
                            
 

ИЗВЕШТАЈ  
од јавна расправа по однос Нацрт-Одлука за прогласување на дел од  

Водно за заштитено подрачје  во  категорија V -  Заштитен предел 
 
 
Во согласност со член 95 став (2) од Законот за заштита на природата ("Сл.весник на РМ" бр. 67/04,14/06, 84/07, 35/10, 
47/11, 148/11 , 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 113/18 ) и Нацрт-Записникот од Дваесет и првата седница на 
Владата на Република Северна Македонија (одржана на 17.11.2020 година), Министерството за животна средина и 
просторно планирање (МЖСПП) во соработка со Град Скопје на   03.02.2021 година одржа он-лине јавна расправа по однос 
на Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје  во категорија V -  Заштитен предел.  
 
Јавната расправа беше организирана со цел засегнатите страни да ги дадат своите сугестии, препораки и забелешки по 
однос на Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје  во категорија V -  Заштитен предел. 
 
Јавната расправа ја отвори и водеше независен модератор, кој го претстави дневниот ред.  
 
Потоа следуваше обраќање на Директорот на Управата за животна средина при МЖСПП, кој ги истакна активностите и 
прогресот на МЖСПП во делот на заштита на природа со особен аспект на заштитените подрачја и активностите за 
прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје. 
 
Поздравно обраќање имаше и Шефот на Кабинет на Градоначалникот на Скопје, кој ги истакна активностите на Градот кои 
се однесуваат на Водно. 
 
Од страна на претставник на експертскиот тим кој ја подготвил Студијата за валоризација на заштитеното подрачје парк-
шума Водно (што е во согласност со Законот за заштита на природата и претставува основа за изработка на Предлог-
Одлуката за прогласување на Водно за заштитено подрачје), беа презентирани природните вредности, категоријата на 
заштита, предлог-граници и предлог-зони на идното заштитено подрачје Заштитен предел - Водно. 
 
Преставникот на МЖСПП одржа презентација за постапка за прогласување на Водно за заштитено подрачје и за 
структурата на Нацрт на Одлука за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категорија V - 
заштитен предел. 
 
Јавната расправа беше оценета како мошне успешна, при што се разви широка дискусија меѓу стручната јавност, 
претставници од МЖСПП, невладини организации и другите институции по однос на Нацрт-Одлука за прогласување на дел 



од Водно за заштитено подрачје  во  категорија V- Заштитен предел и притоа се обезбеди транспарентен процес на 
вклучување на јавноста во изработката на актот за прогласување.  
 
Претставници од Шумaраски факултет и невладината организација “Го сакам Водно”  имаа забелешки по однос на Нацрт-
Одлуката за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје во категорија V-заштитен предел, со барање да се 
стопира процесот на нејзино донесување од Владата, поради фактот што треба да се донесе рамковен посебен Закон за 
Водно во кој ќе се регулираат прашањата за  порои, ерозијата, управување со шумите, урбанизација и др.  
 
Од страна на МЖСПП беше истакнато дека ре-прогласувањето на дел од планината Водно претставува обврска од 
националната легислатива за заштита на природа и тоа од: Законот за заштита на природатa, Просторен План на државата, 
Националната стратегија за заштита на природата со Акционен План (2017-2027), Националната стратегија за биолошка 
разновидност со Акциски План за период (2018-2023) и Одлука на Владата на Република Северна Македонија за 
прифатливоста на предлогот за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје (Службен. весник на РСМ 
бр. 275/2020). Согласно Закон за заштита на природатa категоријата V - заштитен предел се прогласува со Одлука на 
Влада.  
 
Исто така беа дадени информации дека иницијативата за прогласување на Водно за заштитено подрачје е покрената од 
страна на Град Скопје, кој до МЖСПП достави Предлог за прогласување на Водно за заштитено подрачје во категоријата 
Заштитен предел заедно со Студија за валоризација на заштитеното подрачје парк-шума Водно. Основен документ за 
изработка на Нацрт-Одлуката е Студијата, изработена од експертски тим и истата е прифатена од Град Скопје. Воедно 
иницијативата за прогласување на дел од Водно е прифатена од страна на Владата на РСМ, која ја усвоила Одлуката за 
прифатливоста на предлогот за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје (Службен. весник на РСМ 
бр. 275/2020). Согласно Законот за заштита на природата, МЖСПП изготви Нацрт на Одлука за прогласување на дел од 
Водно за заштитено подрачје во категорија V-заштитен предел. Со оваа Предлог-Одлука се предлага Град Скопје за 
надлежен субјект за управување со заштитен предел-Водно. 
 
Преставникот на Агенцијата за планирање на просторот истакна дека ја поддржавуа иницијативата на професори од 
Шумарски факултет околу донесување на посебен закон за Водно. 
 
Од преставник на МЖСПП беше одговорено дека Агенцијата за планирање на просторот веќе има дадено позитивно 
мислење по одлуката за прифатливоста и изработка на Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено 
подрачје  во категорија V -  Заштитен предел. 
 
Преставник од НВО ТРИФОР истакна дека планирањето на просторот во Одлуката за прогласување на дел од планината 
Водно за заштитено подрачје во категорија V-заштитен предел е направен од аспект само од природа, а не се земени во 
предвид другите процеси како шумарството. 



 
Преставникот на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) посочи дека не се почитува Законот 
за природа при донесување на оваа Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје  во категорија V 
-  Заштитен предел и дека ја поддржува иницијативата за нов посебен закон за Водно. 
 
 Нацрт-Одлуката за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категорија V-заштитен предел е 
изработена во согласност со Законот за заштита на природата. Исто така беше истакнато дека не постои друг правен акт на 
националнио ниво за прогласување на заштитени подрачја. 
 
Дополнително од страна на експертскиот тим што ја изработуваше студијата беше објаснето дека согласно Законот за 
заштита на природата врз заштитата на природата се применува и Законот за животна средина и одредбите од другите 
закони кои се однесуваат на заштитата на природата. Во врска со искажаните забелешки на јавната расправа за вклучување 
на ерозијата во Нацрт-Одлуката за прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категорија V-
заштитен предел МЖСПП исатакна дека  тоа прашање е регулирано согласно Законот за води. Според овој закон Советот 
на општините и советот на градот Скопје и водостопанствата се должни на територија под нивна надлежност да ги 
определат границите на ерозивното подрачје и подрачјето загрозено од ерозија и да ги утврдуваат мерките и работите за 
заштита на земјиштето од ерозија и уредувањето на пороите, врз основа на техничка документација, што би требало да 
биде дел од Планот за управување на идното заштитено подрачје со кое ќе управува Градот Скопје. 
 
Новинар од Канал 5 праша што ќе се случи со урабнизацијата на Водно со досеганишниот предлог, и дали ќе се земат сите 
коментари.  
 
МЖСПП истакна дека активностите за прашањата за ерозија и урбанизација ќе  бидат опфатени во Планот за управување 
со Заштитен предел - Водно. Планот се изработува согласно Законот за заштита на природата од страна на субјектот за 
управување со заштитено подрачје, во овој случај Град Скопје. Планот содржи сет на програми за унапредување на 
заштитата, зачувувањето и одржливото користење на природните богатства и обезбедување на соодветно и подобро 
управување со заштитеното подрачје. Активностите за ерозија ќе бидат вклучени во овој план. Планот ќе биде донесен на 
транспарентен начин и преку одржување на јавна расправа со сите засегнати страни, по донесување на Одлуката за 
прогласување на дел од планината Водно за заштитено подрачје во категорија V-заштитен предел. 
 
На крај од јавната расправа учесниците беа известени дека доставување на коментари, забелешки и сугестии по однос на 
Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Водно за заштитено подрачје  во  категорија V -  Заштитен предел ќе биде 
отворено до 13 февруари и истите се добродојдени.  
 
Министерството за животна средина и просторно планирање   
04.02.2021 год. 



 
 
 
 
 
 
                        
 
 

Листа на доставени забелешки и мислења од јавноста 

Бр. Лица од кои се 
доставени предлози, 

коментари и забелешки 

Забелешка/Предлог Прифатливост на предлогот 

1. Здружение “Го Сакам 
Водно” и 37 здруженија 
на граѓани  и лица 
 
 
 
 

 
-  Да се стопира Нацрт-Одлуката за 
прогласување на дел од 
планината Водно за заштитено подрачје 
во категорија V - Заштитен предел и итно 
пристапување кон изработка на посебен 
Закон за Водно со формирање на 
експертска 
меѓуресорна комисија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Како обврска од Законот за заштита на 
природата Министерството за животна 
средина и просторно планирање (МЖСПП) 
треба да изврши ревалоризација на сите 
заштитени подрачја и да изготви нови акти 
за прогласување.  
Прогласувањето на дел од планината 
Водно претставува обврска од 
националната легислатива за заштита на 
природа: Закон за заштита на природатa, 
Просторен План на државата., 
Националната стратегија за заштита на 
природата со Акционен План (2017-2027), 
Националната стратегија за биолошка 
разновидност со Акциски План за период 
(2018-2023) и Одлука на Владата на 
Република Северна Македонија за 
прифатливоста на предлогот за 
прогласување на дел од планината Водно 
за заштитено подрачје (Службен. весник 
на РСМ бр. 275/2020). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иницијативата за прогласување на Водно 
за заштитено подрачје е покрената од 
страна на Град Скопје, кој до МЖСПП 
достави Предлог за прогласување на 
Водно за заштитено подрачје во 
категоријата Заштитен предел заедно со 
Студија за валоризација на заштитеното 
подрачје парк-шума Водно. Основен 
документ за изработка на Нацрт-Одлуката 
е Студијата, изработена од експертски тим 
и истата е прифатена од Град Скопје. 
Предлогот за прогласување на заштитниот  
локалитет парк -шума Водно за заштитен 
предел е усвоен на 50-тата  седница на 
Советот на Град Скопје, одржана на 
03.04.2020 година. Во рамките на 
постапката за прогласување на Водно за 
заштитено подрачје МЖСПП достави 
барања до 41  институција за мислења  по 
однос на Информацијата за потребата за 
прогласување на дел од Водно за 
заштитено подрачје  во категоријата 
заштитен предел. МЖСПП  доби  36 
позитивни мислења од институции со  
поддршка за прогласување на Водно за 
заштитено подрачје, додека единствено 
едно негативно мислење, а четири 
институции и покрај ургенцијата не 
доставија мислење. 
Во врска со Водно добиени се позитивни 
мислења од најрелевантните научни и 
стручни институции за заштита на 
природата/биодиверзитетот како што се 
МАНУ, Природно-математички факултет, 
Институт за биологија и Институт за 
географија, Природно-научен музеј на 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- да се пристапи кон изработка на lex 
specialis за Водно, каде ќе се изготви 
соодветното зонирање согласно 
приоритетот на земјиштето и сите закони 
кои се на сила за Водно, како на пример 
Законот за водите, Законот за 
управување со кризи, Законот за 
заштита и спасување, Законот за 
пожарникарството, Законот за 
шуми, Законот за заштита на природа, 
Законот за заштита на културното 
наследство, и со тоа да се одреди каде е 
што забрането, а каде е што дозволено 

Македонија, Хидробиолошки завод, Охрид 
и Националниот совет за заштита на 
природата др. 
МЖСПП во рамки на постапката за 
прогласување на Водно работи 
транспарентно и ги информира сите 
заегнати страни.  Во таа насока е одржана 
јавна расправа, која е оценета како мошне 
успешна, при што се разви широка 
дискусија меѓу стручната јавност, 
претставници од МЖСПП, невладини 
организации и другите институции по 
однос на Нацрт-Одлука за прогласување 
на дел од Водно за заштитено подрачје  во  
категорија V- Заштитен предел и притоа се 
обезбеди транспарентен процес на 
вклучување на јавноста во изработката на 
актот за прогласување.  
 
 
Нацрт-Одлуката за прогласување на дел 
од планината Водно за заштитено 
подрачје во категорија V-заштитен предел 
е изработена во согласност со Законот за 
заштита на природата. 
Во правниот систем на државата не постот 
друг правен акт  за прогласување на 
заштитени подрачја, освен Законот за 
заштита на природата. Врз основа на овој 
закон се прогласуваат сите заштитени 
подрачја, помеѓу кои и за   Водно. Во 
членот 1 став 4 од Законот за заштита на 
природата е утврдено дека “Врз заштитата 
на природата се применуваат и одредбите 
од другите закони кои се однесуваат на 
заштитата на природата”. Притоа во актот 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- да се изработи План за управување 
каде ќе се искористат сите применливи 
работи од повеќето закони каде се 
изработуваат вакви планови, како на пр. 
План за управување со речен слив, План 
за управување со поплави, План за 
управување со заштитено подрачје, 
План за одгледување и заштита на 
шуми, План за управување со културен 

за прогласување се врши повторно 
упатување на обврските за утврдување и 
на граници на подрачје загрозено од 
ерозија и ерозивни подрачја согласно 
Законот за водите заради нивно 
воспоставување во рамките на идното 
заштитено подрачје. 
Согласно  Законот за  заштита на 

природата субјектите задолжени за 

управување со заштитеното подрачје, 

управуваат интегрално со целото 

заштитено подрачје врз основа на сите 

релевантни прописи. Дополнително, покрај 

планот за управување кој ги утврдува 

мерките за заштита, како и дозволените и 

забранети активности, предвидено е и 

донесување на Просторен план за 

подрачјето. 

 
Согласно Законот за заштита на 
природата, План за управување со 
заштитено подрачје подготовува субјектот 
за управување со заштитеното подрачје, 
во конкретниот случај тоа ќе биде Град 
Скопје. Содржината на плановите за 
управување со заштитени подрачја е 
пропишана со член 98 од Законот за 
заштита на природата и подзаконскиот акт 
- Правилник за  содржината на плановите 
за управување со заштитените подрачја и 
годишните програми за заштита на 
природата (Службен весник на РМ бр. 
26/12). Согласно предметниот правилник, 
покрај другите елементи, утврдено е дека 
се содржани и заштитни мерки за заштита 



предел и ќе се одреди која установа е 
најсоодветно да го спроведува 

на пределот, геолошката и биолошката 
разновидност, културното наследство, 
заштита на карактеристичните предели, 
како и систем на мерки и активности за 
заштита од пожари и други природни 
катастрофи. 
Прашањата поврзани со шумите, поплави, 
заштита од ерозија и порои ќе бидат 
опфатени во акции од програмите на 
Планот за управување.  

2. Проф. д-р Иван Блинков, 

Универзитет „Св. Кирил  

и Методиј“ Скопје, 

Факултетот за шумарски 

науки, пејзажна 

архитектура и 

екоинженеринг „Ханс Ем“  

 

- Да се стави во мирување Нацрт 
одлуката 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Како обврска од Законот за заштита на 
природата МЖСПП треба да изврши 
ревалоризација на сите заштитени 
подрачја и да се изготви нови акти за 
прогласување.  
Прогласувањето на дел од планината 
Водно претставува обврска од 
националната легислатива за заштита на 
природа и тоа од: Закон за заштита на 
природатa, Просторен План на државата., 
Националната стратегија за заштита на 
природата со Акционен План (2017-2027), 
Националната стратегија за биолошка 
разновидност со Акциски План за период 
(2018-2023) и Одлука на Владата на 
Република Северна Македонија за 
прифатливоста на предлогот за 
прогласување на дел од планината Водно 
за заштитено подрачје (Службен. весник 
на РСМ бр. 275/2020). 
Иницијативата за прогласување на Водно 
за заштитено подрачје е покрената од 
страна на Град Скопје, кој до МЖСПП 
достави Предлог за прогласување на 
Водно за заштитено подрачје во 
категоријата Заштитен предел заедно со 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Да се подготви ургентно Закон за Водно 
(каде би се ставиле и одредби како да се 

Студија за валоризација на заштитеното 
подрачје парк-шума Водно. Основен 
документ за изработка на Нацрт-Одлуката 
е Студијата, изработена од експертски тим 
и истата е прифатена од Град Скопје 
Согласно  Законот за  заштита на 
природата субјектите задолжени за 
управување со заштитеното подрачје, 
управуваат интегрално со целото 
заштитеното подрачје. 
Прашањата поврзани со шумите,  
поплави, заштита од ерозија и порои ќе 
бидат опфатени  во акции од програмите 
на Планот за управување.  
Согласно член 135 од Законот за води,  
Советот на општините и советот на градот 
Скопје и водостопанствата се должни на 
територија под нивна надлежност да ги 
определат границите на ерозивното 
подрачје и подрачјето загрозено од 
ерозија и да ги утврдуваат мерките и 
работите за заштита на земјиштето од 
ерозија и уредувањето на пороите, врз 
основа на техничка документација, што би 
требало да биде дел од Планот за 
управување на идното заштитено 
подрачје. Заради тоа е предвидена 
обврска за нивно воспоставување пред 
донесување на Планот. 
 
 
 
Со Законот за заштита на природата се 
регулира прогласувањето и се определува 
категоријата на заштита. Во членот 1 став 
4 од Законот за заштита на природата 



направи План за управување со сите 
аспекти), а во меѓуресорската група би 
учествувале претставници од МЖСПП 
(природа, води, просторно планирање), 
МЗШВ 
(шуми, земјоделско земјиште), МТВ 
(поради објектите под нивна 
надлежност), ЦУК (кој застапува и 
интереси на одбраната до одредено 
ниво, а и природните непогоди) и др. 
 
 
 
 
 
 
- Да се подготви Просторен План за 
Водно (каде зонирањето би било 
согласно барањата од сите закони со 
приоретизација). Доколку, поради 
важноста на постојниот и методологијата 
за подготовка на нов ПП на РСМ, е ова 
отежнато, тогаш тоа идно зонирање 
треба да се вметне како обврска во 
Планот за управување). 
 
 
 
 
- Да се подготви План за управување со 
Водно (план во кој ќе се вметнат сите 
акции)  
 

пропишано е дека “Врз заштитата на 
природата се применуваат и одредбите од 
другите закони кои се однесуваат на 
заштитата на природата”. 
Содржината на плановите за управување 
со заштитени подрачја е пропишана со 
член 98 од Законот за заштита на 
природата и подзаконскиот акт - 
Правилник за  содржината на плановите 
за управување со заштитените подрачја и 
годишните програми за заштита на 
природата (Службен весник на РМ бр. 
26/12)   
 
Согласно член 103 од Законот за заштита 
на природата заради уредување и 
користење на просторот на категориите на 
заштитени подрачја по потреба се 
донесува Просторен План. Во наведениот 
член се пропишува содржината на 
Просторниот План на заштитено подрачје. 
Со Одлуката за прогласување на Водно за 
заштитено подрачје е предвидена обврска 
за донесување Просторен план. 

 

Согласно Законот за заштита на 
природата, План за управување со 
заштитено подрачје подготовува субјектот 
за управување со заштитеното подрачје, 
во конкретниот случај тоа ќе биде Град 
Скопје.  
 Содржината на плановите за управување 
со заштитени подрачја е пропишана со 
член 98 од Законот за заштита на 
природата и подзаконскиот акт - 
Правилник за  содржината на плановите 



за управување со заштитените подрачја и 
годишните програми за заштита на 
природата (Службен весник на РМ бр. 
26/12). Согласно предметниот правилник, 
покрај другите елементи, утврдено е дека 
се содржани и заштитни мерки за заштита 
на пределот, геолошката и биолошката 
разновидност, културното наследство, 
заштита на карактеристичните предели, 
како и систем на мерки и активности за 
заштита од пожари и други природни 
катастрофи. 
Прашањата поврзани со шумите, поплави, 
заштита од ерозија и порои ќе бидат 
опфатени  во програмите на Планот за 
управување, кој е со важност од 10 години. 



3. МЗШВ 
Сектор за шумарство и 
ловство 

Не е постапено согласно  Одредбите од 
член  95 став (1) од Законот за заштита 
на природата и Заклучок на Влада на  
РСМ (28.09.2011) 
 

Основен рамковен закон кој ја регулира 
материјата од областа на заштита на 
природата е Законот за заштита на 
природата. Согласно овој закон, 
Министерството за животна средина и 
просторно планирање има обврска да 
изврши ревалоризација на заштитените 
подрачја, заштитени пред денот на 
отпочнувањето на примената на законот и 
да изготви нови акти за прогласување.  
Националниот совет за заштита на 
природа  даде позитивно мислење по 
однос на предлогот за прогласување на 
заштитено подрачје Водно  и  Нацрт на 
Одлуката за прогласување на дел од 
планината Водно за заштитено подрачје 
од категорија V - Заштитен предел. 
Заклучокот на Владата од  28.09.2011 
година  не е во согласност со 
националната легислатива за заштита на 
природата. 
Основа за прогласување на заштитени 
подрачја се Законот за заштита на 
природата, Националната стратегија за 
заштита на природата со Акционен План 
(2017-2027), Националната стратегија за 
биолошка разновидност со Акциски План 
за период (2018-2023)  и Просторниот 
План на државата. 
 
Во постапката за прогласување на 
заштитени подрачја МЖСПП обезбедува 
мислење од релевантни научни и стручни 
институции, меѓу кои и сите институции 
кои согласно закон номинираат член во 
Националниот совет за природа. 



МЖСПП достави барања до 41  
институција за мислења  по однос на 
Информацијата за потребата за 
прогласување на дел од Водно за 
заштитено подрачје  во категоријата 
заштитен предел. МЖСПП  доби  36 
позитивни мислења од институции со  
поддршка за прогласување на Водно за 
заштитено подрачје. МЖСПП во рамки на 
постапката за прогласување на Водно 
работи транспарентно и ги информира 
сите заегнати страни.  Во таа насока е 
одржана јавна расправа, која е оценета 
како мошне успешна, при што се разви 
широка дискусија меѓу стручната јавност, 
претставници од МЖСПП, невладини 
организации и другите институции по 
однос на Нацрт-Одлука за прогласување 
на дел од Водно за заштитено подрачје  во  
категорија V- Заштитен предел и притоа се 
обезбеди транспарентен процес на 
вклучување на јавноста во изработката на 
актот за прогласување.  
 
Покрај ова МЖСПП бара мислења од 
релевантни државни институции по однос 
на прогласување на заштитени подрачја 
во две дополнителни постапки, односно на 
ниво на нацрт-закон или нацрт-одлука и 
предлог-закон или предлог одлука, кои се 
поставуваат на ЕНЕР и Web страната на 
МЖСПП. 



4. Здружение на граѓани - 
Трифор 

 
- Вклучување на Националниот совет за 
заштита на природата 
 
-Потребна е подетална прифатеност на 
екосистемски услуги по меѓународни 
класификации (CICES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Безбедноста на граѓаните и населбите е 
минимизирано во Студијата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Одговорот е даден во претходното 
прашање  
 
Тоа  не  е предмет   на  разгледување. 
Нацрт-Одлуката е изготвена согласно  
Закон за заштита на природата .  
Содржината на Актот за прогласување на 
заштитено подрачје е дефиниран во член 
92 став  (7) од овој закон.  
МЖСПП  работи на  идентификација,  
мапирање и  воспоставување на 
екосистемски услуги на национално ниво 
преку  проектот: Програмата за заштита на 
природата, Фаза II, а Факултетот за 
шумарски науки, пејзажна архитектура и 
екоинженеринг Ханс-Ем   е   партнер во 
Програмата. 
 
 
Студијата  не  е  предмет на 
разгледување, бидејќи таа е усвоена од 
Совет на Град Скопје и подлежела 
претходно на консултации. Нацрт-
Одлуката е изготвена согласно  Закон за 
заштита на природата .  Содржината на 
Актот за прогласување на заштитено 
подрачје е дефиниран во член 92 став  (7) 
од овој закон. Безбедноста на граѓаните е 
регулирана со други закони . Согласно  
Законот за заштита на природата е 
утврдено дека “Врз заштитата на 
природата се применуваат и одредбите од 
другите закони кои се однесуваат на 
заштитата на природата”. 
 



- Со предлог новата граница се 
овозможува ослободување на површини 
кои би се урбанизирале 
 

Ова прашање ќе се регулира со Планот за 

управување, што е во надлежност на 

субјектот за управуање, во овој случај тоа 

е Град Скопје. До донесување на Планот 

за управување не е дозволена изградба на 

нови објекти, доградба и надградба на 

постојните и проширување на урбаните 

опфати на населените места на 

територијата на заштитениот предел - 

Водно. 

5. Група на граѓани од 
населба Трнодол, 
о.Карпош 
 

Границата на заштитниот предел 
односно (зоната на активно користење) 
да биде проширена до последниот ред 
на куќи над населбата 
 
Модификација на нацрт одлуката во 
делот  III:  Режим на заштита , со 
вметнување дека се забранува секое 
ново градење во зоната на активно 
користење ( на пример:  ново домување 
или нови објекти за туристичка намена) 
 
Да се наведат причините врз кои е  
предложена границата на заштитниот 
предел во делот према населба  
Трнодол 
 
 

Границата оди според ГУП-от, над 
урбанизираниот дел или урбаното 
земјиште.  
 
 
До донесување на Планот за управување 
не е дозволена изградба на нови објекти, 
доградба и надградба на постојните и 
проширување на урбаните опфати на 
населените места на територијата на 
заштитениот предел - Водно. 
 
 
Овде границата оди според ГУП-от, над 
урбанизираниот дел или урбаното 
земјиште, според препораките и 
упатствата од Град Скопје и Општина 
Карпош, наведени од експертскиот тим за 
изработка на Студија за валоризација на 
заштитеното подрачје парк-шума Водно. 
 
 



6. ЗГ НАТИВА  
с.Долна Матка 

- Стопирање на Нацрт-одлуката за 
прогласување на дел од планината 
Водно за заштитено подрачје во 
категорија V – Заштитен предел, како и 
за итно пристапување кон изработка на 
посебен Закон за Водно, со формирање 
на експертска меѓуресорна комисија 
 
- Процедурата за прогласување на 
Водно за заштитено подрачје да се води 
паралелно со најавениот закон за 
заштита на Матка, бидејќи се работи за 
една неразделна целина, која не 
случајно е предмет на анализа во 
Студијата за валоризација на Матка и 
Водно како заштитено подрачје 
иницирана од УНДП 
 

На ова прашање е одговорено погоре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постапката за прогласување на Кањон 
Матка за заштитено подрачје е во тек.  
Изготвени се две посебни студии за 
валоризација на Водно и Матка, Тоа   се 
две  различни постапки за прогласување 
на заштитени подрачја кои се водат од 
страна на МЖСПП во согласност со 
Законот за заштита на природата, 
согласно категоријата на заштита. Идното 
функционирање на двете заштитени 
подрачја ќе се одвива со меѓусебна 
соработка и усогласување. 
 

7. 
 

Томе Велковски 
ул.“50-та Дивизија“ бр.26 
Скопје 

Нацрт - Одлуката е непрецизна и нејасна 
и од доставениот текст а особено од 
приложената мапа не може 
јасно да се утврди точната и прецизна 
граница на подрачјето на заштитените 
зони 
 

Предлог границата на подрачјето и 
предлог зоните можат да бидат побарани 
од субјектот за управување, односно Град 
Скопје за да може  подетално да се  
погледаат.  
 

8. д-р Христијан Талевски 
истражувач на 
археолошки локалитет 
Маркови Кули - Водно 
 

Дали предложените граници за 
заштитеното подрачје 
помунуваат преку локалитетот на 
културно наследство и дали во контекст 
на утврдувањето на 
границите на зоните во рамки на 
предложеното заштитено подрачје е 

 Согласно Законот за заштита на 

природата спомениците на културата во 

рамките на заштитените подрачја уживаат 

заштита соодветна на нивниот статус во 

согласност со закон. 



земено во предвид другото материјално 
културно наследство констатирано на тој 
простор? 
 

9. Управа за 
хидрометеоролошки 
работи  (УХМР) 

-Одложување на одлуката 
 
- Во Нацрт-Одлуката не се вметнати 
претходно дадените забелешки од 
страна на УХМР 
 
 
 
- Подобра заштита на планината Водно и 
изработка на специјален закон за Водно 

Ова прашање е одговорено погоре. 
 
 Нацрт-Одлуката е изготвена согласно  
Закон за заштита на природата . 
Содржината на Актот за прогласување на 
заштитено подрачје е дефиниран во член 
92 став  (7) од овој закон . 
 
На ова прашање е одговорено погоре. 

10. Агенција за планирање 
на простор 

 
Мислење  по Студија за валоризација и 
Предлог Одлука  за прогласување на 
Водно за заштитено подрачје  во 
категоријата заштитен предел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подобра заштита на Водно согласно  нов  
посебен закон за Водно, Просторен План 
и План за управување. 

 
Агенцијата ја поддржува иницијативата за 
прогласување на Водно за заштитено 
подрачје во категоријата заштитен предел, 
со одредени укажувања. 
Агенцијата даде поддршка на 
иницијативата за прогласување на Водно  
во рамки на постапката за  добивање на 
мислење  по однос на Информацијата за 
потребата од прогласување на дел од 
Водно  за заштитено подрачје во 
категоријата заштитен предел (02.06.2020) 
Студијата  не  е предмет  на 
разгледување, а се работи за Нацрт-
Одлука 
 
 
Нацрт-Одлуката за прогласување на дел 
од планината Водно за заштитено 
подрачје во категорија V-заштитен предел 
е изработена во согласност со Законот за 
заштита на природата.. 



Во правниот систем на државата не постот 
друг правен акт  за прогласување на 
заштитени подрачја, освен Законот за 
заштита на природата. Врз основа на овој 
закон се прогласуваат сите заштитени 
подрачја, помеѓу кои и за   Водно.. Во 
членот 1 став 4 од Законот за заштита на 
природата е утврдено дека “Врз заштитата 
на природата се применуваат и одредбите 
од другите закони кои се однесуваат на 
заштитата на природата”. 
Согласно член 103 од Законот за заштита 
на природата заради уредување и 
користење на просторот на категориите на 
заштитени подрачја по потреба се 
донесува Просторен План. Со актот за 
прогласување е предвидено донесување 
на Просторен  план за Водно. 
 
Согласно Законот за заштита на 
природата, План за управување со 
заштитено подрачје подготовува субјектот 
за управување со заштитеното подрачје, 
во конкретниот случај тоа ќе биде Град 
Скопје.  
Содржината на плановите за управување 
со заштитени подрачја е пропишана со 
член 98 од Законот за заштита на 
природата и подзаконскиот акт - 
Правилник за  содржината на плановите 
за управување со заштитените подрачја и 
годишните програми за заштита на 
природата (Службен весник на РМ бр. 
26/12). 
 



11.  Илир Хасани, физичко 
лице 

Поддршка на постапката за 
прогласување на Водно за заштитено 
подрачје 

Подетално  заштита и грижата на 
пределот ќе биде регулирана со Планот за 
управување 

12. Владимир Локвенец, 
Дијана Јанковска, 
Мартин Менковски и 
Фросина Бошкова  

Поддршка  на  иницијативата  за  
прогласување  на Водно за заштитено 
подрачје со укажување дека со проглас 
увањето ќе се дозволи остварување на 
правата  и изградба на објекти за 
времено сместување според планска 
документација 

Во Планот за управување ќе бидат 
опфатени дозволените и забранетите 
активности по зони во заштитеното 
подрачје. 

13. Јордан Савевски, 
физичко лице 

Со донесување на Одлука за 
прогласување на Водно за заштитено 
подрачје ќе оствари правото на заштита 
и грижа на пределот 

Со прогласување на Водно за заштитено 
подрачје ќе се назначи Град Скопје за 
субјект за управување, кој интегрално  ќе 
управува со заштитеното подрачје. Во 
Планот за управување ќе бидат содржани 
акции и мерки за заштита на пределот. 

14.  Горан Филипов, физичко 
лице 

Поддршка за прогласување на Водно за 
заштитено подрачје 

Со прогласување на Водно за заштитено 
подрачје ќе се назначи Град Скопје за 
субјект за управување, кој интегрално  ќе 
управува со заштитеното подрачје. Во 
Планот за управување ќе бидат содржани 
акции и мерки за заштита на пределот. 



15. Александар Савевски  и 
Маја Савевска 

Немаат забелешки и укажуваат дека 
инвестирале инфраструктурни 
активности  
 

Со прогласување на Водно за заштитено 
подрачје ќе се назначи Град Скопје за 
субјект за управувањње, кој интегрално  ќе 
управува со заштитеното подрачје. Во 
Планот за управување ќе бидат содржани 
акции и мерки за заштита на пределот. 

16.  Град Скопје, Сектор за 
планирање и уредување 
на просторот 

Северната граница на заштитениот 
предел да се корегира и да се совпаѓа со 
границата на урбаниот опфат на градот 
Скопје, дефинирана со Генералниот 
урбанистички план на град Скопје 2012-
2022 
 
 
Во Нацрт-Одлуката обврзно да се 
вметнат одредби кои се однесуваат   на 
мерки за заштита од ерозија. Мерките за 
заштита од ерозија треба да бидат 
предвидени и со Планот за управување 
со заштитениот предел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во Нацрт-Одлуката да се вметнат 
одредби кои се однесуваат на забрана 

Северната граница речиси целосно се 
совпаѓа со урбаниот опфат (ГУП-от) на 
град Скопје, освен сосема мали отстапки 
заради следење на природната или друга 
логична и јасна граница. 
 
 
 
Во Одлуката е извршено упатување на 
постоечката обврска за утврдување на 
граници на ерозивно подрачје и подрачје 
загрозено од ерозија согласно прописите 
за води, поставен е рок од 6 месеци за 
воспоставување на истите и предвидено е 
интегрирање на истите во заштитениот 
предел. Согласно Правилникот за Планот 
за управување со заштитениот предел, 
покрај другите елементи, утврдено е дека 
се содржани и заштитни мерки за заштита 
на пределот, геолошката и биолошката 
разновидност, културното наследство, 
заштита на карактеристичните предели, 
како и систем на мерки и активности за 
заштита од пожари и други природни 
катастрофи. 
 

До донесување на Планот за управување 

не е дозволена изградба на нови објекти, 

доградба и надградба на постојните и 



за изградба на нови објекти, доградба и 
надградба на постојни и проширување 
на урбаните  опфати на населените 
места 

проширување на урбаните опфати на 

населените места на територијата на 

заштитениот предел - Водно. 

 

 

По завршување на рокот за доставување мислења по однос на предлогот за прогласување на дел од Водно за заштиртен 

предел до МЖСПП доставени се следните мислења: 

Универзитет „Св. Кирил  и Методиј“ Скопје, Институт за  биологија, Природно-математички факултет , Скопје -  дава 

позитивно мислење и  наведува дека Водно треба да се прогласи  и управува за заштитено подрачје според Законот за 

заштита на природата и нема потребаа од донесување на посебен Закон за прогласување на Водно за заштитено подрачје. 

Македонско биолошко друштво - дава позитивно мислење и смета дека  Водно треба да се прогласи за заштитено 

подрачје според Законот за заштита на природата, кој е системски закон и нема потреба од експериментирање со некаков  

нејасен  Lex Specialis и наведува податок дека биодиверзитетот на Водно опфаќа  повеќе од 2000 таксони на флората и 

фауната . 

Друштво за заштита на  природата  на Македонија -  дава позитивно  мислење и ја поддржува постапката што ја води 

МЖСПП за прогласување на дел од Водно за  заштитено подрачје во категорија  V Заштитен предел согласно Законот за 

заштитаа на природата. 

Македонско еколошко друштво  - дава позитвно мислење за прогласување на  Водно за заштитено подрачје со 

наведување дека успешното препрогласување на Водно за заштитено подрачје ќе придонесе за исполнување на одредбите 

од Конвенцијаата за биолошка разновидност и другите ратификувани конвенции од областа на заштита на природата и ЕУ 

директивите за живеалишта и птици, односно Натура 2000 мрежата и стратешките документи за заштита на природата. 

Универзитет „Св. Кирил  и Методиј“ Скопје, Факултетот за шумарски  науки,  пејзажна  архитектура  и  

екоинженеринг „Ханс Ем“ - достави  негативно мислење  преку   Канцеларија на Претседателот на Влада со  

наведување дека за Водно треба да се донесе еден сеопфатен Закон и тоа во формат на  Lex Specialis  со земање во 

предвид на безбедносните аспекти, заштитната функција, екосистемските услуги, и заштита од поплави. 

 


