област - Вода

Управување со вода

Оваа тематска област опфаќа: водоснабдување, отпадни води, регулирање на
водотеци и квалитет наводи/мониторинг.

Законска регулатива која ја регулира областа
Состојбата со квалитетот на водите првенствено се однесува на:

водоснабдувањето (системи за водоснабдување и поединечни извори), нивното
искористување (за задоволување на потребите на населението, индустријата и
земјоделството) и собирањето и одведувањето на искористените (отпадните) и
атмосферскитеводи.

Правната рамка, која ја регулира областа е Водостопанската основа на РМ и
неколку закони и подзаконски акти: Закон за водите („Сл. весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09,
161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); Закон за животна
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, 192/15 и 39/16);  Закон  за здравствената
заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 17/97, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09,
88/10, 44/11 и 53/11); Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани
отпадни води („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11 и 54/11); Правилник за
начинот на определување и одржување на заштитни зони околу изворите на вода за
пиење („Сл. весник на РМ“ бр. 17/83); Правилник за безбедност на водата („Сл.весник
на РМ“ бр. 46/08); Уредба за класификација на водите („Сл. весник на РМ“ бр.18/99);
Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води
(„Сл. весник на РМ“ бр. 18/99 и 71/99), каде се врши класификација  на површинските
води (водотеци, езера и акумулации); Правилник за содржината и начинот на
подготвување на плановите за управување со речните  сливови  („Сл. весник на РМ“
бр. 148/09); Правилник за методологијата за процената на речните сливови („Сл.
весник на РМ“ бр. 148/09); Правилник за содржината и начинот на подготвување на
програмата на мерки („Сл. весник на РМ“ бр. 148/09); Правилник за содржината и
начинот на подготвување на информациите на картографските прикази за
активностите за мониторинг на водите („Сл. весник на РМ“ бр. 148/09); Одлука за
формирање на национален совет за води („Сл. весник на РМ“ бр. 149/09); Правилник
за методологијата за содржината, начинот и постапката, ревидирањето на
водостопанската основа на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 148/09), како и Правилник за
начинот на земање мостри и методи на лабораториска анализа на водата за пиење
(„Службени лист на СФРЈ“ бр.33/87).

Хидрологија и хидрографија
Хидрографијата на котлината ја сочинуваат подземните води, изворите,

природните водотеци, изградените од човекот водни објекти и природната
акумулација Езерото. Вкупната површина на хидролошкиот слив на Преспанска
Котлина како дел од општина Ресен изнесува 1350,00 км², а од неа најголемиот дел,
односно 761,6 км², или 56,42 % припаѓаат на Република Македонија,  321,6 км² или
23,82% на Република Грција, а на Република Албанија припаѓа најмалиот дел со
површина од 266,8 км² или 19,76%. Од географски аспект сливот е поделен во два
подсливови: слив на големото Преспанско Езеро и слив на Малото Преспанско Езеро.
Најголемиот дел од сливот на големото Преспанско Езеро се наоѓа во Република
Македонија, додека Албанија и Грција делат помал дел. Сливот на Малото
Преспанско Езеро се дели меѓу Грција (приближно 80%) и Албанија (приближно 20%).

Речната мрежа е претставена со неколку поголеми и повеќе помали реки.
Меѓутоа, како последица на различниот геолошки состав таа не е еднакво
распоредена во просторот. Источниот и северниот дел на котлината, кој по геолошки



состав е претежно од шкрилци и гранити, се одликува со знатно побогата речна мрежа
составена од поголеми реки. Западниот дел, во кој преовладуваат варовниците, има
оскудна речна мрежа (Граматниковски 1975).

Сите главни водни текови се формираат на подножјето од планините Пелистер,
Бигла и Плакенска Планина. Голема Река, вклучително и нејзината притока Лева Река,
примаат води од Плаќенска Планина и Бигла. Бидејќи Голема Река има најголемо
сливно подрачје, таа има значајна улога во водниот баланс на Езерото. Од источната
страна на Езерото, од планината Пелистер, се вливаат три постојани речни текови од
Македонија (Брајчинска, Кранска и Курбинска Река) еден од Грција (Стара Река), како
и неколку помали водни текови од Планината Пелистер. Најголемо стопанско значење
имаат четирите поголеми реки и тоа: Голема, Брајчинска, Преторска Река и Шара,
додека останатите Јанинска, Болнска, Источка, Еличка и некои други помали реки
поради тоа што во поголем дел од годината пресушуваат во средното и долното
течение немаат големо стопанско значење.

За северниот дел на котлината најголемо значење има Голема Река. Нејзиното
извориште се наоѓа северно од с. Крушје, поточно тоа претставува врело во карстен
терен. Речната долина до пред селото Избиште има клисуреста форма, а од тука до
устието тече низ котлинското дно. Во текот на летниот период во долното течение таа
пресушува како последица на поголемото испарување и искористување на водата за
наводнување на аграрните површини во средишниот нејзин дел, односно во атарите
на Избиште, Јанковец и Ресен. Во зимскиот период, кога достигнува највисок водостој,
во нејзиниот долен дел таа се излива. Со тоа е загрозен просторот на нејзиното долно
течение во зимскиот период од поплави, а во летниот од суша. Поради нискоста на
земјиштето во однос на езерското ниво нејзиното устие е забарено, така што Голема
Река нема одредено устие во езерото туку се влива индиректно преку забарениот
терен менувајќи го устието во зависност од колебливоста на езерското ниво
(Граматниковски 1975).

Во југоисточниот дел на котлината се наоѓаат трите останати поголеми реки:
Брајчинска, Шара и Преторска Река. Брајчинска Река извира од Баба Планина
формирајќи голема речна челенка која се до Брајчино прима повеќе притоки богати со
вода во текот на целата година. Богатството со вода на нејзините притоки е условено
од геолошкиот состав, претставен со шкрилци и гранити, како и од пошуменоста на
теренот. Поради непресушните и богати извори со вода таа и во текот на најсушните
месеци јули и август не пресушува и служи за наводнување на целата долина, а
особено на Љубојнско и Наколечко Поле (Граматниковски 1975). Втората поголема
река Шара извира од Пелистер со помалку изразена речна челенка, но сепак и оваа во
изворишниот дел прима повеќе притоки кои и овозможуваат да има вода во текот на
целата година, која служи за наводнување на аграрните површини на арватскиот и
кранскиот атар. Преторска река која извира под Висока Чука, во споредба со
останатите реки има најмала речна челенка и е најкратка. Спрема тоа таа и во однос
на количината на вода е најсиромашна.

Освен споменатите поголеми реки, како што погоре наведовме, има и други но
доста оскудни со вода така што во текот на летниот период кога водата е најбарана
тие пресушуваат или водата се намалува во нив толку што единствено само во
горното или средното течение имаат вода за оскудно наводнување на аграрните
површини.

Поплави од поголеми размери се јавуваат кога протокот на реките е поголем од
40m³/s. Во изминатиот век се регистрирани три поплави од овој тип, од кој најголеми
се во 1942, 1962 и 1979 година. Најголемите поплавени површини се јавуваат во
сливиот на Голема Река: низводно од Ресен, се до нејзинот влив во Преспанското
Езеро. Брајчинска Река има најголема деструктивна сила, носејќи со себе масивни
блокови од Баба Планина, за разлика од Голема Река која носи повеќе еродиран
материјал. Максималниот проток на Брајчинска Река (Qmax=45,7m³/s),и на Голема
Река (36,7m³/s)се забележени во поплавата од ноември 1962.



Највисоко ниво на езерската вода и поплавување на населените места и
земјоделските површини се случувало во минатиот век во 1942/43 година и во 1963
година, поплавувајќи ги селата Наколец, Езерани, Перово и голем дел од
земјоделските површини. При тоа езерото го достигнало своето највисоко ниво од
851,93m надморска висина. Најзначајни поплави од ваков тип се регистрирани во
ноември 1961, ноември 1963 и ноември 1979.

Краткотрајните врнежи со висок интензитет во сливното подрачје на
Преспанското Езеро предизвикуваат поплави на микро ниво, при што многу брзо ги
активираат суводолиците, носејќи огромни количини на еродиран материјал кој го
депонираат во селата и на земјоделските површини. Најпознатите поројни текови се
лоцирани на источната обала на езерото (Долно Дупенска Река, Подмочанска /
Аватска Река и др.).

За заштита од поплави во преспанскиот регион веќе се превземени активности
во насока на чистење на речните корита и одводните канали, како и ревитализација на
коритото на Голема Река.

Како систем за одводнување се користи Преспанското Поле со вкупна
површина за одводнување од 1800 ха и детална каналска мрежа од 45 км.

Слика 1. Хидрографска мрежа на сливот од Преспанското Езеро



Според Граматниковски (1975), за земјоделското стопанство на Преспанската
Котлина најголемо значење имаат споменатите четири поголеми реки Голема,
Брајчинска, Шара и Преторска река. Споменатите реки потребите за наводнување на
аграрните површини ги задоволуваат само во помал дел, а дополнителните количини
во минатото се исцрпувале од  Преспанското Езеро со помош на двете изградени
црпни станици, една на западниот брег кај месноста Сир Хан а другата на источниот
брег јужно од летувалиштето „Претор".

Покрај гравитационото наводнување со помош на системот од канали за
наводнување, во последно време се повеќе се применува наводнување со системот
капка-по-капка, најчесто со искористување на подземните води. Со голема веројатност
се проценува дека постојат околу 8,000 до 10,000 релативно плитки бунари кои се
користат за наводнување, концентрирани во најголем дел во Ресенското Поле, на
север од Преспанското Езеро. Не постојат официјални податоци за бројот на овие
бунари, нивната локација, соопственост, капацитет на вода, количество на вода што
се црпе од бунарите итн., улогата на овие бунари за наводнување не може да се
квантифицира во рамките на една хидро-геолошка анализа.

Во подлабокото подземје, субартеско и артеско, утврдено е дека: северниот
дел на котлината до одвојакот на патот за с. Горно Дупени е безводно и со присуство
на минерализирана, закиселена вода. Јужно од оваа граница, на длабочина поголема
од 30,00 м, под водонепропустливиот слој се наоѓа слатка вода со субартески и
артески карактер. Таа со цевкасти бунари се користи за регионалниот водовод.
Граматниковски (1975) смета таа вода е во непосредна врска со водата во езерото. Го
намалува (снижува) нивото по динамиката на снижување на нивото на водата во
езерото.

Сливното подрачје на Преспанското Езеро се карактеризира со добро развиена
хидрографска мрежа во источниот и северниот дел. Сите главни водни текови се
формираат на подножјето од планините Пелистер, Бигла и Плакенска Планина.
Голема Река заедно со нејзината лева притока Лева Река, примаат води од Плакенска
Планина и Бигла. Голема Река има најголемо сливно подрачје и затоа има значајна
улога во водниот баланс на езерото. Од источната страна на езерото, од планината
Пелистер, се вливаат три постојани речни текови од Македонија (Брајчинска, Кранска
и Курбинска Река) еден од Грција (Стара Река), како и неколку помали водни текови од
Пелистер. Поради застапеноста на карстната структура на теренот, западниот дел од
сливното подрачје се одликува со мали капацитети на водните текови.

Во ПП Езерани познати се две, не толку јасни хидролошки зони. Покрај водата
добиена директно од атмосферските врнежи, главниот дотек на вода во Езерани се
обезбедува од сливовите на Голема и Источка Река. Поради карактеристичниот
хидрогеолошки состав на целиот регион, дотекувањето на подземна вода е исто така
значајно. Проценето е дека вкупниот слив кој придонесува за доток на вода во
резерватот (Голема, Источка и сопствен слив) е околу 250 km2.

Сливот на Голема Река
Најзначајна улога во карактеризирање на хидрологијата на ПП Езерани игра

реката Голема Река. Таа важи за најзначаен водотек и за целиот слив на Преспа.
Нејзиниот извор се наоѓа во близина на с. Крушје, Плакенска Планина (Сл. 13).
Изворот е познат како Крушје и обезбедува значаен дел вода за градот Ресен.



Слика 2.Слив на Голема Река (Извор: Студија за Езерани, Smithetal. 2009)

Плавењето на теренот од страна на Голема Река во пролетниот период бил и
сè уште е (иако значењето е намалено заради канализирањето на реката) најважен
фактор за постоењето на значајни блатни станишта во ПП Езерани.

Според последните податоци, сливот на Голема Река опфаќа 182,9 km2,
должината на реката е 26,1 km, со просечна надморска височина од 1102 метри,
просечен пад од 0,153 и периметар од 58 km. Вкупниот годишен проток на Голема
Река кој дотекува во езерото е проценет на 29,96 милиони m3 (пресметано од
поеќегодишен просек).

Главното дотекување во ПП Езерани и во Преспанското Езеро е во периодот
декеври-мај, со повеќе од 80% од годишниот доток, за разлика од периодот јуни-



ноември. Овој однос, во иднина може да биде и зголемен како резултат на
зголемување на користењето на површинска и подземна вода во сливот за
наводнување во вегетативната сезона. Во овој контекст е важно да се спомене дека
коритото на Голема Река е пренасочено во вештачки изградено корито во времето на
изградбата на пречистителната станица за отпадни води Езерани. Овој канал се влива
во Преспанското Езеро неколку стотини метри источно од оригиналниот влив, додека
новото корито на реката тече помеѓу поранешните рибници.

Сливот на Источка Река
Втората река која директно дотекува во ПП Езерани е Источка Река. Се

карактеризира со непостојан проток, понекогаш се случува да нема проток воопшто.
Без разлика на нејзиниот воден потенцијал, сливната површина на оваа река е
значајна и мора да биде земена предвид при пресметката на вкупниот воден биланс
на ПП Езерани. Протокот на Источка Река е многу тешко да се одреди поради многуте
вештачки промени, поврзувања со системот за наводнување, како и поради рамниот
терен кој овозможува посотјана интеракција на површинската и подземната вода.
Огромниот број приватни бунари за наводнување во регионот, кој постојано се
зголемува, оневозможува точна проценка на протокот на оваа река.

Вкупен доток на површински води во ПП Езерани
Според GFA (2006), северниот дел на сливот Преспа, кој генерално

кореспондира со површината која гравитира кон ПП Езерани, е проценет на околу 250
km2. Коефициентот на дотекување од 14,2 l/s/ km2 (проценка) резултира со
повеќегодишен просек на дотокот од 3,6 m3 или вкупен годишен површински доток од
113,3 милиони m3.

Доток на подземни води
Количеството на подземна вода што дотекува во ПП Езерани не може да се

пресмета точно без претходно да се извршат темелни дополнителни истражувања.
Ваквото истражување е уште повеќе отежнато поради зголеменото користење на
подземните води за земјоделски потреби околу ПП Езерани. Бројот на приватно
ископани бунари, како и испумпаната количина на вода не се познати.

Постојат литолошки податоци од 4 дупнатини подлабоки од 30 метри (бунари
за водоснабдување и истражни дупнатини), од кои три се наоѓаат во близина на
Езерани, но недостатокот од геолошки податоци оневозможува да се направат
геолошки и хидрогеолошки профили. Бидејќи не постои никаков систем за мониторинг
на ваквите дупнатини, не може да се има увид на ситуацијата со подземната вода во
регионот. Податоци постојат само од серија на плитки геотехнички истражни
дупнатитни, од кои најзначаен е профилот од Ресен до пречистителната станица
Езерани:

Информации за овие дупнатини се направени во 1988 година, односно во
периодот кога нивото на  водата во Преспанското Езеро било 3-4 метри повисоко од
сега. Ова исто така влијаело и на нивото на подземната вода во јужниот дел на
ресенската котлина. Поради ова, наведените податоци се ирелевантни за опишување
на сегашната состојба со подземните води во регионот.

Во рамките на ПП Езерани на површината се наоѓа слој од 2,5 метри чакал и
песок на или непосредно под површината. Најдлабоките истражни дупнатини (10
метри) укажуваат на постоење на песоклива глина под слојот на чакал.
Просечното ниво на подземна вода забележано за време на истражувањата на
потегот Ресен-Езерани е 1,5 метри под површината на теренот. Тоа варирало помеѓу 1
и 3 метри длабочина по должината на профилот, во зависност од локалните
морфолошки услови. Нивото на вода до крајот на серијата дупнатини (во рамките на
Езерани) допирало до површината на теренот. Хидрауличкиот градиент Δh/L
изнесувал 19,8 m/ 6,800 m, односно i=2,9*10-3.



Ниво на водата во Преспанското Езеро
Во последните неколку децении Преспанското Езеро поминало три периоди со

драстично намалување на нивото на вода: 1975/77 (1,2 m), 1987/90 (3,7 m) и 2000/02
(2,2 m). Помеѓу овие периоди, нивото на вода или се повраќало (во раните
осумдесетти години) или стагнирало, како пред 2000 година. Иако овие периоди со
изразени губитоци на вода се релативно кратки, во тие периоди ги снемувало дури и
сезонските варијации (Чавкаловски, 1997).

Како најприфатливо објаснување за флуктуациите на нивото на водата се
карстните феномени, односно промени во хидрауличките карактеристики на
подземниот систем на карстни канали, природните варијации на дождовите и
површинскиот доток, и веројатно зголемувањето на користењето на водата за
наводнување, индустриски и други потреби на човекот.

Водоснабдување
Градот Ресен и некои од селата кои се наоѓаат на северниот брег на

Преспанското Езеро со питка вода се снабдува преку централен систем за
водоснабдување преку регионалниот водоснабдителен систем Крушје-Ресен-Сирхан и
алтернативниот изворник бунарското подрачје Царев Дворизградени во почетокот на
1980-тите години иуправувани од ЈП "Пролетер".При тоа опфатена е популација која
изнесува околу 1.360 жители од вкупно 16.229 жители кои живеат во севкупниот
македонски дел на сливот на езерото (проценка 2011).

Мрежата за дистрибуција на водата е гравитациска, напојувана од изворите
лоцирани близу до селото Крушје. Покрај ова и водата од двата бунари во близина на
Царев Двор може да се користи како дополнителна вода за да се задоволи
капацитетот на дистрибутивната мрежа, што зависи од побарувачката на вода за
пиење и расположивита количина на вода од изворот. Вториот систем за
водоснабдување е локалниот систем Курбиново – Претор – Асамати, кој обезбедува
вода за трите села со вкупно 500 жители. Останатите 16 села со околу 4.000 жители
имаат свои посебни системи за водоснабдување. Селата Лева Река, Подмочани и
Грнчари не се поврзани на овој централен систем за водоснабдување и се снабдуваат
преку сопствени системи за водоснабдување кои се исто така управувани од ЈП
"Пролетер". Некои конкурентни истражувања ја проценуваат потребната вода за
индустријата на околу 700m³/ден и потрошувачката по жител на околу 110
литри/ден/жител. Искуството со неповолните хидролошки услови во последните
неколку лета покажува недостиг на околу 30л/секунда.

Според некои проценки вкупната нето потрошувачка на вода била 0,9 милиони
m3 во 2009 година. Отука произлегува дека 53% од вкупната вода се губи поради
неправилностите во дистрибутивната мрежа, што се зема како нефактурирана
потрошувачка.

Табела 12 Водоснабдување на ниво на Општина Ресен
Општина Бр. на

населби
Бр. на населби
со водоводна

мрежа

% на покриеност на
општината со водоводна

мрежа
Ресен 44 21 48

Во Општина Ресен за решавање на проблемот со квалитетно водоснабдување
на градот Ресен и околните села досега се правени анализи за активирање на
дополнителни изворници, со можност на користење на вода од:

 Преспанското Езеро;
 Изворски води во сливните подрачја на Лева Река, Голема Река, Источка и

Болнска Река;
 Подземни води во близина на Царев Двор на длабина од 2040 м. со издашност

од 70 л/сек и подземни води во близина на Голема Река со издашност исто така од 70
л/сек;



 Изградба на акумулација на Лева Река.
Идните потреби од вода за водоснабдување на туристи предвидени се за 11300

легла и на годишно ниво потребите изнесуваат 924 х 103м3/год.
Потребите од вода за индустријата во иднина предвидено е да изнесуват  1435 х

103м3/год.
Потреби од вода за наводнување на вкупните обработливи површини се 43657 х

103м3/год.
Досегашното искуство на неколкуте последни хидролошки неповолни летаукажува

на фактот дека во летниот период недостигаат околу 30 l/s.
Водата се дезинфицира во базени со помош на натриумхипохлорид. Хлорирањето

се врши со две дозир пумпи. Секојдневно на дваесет места севрши проверка на
квалитетот на водата, од страна на Заводот за здравствена заштита од Битола.
Државниот завод за санитарни прегледи редовно врши анализи на квалитетот на
водата.

Можни последици од црпењето на водата од Преспанското Езеро
Досегашните анализата на водниот биланс укажуваат на тоа дека

Преспанското Езеро проаѓа низ многу значајано опаѓање на нивото на водата. Овие
осцилации се интензивирани во последните 50 години како резултат на сушните
периоди (особено 1998-2004 год.) и имаат најголемо влиание врз флората и фауната
во плитките региони. При тоа позната е појавата на губењето на плодиштата на некои
популации од  ципринидната ихтиофауна (пр. мрена скобус).

На Преспанското Езеро од Македонската страна се користеле две пумпни
станици, едната во Асамати, а другата во Сирхан. Според Шерденковски (2000)
количината на проектираното просечно црпење на водата од Преспанското Езеро е
пресметано како 3,200hax4,300 m³/ha, или13,76 милиони m³ годишно.

Вкупното црпење на водата од езерото заедно со потребите за
водоснабдување изнесуваат 0,35 милиони m³ се проценува на околу 14 милиони m³
годишно.

Количината на вода која се црпи од бунарите во сливот на Голема река не
може со прецизност да се определи поради недостиг на податоци. Во моментов
новите бунари се користат од страна на индивидуалните земјоделски производители
за капково наводнување (особено во јаболковите овоштарници).

Системот за наводнување "Преспанско Поле" е изграден во доцните 1950-ти
години на Македонската страна на езерото. Во моментов како водни ресурси за
наводнување се користат Преспанското Езеро, неговите притоки и подземната вода.
Иако површината под интензивно земјоделско производство изнесува само околу 4,5%
од вкупната површина на сливот,треба да се има во вид дека многу од овие
земјоделски површини се лоцирани веднаш до брегот на езерото или во области со
високо ниво на подземната вода; ова го засилува преносот на хранливи материи во
езерото, но и во подземните води. Системот за наводнување Преспанско Поле е
поделен на 3 подсистеми. Сите три подсистеми имаат идна потреба од
рехабилитација, односно реконструкција со цел да се намалат загубите во
транспортот на водата и да се зголеми вкупната ефикасност на наводнувањето
(PROWA2002). Системот за наводнување во Македонскиот дел на Преспа работи
сезонски (од 15 јуни до 15 септември), со проектиран капацитет од 1,8m³/сили
15.552.000m³/година, но сега користењето на вода од системот е многу намалено
поради многу лоша состојба на истиот.

Најголем дел (83,22%) од системот за наводнување е езерска вода, останатиот
дел припаѓа на вода од реки, изворска вода и подземни вода.

Користењето на подземната вода во регионот е значајно зголемено во
последните неколку декади, поради нефункционалноста на постоечкиот систем од
канали за наводнување. При тоа околу 8000-1000 бунари се веќе избушен и од нив се
проценува дека се наводнуваат околу 3.000 хектари површина.



Во сливното подрачје на реките постојат и диви зафати за наводнување од
реките за кои може да се рече дека се користат неефективно и со големи загуби на
вода.

Во последно време сериозно е загрозен квалитетот на подземните води како
рeзултат на наводнувањето во сушниот период и користењето на вода од бунарите.

Состојба на водите
Преспанското Езеро е во рамките на пилот проект од планот за управување со

сливот со спроведен комплексен иницијален контролен мониторинг за квалитетот на
водите и екологијата на сите идентифицирани-делинеирани водни тела и определени
се нивните референтни услови. При тоа дефинирани се референтните услови за
реките (со параметри и вредност), во сливот на Преспанското Езеро, Езерото и
подземните води.

По однос на тоа се констатира дека Преспанското Езеро не може да биде
споредено во своите референтни услови со ниедно друго езеро (дури ни со
Охридското Езеро за кое Преспа е главниот извор на вода). Во планот за управување
со сливот се укажува на тоа дека Преспанското Езеро како големо водно тело кое е
подложено на интезивно мешање на водата, воглавно поради бројните
сублакустрични извори на вода силно варира во водната масса воглавно поради
климата, хидролошкиот режим и хуманите активности. Тоа исто така е и систем во кој
доаѓа до постојано мешање-миксија на водниот столб поради ветровите или силните
подводни струи и извори, што значи дека во водениот столб постојано се снабдува со
хранителни материи од дното, како резултат на што имаме интензивна примарна
продукција на планктонот.

Од референтните анализи во планот се констатира дека евидентно е
зголемувањето на антропогеното влијание преку внесување на отпадни материи во
езерските седименти во последните 500 години. При тоа анализирани се тешките и
токсични метали (цинкот,манганот и оловото), фосфорот, азотот, како и дијатомејските
асоцијации кој го дефинираат мезотрофниот статус на Преспанското Езеро.

Единствената забележана појава на дијатомејска форма, преку која може да се
заклучи за значително зголемување на хранителните материи во екосистемот,
утврдена е преку појавата на Aulacoseira spp. (посебно Aulacoseira granulata)
евидентирана во седиментите на Преспанското Езеро кои датираат од пред 1.000
години до денес. Оваа единечна, и доста субтилна, измена во доминантноста на
дијатомејските форми може да се поврзе со утврденото значително покачување на
концентрацијата на фосфорот во езерските седименти. За споредба, таксоните на
родот Aulacoseira утврдени во Преспанското Езеро најчесто се забележени како ко-
доминантни со различни цијанобактериски таксони (сино-зелени алги кои воглавно се
сметаат за потенцијално токсични) во планктонот на високо еутрофните езера какво
што е Дојранското Езеро во Македонија (Krstić et al.).

Исто така се укажува на тоа дека цијанобактериските форми Anabaena affinis и
Anabaena contorta, во доминантноста на планктонот, целосно ги замениле дијатомеите
на родот Cyclotella (Krstić et al.). Како причина на тоа ELISA тестовите за цијанотоксини
(микроцистини) во езерските води откриваат нивно значително присуство во летните
месеци.

Референтните услови во планот за управување со сливот за Големото
Преспанско Езеро како единечно водно тело, поставени се во однос на поголемиот
број параметри на границата помеѓу добра и прифатлива состојба, при што се
констатира дека езерото, истата ја има надминато најмалку пред еден век. Имајќи го
предвид големиот притисок на бројните загадувачи и хуманите влијанија изнесени во
овој план, целните референтни услови може да изгледаат дека се надвор од дофат.
Но, доколку утврдените трендови и состојби продолжат во иднина целосниот преод на
Преспанското Езеро во високо еутрофен систем може да се очекува во многу блиска
иднина. Во тој случај и вкупната состојба на системот (Преспа-Охрид - Црни Дрим) ќе



биде доведен во прашање, односно целокупниот систем ќе биде далеку потежок за
контрола без можности да ја сочува потребната добра еколошка состојба.

Од досегашните анализи исто така се констатира дека референтните услови за
подземните водни тела се тешко достапни. При тоа сепак, постои можност подземното
водно тело GWB3301 ("Галичица" карст) да биде назначено за референтно. Тоа се
должи на состојбата на квалитетот на карстниот издан "Сирхан" како потенцијален
референтен издан за горниот дел на Галичица и состојбата на квалитетот на
повремен карстен издан "Лескоец" поради намаленото антропогено влијание. Исто
така во планот за управување со сливот се констатира дека подземните водни тела
(GWB1201; GWB1202; GWB1301; и GWB3201), треба да бидат дополнително
истражени во однос на нивниот потенцијал како референтни поради поврзаноста на
екосистемот Преспа парк.

Мерењата кои се вршени со цел да се испита квалитетот на водите од
Преспанското Езеро датираат од крајот на осумдесетите години и нешто понови
истражувања кои се вршени од страна на ЈНУ Хидробиолошки завод- Охрид и ПМФ од
Скопје и се финансирани од Министерството за образование и наука како и од
меѓународни проекти. Постарите резултати како и новите истражувања се релевантни
и реално ја одсликуваат состојбата која не е значително влошена. Тоа се должи на
релативно малиот прираст на населението, намалувањето на индустриското
производство и стагнација на инвестициите во комуналната инфраструктура. Најчесто
во сферата на управување со квалитет на водите се јавуваат следните проблеми:

 Испуштање на отпадни води од индустријата без претходен третман;
 Несоодветна покриеност со канализациони мрежи во руралните населби;
 Несоодветен мониторинг на квалитетот на површинските и подземните води.
Кон овие проблеми се приклучува и проблемот со загадените притоки на

Преспанското Езеро, за чие што решавање ќе биде потребно вклучување на повисоки
инстанци и ангажирање на значајни финансиски средства.

Слика 3. Статусот на водата во согласност со целите при постигнување најмалку
добар статус



Во рамките на националната стратегија за следење на состојбата во
природните езера во Р.Македонија дефинирани се и параметрите кои треба да се
следат:

Рекреативните води - вклучувајќи и области, определени како води за капење.
Особено треба да се посвети внимание на постоечките туристички капацитети и
рекреативни области во Преспанскиот регион, особено околу езерото.
Прогласувањето на зони за капење и, следствено, на тоа, соодветното управување и
мониторингот ќе го поддржат повторниот развој на туризмот во регионот.

Зони чувствителни на нитрати -Досегашните анализи (Krstic et al.) покажуваат
дека во Преспанското Езеро е забележано зголемување на еутрофикација, што го
става во категорија чувствително на нитрати, како што е дефинирано во важечката
регулатива. Концентрациите на нитрати во водотеците се воглавно во дадените
рамки, и покрај зголемувањето на влез на нитрати од земјоделството (повеќе од 210
kg/ha). Сепак, езерото покажува јасни знаци на еутрофност и треба да биде
заштитено. Изворите на азот доѓаат од земјоделството, живинарските фарми, дивите
депонии и ефлуентот од пречистителните станици кај коишто отсуствува
денитрификационен терцијарен третман. Прелиминарната стручна проценка
(Технички извештај 5), сугерира на прогласување на целиот Преспански регион како
област чувствителна на нитрати.

Водни тела чувствителни на урбани отпадни води -Според резултатите од
мониторингот спроведен во текот на припремата на планот со управување на сливот
има 8 водни тела чувствителни на испуштање на урбани отпадни води: Преспанското
Езеро, Источка Река 2 и 3, Голема Река 6, 7 и 8, Брајчинска Река 2 и Kранска Река 2
(во туристичката сезона). Кај овие водни тела констатирано е дека (освен за Кранска
Река) се влошуваат условите, се интензивираат процесите на еутрофикација и
потребни се соодветни активности за заштита.

Области на природно наследство - Покрај Преспанското Езеро (веќе под
заштита) поради значајни ретки, реликтни и ендемични видови и живеалишта, и ЗП
“Езерани“, постојат и неколку помали површини и водни живеалишта лоцирани во
близина на Стење, Езерани, Крани и Наколец.

Крајбрежните зони - Според Законот за води од  2008 година, како и од
претходните закони за води, крајбрежните зони за заштита на водотеци и езера се
јасно дефинирани. Меѓутоа, тие никогаш не се спроведуваат правилно, што
предизвикува влошување и злоупотреба на заштитните тампон зони. Во рамките на
планот со управување на сливот, предлогот за прогласување на дополнителни
заштитни зони е елабориран во Технички репорт 5 и за тоа е изготвена карта на водни
објекти со заштитени зони.

За заштита на Преспанско Езеро предвиден е канализационен систем од три
колектори, и тоа: источен, западен и северен колектор, преку кои ќе се одведуваат
отпадните води во пречистителната станица во Езерани. Пречистителна станица со
капацитет од 12.000 ЕЖ, кај селото Езераниизградена е во 1989 год. Пречистените
отпадни води се испуштаат во Преспанско Езеро. Досега изграден е само северниот
колектор кој ги одведува отпадните води од градот Ресен, селата Јанкоец, Царев Двор
и Езерани.

Плански мерки за подобрување на управувањето со квалитетот на водите-
еутрофикацијата во сливот на Преспанското Езеро треба да се спроведат во насока на
зајакнување на капацитетите за подготвување и имплементација на планови за
управување со речените сливови на локално ниво. Спроведување на стратегија  треба
да е во насока на  Хелсиншката конвенција на УН/ЕЦЕ за заштита и користење на
прекугранични водотеци и езера со меѓународен карактер. Исто така потребно е и
спроведување на Национална стратегија за води. Имплементација на Законот за води
и подготвување на подзаконски акти треба да се во согласност со барањата на ЕУ. На
локално ниво во перспектива потребно е воспоставување на тела за управување со
подрачјата на целиот слив-Црни Дрим. Во насока на спречување или успорување на



процесите на еутрофикација потребно е да се превземат мерки за подобрување на
мрежата за мониторинг на водите на локално ниво и пошироко во сливот (на ниво на
трите Општини: Ресен, Охрид, Струга). Исто така потребно е и подобрување на
мониторингот на подземните води. Во оваа насока треба да се искористи и учеството
на индустрискиот сектор во изготвувањето на Катастар на загадувачи и Регистар на
загадувачки материи. Приоритет на локалната самоуправа треба да биде и
модернизацијата и изградбата на канализациони системи во урбаните и руралните
подрачја. Исто така и изградбата и реконструкција на пречистителните станици за
поголемите индустриски капацитети во регионот. Да се изврши и санација на
постоечката мрежата за водоснабдување и доведување во оптимална состојба на
постоечките системите за наводнување. Со развојот на Општините од сливот
потребно ќе биде и зајакнување и реорганизирање на системот за ефективна наплата
на надоместоците за вода како и вградување на реалните трошоци за управување со
отпадните води.

Слика 4. Извадок од планот за управување со сливното подрачје на Преспанското
Езеро- Постоечки и предложени заштитни зони



Во поглед на заштитата на водите од сливното подрачје потребно е да се
изврши регулирање на заштитните зони околу сегашните и планираните изворници за
водоснабдување (извори, подземни води и сливни подрачја на површинските води), со
цел да се зачува квалитетот на истите. Зачувување на просторот предвиден за
изградба на доводите за вода за водоснабдување и наводнување, при што посебен
акцент ќе се даде на регионалните и магистралните системи. Заштитата на просторот
предвиден за изградба на акумулации ќе се заснoва преку забрана на изградба на
објекти и превземање на било какви активности со кои ќе дојде до деградирање на
овие простори. Во сливните подрачја на постојните и предвидените акумулации да се
превземат соодветни антиерозивни и регулациони мерки. Потребно е планирање на
изградбата на уреди за пречистување на отпадните води од населените места и од
индустријата за кои нема соодветни пречистителни станици. На локално ниво да се
забрани изградбата на индустриски и други објекти кои продуцираат отпадни води во
сливовите на површинските водотеци кои се предвидуваат за водоснабдување.

Канализација
Канализационата мрежа во градот е сепарациона, фекална и атмосферска, со

должина од над 35 km. Отпадните води од домаќинствата се зафатени на подрачјето
на градоти во селата Езерени, Царев Двор и во дел од Јанковец, додека
заиндустриските води нема изградено системза пречистување. Мала пречистителна
станицаизградена е кај Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на
неспецифични, хронични, респираторни и алергиски заболувања во Отешево.
Отпадните води од домаќинствата во градот, во Езерени, Царев Двор идел од
Јанковец се собираат во одвоен колекторски систем преку кој седоведуваат до
пречистителната станица која се наоѓа во близина на селотоЕзерени и има доволен
капацитет да ги преработи не само овие количини наотпадни води туку и отпадните
води на други населени места.

Еден крак од колекторскиот систем поминува во непосредна близина на
планскиот опфат.

Атмосферските води со посебна атмосферска канализација се зафатени само
за подрачјето на Градот.

За одржување на регионалниот водовод и канализацијата во Општината се
грижи ЈКП Пролетер.

Површинските и подземните води во општина Ресен се загадуваат од
отпадните води од населбите и индустријата, па така се почесто ги губат своите
природни карактеристики. Најголем дел од употребените води се враќаат во
површинските и подземните води, оптеретени со разни органски и неоргански
материи.

Во еден подолг период од 1986 до 1996 година манифестирани се значителни
хидролошки промени, што условиле нивото на водата на Преспанското езеро да се
намали и на повеќе од 6 (шест) метри под максималното ниво.
Вековното колебање на нивото на Езерото е врзано за неколку причини, меѓу кои:

 повремено затворање и отворање на понорите и затворање на понорите под
планината Галичица и истек на водите од Езерото;

 климатските колебања изразени со драстични температурни разлики;
 промена на режимот на врнежи, нивниот нерамномерен распоред во текот на

годината;
 појава на ексцесно сушни години во последно време;
 користење на водите од Езерото за наводнување;
 неконтролиран начин на користење на подземните води за наводнување.

Опасноста од еутрофикација на Преспанското Езеро е се поприсутна. Посебна
опaсност е се поголемото присуство на фосфорот во езерската вода посебено од
детергентите што се користат во домаќинствата и туристичките објекти. Исто така на
квалитетот на водата влијае и несоодветното управување со комуналниот отпад,



несоодветно складиран во селските и крајезерски населби, минералните ѓубрива и
пестициди и сл.

Посебен проблем во општина Ресен, претставува испуштањето на отпадните
води од индустриските објекти во Голема Река без претходен предтретман, кои во
голема мера не само што ја загадуваат реката, туку претставуваат и опасност за
загадување на Езерото.

Недовршената канализација и колекторскиот систем, испуштањето на отпадните
води од индустријата без предтретман, како и несоодветно испуштање на фекалните и
отпадните води, онаму каде што нема канализација, негативно влијае врз животната
средина, здравјето на луѓето и квалитетот на живеење. Како резултат на овие
недостатоци постои опасност од појава на разни заразни заболувања (цревни), како и
поголеми епидемии.

За заштита на Преспанското Езеро предвиден е колекторски систем кој ќе ги
прифаќа отпадните води од градот Ресен и селата околу Езерото до пречистителната
станица во Езерани. Системот не е целосно изграден, односно изграден е само
северниот колектор кој ги одведува отпадните води од градот Ресен и селата
Јанковец, Царев Двор и Езерани. Пречистените отпадни води се испуштаат во
Преспанско Езеро.

Најблиско водно тело во планираниот плански опфат е реката Бела Вода на
одалеченост од 250 метри. Согласно Уредбата за категоризација на водотеците,
езерата, акумулациите и подземните води (Сл Весник на РМ бр. 18/99) водите од Бела
Река припаѓаат во I категорија. Бунарите за водоснабдување на стопанскиот комплекс
ќе бидат лоцирани во непосредна близина на реката. Отпадните води од комплексот
(санитарни и отпадни води од технолошки процес) ќе се испуштаат во колекторскиот
систем, кој води до пречистителната станица во Езерани, а атмосферските води по
претходен третман ќе се испуштаат во долот (суводолица).

Состојбата на водата во сливното подрачје на Преспанското Езеро е
определена со пилот-проектот, односно планот за управување со Преспанското Езеро
(2011), во согласност со правилата на Рамковната директива за води РДВ
(2000/60/EC). Според постапката во согласност со РДВ во сливот се одредени
површински водотеци, протечни и стагнантни води и подземните води, а во согласност
со нивните специфични видови на пожелна еколошка и хемиска состојба во однос на
површинските води, односно нивнита пожелно квантитативна и хемиска состојба во
однос на подземните води. Пожелната состојба  соодветствува со состојбата  без
антропогени притисоци и влијанија, а целта е да се постигне или одржи WFD односно
да се постигне многу добра состојба, или барем добар статус на сите води.

Непожелните услови се умерено добро, лоши или се во многу лоша состојба.
Од презентираните резултати од најважните анализата на водените  притоки, како на
пр. езерската вода и подземните води, може да се заклучи дека сите води се под
антропогено влијание, а тоа е неопходно за да се преземат низа мерки за
подобрување на нивната состојба.

Во Сливот на Преспанското Езеро припаѓаат сите води кои директно се влеваат
во Преспанското Езеро и нивните притоки. Од нив позначајни се следните води: Исток,
Голема, Брајчинска, Преторска и Кранска Река. За подмирување на потребите со вода
најзначајни се површинските води, бидејќи тие се најраспространети, најблиски се до
местата на човековата активност и поради тоа што воопшто го обезбедуваат и
животот и развојот на екосистемот Преспанско Езеро. Издашноста на подземните
води зависи од климатските, морфолошките и хидрогеолошките карактеристики на
просторот. Овие води поради посебниот квалитет се значајни и корисни за покривање
на потребите од вода, но и за одржување на квалитетот на екосистемот Преспанско
Езеро.

Загадувањето на водите во сливот се должи на испуштањето на ефлуенти од
домаќинствата, индустријата, земјоделието, неуредените депонии и сообраќајниците.
Во регионот состојбите со загаденоста на подземните води не се следат организирано



и континуирано така што истражувањата се базираат на парцијални и инцидентни
случаи.

Поделбата на истечните водни тела е направена согласно правилата на РДВ,
при што идентифицирани се вкупно 16 површински водни тела од кои:  13 водни тела
– реки, 1 силно изменето водно тело и 2 вештачки водни тела (cлика 13). Проценката
на еколошкиот квалитет на секое водно тело и потешкотиите во известувањето за
голем број водни тела во подоцнежните етапи на имплементацијата може да биде
ревидирана при следните планови за управување на ова сливно подрачје.

Целото Преспанско Езеро е cпоред типологијата на РДВ, Систем А,
делинеирано како едно водно тело. Во случај на целосна делинеација тогаш
предложено е  Мало Преспанско Езеро да биде одделно водно тело.

Слика 5. Извадок од Планот за управување со сливот - Поделба на површинските
водни тела во сливот

Табела 13 Извадок од Планот за управување со сливот- Типологија на површински
водни тела - Езера - Систем А

Име Преспанско Езеро
Екорегион Hellenic Western Balkan 6
Н. височина 844,3 – 853,4 M
Големина 259,4    [>100 km2] L

Геологија
Силикат /Карбонат
S/C

Длабочина 55 m  [>15 m]
Тип 1L

Cогласно Планот за управување со сливот во преспанскиот регион
идентификувани се шест (6) подземни водни тела. Согласно планот за управување со
сливот на Преспанското Езеро издвоени се:

 3 класи на пропусливост кај младите Квартерни седименти (слаба, средна и



висока); 3 (три) подземни водни тела (GWB) се издвоени во овие седименти
(GWB01201, GWB01202, GWB01301)

 Едно водно тело (GWB02201) eиздвоено кај седиментите од Горниот Плиоцен.
 Две водни тела (GWB03201 GWB03301) се делинеирани кај карбонатните карпи

од Средниот и Горниот Тријас.

Проблеми со квалитетот на водите
Проблемите по однос на состојбата на водата во басенот на Преспанското

Езеро, по категории се поделени на:

1) Проблеми од локалните антропогени влијанија
 Квалитетот на површинските води е под значително влијание на одредени

површински извори на загадување, поради кои значително се надминати
референтните услови на добра состојба на водата од езерото (забрзана
еутрофикација) преку зголемени концентрации на нутриентите, тешки метали и
приоритетни супстанции како што се пестицидите,

 Квалитетот на подземните води е исто така под влијание на површинските
извори на загадување. Поради тоа имаме зголемени концентрации на пестициди (како
резултат на земјоделието) и бактерии (како последица на нерегулирано одведување
на комуналните отпадни води),

 Квантитативна состојба на површинските и подземните води е под значително
влијание на потрошувачката на вода за наводнување, што резултира со намален
доток на вода во Преспанското Езеро и поради тоа во последните 30 - 40 години
значително е намалено просечнато ниво на водата во езерото и подземните води,

 Зголемувањето на влијанието на екстремните појави (суши, ерозија, поплави)
на експлоатираните региони, се должи на намалувањето на површините засадени под
шуми и пренамена на земјиштето.

2) Проблеми кои влијаат на намалување на отпорноста на екосистемот
 Квантитативно сиромашниот статус на површинските и подземните води и

лошата
состојба на квалитетот на површинските води влијае на екосистемите кои се зависни
од вода, преку исчезнување или намалување на бројот на чувствителни видови, а
преку синџирите на исхрана може да се случи и исчезнување на цели екосистеми,

 Исчезнувањето на одредени видови и екосистеми може да доведе до
внесување на голем број на инвазивни видови, а со тоа и формирање на нови
екосистеми.

3) Глобални проблеми
 Можните последици од климатските промени може да бидат закана во форма

на забрзано намалување на притоките-приливот на свежа вода, а со тоа и
намалување на нивото на водата во езерото, како и нивото на подземните води

 Зголемените климатски екстремни услови може дополнително да ја влошат
целокупната закана за водниот екосистем како и заштита на екосистемите кои се
зависни од вода

 Економските и политичките закани може да го намалат интересот кај локалното
население за заштита на водите и заштита на природата, како и адаптацијата кон
новите услови на управување.

Во однос на заштитата на природните вредности на целокупниот простор СП
Преспанското Езеро може да се јават следниве закани:

 На локално ниво, можно е да дојде до исчезнување на шумските екосистеми
поради прекумерна експлоатација на шумите и други антропогени притисоци

 На глобално ниво можна е појава на одредени растителни болести и штетници
како и воведување на алохтони видови



 Сите промени кои влијаат на екосистемот (на локално и глобално ниво) може
да предизвикаат  промени во видовиот состав на растителните и животинските
заедници на одредени биоценози, а како последица на тоа процесите на
еутрофикација ќе добијат забрзана динамика.

По однос на социјалните и економските односи, заканите може да се бидат
предизвикани како резултат на голем број на повратни активности помеѓу локалното
население и природната средина, а можни закани поради влошувањето на состојбата
на животната средина во областа на СП Преспанското Езеро се:

 Влошување на здравствената состојба на населението (преку влошувањето на
квалитетот на водата за пиење, влошување на условите за живеење кое се должи на
честите штети и се поголемите ризици),

 Влошување на економските услови (загуба на изворот на приходи поради
исчезнување на  природните ресурси, чести економски загуби поради промени на
условите во област).

Во прилог на овие најзначајни проблеми, неопходно е да се спомнат и големиот
број на закани, кои воглавно имаат локално значење кои исто така, може да влијаат на
ефикасноста назаштитата насите постоечкивредности (на ФC EПП, 2010.):

 Разни нелегални активностина локалното население, како што е одвод во
мочуриштата, односно намалување на големината на полиња,ливади и пасишта за да
се добијат нови обработливи површини, нелегалниот лов, намерното палење на
трските, нелегалното сечење на шумите и водната вегетација, ископот на песок и
чакал во подрачјето, неконтролирани и нерегулирани спортски и рекреативни
активности на брегот и во езерото,

 Индиректните притисоци од различно потекло, како на пример ерозија и
ерозивните наноси во езерото(решавањето на ерозивните процеси се од особена
важност за зачувување на Малото Преспанско Езеро), развој на туризмот и
урбанизацијата вопошироката  област на Преспа регионот (што претставува контрола
и насоки на зачувување и конзервацијата на природните пејзажи).

Конечно, треба да се забележи дека постојат проблеми кои се манифестираат
во смисла на големи флуктуации на нивото на водата на езерото кои не се од
сезонски карактер, закои не се целосно утврдени причините и кои  веројатно не се
исклучиво од антропогено потекло.

Во однос на долгорочните влијанија и променит предизвикани од активностите
на хуманата популација, недостасуваат следните клучни знаења потребни за
долгорочна заштита и управување:

 Долгорочни хидролошки прогнози за промените на состојбата на притоките и
Преспанското Езеро,

 Анализа на влијанието од можни климатските промени врз хидрологијата и
еколошката состојба на езерото и притоките и анализа на ризикот,

 Анализа на прекуграничното влијание врз целокупниот биланс на водата во
Преспанското Езеро (реконструкција на почетната-нулта состојба со минимални
антропогени влијанија, утврдување на трендовите и предвидување на понатамошни
промени),

 Анализа на влијанието на различни сценарија за намалување на антропогените
притисоци врз хидрологијата и еколошката состојба на езерото и неговите притоки,

 Анализа на билансот на хранливите материи кои достигнуваат во езерото и да
се даде проценка на нивното влијание врз еутрофикација на езерото, и при тоа да се
даде приоритет на намалувањето на антропогените и други притисоци поврзани со
забрзанатa eутрофикацијa,

 Анализа и напредокот на можните решенија за намалување на полнењето во
езерото со ерозивен материјал (вклучувајќи ги промените во земјоделското
производство, на источниот брег на езерото),

 Анализа на носивоста на плажите и езера за развој на туризмот и
рекреативните потреби.



 Во однос на развојот и просторните планови со кои се регулираат идните
интереси на локалното население и целата држава кон оваа област, со цел
ускладување на системот на заштита и подобрувањето на состојбата во областа на
СП Преспанското Езеро, недостасуваат следните знаења и подлоги:

 Усогласување на описни граници Споменикот на Природата на земјиштето со
топографски мерења, катастар и сопственост на имотите, и од страна на езерото
усогласување на граничните зони на строга заштита во границите на  природните
влијанија

 Систематска стратегија за подобрување на методите на земјоделско
производство, во функција на заштита на водата во сливното подрачје со економска
анализа на варијантите, со одредување на приоритетите, останатите мерки и
динамиката на спроведувањето

 Просторни планови за заштитени подрачја,
 Донесување на Детален урбанистички план за подрачјата предвидени за развој

на туризмот (на пример, Асамати, Претор, Сир Хан ...),
 Поставување на вистинската економска сила со која располага општината

Ресен во постигнувањето на целите на управувањето во сите заштитени подрачја во
нивната област.

4) Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја
покриваат оваа област

Просторниот план на Република Македонија (2004-2020), дефинира
интегрирано управување со водите, кое треба да биде засновано на принципите на
одржлив развој, преку воведување на практика на управување со речен слив.

Планските мерки, за подобрување на управувањето со квалитетот на водите,
кои произлегуваат од националните политики се следниве:

 Зајакнување на капацитетите за подготвување и имплементација на планови за
управување со речен слив на локално ниво;

 Спроведување на стратегија (што треба да биде донесена во наредниот
период) за ратификација на Хелсиншката конвенција на UN/ECЕ за заштита и
користење на прекугранични водотеци и меѓународни езера;

 Спроведување на Националната стратегија заводи;
 Имплементација на Законот за води и подготвување на подзаконски акти во

согласност со барањата на ЕУ;
 План за Управување со ПП Езерани
 Оперативен план за заштита од поплави во Општина Ресен
 Подобрување на мрежата за мониторинг на водителокално;
 Подобрување на мониторингот на подземнитеводи;
 Учество на индустрискиот сектор во изготвувањето на Катастар на загадувачи и

Регистар на загадувачки материи;
 Модернизација и изградба на канализациони системи во урбани и рурални

подрачја;
 Изградба на предтретман станици за поголемите индустрискикапацитети;
 Санација на мрежата заводоснабдување;
 Доведување во оптимална состојба на системите занаводнување;
 Зајакнување и реорганизирање на системот за ефективна наплата на

надоместоците за вода, и вградување на реалните трошоци за управување со
отпадните води.



SWOT анализа
СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
- Во сливното
подрачје на
Преспанскиот
регион има добар
потенцијал за
користење на
здрава вода за
пиење;
-Мала
концентрација на
индустриски
објекти на
територијата на
Општината;
- Постоење на
национална
законска рамка за
заштита на
водите;
- Постоење на
катастар на
загадувачи на
водите и пристап
на редовно
надополнување и
ажурирање;
- Вклученост на
локалната власт
и јавноста во
донесување на
одлуки;
- Постоење на
колекторски
систем, кој сè
уште не е
комплетиран;
- Постоење на
пречистителна
станица за
пречистување на
отпадните води;
- Постоење на
научни и стручни
институции, кои
се бават со
следење на
состојбите на
квалитетот на
водите во сливот
на Преспанското
Езеро;
Донесен

- Недоволна
искористеност на
потенцијалите за
црпење на здрава
вода за пиење;
-Недостаток на
сеопфатни и
сигурни податоци
за квалитетот на
ефлуентите;
- Недостаток на
сеопфатни и
сигурни податоци
на квалитетот на
водите за
различна намена;
- Не постои
катастар на
подземните води;
- Недоволни
финансиски
средства за
спроведување на
законската
регулатива во
оваа област;
- Непостоење на
планови и
програми за
намалување на
загадувањето на
водите и
унапредување на
квалитетот на
природните водни
системи на
национално и
локално ниво;
- Недоволна
соработка на
инволвираните
страни во
процесот на
управување со
водите;
- Некомплетирана
примарна и
секундарна
канализациона
мрежа во дел од
населените места;
-Некомплетна

- Искористување на
постојни истражни
студии и проектни
решенија за
капацитетите на
можните изворишта
за вода за пиење и
нивна заштита;
-Активности за
контрола на
примената на
еколошките
стандарди од страна
на компаниите,
концентрирани на
територијата на
Општината, што
подразбира
работење во
согласност со
издадените А и Б
дозволи за
интегрирано
спречување и
контрола на
загадувањата (ИСКЗ
дозволи) или во
согласност со
плановите за
управување со
животната средина;
- Подготовка на
Програма за
мониторинг на
водите, како
составен дел од
плановите за
управување со
речните сливови и
предлог-програми од
страна на Општина
Ресен, кои ќе бидат
вклучени во
документите кои ќе ги
подготви МЖСПП на
национално ниво:
Програма за
одведување,
собирање и
прочистување на
урбаните отпадни
води, Програма за

-Брза урбанизација и
градба, без да се води
сметка за
нарушување на
подземните водни
потенцијали во
Регионот;
-Недоволен капацитет
кај инспекциските
служби на локално и
национално ниво да
се следи
имплементацијата на
ИСКЗ дозволите и
плановите за
управување на
животната средина од
страна на
индустријата;
- Загадување на
водите од точкасти
извори (индустриски
објекти) и дифузни
извори (сообраќај,
земјоделство,
климатски промени и
сл.);
- Употреба на
застарена опрема и
стара технологија во
индустрискиот сектор;
- Несоодветна
застапеност на
користење на
алтернативни извори
на енергија (сончева,
ветрова, биомаса);
- Климатските
промени;
- Неусогласен
просторен и урбан
развој;
- Оптоварување на
канализационен
систем;
- Несоодветно
димензионирање на
водоводна,
канализациона,
атмосферска,
енергетска и друга
инфраструктура;



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
оперативен план
за справување од
поплави за
општина Ресен
- Воспоставена
мониторинг
мрежа на водите
за капење, со цел
заштита и
обезбедување на
санитарна
исправност на
капалиштата, во
насока на развој
на туризмот.
- присуство на
странски
донатори во
регионот во делот
на менаџмент со
води
- постоење на
посебно
оделение во
секторот за
животна средина
во Општина
Ресен поврзано
со менаџмент на
води
Изграден и
функционален
мониторинг
центар за
испитување на
водите во
Преспанско
езерто

сепаратна
атмосферска и
секундарна мрежа
за одредени
населени места;
- Често се
апстрахира
„живата вода“, која
не се мери, а се
користи и со тоа ги
оптоварува
колекторскиот
систем и
пречистителната
станица со големи
количества
отпадна вода;
-
Водоснабдувањет
о на населението
во Општината е
проследено со:
загуби на вода,
недоволен
притисок, диви
приклучоци,
застарена мрежа,
недоволен
резервоарски
простор и
недоизграденост
на водоводниот
систем;
-
Нефункционирање
и неупотребливост
на системот за
одводнување,
поради што доаѓа
до појава на
поплави во
руралните
населени места,
што претставува
опасност и
загрозување на
нормалните
услови за
живеење на
населението;
-
Водоснабдувањет
о во некои
населени места од

заштита од штетно
дејство на водите и
Програми на мерки
за постигнување на
целите на животната
средина. Преку овие
планови и програми
ќе се преземат сите
потребни мерки за
намалување на
нивото на
загадување, на ниво
на речни сливни
подрачја;
- Воспоставување на
локална мрежа од
мерни станици за
мерење и следење
на загадувањето во
населбите и
индустрискиот дел од
Општината;
- Соработка со
невладините
организации со цел
спроведување на
проекти за подигање
на јавната свест за
заштита на водите;
- Пристап на јавноста
и на сите
инволвирани страни
до податоците од
катастарот на
загадувачи на
водите;
- Комплетирање и
соодветно
одржување на
примарниот колектор
и собирните
канализациони
мрежи на ниво на
Општината;
- Изградба на
сепаратна
атмосферска и
канализациона
мрежа;
- Изградба и
реконструкција на
градска и селска
водоводна мрежа;
- Континуирано

- Зголемувањето на
бројот на жители.



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
руралната
средина
претставува
проблем заради
немањето на
квалитетна вода
за пиење.
Најкритична е
состојбата со
водоснабдувањет
о од подземните
води преку
индивидуални
бунари и пумпи
водомаќинствата,
особено заради
можноста за
појава на
загадување на
подземните води;
- Несоодветен
квалитет на
водата за пиење
од локалните
системи за
водоснабдување и
од
индивидуалните
бунари ;
- Испуштањето на
отпадни води од
индустриските
постројки без
проверка на
степенот на
загаденост.
Управување на
селските водоводи
надвор од ЈКП
-Прекумерно
наводнување во
овоштарството
- Загуби во
системот за
водоснабдување

следење и контрола
на квалитетот на
отпадните води;
- Воведување на
системи за
пречистување на
отпадната вода до I
категорија/класа.



3 Тематска област - Бучава

Одговорности на Општината  во согласност со законската регулатива
Оваа област се уредува со Законот за заштита од бучава („Сл. весник на РМ“

бр. 79/07), Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Сл.
весник на РМ“ бр.120/08), Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во
животната средина („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 147/08) и Правилникот
за примена на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори за бучава, начинот
на мерење на бучавата и методи за оценување со индикатори за бучава во животната
средина („Сл. весник на РМ“ бр. 107/08).

Со Законот за заштита од бучавата, покрај другите, уредени се и правата и
обврските на општините во однос на управувањето со бучавата во животната средина
и заштитата од бучавата во животната средина.

Обврските на општините за преземање на конкретни мерки за заштита од
бучавата, пред сè, се во:

 Планирањето на просторот (урбанистичкото планирање), подготвувањето на
планови и програми за заштита од бучава и преземање мерки на контрола од
изворите на бучава (туристичко-угостителски објекти и објекти кои се на отворено,
бучавата од соседството и од вршење на одделни дејности);

 Донесувањето на стратешки карти за заштита од бучава од страна на Советот
на Општината, а по предлог на градоначалникот. Овие карти се изработуваат  за
период од 5 години;

 Изработката на акциони планови за бучава за агломерации и населени места,
врз база на стратешките карти, од страна на Советот на Општината, а по предлог на
градоначалникот. Овие акциони планови за бучава се изработуваат за период од 5
години. Општината треба да овозможи учество на сите заинтересирани субјекти со
можност за јавен увид во предлог-акциониот план. При донесувањето на акциони
планови се зема предвид мислењето  на јавноста.

 Држ. санитарен и здравствен инспекторат, како орган во состав на
Министерството за здравство, во однос на контрола на бучавата од здравствен
аспект;

 Министерството за економија врши инспекциски надзор над машините,
превозните средства, уредите и опремата за работа и прозводство, како и уреди,
средства и апарати за употреба во домаќинството, во однос на бучавата која истите ја
генерираат;

 Министерството за внатрешни работи, врз основа на Одлуката за утврдување
во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна
бучава („Сл. весник на РМ“ бр. 1/09), презема активности за откривање на прекршоци
во врска со нарушување на јавниот ред и мир.

Нивоа на бучава во општина Ресен
Досега не е спроведуван континуиран мониторинг на бучавата во Општина

Ресен.
За потребите на овој документ, земени се резултати, од ad-hoc направени

мерења на интензитетот на бучава од страна на Општината.
Мерењата се направени во централното градско подрачје и на фреквентните

сообраќајници во Општина Ресен. Добиените вредности од извршените мерења, по
претходно дефинирани мерни места.

Од добиените резултати може да се заклучи дека скоро на сите мерни места,
во различен период од денот, измерените вредности не ги надминуваат максимално
дозволените вредности за бучава, дефинирани во согласност со Правилникот за
гранични вредности на нивото на бучава во животна средина и Одлуката за
утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на



граѓаните од штетна бучава. Евидентирани се периодичени надминувања во завиност
од фреквенцијата

Еден од најсериозните проблеми во Општината претставува бучавата од
угостителските објекти во текот на туристичката сезона, викендите и празниците.

Угостителските објекти, како резултат на гласно пуштање на музика, врева,
смеење и сл. до раните утрински часови, претставуваат извори на бучава која
негативно се одразува врз квалитетот на животната средина.

Голем дел од овие угостителски објекти се наоѓаат во централното градско
јадро или долж Преспанската ривиера, па приливот на гости и туристи во текот на
туристичката сезона, придонесува за зголемување на нивото на бучава, како резултат
од градската врева и разните забавно рекреативни активности. Исто така, во текот на
туристичката сезона се одржуваат многубројни културни и забавни манифестации и
сл. кои се одржуваат на отворено и генерираат бучава со висок интензитет.

Покрај угостителските објекти, дополнителен проблем по однос на високите
нивоа на бучава се и превозните средства, особено моторите и водниот сообраќај,
како и забавите и гласната музика на бродовите која е сè поприсутна атракција
последните неколку години.

Индустриските комплекси, главно, се наоѓаат надвор од населените места во
Општината (само дел се во населено подрачје) и дел од нив работат во согласност со
ИСКЗ барањата или препораките дадени во елаборатите за заштита на животната
средина, па од аспект на контрола на бучавата се преземаат соодветни мерки и
истите не претставуваат горлив проблем по однос на бучавата.

Идентификувани проблеми во однос на бучавата во Општина Ресен се:
 Непостоење на континуиран мониторинг на амбиенталната бучава;
 Бучавата, главно, е предизвикана од сообраќајот (влијанието од бучавата од

индустриските објекти е занемарливо), заради појавување на сообраќајни шпицови за
време на утринските и попладневните часови (во време на одење и враќање од
работа);

 Застарен возен парк на приватниот и индивидуалниот сектор;
 Пренамена на станбен во деловен простор (каде се одвиваат разни дејности) и
 Лоцираност на кафулиња и локали за ноќна забава.
За ефикасно решавање на проблемите поврзани со бучавата во Општината

потребно е соработка и инволвираност на повеќе сектори и одделенија на локално,
регионално и национално ниво, кои се занимаваат со прашањата поврзани со
генерирање на бучава и изнаоѓање мерки за намалување на истата.

SWOT анализа
СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
- Постои
развиена
законска
регулатива за
оваа област;
- Постоење на
овластени
инспектори за
животна средина;
- Редовна
контрола од
страна на
овластените
инспектори и
изрекување на
мандатни казни;

- Непостоење на
континуиран
мониторинг на
амбиентната
бучава;
- Нивоата на
бучава постојано
ги надминуваат
граничните
вредности,
особено во
ноќните часови;
- Начин на
планирање на
просторот (тесни
улици), особено

- Спроведување на
континуиран
мониторинг на
бучава, особено на
идентификуваните
жешки точки;
- Користење на
податоците од
мониторингот на
бучава при
изработка на идни
урбанистички
планови;
- Мапирање
(изработка на
стратешка карта за

- Некоординираност
на инволвираните
страни на централно
и локално ниво и на
ниво на сектори во
самата Општина;
- Непочитување на
законските обврски
во работењето на
угостителските
објекти, од страна на
угостителите и
трговците;
- Ниска култура на
однесување на
локалното



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
- Воспоставен е
режим на возење
во центарот на
градот во однос
на брзината,
систем на возење
(еднонасочен) и
поставување на
„лежечки
полицајци“.
Индустриските
капацитети се
групирани во
најголем дел во
засебна
индустриска зона

во стариот град и
лошо планирање
на локациите за
угостителски
објекти;
- Несоодветна
звучна изолација
на угостителските
и станбените
објекти;
- Несоодветна
пренамена на
станбен во
деловен простор
(каде се одвиваат
разни дејности);
- Застарен возен
парк, возење со
голема брзина и
сл.

Зголемено
користење на
локалните
патишта и улици и
во градските
средини од страна
на земјоделска
механизација

- низ градското
подрачје минува
дел од
експресниот пат
а3 што дел од
градските улици
се транзит и за
тешки товарни
возила

бучава), како
појдовна точка за
понатамошното
управувањето со
бучавата и
урбанистичкото
планирање;
- Вградување на
соодветна звучна
изолација во идните
градби;
- Засилен
инспекциски надзор
за контрола на
употребата на
конструктивни
материјали при
градење;
-Контрола на
постапките за
издавање на
решенија за
пренамена на
станбен во деловен
простор и
одобренија за
вршење дејност;
- Намалување на
работното време на
угостителските и
трговските објекти;
- Зајакнување на
капацитетите на
Општината во делот
на планирањето на
транспортот;
- Изградба и
осовременување на
сообраќајната
инфраструктура;
- Спроведување на
кампања за
подигање на јавната
свест за користење
на алтернативен
транспорт и
намалување на
користење на
индивидуални
возила.
Изградба на
обиколница околу
градот ресен за
транзит на сообраќај

население, гостите и
посетителите.



4 Тематска област: Заштита на биолошката разновидност, живеалишта и
природни реткости (природа)

Оваа тематска област опфаќа: заштита на биолошката разновидност,
живеалишта и природни реткости.

Законска регулатива која ја регулира областа
Законската регулатива која ја регулира заштитата на биолошката разновидност,

живеалиштата и природните реткости е следна:
 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 и 63/16);
 Закон за прогласување на дел од планината Галичица за Национален парк

(„Службен весник на РМ“ бр. 171/10 );
 Закон за рибарство и аквакултура („Сл. весник на РМ“ бр. 07/08, 67/10, 47/11 и

53/11)
 (На сливот на риболовното подрачје на Преспанското Езеро и во водите на

териториите кои припаѓаат на националните паркови не смее да се внесуваат
неавтохтони видови риби или оплодена икра од неавтохтони видови риби);

 Закон за внатрешната пловидба („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 26/09,
22/10, 23/11 и 53/11);

 Законот за за прогласување на Локалитетот Езерани за Преспанското Езеро за
Парк на Природа (сл Весник на Р. Македонија бр.24 од 17.07.2012)

 Закон за прогласување на Преспанското Езеро за споменик на природата
(„Службен весник на Р.М.“ бр. 51/11, Април 2011.)

 Закон за ловството („Службен весник на РМ“ бр. 26/09, 82/09 и 136/11);
 Закон за шумите („Службен весник на РМ“ бр. 64/09, 24/11 и 53/11)

1) Со овој закон се уредуваат планирањето, управувањето, стопанисувањето,
одгледувањето, заштитата и користењето (во натамошниот текст: стопанисување со
шумите), чувањето на шумите како природно богатство и шумското земјиште,
остварувањето на општокорисните функции на шумите, правото и обврските на
користење на шумите, финансирањето, како и други прашања од значење за шумите и
шумското земјиште по принципот на биолошка, економска, социјална и еколошка
прифатливост
2) Одредбите на овој закон се применуваат на сите шуми и шумско земјиште без оглед
на сопственоста и намената;

Идентификувани проблеми во однос на биолошката разновидност и
градското зеленило во Општината

Притоки и извори
Закана за биолошката разновидност во Преспанското Езеро се водите на

притоките, кои со себе носат седименти од ерозивните процеси во нивните сливни
подрачја и загадувачки материи, кои ги „примиле“ од антропогените активности долж
нивните текови, а особено во деловите кои се поблиски до Езерото.

Преспанското Езеро е едно од највисоките големи езера на Балканскиот
Полуостров. Тоа потекнува од епохата долен плиоцен, кога преспанската котлина се
спуштила покрај источните и западни набори, и се исполнила со вода. Тоа се наоѓа на
надморска височина од 848-853 метри, со максимална должина од 29 km, широчина од
17 km и најголема длабочина од 54 m. Како резултат на тектонските движења и
хетерогениот геолошки состав, бреговиот релјеф на Преспанското Езеро е посебно
разнообразен. За разлика од западниот и северозападниот брег на езерото кој се
одликува со клифови, на источниот брег се присутни депресии исполнети со вода и
песочни дини.



Паркот на природа „Езерани“ има релативно мала површина и не постои
значаен вертикален градиент. Во него се регистрирани следините екосистеми: -
Езерски екосистем. Директно е поврзан со општото значење на ПП Езерани, но
неговото значење за ПП Езерани се намалува заради трендот на повлекување на
бреговата линија со падот на нивото на водата; литоралот е најважното станиште од
целиот екосистем, а потоа следат песочните брегови. - Речни екосистеми. Најзначаен
е екосистемот на водотекот Голема Река, кој е под силно антропогено влијание,
загадување и искористување на водите во погорниот тек што условува дури и
пресушување во текот на летниот период. Речните станишта се многу значајни во
смисла на биодиверзитетот (засолниште на водни организми, разградување на
детритусот од лисја за храна итн.). - Блатни екосистеми. Претставени се со различни
екосистеми кои се развиле како резултат на длабочината и постојаноста на
површинската и подземанта вода, како и според доминантната растителна заедница.

Со оглед на континуираното дведецениско повлекување на водата од
Преспанското Езеро и намалувањето на подземните води, овие екосистеми се силно
загрозени во ПП Езерани и постепено исчезнуваат или нивната површина се
намалува. - Тревести екосистеми. Овде спаѓаат влажните ливади кои ги опфаќаат
тревните површини кои редовно се косат со цел да се добие сено. Врз основа на
присутните растителни заедници, постојат најмалку два типа влажни ливади кои се
косат за време на сушниот период од годината. Влажните ливади едноставно се
дефинирани како повремено поплавувани тревести заедници, лоцирани по должината
на работ на езерата или реките. Тие се сместени помеѓу појасот на трската во
пониските делови и копнената вегетација од зоната на брдските пасишта, во
повисоките делови. Влажните ливади обично се богати со биодиверзитет.

Еколошката сукцесија се јавува како голема опасност за овие станишта во ПП
Езерани бидејќи во последно време управувачките практики (редовно косење) се
потполно напуштени на поглоемиот дел од влажните ливади. - Шумски екосистеми.
Хидрофилната шумска вегетација која е присутна во границите на ПП Езерани е
претставена со мали фрагменти од евла (Alnus glutinosa) на локалитетот Корија, како и
со рипариската вегетација по течението на Голема Река и во појасот на трска.
Преостанатата евлова шума на територијата на ПП Езерани е многу значаен
екосистем на национално ниво со оглед на тоа што зачувани евлови шуми можат да се
сретнат единствено во Белчишко Блато. За жал, овој екосистем е значително
деградиран или уништен во ПП Езерани. Врбјаци. Го формираат новонастанатиот тип
шумски екосистем во ПП Езерани кои се развиваат на новонастанатата песоклива
површина по повлекувањето на езерото. Иако врбите на некои места се сè уште
млади и наликувааат на грмушки, сепак овој тип екосистем зафаќа голема површина.

Стари врбови состоини има малку и тие заслужуваат специјална заштита
бидејќи се многу значајни од аспект на биодиверзитетот. Младите врбјаци треба
активно да се управуваат за да преминат во врбови шуми. - Агроекосистеми. Најголем
дел од агроекосистемите во ПП Езерани се овоштарници кои се со тенденција на
зголемување на нивните површини. Во овој контекст можат да се споменат и
рибниците како засебни екосистеми кои спаѓаат во групата на оние направени од
човекот. За разлика од овоштарниците, рибниците сега се целосно напуштени. Бидејќи
екосистемите се отворени системи, тие функционираат остварувајќи помалку или
повеќе тесни врски меѓу себе преку сплет абиотички и биотички односи
карактеристични за пошироката средина. Ваквите интеракции помеѓу биотичката и
абиотичката средина во комбинација со човековите активности креирале специфичен
предел во чии рамки комплетната структура е основа за интегрално функционирање
на неговите елементи, а и самиот предел во целина. Правецот на промените ќе зависи
од тоа кои процеси ќе надвладеат – природните или антропогените.

Во сливното подрачје, кое припаѓа на Општината, постојат три постојани речни
водотеци (реката Черава - која доаѓа од соседна Албанија и се влева во езерото на југ
кај Љубанско поле, Велгошка и Коселска Река на северниот дел од езерото), како и



поголем број повремени водотеци од кои најзначајна е Рачанската Река - на источното
крајбрежје.

За снабдувањето со вода на езерото најзначајни се изворите кај Свети Наум на
југ и Билјанините извори, на североисток кои се влеваат преку Студенчишкиот канал.

Голема улога во снабдувањето со вода на езерото имаат и бројните подводни
извори, кои се среќаваат како поединечно распределени така и како збир на повеќе
такви, означени како врела. Околу нив се евидентирани посебни микроеколошки
услови и се од особено значење за ендемичниот жив свет на езерото.

Користење на природните ресурси
Генерално е познато дека земјата во регионот од интерес се смета како главен

ресурс за производство на јаболка (98% од куќите во регионот од интерес поседуваат
градини), што претставува дејност која со генерации е главен извор на приход. Исто
така, со години и ловот и риболовот се одвивале без ограничувања. Покрај тоа, се
вршело и ископување на песок и чакал по должината на брегот на приватните имоти.
Сечењето на трска се вршело со различни намени и тоа сè уште претставува општа
пракса во некои села. Според одговорите на испитаниците за време на анкетата
(Студија за Езерани, Smith et al. 2009), ова се најкористените екосистемски услуги во
склоп на ПП Езерани: - Користење на песок, чакал и глина - Трска - Вода - Користење
на влажните ливади за напасување добиток - Лов на птици - Рекреација и
набљудување птици - Собирање печурки, лековити и други растенија - Дрва
Природни резервати

Во македонскиот дел од преспанскиот регион се издвојуваат следните природни
резервати и заштитени зони (Lake Prespa – Transboundary Diagnostic Analysis, 2009):

 Национален Парк Пелистер (Категорија II по IUCN) – 10,870 ha
 Национален Парк Галичица (Категорија II по IUCN) - 227 km2
 Споменик на природата Преспанско Езеро (Категорија III по IUCN)
 Езерани – Парк на природата (Рамсар) (IUCN категорија IV)- 2080 ha
 Резервати на видовите Abies alba, Betula verrucosa и Fagus moesiaca на

Пелистер со површина од 7,6 ha, 8,7 ha и 5 ha
 Шест подрачја на контролиран лов
 Шест туристички и рекреациски зони

Важни региони за фауната и ретките растителни видови во Македонија се:
 Големото Преспанско Езеро
 Резерватот Езерани
 Островот Голем Град како изолирано живеалиште со минимум антропогено

влијание
 Старата шума од див бадем и фоја на островот Голем Град
 Пештерата во близина на селото Лескоец како важно живеалиште за лилјаци
 Брајчинска Река поради ендемичниот подвид пастрмка
 Стењско Блато кое се наоѓа на западниот брег од Големото Преспанско Езеро
 Планината Галичица поради абундантноста на реликтни и растителни ендеми
 Младите грмушки од црн бор на планината Галичица, во близина на Отешево
 Самоска Дупка – пештера на Галичица, долга 297 м.
 Карстните полиња: Суво Поле (аридно поле), Асанѓура, Џафа и Врдуло на

Галичица
 Големата долина на југ од врвот Магаро на Галичица
 Галичица Национален Парк – со 20 вида повеќегодишни растенија од кои 12 се

локални ендемични видови и 26 ендемични видови животни
 Шумата од млади фиданки од даб (Quercus cerris) во Плускана, во близина на

с. Лескоец во Националниот парк Галичица
 Буковата шума и комплексот на ретки растенија во близина на с. Лескоец во

Националниот парк Галичица



 Старата шума на габер и леска на нагибот на планината Петрино, во близина
на Смоље, над селото Болно

 Младите насади од јасен над селото Цапари, во Националниот парк Пелистер
 Старата шума од бука и ела во близина на регионот Широка, во НП Пелистер
 Шумата од Пиедмонт бука во близина на локалитетот Вртешка на планината

Пелистер.
 Старата шума од Македонски бор во близина на Бегова Чешма на Пелистер
 Периглацијалната релјефна форма ‘‘камена река‘‘ во близина на локалитетот

Копанки и Големото и Малото ледничко езеро на Пелистер
 Крајбрежните карпи и клифови на Преспанското Езеро на кои живее и се

развива посебен и ендемичен растителен и животински свет и кои заради големите
пејсажни и естетски вредности се природни убавини од посебно значење.

Националниот парк е пространо претежно неизменето подрачје на копно или
вода со особени повеќекратни природни вредности, кое опфаќа еден или повеќе
сочувани или незначително изменети екосистеми, а првенствено е наменет за
зачувување на изворното природно, културно и духовно богатство.

Националниот парк има научно-истражувачка, културна, воспитно-образовна и
туристичко-рекреативна намена.

Националниот Парк Галичица беше прогласен како Национален Парк во 1958.
година со цел заштита на неговата природна убавина и разноврсните флора и фауна.
Паркот е сместен на планинскиот масив помеѓу Големото Преспанско Езеро на исток и
Охридското Езеро на запад и опфаќа 22,750 ха од Планината Галичица, со големо
богатство од реликтни и ендемични видови флора, класично наоѓалиште на 20 видови
виши растенија, од кои 12 се локални ендеми, а застапени се 26 ендемични
фаунистички видови. Македонскиот Националниот Парк Галичица и Албанскиот
Национален Парк Преспа се поделени со меѓународната граница меѓу Македонија и
Албанија.

Голем град - Како атрактивност и природна реткост претставува островот
Голем Град, со површина од 1 км2. Обраснат е со бујна шумска вегетација со
најголема застапеност на фојата, што е реткост на Балканот. На островот постоеле 7
цркви, од кои сочувана е само една Св. Петар од XIV век. Островот е археолошки
локалитет со остатоци од живеалишта, цркви и некрополи од римската епоха и
средновековието, богат резерват на ендемични растенија и како природна реткост
заштитен со Закон и е изолиран хабитат со минимално влијание од страна на човекот.
Влегува во рамките на Националниот Парк Галичица.

Националниот Парк Пелистер е сместен на исток од Големото Преспанско
Езеро на Планината Баба прогласен во 1948 година на површина од 12,500 ха. Тоа е
планински реон карактеризиран со бројни врвови повисоки од 2000 м кои се исецкани
со длабоки долини. Највисок планински врв е Пелистер со 2601 м.
Во текот на 2007. година, согласно Законот за заштита на природата (Сл.в. бр.67/04,
бр.14/06, бр.84/07) и Законот за прогласување на дел од планината Пелистер за
Национален парк, утврдени се нови граници на Националниот парк Пелистер така што
површината на паркот изнесува 17,150 ха.

Парк на природата Езерани - Во општина Ресен постои заштитено подрачје
парк на природата Езерани. Според законската регулатива,парк на природата е
подрачје кое поради своите значајни или карактеристични екосистеми, геолошки или
физичко-географски карактеристики и/или видови, како и изворно сочувана дивина,
стекнува статус на природно наследство, првенствено заради спроведување на
научни истражувања или мониторинг на заштитата. Пространоста на подрачјето на кое
се протега парк на природата обезбедува интегритет и остварување на целите поради
кои го стекнало статусот на природно наследство.

Зачувувањето на биолошката разновидност во рамките на парк на природата
се постигнува преку заштита без какво било свесно влијание врз природните процеси



во живеалиштето или популациите на видовите. Паркот на природата Езерани го
покрива северното крајбрежје на Преспанското езеро, на 855 м надморска висина.

Заштитената област зафаќа 2080 хектари. Во 1995 година е назначено за
рамсарско место, а во 1996 прогласено за строго заштитен резерват. Скоро сите
видови на птици кои живеат во Преспанското Eзеро градат гнезда, се хранат и бараат
засолништа тука. Има околу 200 видови птици од кои 104 видови се водни. 62 видови
птици се ставени на листата на заштитени видови, во согласност со Бернскaтa
Конвенцијата, додека три од нив се наоѓаат на Европската Црвена Листа од Светски
загрозени видови. Поради посебните услови на заштита во 2012 год. смената е
категоријата на строго заштитено подрачје во парк на природата.

Значајни растителни и животински видови
Целото подрачје Преспа Парк претставува дом на ендемски видови на флората

и фауната. Биодиверзитетот на флората и фауната во Преспанскиот регион има свои
одлики. Растителните и животинските форми во овој регион се развивале под
специфични прилики, кои се врзани за многу фактори. Геолошката подлога тука доаѓа
на прво место, а потоа природата на земјиштето, неговиот релјеф, растителната
миграција, развитокот на животинските видови и најпосле климата и нејзините
промени во текот на времето. Врз развојот на флората во овој регион се чувствува
влијание дури од времето на терциерот. На овој простор во шаренилото на
растителниот покривач можат да се сретнат претставници на идогената терциерна
флора, елементи на медитеранска флора (Грција, Мала Азија и Кавказ, како и на
флората од Средна Европа). За одржување на средоземската флора пресудно
влијание има варовата основа на земјиштето, како и близината на морето. Причина за
тоа е што на овој простор одржани се долг период и шумските заедници на моликата и
муниката (ендемични бора). Разнолокоста на флората на бреговите на Преспанското
Езеро е резултат на постојаното термичко дејство на езерото, неговата форма, како и
природата на неговиот брег. Во прилог на тоа е и разновидноста на геолошката
подлога на планинските масиви, варовникот на западната и јужната страна и
кристалестите шкрилци како и гранитите на источната и северната страна. Од
пристапните крајбрежни треви по кои се карактеризира езерото најмногу ја има
трската, ресите, киселецот, локумицата и некои др. видови. Од  фитоценолошка
гледна точка, присуството на ендемичната растителна заедница Lemneto-
Spirodeletumpolyrrhizealdrovandetosumе најважно.

Во Преспанското Езеро и во неговата непосредна околина доминантна е
субмерзната вегетација, акватични формации и трскарници, шибјак, смрека, дабови и
букови шуми, мешани лисјари, се до алпска вегетација. Вкупно регистрирани се 1326
растителни видови.

Една од значајните карактеристики на преспанскиот регион се и појасите на
трската-на места и над 1000м  (Phragmites australis) распространета по крајбрежието
на Езерото. Стаништата на трска имаат големо значење за биодиверзитетот, а од
особена важност е за некои видови птици кои според нивниот статус се од европско
значење како што впрочем се кадроглавиот пеликан и чапјите. Исто така во појасите
на трската свое засолниште нашла и видрата која спаѓа во приоритетните видови кои
треба да се заштитуват според европските документи. Појасите на трска исто така
имаат и економско значење.

Уникатноста на преспанскиот регион е и во изобилството на големиот број на
подземните карсни форми-пештери во кои се сочувани бројни информации за
човековата историја и еволуција, климатските промени, а истовремено преставуваат и
места каде живеат многу ретки, ендемични и глобално значајни видови како што се на
пр. колониите на лилјаците.

Фауната во регионот исто така во главно припаѓа на медитеранската и
средноевропската. Медитеранската фауна до овој басен дошла преку реките Девол,
Шкумба и Црни Дрим. Фауната во езерото повеќе припаѓа на западнобалканската



водна фауна, а помал дел припаѓа на средноевропската фауна и старите видови на
реликти како остатоци на старата фауна.

Преспанското Езеро со регионот е карактеристично по тоа што до сега во него
се регистрирани:

 23 слатководни видови на риби,
 11 водоземци,
 21 вид на влечуги,
 повеќе од 42 видови на цицачи, меѓу кои се  кафеавата мечка, волкот, видрата

и дивокозата, и
 повеќе од 260 видови птици, кој ги има преку цела година, а другите видови

можат да се сретнат само во текот на летото.
Самото езеро со околината претставува засолниште за повеќе од 90 видови на

птици преселници. Преспанското Езеро е исто така дом на десетици видови кои се
регистрирани како критично загрозени или ранливи видови. Меѓу нив е и
Далматинскиот Пеликан, една од најголемите летечки птици во светот, кој бара
затскриени мочуришта за гнездење и одгледување на подмладокот. Во светски рамки,
најголемата колонија од овој вид која се размножува е утврдена токму на
Преспанското Езеро.

Сите регистрирани видови се опишани во Студијата на ревалоризација.

Појас на трска - уредување на плажи
Појасот на трската во Преспанското Езеро, кој има посебно значење за

рамнотежата на езерскиот екосистем, во последните години неконтролирано се
уништува од страна на човекот со сечење, палење, корнење,  натрупување со почва и
градежен шут за добивање на т.н. „корисни површини“ за различни цели (обработливи
површини, површини за депонирање најразличен шут, плажи, хотелски комплекси,
паркиралишта и др.). Како резултат на неповолното антропогено влијание (сечење на
трската) површината на појасот на трската во одредени подрачја од крајбрежјето на
езерото очевидно е намалена, но на други места драсатично е зголемена. Ова е уште
еден индикатор на зголемено нутриентно оптоварување на одделни делови на
езерото, како резултат на антропогената активност.

Со уништувањето на трската не се уништува само трската како значаен
растителен вид, туку се нарушува и природната состојба на популациите организми
кои се среќаваат во комплексите на трска: безрбетниците, рибите, водните птици и
другите организми.

Друг начин на кој во голема мера се деградира езерото е насипување на песок
од неавтохтоно потекло при уредување на плажите. Овој песок во себе содржи
микрофлористички и микрофаунистички неавтохтони елементи, кои можат да ја
нарушат биолошката рамнотежа на езерото.

Навлегување во езерото, преку изградба на разни платформи за зголемување
на корисните површини на плажите, е уште еден елемент на деградирање на
екосистемот од аспект на деградација на трската, други живеалишта и квалитетот на
водата во езерото.

Езерски сообраќај
На Преспанското Езеро постојат голем број пловни објекти кои користат мотори

со внатрешно согорување, кои го нарушуваат квалитетот на екосистемот со издувни
гасови, бучава и вибрации.

Најголем проблем предизвикуваат брзите пловни објекти (глисери и скутери)
кои најчесто пловат блиску до крајбрежјето, односно во литоралниот појас од езерото.

Овој појас се проетега од 0 до 18 метри длабочина, и во него се среќаваат
најголемиот број претставници на живиот свет на езерото. Присуството на ваквите
пловни објекти во овие предели во целост ја нарушуваат состојбата и предизвикуваат
негативни промени врз живиот свет (нарушување на природните плодишта, промена



во исхраната, промени во репродукцијата и ред други животни функции).
Најзагрижувачки е фактот што бројот на ваквите пловни објекти од година во година се
зголемува.

Од друга страна, пак, и поголемите комерцијални пловни објекти наменети за
превоз на патници, кои претежно имаат определени пловни маршрути, во летниот
период, за време на ноќните „крстарења“ користат гласна музика, која преку
вибрациите што се создаваат во водните маси, исто така, има штетно влијание врз
живиот свет.

Главен проблем по однос на сите пловни објекти е непостоењето на обележани
пловни патишта по езерото по категории на објектите.

Дополнителна закана за езерскиот екосистем се паркираните пловни објекти,
каде покрај паркирање се врши и поправка и други интервенции на пловните објекти,
што резултира со истекувања на масла и гориво, бои и разредувачи за бои.

Градско зеленило

Проблеми во Општината во однос на градското зеленило се следните:
 Зафаќање на зелените површини со дива градба;
 Зафаќање на зелените површини со диви депонии;
 Загрозеност на зелените површини со неправилно паркирани возила;
 Загрозеност на зелените површини од деградација од страна на несовесни

граѓани и туристи.

Проблеми кои се сретнуваат, а се однесуваат на природата

Земјоделски активности. Главните закани од земјоделските активности се
состојат во: загуба на стаништата и нивно уништување (влажни ливади) преку
трансформација во земјоделски екосистеми. Многу значајни закани како оштетување
на популации на одредени видови или загуба на видови се јавуваат како резултат на
ефектот на токсичност преку загадување на почвата – пестициди, вештачки ѓубрива
(индиректен ефект) и загадување на езерската вода со пестициди и тешки метали
(индиректна закана). Вештачките ѓубрива, како фосфор и азот, можат да придонесат
кон нарушувања кај водните заедници преку еутрофикација на езерото (индиректни
ефекти).

Влажните ливади се доста погодени со интензивирање на земјоделството, што
доведува до нивно исушување во зима. Загадувањето е причинето од прекумерна
употреба на пестициди, нерегулирано одлагање на пакувањата на хемикалиите, како и
површински истек на токсични материи. Заканите што произлегуваат од тоа се
акумулација на токсични материи (на пр. пестициди, тешки метали и сл.) во телата на
животните (особено во рибите), еутрофикација на езерото итн. Потребни се
дополнителни истражувања за да се добијат повеќе информации во врска со точното
количество ѓубрива и пестициди кои се користат при земјоделските активности, како и
стапката на инфилтрација и брзина на движење со подземните води. Исто така
значајно е да се добијат сознанија за перзистентноста на употребените хемикалии и
степенот на нивната акумулација во синџирите на исхрана како и обемот на штетното
влијание врз оргаизмите.

Намерни пожари. Често се случува намерно да се подметнат пожари, дури и
во границите на ПП Езерани со цел добивање на нови обработливи површини.
Најзасегнати од овој тип закана се врбјаците. Уништување на насипите од
поранешните рибници. Блатните екосистеми се оние кои најмногу страдаат од ваквите
активности. Иако рибниците се вештачки создадени тие се значајни како станишта на
повеќе видови, чиј опстанок се заканува со прекопување на насипите кои ги
оградуваат рибниците. Поранешните рибници, во кои постојано имаше прилив на
свежа вода, претставуваа значајни водни биотопи со богата водна и блатна вегетација



и абундантна зоолошка заедница. Набрзо по формирањето на заштитеното подрачје
Езерани, овие рибници беа напуштени, а насипите што ги ограничуваа беа прокопани
што предизвика нивно пресушување, а тоа резултираше со губење на најзначајното
хранилиште за водните птици.

Дренирање на водните станишта. Ова е уште една нелегална активност која
се извршува со цел добивање на нови обработливи површини што резултира со
загуба на природните живеалишта во склоп на ПП Езерани, а како најпогодени се
влажните ливади, од кои големи површини денеска се конвертирани во нови ораници.
Неодржлив/нелегален риболов. Неодржливиот риболов доведува до намалување на
рибниот фонд и истовремено вознемирување на другите видови кои се наоѓаат
пониско (планктонски организми) или повисоко (птици) во синџирот на исхрана.
Генерално, ваквите нелегални активности водат кон нарушување на функционалноста
на езерскиот екосистем.

Нелегална сеча во евловата шума и врбјаците. Луѓето од населените места
кои гравитираат околу ПП Езерани користат дрва како огревен материјал. Ова е
причина да постои и нелегална сеча на евловата шума, која е многу значајно
станиште, не само на национално, туку и на европско ниво. Густите врбови состоини
исто така не се поштедени од ваквите нелегални активности. Негативната страна во
врска со нелегалната сеча на евлата е тоа дека ревитализацијата на овие шуми е
многу побавна отколку порано кога нивото на подземните води било многу повисоко.
Ова претставува сериозна закана од загуба на овие ретки шуми кои исто така служат и
како влажно живеалиште за други видови.

Загадување од отпад (хемиски и цврст). Постојат повеќе типови отпад кои
придонесуваат кон промена на квалитетот на водата во езерото и воопшто ја
загрозуваат природната состојба на ПП Езерани. Така, фосфорот е најзначаен да се
спомене од групата на неоргански загадувачи, чие потекло е антропогено и видно
влијае на промената на квалитетот на водата (според анализите на езерската вода,
некогашниот олиготрофен статус на Преспанското Езеро во својата изворна форма,
преку мезотрофна фаза, сега навлегува во еутрофен стадиум. Пресметано е дека
внесувањето фосфор во езерото од страна на човекот е  двојно повеќе во однос на
природните извори. Според пресметките на Групче (1997, 2003), вкупната количина на
автохтон фосфор (од природниот циклус во сливното подрачје), кој се внесува во
Преспанското Езеро изнесува 41.0 метрички тони годишно, продуцирајќи
концентрација на фосфор во езерската вода од 0.027 mg/L (како РО4-Р).
Дополнителниот инпут од 43.5 метрички тони годишно од претходно опишаните
алохтони извори на фосфор, ја зголемува концентрацијата на фосфор во езерото на
0.055 mg/L (како РО4-Р). Во овој контекс, Голема Река е особено збогатена со
фосфати, како резултат на промивање на овошните насади во околината на ПП
Езерани (особено при обилни врнежи). Исфрлањето на скапани јаболка и цврст отпад
во коритото на Голема Река придонесува за сериозни проблеми во однос на
квалитетот на водата и живиот свет кој зависи од овој тип екосистеми. Многу
позначаен проблем од внесувањето на ѓубрива е проблемот со тешките метали, како
бакарот и оловото, кои се регистрирани во многу високи концентрации, како во Голема
Река, така и во Преспанското Езеро (Студија за Езерани, Smith et al. 2009). Иако
нивото на бакар може да е резултат на промивањето на фунгицидите во чиј состав
има бакар, кои се користат во земјоделските практики, високите концентрации на
олово се речиси сигурно резултат на некаков вид индустриско загадување.

Регистрираните концентрации на овие два метала се неколкукратно повисоки
од стандардите за актуелен степен на токсичност. Како резултат на тоа, се јавува
нивна акумулација во водните видови и штетните ефекти можат само да станат
покатастрофални во иднина. Исто така, во овој поглед останува да се спомене и
високата регистрирана концентрација на сулфид во водите од Голема Река, што
укажува на некој вид органско загадување од отпадни води. Тоа може да биде
резултат на некој вид индистриско загадување, нерегуларно испуштање на
канализација од домаќинствата, недоволен третман на отпадните води, или



комбинација од повеќе фактори. Промените на квалитетот на водата значително
влијаат и врз опстанокот на живиот свет во ПП Езерани. Така, на пример,
популацијата на црвеноклуната потопница (Netta rufina), која се храни со харофити
(бентосни алги кои се развиваат во олиготрофни води) драстично се намалува, како во
Преспанското Езеро, така и во рамките на ПП Езерани.

Ископување песок. Ова е активност која се одвива постојано во границите на
ПП Езерани. Претежно локалните жители ископуваат песок од песочните дини близу
брегот. Со ваквите активности значително се загрозува самото станиште кое
претставува засолниште за животните што доаѓаат на брегот како и за птиците што
гнездад на песоклива или чакалеста подлога. Со ископувањето песок исто така страда
и вегетацијата. Ниска свест. Дека постои ниска свест за значењето што го има едно
водно живеалиште како штое е Езерани сведочат и резултатите од извршената
социоекономска анализа (Студија за Езерани, Smith et al. 2009). Луѓето од околината
примарно не се доволно свесни што сè би можеле да изгубат доколку се продолжи со
деградирање и нарушување на стаништата и дивиот свет во границите на Езерани.

Ова е сериозна закана и затоа во овој план се предложени доста активности
кои би придонеле кон подобро запознавање на луѓето за бенефитот што можат да го
имаат од ова подрачје. Слаби капацитети за управување. Немањето доволно и
соодветни капацитети за извршување на активностите пропишани со планот за
управување би можеле да бидат катастрофални за одржувањето на ПП Езерани. Од
дрга страна, недостаток од финансиски средства исто така може да го узурпира
спроведувањето на активностите.

Осцилации на нивото на Преспанското Езеро. Намалувањето на нивото на
водата во Преспанското Езеро во последните неколку декади доведе до повлекување
на бреговата линија, пропратено со целосна загуба на литоралната зона и биолошките
заедници поврзани со неа. Ваквите промени особено се изразени на територијата на
ПП Езерани. Во последните десетина години водата постепено се враќа кон
просечното ниво, но при тоа има значајни флуктуации од година во година. Како
резултат на ваквите осцилации на нивото на водата, идентификувани се неколку
закани кои се однесуваат на конкретни растителни или животински видови заедно со
нивните живеалишта. Треба да се напомене дека повлекувањето на нивото на езерото
е дополнително зголемено заради прекумерните количества вода што се црпат за
земјоделски потреби. Тоа значи дека антропогениот притисок има комбинирано
дејство со природните процеси условени од промена на климата. Голем дел од
природните осцилации на Преспанското Езеро (регистрирани во минатото) не се
доволно објаснети и се прифаќаат како природни флуктуации на нивото на водата.

Закани за појасот на трска. Повлекувањето на бреговата линија има силно
неповолно влијание врз природните станишта застапени во зоната на плиткиот
литорал, каде обично се среќаваат водни макрофити, од кои во овој контекст е
најзначано да се спомене појасот на трската (Phragmites australis) распространет по
должината на бреговата линија на ПП Езерани. Појасот на трска се јавува како
најважно станиште во склоп на езерскиот екосистем, кое освен улогата на природен
задржувач на загадувачките материи (еутрофицирачки или токсични) и стабилизитор
на крајбрежјето, е важно и како живеалиште за дивиот жив свет во Езерани. Тие се
најважни или единствени станишта за размножување на голем број видови птици,
риби, водоземци, безрбетници и цицачи (чапји, црн кожувар, сива патка - Anas
strepera, видра, крап и други видови). Вредноста на појасот на трска за дивиот свет,
особено за птиците, зависи од доминантните растителни видови, чиј опстанок е
потпомогнат со помош на трската. Еутрофикацијата се јавува како голема закана за
овој вид станиште, затоа што овој процес може да ја уништи трската бавно и
незабележително.

Сечењето на трската под површината на водата или поплавувањето на
нејзините воздушни изданоци, веднаш по нивното појавување се штетни за
растението. Ниската содржина на кислород во водата, односно недоволната аерација



исто така влијае негативно на трската и доведува до доминирање на другите
растителни видови што се среќаваат во литоралот, како што се шаварот и шамакот.

Закани за алдровандата. Промените на нивото на водата, како и
еутрофикацијата се неповолни и за популацијата на флотантното растение
алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) кое има исклучително конзервациско значење на
ниво на Европа. Алдровандата бара исклучителни услови за живот (незагадени,
плитки, мезотрофни води, богати со органски материи, со слабо кисела рН, кои
достигнуваат високи температури за време на летото).

Закани за мрестеник и валиснерија. Намалувањето на нивото на езерската
вода, заедно со еутрофикацијата, води до извесни промени кои влијаат негативно и
врз субмерзната вегетација поврзана со заедницата на мрестеникот (локумица,
Potamogeton spp.) и валиснеријата (Vallisneria spiralis) која се развива во плитките
крајбрежни води на ПП Езерани. Прекумерна еутрофикација може да доведе и до
целосно губење на субмерзните макрофити и истите би биле заменети со планктонски
алги. Фауна. Типичните животински жители на литоралната зона, како аномоподните
бранхиоподни ракчиња се сериозно засегнати од сегашната состојба на езерото.

Претставниците на хаплоподните и ктеноподните бранхиоподни ракчиња, како
лимнетички (езерски) форми се помалки засегнати. Преспанскиот езерски ендемичен
подвид од циклопоидните копеподни ракчиња, Ochridacyclops arndti prespensis е
соочен со сериозна опасност од истребување, бидејќи е типичен жител на плитката
литорална зона која има каменесто дно, што исто така е поврзано со заедницата на
сунѓери. Ова во ПП Езерани не типичен случај бидејќи каменесто дно речиси
отсуствува. Како резултат на брзото повлекување на езерската брегова линија и
постојаните флуктуации на нивото на езерските и подземните води опстанокот на
голем број без’рбетни видови е загрозен – индиректно заради промените во
растителната компонента. Следствено, акватичната и блатната инвертебратна фауна,
од квалитативна гледна точка е во голема мера редуцирана што може да се види од
податоците во Студијата за Езерани (Smith et al. 2009). Резултатите од
компаративните анализи на ивертебратната фауна, во плитката литорална зона и во
Езерани, исто така покажуваат дека отпорноста на екосистемот е надминат и процесот
на еколошки промени, допрва ќе биде многу побрз (Smith et al. 2009). Доколку не се
превземат соодветни мерки, ќе настане брза сукцесија на блатниот екосистем во
преодни хабитатни типови, а потоа и во терестричен екосистем со соодветни
биоценози, што од своја страна ќе предизвика серија на промени во поширокото
подрачје на преспанскиот регион.

Еколошка сукцесија. Ова е процес на постепена промена на квалитативниот
состав на биоценозата на едно станиште кој на крај обично доведува до формирање
на стабилна шумска заедница. Може да биде иницирано како од природни така и од
антропогени причини. Во случајот со Езерани, процесот на сукцесија ги опфаќа
влажните ливади и можна сукцесија на блатниот екосистем во други преодни
станишта, а потоа и во терестричен екосистем со соодветни биоценози. Не се
забележани врби во водата, но многу се развиваат во крајбрежниот регион кој до
скоро бил под вода. Ова значи дека доколку се врати водата ќе има доста проблеми
од типот зголемена концентрација на органска материја.

Забрзувањето на природната сукцесија е потпомогнато од напуштањето на
традиционалните практики на управување со влажните ливади и со трската. Доколку
ливадите не се пасат и не се косат редовно, тогаш се очекува за кратко време
(неколку години) да се населат најнапред грмушки, а потоа и шумски дрвја. Сепак,
најзначаен иницијатор и забрзувач на процесот на сукцесија се природните
флуктуации на водата во Преспанското Езеро и флуктуациите на подземната вода во
копнениот дел на ПП Езерани.

Закана за влажните ливади. Влажните ливади, во периоди на високо ниво на
водата, се значајни станишта за мрестење на рибите (особено крапот) и за исхрана на
птици, како што се пеликаните, ибисите, чапјите, гуските, миграторни видови птици и
др. Во периоди кога влажните ливади не се уништени од земјодеските активности или



кога не се косени, рапидно се развива појас на трска, секогаш проследен во посушните
делови со грмушеста вегетација, која има тенденција да ги замени влажните ливади со
влажни шуми, во кои доминира евлата, белата врба и кршливата врба. Геолошки и
климатски промени. Моделот на воден биланс кој е подготвен во рамките на Втората
национална комуникација кон Рамковната конвенција за климатски промени на ОН (UN
FCCC) ги сумира очекуваните влијанија на климата и на водните ресурси во сите
региони на Македонија. Езерани спаѓа во југозападниот дел на Македонија кој е под
влијание на континенталната клима. Во однос на другите региони во Македонија,
проекциите на промени на температурата во овој регион се релативно ниски
споредени со другите региони во Македонија.

Проектираното просечно зголемување на температурата за 2025 година е
+0,9°С. Во однос на врнежите, се очекува нивно благо зголемување во зимскиот
период, но и изразено намалување во текот на останатите сезони поради зголемените
температури. Споредбата со региони со слична клима и распоред на врнежи
укажуваат дека во Преспа, вклучително и Езерани, може да се очекува следното:

 Тренд на намалување на врнежите, на базниот проток на водотеците, како и
зголемување на евапотранспирацијата;

 Намалување на дополнувањето на подземните води;
 Намалување на годишните протеци и издашност на подземните води;

Проценките се дека вкупните водни ресурси во регионот ќе се намалат за 2,4%
во 2025 година и за 3,4% во 2050 година. Некои проценки предвидуваат и значително
поголеми намалувања; - не се очекуваат значителни промени во сезонскиот или
просторниот распоред на врнежи во сливот. Ова се несигурни проценки и резултатите
треба да се гледаат само како индикативни.

Причините за несигурностите на моделот употребен за да се добијат ваквите
проценки се: ограничениот број на достапни хидролошки податоци, доверливоста на
податоците и ограничувањето на размерот на просторните податоци. За да се
подобрат проценките на моделот, потребно е да се соберат подетални и повеќе
хидрометеоролошки податоци, особено на протокот, како и хидрогеолошки податоци и
конечно, податоци за почвите и за користењето на замјиштето. Како и да е, треба да
се очекува значително влошување на состојбата со блатните станишта и видовите
што живеат во нив. Значајно е што ваквите предвидувања за Преспа и ПП Езерани
можат да се споредат со промените што настанаа пред две и пол децении така што
можат да се предвидат негативните влијанија. Тоа може да обезбеди основа за
определување мерки за намалување на негативото влијание од промените во
хидрологијата на ПП Езерани од климатските промени.

SWOT анализа
СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
- Богата
Хидрографија,
голем број
извори, реки и
Преспанското
Езеро;
- Поволна клима
(голем број на
сончеви денови,
ветрови, чист
воздух);
- Поволна
надморска
височина;
- Богат

- Недовршена
сепарациона
канализациона
мрежа;
- Недовршена
изградба на
фекална
канализација;
- Неопфатеност на
сите селски
населби со
канализациона
инфраструктура;
- Постоење на
несоодветни

- Продолжување на
активностите за
подигање на јавната
свест за природното
богатство и негово
зачувување;
- Едукација на
земјоделците за
користење на
агротехнички
средства и
промоција на
органско
земјоделство;
- Определување на

- Нарушување на
квалитетот на
водотоците, кои го
хранат Преспанското
Езеро;
- Промена на
трофијата на езерото;
- Загадување на
езерото;
- Исчезнување на
одредени видови од
биолошката
разновидност и
живеалишта;
- Нарушување на



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
биодиверзитет;
- Изобилство на
ендемска флора
и фауна;
- Релативно
здрава животна
средина;
- Богат шумски
фонд;
- Претежно
незагадена
почва;
- Богато подрачје
со водни ресурси,
кои можат да се
употребат за
водоснабдување;
- Повеќето од
населените места
и градот Ресен
имаат системи за
собирање на
отпадни води, кои
преку главниот
колектор се
собираат и
третираат во
пречистителната
станица
„Наколец“;
- Постоење на НП
„Галичица“ со
сите тела за
управување;
- Постоење на НП
пелистер со сите
тела за
управување

-
Децентрализиран
о управување со
ПП езерани и СП
пшреспанско
Езеро од
Општина Ресен.(
ренџерска
служба)
Воспоставен
мониторинг
центар во Стење
- Постоење на
„Хидробиолошки
завод“,

септички јами;
- Несоодветна
организираност на
пловниот режим на
езерото;
- Паркирање,
поправка и други
интервенции на
пловни објекти во
езерото, што
резултира со
истекувања на
масла и гориво, бои
и разредувачи за
бои;
- Недоволна
физичка заштита на
рибниот фонд;
- Несоодветно
управување на
водотоците во
сливното подрачје
на  Преспанското
Езеро;
- Непостоење на
интегриран
механизам за
управување со
Преспанското
Езеро;
- Загадување на
Преспанското Езеро
преку сливното
подрачје  на Голема
река;
- Контаминација на
делови од почвата и
подземните води со
употреба на
агрохемиски
средства;
- Загадување на
Преспанското Езеро
со цврст отпад,
индустриски и
комунални води;
- Некомплетна
селекција и третман
на цврстиот отпад;
- Диви депонии на
територија на
Општината (шут,
метал, органски
материи);

посебно заштитни
зони околу
сензитивните
живеалишта;
- Зголемена
физичка заштита на
заштитени зони;
- Зголемена
заштита на рибниот
фонд и неговите
природни
плодишта;
- Искористување на
природното
богатство за
одржлив развој на
туризмот;
- Дигитализирана
база на податоци за
биолошката
разновидност;
- Поттикнување на
кооперативноста на
јавниот, приватниот
и граѓанскиот сектор
од страна на ЛС;
- Поставување на
информативни
табли, подготовка
на информативни
материјали и
поставување на
пунктови за
природните
богатства;
- Формирање на
музеј на
биолошката
разновидност на
Охридско -
преспанскиот
регион;
- Зголемен пристап
кон домашни и
странски
инвестициони
програми за
заштита на
биолошката
разновидност;
- Изградба на
градското зеленило
во
новоформираните

пределската
разновидност;
- Недостаток на
финансиски средства;



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
надележен за
мониторинг на
квалитетот на
природните езера
и експертиза во
однос на
биолошката
разновидност на
Преспанското
Езеро и неговите
притоки;
-ЈКП, се грижи за
одржување на
изградените
зелени површини,
одржување на
парк-шумите,
вршење
земјоделски
активности во
расадникот и сл.
Формиран
прекуграничен
фонд PONT за
подрачјето на
Преспа

- Непостоење на
соодветна
санитарна депонија
и третман;
- Загадување на
подземните води ;
-Слаба достапност
до базите на
податоци,
генерирани од
посебни проектни
активности на ниво
на Општина
(природни реткости,
загадувачи,
квалитет на
медиуми) на
интерсекторско
ниво и на ниво на
широка јавност.
- Не е пренесена
имотната
сопственост од
државно на локално
ниво;
- Преклопување на
ингеренциите на
Општината со
ингеренциите на
Министерство за
транспорт и врски,
МЖСПП и МЗШВ;
- Неусогласена
документација со
катастар;
- Некомплетирана
правна рамка, која
треба да произлезе
од Законот за
управување со
светско природно и
културно
наследство во
Преспанскиот
регион ;
- Недостиг на
интегрирано
меѓуопштинско
законодавство;
- Ниска јавна свест;
- Несоодветен
урбан развој;
- Узурпација и
деградација на

зони за живеење;
- Подигање на
јавната свест за
потребата и
бенефициите од
чување на јавното
зеленило;
-Зголемување на
транспарентноста
на службите во
рамките на
Општината во однос
на достапност на
сите постојни
податоци -
користење на web-
страницата на
Општината за
објавување на сите
постојни податоци и
информации.
- Зајакнат
инспекциски надзор;



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
просторот;
- Недоволна
застапеност на
паркови и зелени
површини во урбана
средина;
- Неконтролирано
сечење на шумите;
- Зафаќање на
зелените површини
со дива градба, со
диви депонии и
нивно загрозување
поради неправилно
паркирани возила и
деградација од
страна на
несовесни граѓани и
туристи



5 Тематска област - Воздух

Законската регулатива која ја регулира областа и одговорности на
Oпштината

Проблематиката на управување со квалитетот на воздухот, уредена е во
неколку закони и подзаконски акти: Закон за животна средина („Сл. весник на РМ“ бр.
53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13); Закон за
квалитет на амбиентниот воздух („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11,
59/12 и 100/12); Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на
квалитетот на амбиентниот воздух („Сл. весник на РМ“ бр. 82/06); Правилник за
граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки
супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во
воздухот („Сл. весник на РМ“ бр. 141/10); Уредба за гранични вредности за нивоа и
видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање,
рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична
вредност, целни вредности и долгорочни цели („Сл. весник на РМ“ бр. 50/05 и 4/13);
како и Правилник за максимално дозволените концентрации на штетни материи кои се
испуштаат во воздухот („Сл. весник на РМ“ бр.03/90).

Законот за квалитет на амбиентниот воздух ги утврдува следните надлежности
на општините:

 Изготвување на Програма за намалување на загадувањето и подобрување на
квалитетот на амбиентниот воздух што ја донесува Советот на Општината, по предлог
наградоначалникот;

 Подготовка на Интегрирана програма за намалување на загадувањето и
подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во случаите на надминување на
граничните вредности за квалитет за повеќе од една загадувачкасупстанција;

 Воспоставување на локални мрежи за мониторинг на квалитетот на
амбиентниот воздух на локално ниво, по претходно добиено мислење од надлежен
орган за вршење на стручни работи од областа на животната средина,  под  услови  и
начин уредени со закон;

 Градоначалникот е должен податоците и информациите од мониторингот, да ги
доставува до надлежниот орган за вршење на стручни работи од областа на
животната средина;

 Во зоните и агломерациите каде што мониторингот или други податоци
покажуваат дека постои реален ризик од надминување на пропишаните гранични
вредности за квалитет, или често има појава на надминување на прагот на
алармирање за определена загадувачка супстанција, како резултат  на одредени
метеоролошки услови и други фактори, Општината донесува Акционен план и други
акти за преземање краткорочни мерки за намалување и отстранување на ризикот и
ограничување на времетраењето на таквитепојави;

 Преземање иницијативи до Владата на Република Македонија за пропишување
построги гранични вредности за квалитетот на воздухот за одредени подрачја;

 Информирање на заинтересираните субјекти и обезбедување пристап до
информациите и учество на јавноста во подготовката и усвојувањето на Програмата,
вклучувајќи ја и Интегрираната програма;

 Доставување Годишен извештај за спроведување на Програмата, како и
извештај за спроведување на Акциониот план до органот на државната управа,
надлежен за работите од областа на животната средина;

 Поставување на овластени инспектори за животна средина во општините, кои
вршат инспекциски надзор над примената и спроведувањето на законите.



Извори на загадувањето на воздухот во Општина Ресен
За анализа на еден од најсуштинските медиуми на животната средина-

воздухот, во  однос  на  неговиот  квалитет,  на  територијата  на Општина Ресен,  се
наметна потребата од идентификација на сите можни загадувачи, како што се:
индустријата, сообраќајот, земјоделството, урбаното живеење идр.

Согледувајќи ги сите овие аспекти, а имајќи го предвид и влијанието од
климатските услови во подрачјето, се дефинира една состојба, која во голема мера
дава насоки и препораки за иднидејствувања.

Емисии на загадувачки супстанци од стационарни извори
На територијата на Општина Ресен, индустриски субјекти/инсталации, кои

работат по ИСКЗ режимот, се следниве:

Прехрамбена индустрија
Фирма Дејност

Свислион –
Агроплод ДОО
Ресен

Производство на различни видови прехрамбени производи: кондиторски,
преработка на кафе и какао, житарици, детска храна, грицки итн. Во својот
состав има и пекара

Свислион – Аграр
ДОО Ресен

Производство на маринирани производи, трговија на мало и големо,
живинарска фарма, фарма на ноеви, производство на јаболка, чување на
јаболкото (ладилници) производство на жито

ЦД Фруит с.
Царев Двор

Преработка на овошје и зеленчук, производство на јаболков концентрат,
сокови од јаболко, круша, кајсија, ладен чај

Рес Ком ДООЕЛ
Ресен

Пчеларство и производство, пакување и дистрибуција на мед и производи
од мед

Вита – Рес Ресен Трговија и дистрибуција на овошни сокови,производство на јаболков
концентрат и производство на овошни сокови

Јаболчело Производство на овошни сокови
Текстилна индустрија

Фирма Дејност
ХаТекс ДОО Производство на текстилни производи (работни униформи), лон услуги,

шиење
Стењетекс ДОО с.
Стење

Производство на конфекциски производи и ХТЗ опрема

Металопреработувачка индустрија
Фирма Дејност

Леарница за
алуминиум и цинк
ДОО Ресен

Производство на грејни алуминиумски тела и разни делови од
алуминиумски легури лиени под притисок за потребите на
автоиндустријата, електроиндустријата и други намени

Издавањето на ИСКЗ дозволите е во постапка.

Квалитет на амбиентниот воздух
Загадувањето на воздухот, е како резултат на емисии на загадувачки

супстанции од стационарни и мобилни извори, преку одвивање на хемиско-
технолошки процеси, биохемиски процеси и процесите на согорување на горивата.

Дистрибуцијата на загадувачките супстанции во околината и појава на нивна
зголемена концентрација во воздухот и влијанието на квалитетот на воздухот врз
живиот свет, се, исто така, важни чинители во одредувањето на состојбата на
квалитетот навоздухот.

Во сегашни услови, основни загадувачи се: застарениот возен парк на
населението и правните субјекти во Општината, како и загадувањата од користење на
нафтата, нејзините деривати и дрвото како енергетски ресурси за загревање во
домаќинствата.



Сообраќајот е мобилен динамичен линиски извор на загадување што се протега
долж сообраќајниците во самиот град, со поголема концентрација на поголемите
крстосници, како и долж магистралнитеправци.

Имајќи ги во предвид бројот, типот и капацитетот на застапената индустрија и
другите деловни субјекти во Општина Ресен, бројот на возила и интензитетот на
патниот сообраќај, како и употребата на нафтата, нејзините деривати и дрвото како
енергетски ресурси, генерално може да се каже дека загадувачките супстанции во
воздухот се во рамките на дозволените концентрации.

Територијата на Општина Ресен, не е вклучена во Државниот автоматски
мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, со кој управува МЖСПП наРМ.

Генерално земено, од досегашните забелешки во однос на квалитетот на
воздухот на општина Ресен, можеме да кажеме дека општината претставува,
релативно, чиста средина во која се забележани периодично покачени концентрации
на загадувачки матери од индустријата.

Стратешки определби, поврзани со стратешки документи кои ја покриваат оваа
област

Во согласност со „Националниот план за заштита на амбиентниот воздух во
Република Македонија“ (2013-2018 година), донесен во декември 2012 година
утврдени се стратешките правци за подобрување на квалитетот на воздухот на целата
територија на Република Македонија, дел од нив се следните:

 Надоградба и редовно ажурирање на катастарот за медиумите на животната
средина со доволен опсег наподатоци;

 Воспоставување на локални мониторинг мрежи за квалитет на воздух од страна
на ЕЛС и други.

Други релевантни стратешки документи, од голема важност за заштита и
подобрување на амбиентниот воздух во Република Македонија се:

 Националниот Акционен План за животна средина II, усвоен во 2006година;
 Националната Стратегија за апроксимација на ЕУ законодавството за животна

средина усвоена во 2009 година, со Секторска Стратегија за апроксимација за воздух
и Детални Планови за апроксимација на најприоритетните ЕУ Директиви;

 Национален Акционен План за ратификација и спроведување на Протоколот за
тешки метали, Протоколот за POPs и Гетебуршкиот протокол кон конвенција за
далекусежно прекугранично загадување на воздухот, донесен во 2010година;

 Национална Стратегија за инвестиции во животната средина, усвоена во 2010г;
 Втора Национална Комуникација за климатски промени, усвоена во 2009г;
 Стратегија за развој на енергетика на Република Македонија до 2030година;
 Стратегија за унапредување на енергетска ефикасност во Република

Македонија до 2020 година;
 Базна Студија за обновливи извори на енергија на Република Македонија;
 Национална Стратегија и Национален План за управување со отпадот во

Република Македонија;
 Национална Стратегија за транспорт на РепубликаМакедонијаи
 Индустриска политика 2009-2020 година.

Проблеми во однос на загадувањето на воздухот во општина Ресен
Проблеми, кои се идентификувани во однос на загадувањето на воздухот во

Општина Ресен, се следните:
 Отсуство на инвентар на загадувачи
 Недостаток на сеопфатни и сигурни податоци за емисиите со загадувачки

супстанции и квалитетот на воздухот;
 Недоволни институционални и човечки капацитети во Општината и други

инволвирани субјекти, како и недостаток на финансиски средства за спроведување на
законската регулатива во овааобласт;



 Недостаток на планови и програми за намалување на загадувањето на
воздухот и унапредување на квалитетот на амбиентниот воздух на национално и
локално ниво;

 Недостатоци во системот за процена на здравствените и на ризиците во
животната средина од штетното влијание на атмосферскитезагадувања;

 Недоволна соработка на инволвираните страни во процесот на управување со
воздухот;

 Недостаток на систем за управување со аерозагадувањето;
 Отсуство на јасни ингеренции на Општината во делот на контрола на

загадувањата.

SWOT анализа - Воздух
СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ

- Мала
концентрација
на индустриски
објекти на
територијата на
Општината;
- Постоење на
националана
законска рамка
за заштита на
воздухот и
интегрирано
спречување и
контрола на
загадувањата-
ИСКЗ;
- Постоење на
катастар на
загадувачи на
воздухот на
национално
ниво;
- Вклученост на
локаланата
власт и јавноста
во донесување
на одлуки.

- Недостаток на
сеопфатни и
сигурни податоци за
емисиите и
квалитетот на
воздухот за
Општината;
- Непостоење на
Студија за режимот
на сообраќај во
градот Охрид;
- Возен парк со
стари возила;
- Недоволни
институционални и
финансиски
капацитети;
- Недостатоци во
системот за
процена на
здравствените и на
ризиците во
животната средина
од штетното
влијание на
атмосферските
загадувања;
- Недоволна
соработка на
инволвираните
страни (инсталации,
локална власт и
централна власт);
- Постојат ложишта
(индустриски и
индивидуални), кои
влијаат на
влошување на
квалитетот на
воздухот.
Немање на мерен

- Исполнувања на
барањата на ИСКЗ  и
ОВЖС;
- Активно учество на
Општината при
дефинирањето на
зони и агломерации
во однос на
дозволените гранични
вредности за квалитет
на амбиентниот
воздух;
- Усогласување на
потребите на
Општината со идниот
Национален план за
заштита на
квалитетот на
амбиентниот воздух;
- Воспоставување на
локална мрежа од
мерни станици за
следење на
квалитетот на
воздухот и
прикажување на
резултатите на
дисплеи;
- Соработка со
невладините
организации заради
спроведување на
проекти за
намалување на
загадувањето во
Општината и
користење на
алтернативни извори
на енергија;
- Гасификација на
Општината.

- Недоволни
финансиски средства
во буџетот на
Општината;
- Незаинтересираност
за инвестиции во
подобри технологии
кај приватниот сектор;
- Незастапеност на
алтернативните
извори на енергија на
пазарот;
- Климатски промени.



6 Тематска област: Управување со шуми, земјоделско земјиште, почва

Оваа тематска област опфаќа: управување со шуми, земјоделско земјиште и
почва на територијата на Општина Ресен.

Управување со шуми

Законска регулатива која ја регулира областа
Управувањето со шумите и шумското земјиште  е регулирано со Законот за

шумите („Службен весник на РМ“ бр. 64/09, 24/11 и 53/11), како и со Законот за
животна средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10 и 51/11). Законите ги спроведуваат правните субјекти задолжени за управување
со овие шуми, како и државните институции кои вршат контрола за спроведување на
истите.

Состојба во однос на шумите
Најголемиот процент од земјиштето во Преспанската Котлина е наменет за

земјоделство. Помал дел е урбано или индустриско земјиште, а шумите се застапени
само на маргините на котлината.

Шумски екосистеми. Хидрофилната шумска вегетација која е присутна во
границите на ПП Езерани е претставена со мали фрагменти од евла (Alnus glutinosa)
на локалитетот Корија, како и со рипариската вегетација по течението на Голема Река
и во појасот на трска. Преостанатата евлова шума на територијата на ПП Езерани е
многу значаен екосистем на национално ниво со оглед на тоа што зачувани евлови
шуми можат да се сретнат единствено во Белчишко Блато. За жал, овој екосистем е
значително деградиран или уништен во ПП Езерани.

Врбјаци. Го формираат новонастанатиот тип шумски екосистем во ПП Езерани
кои се развиваат на новонастанатата песоклива површина по повлекувањето на
езерото. Иако врбите на некои места се сè уште млади и наликувааат на грмушки,
сепак овој тип екосистем зафаќа голема површина. Стари врбови состоини има малку
и тие заслужуваат специјална заштита бидејќи се многу значајни од аспект на
биодиверзитетот. Младите врбјаци треба активно да се управуваат за да преминат во
врбови шуми.

SWOT анализа
СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ

- Голема
површина под
шума
- Солидна
законска
регулатива;
- Голема шумска
разновидност;

- Отсуство на
законска рамка,
која ќе ги регулира
можните
бенефити, кои ги
дава шумата на
месното
население;

- Поголемо
приближување кон
законската
регулатива на ЕУ и
нејзина
имплементација;
- Користење на
нискостеблести

- Недостаток на
финансиски
средства за
реализација на
програмите за
пошумување и
одржлив развој на
шумите;

систем за квалитет
на амбиенталниот
воздух
Прекумерна
употреба на
пестициди и
третман на
овошките

Воспоставување на
мерен систем за
квалитет на
амбиентален воздух



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
- Голема
застапеност на
нискостеблести
термофилни
шуми;
- Регулирано
управување;
- Спроведени
почетни
активности за
биомониторинг.
- започнато
воспоставување
на расадник за
автохтони видови
на дрва со цел
нивна
имплементација
на територија на
општина Ресен

- постоење на
лабараторија за
испитување на
педолошкиот
состав на земјата
во Ресен

- Недоволна
координираност
меѓу
Министерството
за животна
средина и
просторно
планирање,
Министерството
за земјоделство,
шумарство и
водостопанство,
кои се бават со
заштита и
користење на
шумите во
функција на
заштита на
шумите и одржлив
развој на
населбите;
-Несоодветна
заштита  и
управување може
да доведе до
намалување на
шумскиот
биодиверзитет;
- Мала продукција
на биомаса и
дрвна маса
(заради
застапеноста на
нискостеблести
шуми);
- Недоволна
вклученост на
месното
население во
спречување и
справување со
пожари;
- Лимитиран
капацитет на
противпожарните
служби за
справување со
пожари на
отворен простор.

термофилни шуми
како матичен насад
за ширење на
пионерските видови
дрвја во
обесшумените
подрачја
(деградирани).
- ревитализација на
екосистеми

- Непостоење
кадровска и
финансиска база
за имплементација
на законската
регулатива;
- Опожарување
(абиотски и
биотски фактор)1.
Продолжување на
експанзијата на
користење на
земјиштето во
земјоделски цели(
зголемување на
земјоделско
земјиште на штета
на
ливади,пасишта и
шуми)

1 Абиотски се: природни непогоди (гром), а биотски оние кои ги предизвикува човекот со

невнимание или намерно и животните



СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
- ерозија
- експанзија на
градежна
индустрија (
тулана) во
користење на
глинеста земја
- недоволно
податоци за
геолошки анализи

Управување со земјоделско земјиште и почва

Законска регулатива која ја регулира областа и одговорности на
Општината

Одговорностите на Општината во однос на искористување на земјиштето и
почвата, се содржани во следната законска регулатива: Просторен план на Република
Македонија (2004 - 2020), Закон за земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр.
135/07, 18/11, 42/11 и 148/11), Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“
бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11 и 148/11); Закон за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Службен весник на РМ“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и
51/11). Дефнирани се следните стратешки правци:

 Зголемување на површините обработлива земја, и бројот на животните во
органско земјоделство;

 Зголемување на областите за органско собирање на самоникнати растенија и
плодови;

 Производство на доволно количини и број на асортимани на различни органски
производи;

 Да се зголеми бројот на преработувачки компании;
 Да се зголемат знаењата и вештините на компаниите  за  технологија  на

органско преработување;
 Да се зголеми транспарентноста на пазарот;
 Да се зголеми јавната свест за органска храна, и да се зголеми прифатеноста и

видливоста на македонските органски производи;
 Да се зголеми продажбата на органските производи;
 Да се стимулира развојот на еко-туризмот со органски производи;
 Да се зголеми продажбата на македонските органски производи на извозните

пазари;
 Да се зголеми познавањето на извозните пазари и да се зголеми

конкурентноста на македонските органски производи;
 Органското земјоделство да стане дел од редовното образование (во средни

земјоделски училишта и на факултетите);
 Да се зголеми знаењето за органското земјоделство меѓу засегнатите страни;
 Да се воспостави континуирана соработка во образованието за ОЗ на

меѓународно ниво;
 Да се започнат истражувања за органски земјоделски техники во Македонија;
 Да се започнат истражувања за потенцијалот на природните ресурси во

Македонија;
 Да се координира работата меѓу научните институции и проектите на

национално и меѓународно ниво.



Идентификувани проблеми во однос на квалитетот и искористувањето на
почвата

Идентификувани проблеми во однос на квалитетот и искористувањето на
земјиштето и квалитетот на почвата, се следните:

 Интензивна урбанизација;
 Диви градби;
 Примена на пестициди и други агротехнички мерки во земјоделството;
 Замена на органско со вештачко ѓубриво, со што се намалува квалитетот на

почвата;
 Отсуство на мониторинг на квалитетот на почвата;
 Постоење на диви депонии;

SWOT анализа
СИЛИ СЛАБОСТИ МОЖНОСТИ ЗАКАНИ

- Општината е
претежно со
решени
инфраструктурн
и елементи.

- Интензивната
урбанизација;
- Диви градби;
- Примената на
пестициди и други
агротехнички
мерки во
земјоделството;
- Замена на
органско со
вештачко ѓубриво,
со што се
намалува
квалитетот на
почвата;
- Отсуство на
мониторинг;
- Присуство на
диви депонии;
- Не постои систем
на селектирање и
преработка на
биоразградливиот
отпад во руралниот
дел на Општината.

- Јасно
диференцирање на
надлежностите за
управување со
земјиштето и
испитување на
квалитетот на почвите;
- Евиденција на
земјоделските
активности во
руралниот дел на
Општината;
- Едукација на
земјоделците за
бенефитот од
употреба на органско
ѓубриво, биокомпост и
сл.

- Недоволна
информираност и
едуцираност на
жителите на
Општината, особено
оние од руралниот
дел за адекватно
управување со
отпадот и користење
на биоразградливиот
отпад;
- Следење на трендот
на употреба на
вештачки ѓубрива.



12. Учество на јавностa
Учеството на јавноста при подготовка на стратешкиот плански документ од

областа на животната средина за Општина Ресен е од витално значење и беше
применето како алатка на партиципативната демократија во целиот процес на подготовка
на документот.

На самиот старт при идентификацијата на состојбите со животната средина во
општината беше многу важно покрај официјалните мерења на квантитетот на медиумите
во општината, веќе постоечките студии и анализи и стручните размислувања и
консултации со релевантните лица од општината, да се слушне јавноста со своето
мислење и доживување на животната средина во која засегнатата јавност живее и
заеднички гради оддржлива иднина.

13. Вклучување на јавноста во изработка на ЛЕАП за Општина
Ресен

Во процесот на изработката на ЛЕАП за Општина Ресен активно беа вклучени и
граѓаните на општина Ресен преку вклучување на подготвените прашалници за потребите
на ЛЕАП. Анкетите беа пополнувани теренски на целта територија на Општина Ресен во
втората половина на месец  мај 2016 година. Во изработката на анкетните прашалници
беа вклучени 111 испитаници од различни краеви на Општина Ресен, од урбани и
рурални срдини, со различно ниво на образование, различна полова структура, различна
возраст, различен работен статус, и различно престојувалиште на испитаниците.

Анкетираните лица своите одговори ги даваа на прашањата: најсериозни еколошки
проблеми во општината, нивната перцепција за загаденоста во општината, причини за
загадување, на што се одразуваат еколошките проблеми,кои се најзанчајните еколошки
вредности во општината, како и подготвеноста на граѓаните во вклучување во процесите
за решавање на еколошките проблеми. Исто така граѓаните одговараа и на прашањата
поврзани со бучавата од типот: колку ги засега нивото на бучава, каде и кога најмногу се
чувствува нивото на бучава, идентификација на изворите на бучава, влијание на бучавата
врз здравјето.

Анкетирањето на граѓаните во горенаведениот период го вршеа вработените од
локалната самоуправа од Секторот за Животна Средина, на претходно изработен
прашалник.



Сл. Изглед на Прашалник (три
страни)







13.1  Анализа на прашалниците

13.2 Структура на испитаниците (Во анкетирањето беа вклучени 111 граѓани)
Полова Структура: – 59 мажи , 52 жени

Образовна структура на Испитаниците во Анкетата
Основно образование 21, средно образование 29, вишо образование 9 и високо образование 52

Структура по работна ангажираност/остварување на сопствени приходи
Лица кои остваруваат личен приход преку остварување на право на пензија или вработување во

анкетата се 64, и лица кои не остваруваат личен приход се 47.



Структура по нивната работна  активност по сектори
Јавен сектор 36 испитаници, производство  17, пензионери 8, 28 ученици или студенти и др. (лица

ангажирани во НВО, чекаат вработување или хонарарно се ангажирани) 22.

Возрасна структура на испитаниците
За потребите на анкетата во однос на возрасна структура испитаниците беа поделени на следните

возрасни групи: 7-14,15-18,19-25, 26-40, 41-65, над 64. Во првата група има 15 испитаници, во
втората 13, од 19 до 25 години има 8 испитаници, од 26 до 40 години има 30 испитаници, од 41 до

65 се 37 испитаници и над 65 се 8 испитаници.



Престојувалиште на Испитаниците
Граѓаните кои учествувале во анкетирањето во поголем дел т.е 71 од нив живеат во градот Ресен,

37 од нив во некое од ресенските села, а 3 од испитаниците се со постојано престојувалиште
надвор од општина Ресен.

13.3 Анализа на тематски прашања

Анкетираните лица своите одговори ги даваа на прашањата:
 најсериозни еколошки проблеми во општината,
 нивната перцепција за загаденоста во општината,
 причини за загадување,
 на што се одразуваат еколошките проблеми,
 кои се најзначајните еколошки вредности во општината,
 подготвеноста на граѓаните за вклучување во процесите за решавање на

еколошките проблеми.

Исто така граѓаните одговараа и на прашањата поврзани со бучавата од типот:
 колку ги засега нивото на бучава,
 каде и кога најмногу се чувствува нивото на бучава,
 идентификација на изворите на бучавa,
 влијание на бучавоста врз здравјето.



На прашањето кои се најсериозните еколошки проблеми со кои се соочува
Општина Ресен согласно сопствената перцепција, граѓаните имаа можност да одберат и
повеќе одговори кои беа понудени во анкетниот прашалник. Нивните одговори беа
следните:



Ниво на загаденост на животната средина во Општина Ресен
незагадена ја оцениле 8 испитаници, незначително загадена 14 испитаници, средно загадена ја
оцениле 67 испитаници, а додека 22 испитаници сметаат дека животната срфедина во Општина

Ресен е високо загадена.

На прашањето кои се причините за загадувањето, анкетираните граѓани имаа можност да дадат
повеќе одговори, нивните одговори се содржани во следниот графикон:



На што се одразуваат најмногу еколошките проблеми
граѓаните имаа можност да понудат и повеќе одговори и според нив еколошките проблеми
најмногу се одразуваат на сопственото здравје и здравјето на луѓето во Општина Ресен .

Најзначајни еколошки вредности
Тука доминира одговорот дека самото човеково здравје на жителите во Општината е

најголема вредност.



Со каква активност тие како граѓани би сакале да се вклучат во решавањето
на еколошки проблеми

Заради специфичноста на медиумот бучава, во анкетниот прашалник имаше
посебен дел наменет за бучавоста на кој граѓаните на поставените прашања ги дадоа
следните одговори:



Колку ве засега Нивото на Бучава во Општина Ресен

Каде најмногу ја чувствувате бучавата



Кои извори на бучава најмогу ви сметаат:



Во кој дел од денот ви смета најмногу бучавата:

Во кој период од годината бучавата е најизразена:



Влијание на бучавата врз здравјето на испитаниците:

Сите одговори содржани во анкетните прашалници, од страна на работните групи
при изработка на ЛЕАП за Општина Ресен беа земени во предвид во составувањето на
мерките и активностите кои се составен дел од овој стратешки документ.



13. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛЕАП
1. Проблем: Недостаток на кадровски и финансиски капацитети за реализација

активности од областа на животна средина

Цел: Комплетна имплементација на барањата од законска и стратешка рамка за
животна средина

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Нова организација
на работата во
Секторот/
Одделениата за
животна средина во
општината

Обезбедување
финансиски
средства за
вработување на
дополнителен
кадар за животна
средина

I 2017/2018
година

500.000,00
денари

Општина
Ресен

Буџет на
општината

Обезбедување
финансиски
средства за
реализација на
активности од
ЛЕАП и други
стратегии, програми
и планови за
животна средина

Формирање на
реална буџетска
линија,
(јасен Буџет),
намената за реално
инвестирање во
активности за
животна средина

II 2018 година 3.000.000,00
денари

Општина
Ресен,
Минист.
за животна
средина и
просторно
планирање

Буџет на
Република
Македонија

Буџет на
општината

Тематска област – Отпад

1. Проблем: Несоодветно управување со отпад

Цел: Воспоставување систем за управување со отпад на целото подрачје на
општината

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Мерење и
еведентирање на
составот и
количините на
отпад, кои се
создаваат во
општината и
користење на
информациски
системи за
поквалитетно
управување со нив

Креирање на
соодветна база на
квантитативни и
квалитетни
податоци за
генерираните
количини и видови
на отпад

Изготвување на
план и програма за
управување со
отпад на руралниот
дел во општината

Креирање на
систем за
сепарирање и
собирање
биоразградлив
отпад

I

I

I

2017/2020
година

2017/2018
година

2017/2020
година

/

10.000,00
денари

150.000,00
денари

МЖСПП
Општина
Ресен

Општина
Ресен

МЖСПП
Општина
Ресен

/

Буџет на
општината

Буџет на
општината



Селекција и третман
на опасен отпад
( медицински,
хемиски,  ....... и
друго )

Воспоставување на
систем за собирање
на отпадна
електрична и
електронска опрема,
отпадни батерии и
акумулатори како и
отпад од пакување
на подрачјето на
општината

Подготовка на
инвентар на
генераторите на
таков вид на отпад

Изработка на план
за утврдување на
места за собирање
на таков вид на
отпад на
подрачјето на
општината

Организирано
собирање на таков
вид на отпад

Промовирање на
концептот на
“ учество на
јавноста и
подигање на
јавната свест „ во
реализација на
акциите за
собирање на таков
вид на отпад

I

I

II

I

2017 година

2017 година

2017/2020
година

2017/2020
година

/

10.000,00
денари

/

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен
ЈКП
Пролетер

ЈКП
Пролетер

Општина
Ресен

/

Буџет на
Општина
Ресен

/

/

Надградба на
системот за третман
на биоразградлив
отпад во Компостара
преку вклучување на
управување со
трската и
производство на
пелети

Изработка на план
за надградба на
системот

Изработка на
реален финансиски
план – Буџет за
реализација на
мерката

I

I

2017/2018
година

2017/2018
година

100.000,00
денари

200.000,00
денари

Општина
Ресен
ЈКП
Пролетер

Буџет на
Општина
Ресен

донации

Воспоставување на
систем за
управување со
отпад во руралните
населени места на
подрачјето на
Општина Ресен

Техничко
опремување на
ЈКП Пролетер за
управување со
отпад во руралните
средини

Поставување на
повеќе садови за
собирање на отпад
во руралните
средини

I

I

2017/2020
година

2017/2020
година

6.000.000,00
денари

500.000,00
денари

Општина
Ресен
ЈКП
Пролетер

Буџет на
Општина
Ресен

донации

Воспоставување на
интегриран и
финансиски
самоодржлив
систем за
управување со
отпад во
пелагонискиот
плански регион

Изработка на
регионален план за
управување со
отпад во
Пелагонискиот
плански регион

Изработка на
стратешка оценка
за животната
средина за
регионален план за

II

II

2017/2018
година

2017/2018
година

/

/

ЕУ

МЖСПП

ЦРППР

Општина
Ресен

ЕУ ИПА



управување со
отпад

Изработка на
физибилите
студија за
инвестицкиот
проект за
подобрување на
инфраструктура за
собирање и
третман на отпад
во Пелагонискиот
плански регион

Подготовка на
проектната и
тендерската
документација

Подготовка на
техничката
спецификација за
набавка на опрема
за регионалниот
систем за
собирање и
третман на отпад
во Пелагонискиот
регион

II

II

II

2017/2018
година

2017/2018
година

2017/2018
година

/

/

/

ЕУ

МЖСПП

ЦРППР

Општина
Ресен

ЕУ ИПА

2.Проблем: Постоење на диви депонии

Цел: Ремедијација на просторот зафатен со диви депонии

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Евидентирање и
расчистување на
дивите депонии

Анализа на теренот
и проценка на
ризикот

Проценка на
капацитетите на
сите диви депонии
на подрачјето на
општината

Подготовка на план
за затворање на
дивите депонии и
нивна
ревитализација

I

I

I

2017 година

2017 година

2017 година

/

/

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Општина
Ресен

/

/

/

Мониторинг над
спроведување на
планот за затворање
и ревитализација на
дивите депонии

Изработка на план
за редовен и
вонреден
мониторинг

Обезбедување на
технички средства

II

II

2017 година

2017 година

/

100.000,00
денари

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен



за мониторингот

Извршување
редовна инспекција
на терен

II 2017 година / Општина
Ресен

3. Проблем: Недостаток на мониторинг и известување од страна на
генераторите на отпад

Цел: Намалување на количините на генериран отпад

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Целосна
имплементација
на ИСКЗ системот

Контрола на сите
инсталации за
спроведување на
мерките
предвидени во
еколошките
дозволи

Достава на
податоци на
генерираниот отпад

Креирање на база
на податоци за
генерираниот отпад

I

I

I

Континуирано

Континуирано

Континуирано

/

/

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Општина
Ресен

/

/

/

4. Проблем: Недостаток на примарна селекција на отпадот на место на
генерирање во индустриските капацитети

Цел: Воспоставување на систем за селекција во рамките на индустриските
капацитети

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Селекција, третман
и складирање на
индустрискиот отпад
согласно ИСКЗ
дозволи

Учество на
општинската
администрација во
издавањето на
ИСКЗ дозволите

Инспекциски
надзор

I

I

2017/2020
година

/

/

Општина
Ресен

Инсталации



5. Проблем: Недостаток на примарна селекција на комуналниот отпад од
домаќинствата, соодветно собирање на различните фракции на отпад и

негова повторна употреба

Цел: Воспоставување на систем за сепарирање, реупотреба и рециклирање

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Реализација на јавна
кампања за
потребата од
селекција и
рециклирање

Подготвување на
работен план за
подигање на
јавната свест за
потребата од
рециклирање

Изработка на
брошура за
рециклабилните
материи и нивната
вредност како
секундарни
суровини

II

II

2018 година

2018 година

/

20.000,00
денари

Општина
раесен

Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен

6.Проблем: Недостаток на финансиски средства за изградба на
инфраструктура за управување и мониторинг на отпад

Цел: Унапредување на системот за управување со отпад

Мерки Активности Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Иницирање на
проекти за
привлекување на
финансиски
средтсва за изградба
на инфраструктура
за управување со
отпад

Изработка на
потребната
техничка
документација
( проекти ) и
аплецирање до
различни фондови

I 2017/2020
година

900.000,00
денари

Општина
Ресен
ЈКП
Пролетер

Буџет на
Општина
Ресен
донации

7.Проблем: Немање систем за собирање и депонирање на инертен отпад
(градежен шут)

Цел: Определување на локација за претоварна станица за градежен шут на
подрачјето на општината

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Воспоставување на
систем за собирање
и третман на
инертен отпад на
подрачјето на
општината

Утврдување на
локација за
депонирање на
градежниот шут

Обезбедување на
потребната
техничка
документација за
претоварната

I

I

2017/2018
година

2017/2018
година

300.000,00
денари

300.000,00
денари

Општина Буџет на



станица за
градежен шут

Организација на
станицата

Реализација на
јавна кампања и
презентација за
потребата од
определување на
локација за
претоварна
станица намената
исклучиво за
инертен отпад

Мониторинг и
редовна
инспекција

I

I

I

2017/2018
година

2017/2018
година

Континуирано

500.000,00
денари

30.000,00
денари

/

Ресен

ЈКП
Пролетер

Општина
Ресен

Тематска област – Воздух

1. Проблем: Непостои инвентар на загадувачи

Цел: Релевантни податоци за загадувачи

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Евидентирање на
загадувачите на
воздух во
општината

Воспоставување на
катастар на
загадувачи на
воздух на
подрачјето на
општината

Подготовка на
прашалници и
нивно доставување
до сите инсталации
во општината кои
имаат технолошки
процес

I

II

2017/2018
година

Континиурано

/

/

Општина
Ресен во
соработка
со МЖСПП

Општина
Ресен во
соработка
со МЖСПП

/

/

2.Проблем: Непостоење на локална мрежа за следење на квалитетот на
воздухот во општината

Цел: воведување на мониторинг систем за следење на квалитетот на воздухот
во општината

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Воспоставување на
локална мрежа од
мерни станици за
следење на
загадувањето на

Поставување на 3
мониторинг
станици-со
метеоролошки
параметри и II 2017/2018 150.000,00

Општина
Ресен во

Буџет на
Општина
Ресен



воздухот на
подрачјето на
општината

Целосна
имплементација на
ИСКЗ системот

параметри за
квалитет на
амбиентален
воздух на
подрачјето на
општината

Контрола на
степенот на
реализација на
мерките
предвидени во
еколошките
дозволи

II

година

Континиурано

денари

/

соработка
со МЖСПП

/

Програма
за животна
средина на
МЖСПП

/

3. Проблем: Недостаток на планови и програми за намалување на
загадувањата и унапредување на квалитетот на амбиентниот воздух

Цел: Подобрен квалитет на воздухот

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Планирање на мерки
за намалување на
загадувањата

Изготвување на
Програма за
намалување на
загадувањето и
подобрување на
квалитетот на
амбиентниот
воздух

Подготовка на
Акционен план за
заштита на
амбиентниот
воздух

II

II

2017/2018
година

2017/2018
година

/

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен

/

/

4. Проблем: Недостаток на податоци за фрекфенција на движење на
моторни возила низ Општина Ресен и тип на возила со цел да се

пресметаат емисиите од мобилни извори

Цел: Пресметување на емисии од мобилни извори

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Креирање на база
на податоци за
мобилние извори на
загадувачки
материи

Изработка на
инвентар на
загадувачки
супстанции во
воздухот од
сообраќајот

II 2017/2018
година

/ Општина
Ресен

/



5. Проблем: Недостаток на следење на емисиите на загадувачки материи
во воздух од индустриските објекти во Општина Ресен

Цел: Воспоставување на база на податоци за емисии од стационарни извори

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Креирање на база
на податоци за
индустриските
капацитети на ниво
на општината и
емисите кои се
јавуваат од тие
стационарни извори
на загадувачки
материи во воздух

Воспоставување на
систем за
евидентирање,
следење на
емисиите во
воздухот од
стационарниизвори
на загадувачи

Изработка на
катастар и карта на
загадувачи на
воздухот во
општината

Примена на
законската одредба
“загадувачот плаќа„

Обуки на кадар, од
општинската
администрација

II

II

2017/2018
година

2017/2018
година

15.000,00
денари

15.000,00
денари

Општина
Ресен во
соработка
со
МЖСПП

Општина
Ресен во
соработка
со
МЖСПП

Буџет на
Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен

6. Проблем: Недоволна меѓусекторска соработка во управувањето со
воздух

Цел: Подобрено управување со квалитетот на воздухот

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Воспоставување
на меѓусекторска
соработка и
формирање на
стручно тело за
разгледување на
работите од
областа на
квалитет на
воздух

Покренување на
иницијатива

Подготовка на
Програма за
работа на
стручното тело

Формирање на
стручните работни
групи на
волонтерска
основа

II

II

II

2017/2018
година

2017/2018
година

2017/2018
година

/

/

/

Општина
Ресен

МЖСПП

Министерство
за здравство

/

/

/



Тематска област – Води

1. Проблем: Недостаток на релевантни податоци за квалитет на водите за
различна намена

Цел: Предвидување мерки за подобрување на квалитетот на водите

Мерки Активност Приорите
т

Време за
реализација

Предвиде
н буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Воспоставување
на интегриран
систем на
спречување и
контрола на
загадувањата
(ИСКЗ)

Мониторинг на
квалитет на
ефлуент

Мониторинг на
квалитетот на
водите

Контрола над
спредување на
законските обврски
за поднесување
барање за
добивање на
интегрирани
еколошки дозволи

Контрола над
имплементација на
ИСКЗ дозволите

Континиурано
следење на
квалитетот на
отпадните води од
индустријата

Доставување
редовни податоци
од страна на
индустрискиот
сектор за
извршените
мерење на
квалитетот на
отпадните води

Континиурано
следење на
квалитетот на
површинските води

I

I

I

I

I

Континиурано

Континиурано

Континиурано

Континиурано

Континиурано

/

/

/

/

/

Општина
Ресен

МЖСПП

Општина
Ресен

МЖСПП

Индустриски
инсталации

Индустриски
инсталации

центар за
јавно
здравство

/

/

Инсталаци
и

Инсталаци
и

центар за
јавно
здравство

2. Проблем: Нерегулирање на речните корита во руралниот дел на
општината

Цел: Елиминирање на можноста за поплави

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Уредување на
коритата на
реките во
руралниот дел на
општината

Изработка на
техничка
документација и
уредување на
кориата на реките

I 2017/2020
година

Во
зависност
од
предмер
пресметката

Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен



3. Проблем: Недостаток на планови и програми занамалување на
згадувањето на водите и унапредување на квалитетот на водните

системи

Цел: Обезбедување на подобар статус на водите

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Имплементација
на Законот за
води

Изработка на План
и Програма за
управување со
сиситемот на
водоснабдување,
собирање и
пречистување на
отпадните води

Воспоставување на
систем за
управување со
водоснабдителни
системи во сите
рурални средини во
општината

I

I

2018 година

2018 година

/

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен

ЈКП Пролетер

/

/

4. Проблем: Некомплетираност на системот за водоснабдување

Цел: Покриеност на целата општина со примарна и скундарна водоводна мрежа

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Имплементација
на План и
Програма за
управување со
водоснабдителн
и системи

Доизградба и
реконструкција
на градската и
селската
водоводната
мрежа

I 2018/2021
година

Во
зависност
од предмер
пресметка и
согласно
техничката
документац
ија

Општина
Ресен

ЈКП Пролетер

Буџет на
Општина
Ресен

Буџет на
Влада на
РМ

Програма
за животна
средина на
МЖСПП и

Донации

5. Проблем: Загадување на површинските и подземните води поради
недостаток на колекторска мрежа

Цел: Унапредување на состојбата со изградба на колекторски систем

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Изградба,
рекунструкција и
доизградба на

Подготовка на
потребната
техничка

I 2017/2021
година

Во
зависност



колекторски
систем и систем
за одведување на
атмосферските
води

Континуирано
следење на
квалитетот на
водата

документација

Подготовка на План
за следење и
мониторинг за
заштита на
квалитетот на
водата од различни
влијание

I 2017/2021
година

од предмер
пресметка

60.000,00
денари

Општина
Ресен

ЈКП Пролетер

и одговорните
(со Закон)
институции

Буџет на
Општина
Ресен

Буџет на
МЖСПП

6. Проблем: Некомплетирање на системот за собирање и третман на
отпадни и атмосферски води во руралните средини

Цел: Покриеност на целата општина со примарна и секундарна канализациона и
атомсферска мрежа

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Превиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Изградба на
примарна и
секундарна
канализациона и
атмосферска
мрежа во
руралните
средина на
подрачјето на
општината

Подготовка на
потребната
техничка
документација

I 2017/2021
година

Во
зависност
од
предмер
пресметка
и во
согласност
со
техничката
документа
ција

Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен

Буџет на
влада на
РМ

Програма
за животна
средина на
МЖСПП

7.Проблем: отсуство на предтретман на отпадните индустриски води

Цел: подобрување на квалитетот на водата во главниот реципент и подземните
води

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

одговорна
институција

извори на
финансии

Воспоставување
интегриран
систем на
спречување и
контрола на
загадувањата
(ИСКЗ)

Контрола над
спроведување на
законските обврски
од страна на
индустриските
капацитети и други
стпански субјекти

I
2017/2021
година /

Општина
Ресен /



Тематска област – Бучава

1. Проблем: Несоодветно управување со бучавата

Цел: намалување на комунална бучава

Мерки Активност Приоритет време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Спроведување на
законодаството за
бучава, Законот
за заштита од
бучава во
животната
средина

Изготвување на
План и Програма за
заштита од бучава

Иработка на
стратешки карти за
заштита од бучава
и акциони планови
за агломераците и
населени места,
врз база на тие
стратешки карти

I

I I I

2018 година

2017/2021
година

90.000,00
денари

120.000,00
денари

Општина
Ресен

МЖСПП

Општина
Ресен

МЖСПП и
МТС

Буџет на
Општина
Ресен

Програма
за животна
средина на
МЖСПП

МТС

Тематска област – Природа

1. Проблем: Недостаток на кадровски и финансиски капацитети за
реализација активности од областа на заштита на биолошката

разновидност

Цел: Комплетна имплементација на барањата од законска и стратешка рамка за
заштита на биолошката разновидност

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институтција

Извори на
финансии

Унапредување на
работењето на
Секторот за
животна средина
преку нови
вработување со
цел поквалитетна
имплементација
на новиот Закон
за заштита на
природата

Формирање на
реална буџетска
линија,
( јасен Буџет ),
намената за реално
инвестирање во
активности за
градење на
капацитетите на
општината според
новата законска
регулатива

Јакнење на
капацитетите
општинската
инспекција и
реорганизација на
чуварската служба

I 2017/2018
година

300.000,00
денари

Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен



2. Проблем: Непостоење на вердостојни податоци за користење на
земјиштето

Цел: Воспоставување на систем за планирање на развој во близина на
заштитеното подрачје

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Ублажување на
ефектите од
земјоделското
производство во
близина на ППЕ

Евидентирање на
земјоделски и
други активности
во близина на
ППЕ и рураниот
дел на општината

Определување и
поставување на
јасна граница на
ППЕ

Ажурирање на
катастар на
земјоделски и други
активности

Подигање на
јавната свест на
засегнатото
локално население

I

II

I

2018 година

2017/2021
година

2017/2021
година

60.000,00
денари

300.000,00
денари

60.000,00
денари

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен и
донатори

Буџет на
Општина
Ресен и
донатори

3. Проблем: Недостаток на истражување, конзервациски активности и
мониторинг

Цел: Соработка со научни институции, невладини организации и студентски
здруженија

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Унапредување на
научно и стручно
истражување во
природата, со
посебен акцент на
заштитеното
подрачје ППЕ

Воспоставување
на систем за
мониторинг и база
на податоци

Изработка на
Програма за
научно-
истражувачки
активности

Потпишување на
меморандуми со
НВО-и, научни
институции и други

Воспоставување
контакти и
остварување
соработка со
меѓународни
институции за
наука и заштита на
природата

Изработка детална
Програма за
мониторинг и база

I

I

I

II

2017/2018
година

2017/2018
година

2017/2018
година

2017/2021
година

/

/

/

100.000,00
денари

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Општина
Ресен

/

/

/

Буџет на
Општина



на податоци за
биолошката
разновидност на
подрачјето на
општината

Детално картирање
на стаништата и
заедниците

II 2017/2018
година

300.000,00
денари

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Ресен

Буџет на
Општина
Ресен и
донатори

4. Проблем: Слаба информираност на граѓаните за обврските кои
произлегуваат од законската регулатива за заштита на биолошката

разновидност

Цел: зголемена свест кај граѓаните за биолошката разновидност

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Подигање на јавната
свест кај локалното
население за
негативното
влијание од
намерни пожари

Подигање на јавната
свест кај локалното
население зас
заначењето на
билошката
разновидност

Подигање на
јавната свест
преку
побликација на
брошури,
директни средби
со локалното
население

Контрола преку
обиколки по
специјално
дизајниран
протокол на
чуварската
служба

Креирање на
едукациска
Програма за
локалното
население и
одржување на
едукативни
предавање во
основните и
средните
училишта

I

I

I

Континиурано

Континиурано

2017/2018
година

/

/

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Општина
Ресен

/

/

/



Тематска област – Почва и искористување на земјиштето

1. Проблем: Постоење диви депони

Цел: Намалување/отстранување на штетните влијанија од дивите депони врз
квалитетот на почвата

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Евидентирање и
расчистување на
дивите депонии

Анализа на
теренот и
проценка  на
ризикот

Проценка на
капацитетите на
сите диви
депонии на
подрачјето на
општината

Подготовка на
план за
затворање на
дивите депонии и
нивна
ревитализација

I

I

I

2017 година

2017 година

2017 година

/

/

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Општина
Ресен

/

/

/

Мониторинг над
спроведување на
планот за
затворање и
ревитализација на
дивите депонии

Изработка на
план за редовен
и вонреден
мониторинг

Обезбедување
на технички
средства за
мониторингот

Извршување
редовна
инспекција на
терен

II

II

II

2017 година

2017 година

2017 година

/

100.000,00
денари

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Општина
Ресен

Буџет на
Општина
Ресен

2. Проблем: Загадување на почвата

Цел: Подобрен квалитет на почвата

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институтција

Извори на
финансии

Намаливање на
загадување на
почвата

Дефинирање на
изворите на
загадување на
почвата

Изработка на
План за
намалување на
загадувањето на
почвата со
предлог мерки

I

I

2017/2018
година

2017/2018
година

/

100.000,00
денари

Општина
Ресен

Општина
Ресен

/

Буџет на
Општина
Ресен

Буџет на



Имплементација
на планот

II 2019/2021
година

50.000,00
денари

Општина
Ресен

Општина
Ресен

3. Проблем: Отсуство на целосна и правилна имплементација на
релевантните закони во областа заштита на почвата и правилно

користење на земјиштето

Цел: Целосна и правилна имплементација на законите

Мерки Активност Приоритет Време за
реализација

Предвиден
буџет

Одговорна
институција

Извори на
финансии

Унапредување и
контрола на
примента на
законодаство во
областа заштита на
почвата

Зајакнат
инспекциски
надзор

Расчистување и
ревитализација на
зафатените
површини со
депонии,
паркирани возила
и сеча

I

II

Континиурано

2017/2018
година

/

/

Општина
Ресен

Општина
Ресен
ЈКП
Пролетер

/

/

За реализација на мерките и активностите содржани во Планот за
реализација на ЛЕАП на Општина Ресен во периодот од 2017-2022 потребни
се вкупно финансиски средства во висина од 14.440.000,00 денари кои ќе
бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен, МЖСПП, домашни и
странски донатори, проекти финансирани од страна на ЕУ и др.



15. Релевантна законска регулатива

1. Закон за животната средина
2. Закон за локална самоуправа
3. Закон за територијална организација на локалната самоуправа во РМ
4. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
5. Закон за просторно урбанистичко планирање
6. Закон за градежно земјиште
7. УП и УПД на подрачјето на Општина Ресен
8. Закон за квалитет на амбиенталниот воздух
9. Закон за води
10. Закон за здравствена заштита
11. Закон за управување со отпад
12. Закон за комунални дејности
13. Закон за заштита од бучава во животната средина
14. Закон за заштита на културното наследство
15. Закон за заштита на природата и
16. Сите уредби, правилници и подзаконски акти кои произлегуваат од погоре спомнатите

закони.

16. Релевантни ЕУ директиви

 Сектор управување со отпад
1. Рамковна директива за отпад (2006/12/ЕС)
2. Директива за опасен  отпад (91/689/EЕС) дополнета со директива (94/31/ЕС)
3. Директива за депонии (99/31/ЕС), дополнета со регулативата (ЕС/1882/2003)
4. Директива за пакување и  отпад од пакување (94/62/ЕС), дополнета со регулативата

(EC/1882/2003), директивата (2004/12/ЕС) и директивата (2005/20/ЕС)
5. Директива за согорување на отпад (2000/76/ЕС)
6. Директива за отпадна електрична и електрична опрема (2002/96/ЕС), дополнета со

директивата (2003/108/ЕС)
7. Директива за отпадни масла (75/439/ЕЕС), дополнета со директивите (80/101/ЕЕС),

(91/692/ЕЕС) и директивата (2000/76/ЕС)
8. Директива за управување со отпад од индустрија за екстракција на минерални

суровини (2006/21/ЕС)

 Сектор квалитет на воздух
1. Рамковна директива за квалитет на амбиентален воздух (96/62/ЕС), дополнета со

регулативата (ЕС/1882/2003)
2. Директивата за информирање корисници (1999/94/ЕС), дополнета со директивата

(2003/78/ЕС)
3. Директивата за граничните вредности во амбиенталниот воздух (1999/30/ЕС),

дополнета со директивата (2001/744/ЕС)
4. Директивата за квалитет на бензин и дизел горива (98/70/ЕС), дополнета со

директивата (2000/71/ЕС), (2003/10/ЕС) и регулативата (ЕС 1882/2003)

 Сектор квалитет на води
1. Рамковна директива за вода (2000/60/ЕС), дополнета со одлуката 2455/2001/ЕС
2. директивата за урбани отпадни води (91/271/ЕЕС), дополнета со директивата

(98/15/ЕС) и регулативата (ЕС) 1882/2003
3. директивата за вода за пиење (98/83/ЕС), дополнета со регулативата (ЕС) 1882/2003
4. директивата  за вода за капење (2006/7/ЕС)
5. директивата за мил од канализација (86/278/ЕЕС)
6. директивата за подземни води (80/68/ЕЕС), дополнета со директивата (91/692/ЕЕС)



 Сектор хоризонтално законодавство
1. директивата  за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/ЕС)
2. директивата за пристап до информации за животната средина (2003/4/ЕС)
3. директивата  за учество на јавноста во однос на изготвување на одредени планови и

програми и дополнување на директивата за учество на јавноста и пристап до правда
(2003/35/ЕС)

4. директивата за ИСКЗ (96/61/ЕС), дополнета со директивата (2003/35/ЕС) и
директивата (2003/87/ЕС) и регулативата (ЕС/1882/2003)

 Сектор природа и шуми
1. директивата за зачувување на природните живеалишта и дивата флора и фауна

(92/43/ЕЕС), дополнета со директивата (97/266/ЕС).
2. директивата за диви птици (97/409/ЕЕС), дополнета со директивата (81/854/ЕЕС),

(85/411/ЕЕС), (91/244/ЕС), (94/24/ЕС), (97/49/ЕС) и регулативата (ЕС/807/2003)
3. Регулатива за загрозени видови (ЕС) 338/97 и другите дополнувања

 Сектор бучава
1. директивата за оцена и управување со бучавата во животната средина (2002/49/ЕС)
2. директивата  за бучава од моторни возила (92/97/ЕЕС), дополнета со директивата

(92/97/ЕС)
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