
И З В Е С Т У В А Њ Е  

за изработка на Нацрт - Закон за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено подрачје 

во категорија II - Национален парк 
 

1. Назив на Министерството: Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) 

2. Проблем: Согласно барањето од член  92 став 5 од Законот за заштита на природата изработена  е Студија 

за валоризација на Шар Планина. Врз основа на податоците од студијата, а земајќи ги предвид специфичните 

природни убавини, богатиот и ендемичен растителен и животински свет, геодиверзитетот, хидролошките 

карактеристики, пејзажните и пределните вредности, се наметнува заклучокот дека Шар Планина ги исполнува 

критериумите да биде прогласена за заштитено подрачје од II категорија - Национален парк. 

МЖСПП врз основа на Студијата изготви Информација за потрeбата од прогласување на дел од  Шар Планина 
за заштитено подрачје во категоријата Национален парк и истата ја достави на мислење до единиците на 
локалната самоуправа, релевантните државни институции и Владата на РСМ. 
Владата на Четириесет и деветтата седница, одржана на 5 мај 2020 година ја разгледа и усвои Информацијата, 
ја донесе Одлуката за прифатливоста на предлогот за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено 
подрачје во категорија II - Национален парк и  го задолжи МЖСПП да спроведе јавна расправа по предлогот, 
да го изготви конечниот акт за прогласување (Закон за прогласување на дел од Шар Планина за Национален 
парк) и конечниот предлог да го достави до Владата. 
 

3. Цел: Заради исклучителните природни вредности, делови од Шар Планина се идентификувани како еден од 

најзначајните подрачја за зачувување на природата на национално, регионално и Европско ниво. Со 

прогласувањето на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категоријата Национален парк ќе се 

овозможи унапредување на заштитата, зачувувањето и одржливото користење на природните вредности и 

зголемување на површината на заштитени подрачја на национално ниво (за околу 2,1 %), односно од 

сегашните 8,9% на 11%. Тоа ќе придонесе кон унапредување на имплементација на Aichi целите од 

Конвенцијата за биолошка разновидност (CBD) и другите конвенции за заштита на природата (Bern, CITES, 

Bonn, Ramsar и др.), прогрес во исполнување на целите и акциите од Националната стратегија за заштита на 

природата со Акционен План (2017-2027) и Националната стратегија за биолошка разновидност со Акциски 

План за период (2018-2023), прогрес во имплементација на ЕУ директивите за живеалишта и птици, 

унапредување на прекугранична соработка во областа на заштита на природата со Косово и Албанија, развој 

на екотуризмот и локалната економија и др. 

Дел од Шар Планина е вклучен во Националната Емералд мрежа, којашто произлегува од обврските на 

државата за имплементација на Конвенцијата за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа 

(Бернска Конвенција). Шар Планина претставува и потенцијално идно Натура 2000 подрачје. 

4. Временска рамка за изготвување на актот: 

- Мај 2020 година – Одлука за прифатливост на предлогот за прогласување на дел од Шар Планина за 

заштитено подрачје во категорија II - Национален парк (Службен весник на Република Северна 

Македонија бр.116/2020); 

- Јуни 2020 – Август 2020 – состаноци за размена на податоци со засегнатите страни и подготовка на 

ажурирана верзија на Студијата за валоризација на Шар планина; 

- Август 2020 година – подготовка на Нацрт на Закон за прогласување на Шар планина за национален 

парк и Извештај за проценка на влијанието на регулативата; 



- Септември 2020 година - Објава на Нацрт на Законот за прогласување на Шар Планина за Национален 

парк и Извештајот за проценка на влијанието на регулативата на веб страницата на МЖСПП и Енер и 

најава за јавни расправи; 

- Од 9 септември до 12 октомври – организирање на состаноци, јавни расправи, разгледување на 

доставените забелешки од страна на МЖСПП и работните групи и внесување на доставените 

забелешки; 

- Октомври 2020 година - Објава на втора нацрт верзија на текстот на Законот и ПВР извештајот и 

доставување на актот  до Владата на Република Северна Македонија на меѓуресорска консултација и 

усвојување. 

- Ноември – почеток на собраниска процедура. 

5. Засегнати страни: 

1. Органи на државна управа : 

- Министерство за финансии 

- Секретаријат за законодавство 

- Секретаријат за европски прашања 

- Mинистерство за информатичко општество и администрација 

- Министество за земјоделство шумарство и водостопанаство 

- Министерство за економија 

- Министерство за одбрана 

- Министерство за транспорт и врски 

- Министерство за внатешни работи 

- Министерство за надворешни работи 

- Министерство за култура, Управа за заштита на културно наследство 

- Министерство за локална самоуправа 

- Управа за хидрометеоролошки работи 

- ЈУ Национален парк Маврово 

- Центар за развој на Полошки плански регион 

- Геолошки завод 

2. Единици на локална самоуправа 

- Општина Тетово 

- Општина Гостивар 

- Општина Теарце 

- Општина Боговиње 

- Општина Врапчиште 

- Општина Јегуновце 

- Општина Маврово и Ростуше 

- Совет за развој на  Полошкиот Плански Регион и 

- ЗЕЛС (Заедница на единици на локална самоуправа). 

3. Јавни претпријатија: 

- ЈП Национални Шуми, Скопе и Подружница Тетово и  Подружница Гостивар 

- ЈП за стопанисување со пасишта и  

- ЈП за државни патишта 

4. Агенции: 

- Агенција за планирање на просторот 

- Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија 

- Агенција за промоција и поддршка на туризмот 



 

5. Стопански Комори 

- Стопанска Комора на РСМ 

- Стопанска Комора на Северозападна Македонија 

 

6. Акционерски друштва 

- АД ЕЛЕМ Електрани на Северна Македонија 

- ЕЛЕМ ТУРС 

- АД МЕПСО - Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, 

Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 

електроенергетскиот систем  и 

- ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје 

 

7. Невладини организации кои делуваат во полето на заштитата на животната средина и 

природата. 

6. Начин на вклучување на засегната јавност: 

- Објава на предлог- законот за коментирање на веб страницата на МЖСПП и ЕНЕР, 

- Јавна кампања за информирање и организирање на локални форуми со локалните невладини партнери, 

- Jавни расправи за предлог-законот помеѓу 28 септември и 9 Октомври  2020 година (со дополнителна 

најава и покана за точните локации во јавните гласила и на веб-страницата на МЖСПП) во Тетово, 

Теарце, Гостивар и Боговиње со Врапчиште, отворена за сите заинтересирани страни. 

- Барања мислења и состаноци со владини институции, единици на локална самоуправа и бизнис 

заедницата. 

 

7. Електронска адреса каде засегнатите страни ќе можат да ја преземат електронската верзија на 

предлог измените на законот и нацрт Извештајот за ПВР: 

www.ener.gov.mk 

www.moepp.gov.mk 

 

8. Адреса и/или електронска адреса каде ќе можат да се достават мислењата, забелешките и 

сугестиите: 

infoeko@moepp.gov.mk 

 

9. Одговорно лице за контакт во министерството:  

Весна Индова, раководител на Сектор за ЕУ 

E-mail: v.indova@moepp.gov.mk  

 

Влатко Трпески, раководител на Сектор за природа 

E-mail: v.trpeski@moepp.gov.mk  
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