
Врз основа на член 68 став2 од Уставот на Република Македонија, 
Укажувајќи на алармантната состојба co опстанокот на Дојранското Езеро, 
Знаејќи дека езерото е дел од нашето природно наследство и наша обврска кон идните 

генерации,  
Свесни дека без дирекни мерки од страна на државата и координирана општествена ак-

тивност, спасот на Дојранското Езеро е невозможен, 
Утврдувајќи ја потребата од водење дирекна и активна еколошка политика кон ова на-

ше Езеро и 
Тргнувајќи од неопходноста за давање општи насоки за спас на Дојранското Езеро, 
Собранието на Република Македонија нa седницата одржана на 20 септември 1995 го-

дина, донесе 
 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 

 
I 

1.Собранието на Република Македонија констатира дека врз основа на бројни причини 
предизвикани од природните услови, но и од човековата негрижа, Дојранското Езеро е во 
процес на постапно изумирање и губење на својство на езеро.  

2. Вкупното количество вода во Езерото од некогашните околу 280 милиони м3, денес 
се проценуваат на само околу 100 милиони м3 или околу една третина од поранешното ко-
личество вода. 
Оваа состојба мошне негативно влијае врз опстанокот на Езерото и врз нарушувањето 

на еколошкиот систем во регионот и пошироко. 
3. Покрај овие последици, причинети се и поголеми штети на туризмот, угостителство-

то и рибарството од што традиционално опстојува поголем дел од населението во крај-
брежјето и регионот. 

 
II 

4. Собранието на Република Македонија утврдува дека Република Македонија има ин-
терес за опстанок на Дојранското Езеро. 
За оваа цел укажува дека е неопходна координирана активност на Собранието на Ре-

публика Македонија, Владата на Република Македонија и други државни институции, ка-
ко и соработка co заинтересираните невладини и неполитички здруженија и организации. 

5. Проблемот на спасот и опстанокот на Дојранското Езеро треба да се уреди со посе-
бен закон и со тековни мерки од страна на Владата на Република Македонија. 

 
III 

6. Собранието на Република Македонија укажува на потребата на Владата на Републи-
ка Македонија да предложи донесување на закон за заштита на Дојранското Езеро во кој 
ќе се предвиди решение за заштита на Езерото преку дотур на нови води или во соработка 
со Република Грција да предложи соодветно решение за заштита на Дојранското Езеро. 

7. Потребно е Собранието на Република Македонија  и Владата на Република Македо-
нија да преземат мерки за запознавање на соодветните меѓународни институции и органи-
зации со еколошка катастрофа на Дојранското Езеро и да пристапат кон посоодветна ин-
тернационализација на овој проблем. 
Проблемот за спасот и заштитата на Езерото треба да биде дел од пакетот на преговори 

со Република Грција. 
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8. За решавање на овој еколошки проблем се потребни соодветни финансиски средства 
кои треба да се обезбедат од повеќе извори (Буџетот на Република Македонија, местен са-
мопридонес, меѓународни фондови за еколошки намени, средства од заинтересирани 
правни и физички лица, па дури и меѓународно задолжување). 

9. Политиката утврдена со оваа резолуција треба да биде еден од приоритетите на Соб-
ранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија во водење на раз-
војната и тековната политика. 

 
IV 

10. Оваа резолуција ќе се објави во,,Службен весник на Република Македонија�. 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Број 08-3189/1                               Претседател  

20 септември 1995 година                 на Собранието на Република  
    Скопје                                   Македонија, 
                           Стојан Андов, с.р. 


