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1. ВОВЕД

O

ваа предфизибилити студија ги содржи резултатите и анализите
спроведени во рамките на стручна оценка и прецизирање на општите
решенија предложени како дел од концептот „Смарт Охрид“. Студијата
беше реализирана во текот на 2017 година. Целта на студијата е да обезбеди
релевантни информации и практични решенија кои ќе послужат како
основна алатка на одговорните субјекти од локалната и централната власт за
реализација на оваа пилот идеја, која може да најде примена и на многу други
слични простори во Република Македонија.
Оваа предфизибилити студија ги содржи резултатите и анализите спроведени
во рамките на стручна оценка и прецизирање на општите решенија предложени
како дел од концептот „Смарт Охрид“. Студијата беше реализирана во текот
на 2017 година. Целта на студијата е да обезбеди релевантни информации
и практични решенија кои ќе послужат како основна алатка на одговорните
субјекти од локалната и централната власт за реализација на оваа пилот идеја,
која може да најде примена и на многу други слични простори во Република
Македонија.
Концептот „Смарт Охрид“ беше првично предложен во 2016 година, и е
ориентиран кон развојот на одржливи транспортни решенија вдолж источниот
брег на Охридското езеро. Неговата главна цел е да овозможи решение за
сообраќајниот метеж, да промовира нови форми на одржлив транспорт и да
помогне во развојот на еколошки ориентиран туризам во Националниот парк
„Галичица“. Овој концепт вклучува неколку меѓусебно поврзани компоненти –
подобрување на постојната патна инфраструктура, развој на решенија за јавен
превоз, нова мрежа на велосипедски патеки, изградба на сообраќајни пунктови
и транспортни центри, и инвестирање во нови форми на сообраќај на вода.
Задачата на проектот е базирана на широко прифатените принципи за
управување со сообраќајот во современите општества, каде одамна е
препознаена неопходноста од воведување на одржлив транспорт, како
интегрален систем, кој е единствениот вистински пат кон зачувување и
унапредување на заштитените и вредни природни простори и елиминирање на
потенцијалните ризици од деградација на животната средина и природата.
Предфизибилити студијата беше изготвена од тим на експерти со искуство во
повеќе области: просторно и урбанистичко планирање, архитектура, економија,
управување и заштита со животната средина и општествена географија.
Прв чекор беше правна и техничка проценка на регулаторната и политичка
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рамка во која би функционирал проектот и од која тој би произлегувал. Беше
дефиниран сет од интегрирани социо-технички пакети кои би ги опфатиле
разните компоненти на проектот во вид на три развојни сценарија, кои потоа
беа оценети од аспект на нивното социјално, економско и еколошко влијание.
Се направи и меѓусебна споредба на овие сценарија преку анализа на добивки
и трошоци.
Поставената проектна задача на оваа студија акцептира елементи на
просторните и урбанистичките планови заедно со определување на технички
елементи и особености на готова техничка документација потребна за
реализација на зафатот. Таа „дисонантност“ е надмината со доближување на
суштинските тематски значења на планските препораки, насоки, погодности и
обврски и изнесување на сите релевантни сознанија и факти за продуцирање
на документ со нов профил. Се создаде отстапување од досега вообичаените
форми (на продукти – акти) што вообичаено се нудат на одлучувачите, но со тоа
студијата не ја намали својата употреблива вредност. Едноставно документот е
погоден и податлив за усвојување / одобрување односно е од особена корист за
следните чекори во реализацијата на севкупниот концепт Смарт Охрид.

1.1 Просторен опфат на студијата
Истражувањето, кое има за цел да даде предлог решенија за одржлив
транспортен систем „Смарт Охрид“, се однесува на крајбрежниот простор на
Охридското Езеро, на потегот од Биљанини Извори до Св. Наум (види Слика 1.1).
Иако по дефиниција лонгитудинален, просторниот опфат, поради карактерот
на истражувањето и спецификите на просторот од многу аспекти, поприми
комплетно флексибилни граници кои на север го тангираат урбаното подрачје
на Градот Охрид, а на југ досегаат до граничниот појас со Република Ал банија.
Контактната зона на просторниот опфат од западната страна е самото Охридско
Езеро, додека источната, длабоко навлегува во заштитеното подрачје на
Националниот парк Галичица.
Секако, интердисциплинарниот карактер на задачата и комплексниот пристап,
многу често налагаше надминување овие граници, особено кога се работи за
урбаното подрачје на Градот Охрид, Езерото и Националниот парк Галичица;
поради потребата од анализирање на состојби, активности и потреби, како
и плански и проектни решенија кои имаат силно влијание врз просторот кој е
предмет на ова истражување.
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1.2 Ограничувања во истражувањето
Во текот на истражувањето, работниот тим наиде на ограничувања кои
на различен начин се одразија врз резултатите и рокот на испорака на
истражувањето. Како најсериозни ограничувања ги издвојуваме:
ÆÆ Непостоењето, односно неможноста за обезбедување на официјално
објавени нови, ажурирани податоци за демографските, економските и
сообраќајни динамики, што резултираше со заклучоци и ставови кои се
можеби во извесна смисла депласирани или нереални. Во таа насока,
можната наредна фаза на имплементација на концептот Смарт Охрид
изискува преиспитување и проверка на предложените решенија, насоки
и препораки кои во голема мера зависат од расположивите податоци;
ÆÆ Непостоењето на валидна планска документација за крајбрежниот
простор, со интегрален третман и одредби од стратешки карактер, која
би можела да претставува драгоцен инпут во истражувањето;
ÆÆ Отсуство на соработка од одредени сегменти на ЕЛС Охрид во насока на
обезбедување информации за планираните активности на предметниот
простор и давање на увид на планската документација која ја поседува.
Во такви услови, работниот тим, и покрај неколкуте неуспешни обиди да ја
обезбеди планската и друга релевнтна документација за предметниот простор
од надлежниот орган за нејзино донесување и спроведување, беше ставен во
ситуација да обезбедува дел од планската документаци ја од други институции
(најчесто изготвувачи на плановите), благодарение на колегијалната соработка
и размена. Сепак, презентираните изводи и плански одредби треба да се
прифатат со извесна доза на резерва, која се однесува на исцрпеност на сите
релевантни плански документи и презентирање на официјална (усвоена од
надлежниот орган) документација.
Слика 1.1: Просторна поставеност на концептот Смарт Охрид..
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2. ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА
И ТЕХНИЧКА РАМКА
Како конкретизација на генералната цел на проектот, посебните цели во овој
дел на предфизибилити студијата подразбираат:
ÆÆ техничка проценка на можностите од воведување на одржлив
транспортен систем,
ÆÆ предлог и евалуација на траси за одржлив транспорт (патен и воден
сообраќај, велосипедски и пешачки патеки),
ÆÆ анализа на влијанијата со другите развојни сектори на предметниот
простор,
ÆÆ конкретизирање на препораки за имплементација на концептот за
одржлив транспорт.
Методолошки, оваа експертска проценка на просторниот зафат – коридор за
одржлив транспорт на потегот Охрид – Свети Наум претставува осознавање
на сите планерски аспекти на предметниот простор како и аспекти на неговата
фактичка физичка постојна состојба, збогатени со теренски увид и стручно
вреднување. По својата просторна припадност, диспозиција и димензии потегот
логично и неминовно бара почитување на сите поставки што се однесуваат
на поширокиот просторен контекст, а се произлезени од просторните
планови, менаџмент плановите, важечката урбанистичка и инфраструктурна
документација, како и на сообраќајните елементи релевантни за транспортот
како специфична категорија.

2.1 Правна и политичка рамка
Градежното земјиште, планирањето на просторот и урбанистичкото планирање, како и градбата на објекти се посебни, но, истовремено и области што
се во извонредна меѓусебна поврзаност и зависност. Регулативата поврзана со
овие области е од огромно значење за граѓаните и другите правни субјекти и,
по своето значење, задира во сферата на нивните основни права, интереси и
обврски.
Така, правото на сопственост или друго стварно право на определен дел од градежното земјиште, постоењето на просторните и урбанистичките планови и почитувањето на правилата и нормите за изградба на објекти се неопходен услов
за остварување на потребите за вршење на различни активности во просторот.
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Исто така, сферата на градежното земјиште, просторното и урбанистичкото
планирање и градбата спаѓаат во редот на најзначајните надлежности на
државата и на единиците на локалната самоуправа. Оттука, правата врз
градежното земјиште, донесувањето на просторните и урбанистичките
планови во пропишана постапка и нивно доследно спроведување, како и
донесувањето, почитувањето и спроведувањето на правилата и нормите за
изградба на објекти се меѓу основните претпоставки за функционирањето на
овие субјекти во повеќе сфери на општествениот живот. Од остварувањето на
овие надлежности, во значителна мера зависи вкупниот развој на единиците
на локалната самоуправа, која, пак директно и индиректно се реперкуира врз
регионалниот и националниот развој.
Проблематиката поврзана со просторното и урбанистичко планирање и
градење е комплексна и меѓусебно поврзана материја, уредена со повеќе
законски и подзаконски прописи на државните органи и со акти на органите на
локалната самоуправа:
Поставената проектна задача на оваа студија акцептира елементи на
просторните и урбанистичките планови заедно со определување на технички
елементи и особености на готова техничка документација потребна за
реализација на зафатот. Таа „дисонантност“ е надмината со доближување на
суштинските тематски значења на планските препораки, насоки, погодности и
обврски и изнесување на сите релевантни сознанија и факти за продуцирање
на документ со нов профил. Се создаде отстапување од досега вообичаените
форми (на продукти – акти) што вообичаено се нудат на одлучувачите, но со тоа
студијата не ја намали својата употреблива вредност. Едноставно документот е
погоден и податлив за усвојување / одобрување односно е од особена корист за
следните чекори во реализацијата на севкупниот концепт Смарт Охрид.
Оваа експертска проценка на просторниот зафат – коридор за одржлив
транспорт на потегот Охрид – Свети Наум претставува осознавање на сите
планерски аспекти на предметниот простор како и аспекти на неговата фактичка
физичка постојна состојба, збогатени со теренски увид и стручно вреднување.
По својата просторна припадност, диспозиција и димензии потегот логично и
неминовно бара почитување на сите поставки што се однесуваат на поширокиот
просторен контекст, а се произлезени од просторните планови, менаџмент
плановите, важечката урбанистичка и инфраструктурна документација, како
и на сообраќајните елементи релевантни за транспортот како специфична
категорија.
Правната рамка за реализација на овој проект треба да биде искористена за
донесување и спроведување на рационални одлуки односно градење на мудри
современи политики на сите нивоа и за сите корисници на предметниот простор
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со: стручни институции, управни органи (државни, регионални, локални),
невладини организации, туристички организации, население, јавност и др.
Изнесената важечка законска регулатива односно предвидените процедури
што се однесуваат на остварување на овој проект мора да се почитува во сите
свои сегменти.

1. Закон за просторно и урбанистичко планирање
(Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16).
Врз основа на овој закон се донесени повеќе подзаконски акти со кои се
уредуваат одделни прашања сврзани со оваа материја:
ÆÆ Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Службен весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и
134/16),
ÆÆ Правилник за поблиската содржина, форма и начин на обработка на
Генерален урбанистички план, Детален урбанистички план, Урбанистички
план за село, Урбанистички план вон населено место и Регулациски план
на Генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на
обработка на урбанистичко-плански документации и архитектонскоурбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка
на Проектот за инфраструктура
ÆÆ (Службен весник на РМ бр. 142/15) како и друга релевантна законска
регулатива.
Просторно-планската и урбанистичка регулатива е релевантна за реализација
на концептот СМАРТ ОХРИД , заради обврзувачкиот карактер на одредбите
на сите актуелни просторни и урбанистички планови, што задолжително се
одразува во хиерархијата на планирањето и планските документи - одредбите
и планските насоки кои ги содржат плановите од највисок ранг (просторни и
урбанистички), се обврзувачки инпут во процесот на спроведување на плановите
од повисоко ниво низ разработка со планска и техничка документација од
пониско ниво.
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2. Закон за градење
(Службен Весник на РМ бр. 130/09, 18/11, 54/11, 13/12,144/12, 70/13,
79/13, 137/13, 163/13, 115/14, 27/14, 28/14, 42/14, 149/14, 187/14, 44/15,
129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).
 Подзаконски акти од Законот за градење:
 Правилник за стандарди и нормативи за проектирање на објекти (Службен
весник на РМ бр. 69/99, 102/00 и 2/02);
 Правилник за начинот и постапката за применување на урбани санациони
мерки (Службен весник на РМ бр. 11/97 и 97/00);
 Правилник за начинот на привремено користење на неизградено градежно
земјиште (Службен весник на РМ бр. 4/97, 60/97, 52/99 и 43/01);
 Правилник за уривање на објекти склони кон паѓање (Службен весник на РМ
бр. 26/91).
 Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот,
начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот
на користење на електронските записи (Службен весник на РМ, бр. 24/11,
68/13,81/13, 219/15, 52/16);
 Правилник за стандарди и нормативи за п роектирање (Службен весник на
РМ, бр. 60/12, 29/15, 32/16);
 Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на
одобрение за градење на електронски начин (Службен весник на Р.М, бр 80
/13);
 Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на
спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на
електронски начин (Службен весник на РМ, бр. 80/13, 89/13).

3. Закон за постапување со бесправо изградени објекти
(Службен весник на РМ, бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/13, 115/14,
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16).
4. Закон за изградба на инвестициони објекти
(Службен весник на РМ бр. 15/90, 11/91, 11/94, 18/99, 25/99, 88/02).
5. Закон за градежно земјиште
(Службен на РМ, бр.15/15, 44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 31/16).
6. Закон за домување
(Службен Весник на РМ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 38/12,
55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 146/15, 31/16).
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Одредбите од Законот за градење, градежно земјиште, како и сите подзаконски
акти кои од нив произлегуваат ќе бидат релеватни во фазата на имплементација
на решенијата кои СМАРТ ОХРИД ги предлага и ќе бидат прифатени, во фазата на
изградба на објекти и уредување на градежното земјиште, како и при решавање
на имотно-правните и други односи кои се воспоставени на земјиштето.

7. Закон за јавни патишта
(Службен весник на РМ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 163/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16,
71/16, 163/16).
Подзаконски акти од Законот за јавни патишта:
 Правилник за начинот на заштита на јавните патишта (Службен весник на РМ
бр.122/10).
 Правилник за мерките за одржување на јавните патишта, начинот и роковите
за нивно извршување, како и видот и начинот на извршување на активностите
за редовно, зимско, периодично и интервентно одржување на јавните
патишта (Службен весник на РМ бр.152/08),
 Правилник за начинот на идентификација на јавните патишта со соодветен
референтен систем и стационажа (Службен весник на РМ бр.32/09),
 Правилник за критериумите за определување на улиците во населените
места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување
(Службен весник на РМ бр.144/08),
 Правилник за технички елементи за изградба и реконструкција на јавните
патишта и на објекти на патот (Службен весник на РМ бр.
 110/09, 163/09, 26/10, 163/10, 94/11, 146/11)
 Правилник за технички барања за системите, составните делови,
самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и
осното оптоварување на возилата (Службен весник на РМ бр.21/10).

8. Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
(Службен весник на РМ, бр. 169/15, 226/15).
Подзаконски акти од Законост за безбедност на сообраќајот на патиштата:
Правилник за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот (Службен
весник на РМ, бр. 47/10, 31/11, 74/11, 117/12).
Одредбите од законската регулатива во областа на безбедноста на сообраќајот
се основата на која треба да се придржуваат сите одржливи транспортни
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решенија. При планирањето и реализацијата на транспортните решенија
задолжителни се нормативите, начелата, меѓусебните односи на сите учесници
во сообраќајот како и системските прописи кои се во функција на подигање на
нивото на безбедноста на сообраќајот на патиштата.

2.2 Насоки од планска документација
Од аспект на опфатеност на предметниот простор со планска документација,
може да се констатира долга традиција во просторното и урбанистичко
планирање. Иако голем дел од планската документација е со изминат рок,
а бројните и длабоки општествени промени кои настанаа во изминатиот
период доведоа до депласираност на голем дел од планските решенија,
сепак, аналитичкиот дел, насоките и дел од планските решенија и одредби
на целокупната планска документација, претставуваат значаен инпут за
предметното истражување.
Во понатамошниот дел ќе бидат презентирани најзначајните насоки и одредби
од:
ÆÆ Просторниот план на Република Македонија 2004-2020 г.,
ÆÆ Просторниот план на Охридско-преспанскиот регион 2005-2020 г.,
ÆÆ Планот за управување со Националниот парк Галичица 2010 - 2020 г.,
ÆÆ Генерален урбанистички план на Град Охрид (2002 - 2012 г.);
ÆÆ УПВНМ за туристичкиот локалитет Горица - Св. Стефан - Метропол (2010
- 2010 г.),
ÆÆ УПВНМ Лагадин - Пештани, дел од УБ9 простор пред влез на населба
ÆÆ Пештани (2006-2016 г.)
ÆÆ УПВНМ Лагадин - Пештани, блок 3 и дел од блок 4 (камп Елешец) (20122017 г.),
ÆÆ Архитектонски урбанистички проект за Спортско рекреативен центар
ÆÆ Биљанини Извори – Охрид.
Сите анализирани плански документи имаат официјален карактер, односно
се усвоени од надлежни органи, согласно релевантната законска регулатива.
Во таа смисла, одредбите и планските решенија, презентирани во текстот кој
следува имаат обрзувачки карактер, кој произлегува од уреденоста на системот
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на планирање со Законот за просторно и урбанистичко планирање, како и
од самиот карактер на планските документи кои имаат тежина на закон, меѓу
другото и поради постапката за нивно донесување (Просторните планови ги
донесува Собранието на Република Македонија, во утврдена процедура, додека
надлежен орган кој ја спроведува постапката на донесување на урбанистичките
планови е ЕЛС на чија територија се наоѓа просторот кој е предмет на планирање
– во случајот Општина Охрид).

2.2.1 Просторен план на Република Македонија 2004 - 2020 г.
Еден од основните услови за социоекономскиот развој, а со тоа и на туризмот
како важна стопанска гранка, е добра сообраќајна поврзаност на дадениот
простор со неговото пошироко окружување.
Охридскиот регион со окружувањето и пошироко е поврзан со патната мрежа
која ја сочинуваат магистралните патни правци:
ÆÆ А2е (стара ознака М4) Граница со Р Бугарија, (ГП Деве Баир) - Крива
Паланка-Страцин - Романовце - Куманово - Миладиновци - обиколница
Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево - Требениште - Струга - граница со Р
Албанија (ГП Ќафасан) и
ÆÆ А3 (стара ознака М5) - крстосница Требениште (врска со А2) крстосница Подмоље - Охрид - Косел - Ресен - Битола - Прилеп - Велес Штип - Кочани - Делчево - граница со Р Бугарија (ГП Рамна Нива).
На патниот правец А2е се надоврзуваат регионалните патишта:
ÆÆ Р1201 (Р-418): Дебар - Ташмаруниште со должина од 41,4 км и
ÆÆ Ташмаруниште – Струга со должина од 9,8 км .
ÆÆ Р2243 (Р-419): Струга (сп.Р- 1201( Р-418) – Селце
ÆÆ Р 1208 (Р-420): Радожда – Охрид со должина од 27 км
ÆÆ Р2241(Р-422): врска со Р1201 (Р 418) – граница со Албанија со должина од
7км
ÆÆ Р29273 (Р-417): Белчишта – Лешани – Велмеј со вкупна должина од 16,2 км.
Кон магистралниот патен правец А3 (М-5) се приклучуваат регионалните
патишта:
ÆÆ Р1301 (Р-501): Охрид – Пештани со должина од 11,0 км и Пештани Св.Наум
со должина од 17,3 км
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ÆÆ Р2332 (Р-504): Трпејца– Царина со должина од 27,6 км кој се приклучува
на Р1301 (Р-501).
Согласно насоките од Просторниот план на Република Македонија и основните
патни коридори во регионот и во иднина ќе ги следат веќе традиционалните
правци со тенденција за подобрување на нивните технички и експлоатациони
карактеристики.
Охридскиот регион нема изградена железничка пруга, но концепцијата за
развој на железничкиот систем согласно Просторниот план на Република
Македонија е модернизација и проширување на железницата во Републиката,
како и нејзино поврзување со соодветните мрежи на Република Бугарија и
Република Албанија.
Со планските решенија, во развојот на сообраќајот, се предвидува до 2020
год. изградба на железничка линија од меѓународен карактер Скопје - Кичево Струга - Р Албанија во вкупна должина од 143 км, чија реализацијата сеуште не
е започната.
Можна секундарна врска со Р. Албанија е и изградба на железничка линија:
Сопотница-Радожда, или Битола-Охрид-Радожда, како можна алтернатива за
врска со Тирана.
За развој на железничкиот сообраќај во овој регион препораката е да се насочат
сите напори кон реализација на коридорот 8, додека трасата Охрид- РесенБитола и останатите локални траси (на пр. вдолж источниот брег на Охридското
езеро) да останат како долгорочна визија.
Согласно просторно-планските решенија, аеродромот во Охрид „Св. Апостол
Павле» ќе се реконструира во повисока-II категорија.
За подобрување на туристичката понуда во регионот, се предвидува локација за
хидродром на брегот на Охридското Езеро, кој ќе се користи за изведување на
панорамски туристички летови со хидроавиони.
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Слика 2.1: Патна мрежа (roads.org.mk).

2.2.2 Просторен план на Охридско-преспанскиот регион 2005 – 2020 г.
Просторниот план на Охридско-преспанскиот регион согласно законската
регулатива, претставува разработка на Просторниот план на Република
Македонија. Сообраќајната инфрастуктура во овој плански документ, е
обработен во посебен експертски елаборат под наслов: „Сообраќајнотранспортна инфраструктура“, изработен од експертски тим на Технички
факултет – Битола, во 2010 г.
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Во делот на сообраќајната инфраструктура, кој се однесува на патен, железнички
и воздушен сообраќај, овој регионален план ги потврдува поставките на
националниот просторен план, според кој и во планскиот период до 2020 г.,
основните патни коридори во регионот ќе ги следат традиционалните правци
со соодветни подобрувања на техничките и експлоатациони карактеристики.
За да се остварат целите на развој на езерскиот сообраќај на Охридското Езеро,
Просторниот план на Охридско-преспанскиот регион предвидува:
1.

Воведување на линии на јавен линиски превоз со пловила, кои ќе
работат по однапред утврден возен ред (стојалишта-пристаништа, време
и цена на билет) на правците Охрид – Св. Наум и Охрид – Струга - Калишта);

2.

Набавка на нови пловила кои би биле ангажирани во јавниот лински превоз;

3.

Линиски јавен езерски превоз преку целата година, со почести поаѓања
во текот на денот за време на туристичката сезона;

4.

Реконструкција на постојните и изградба на нови пристаништа на утврдените
линии;

5.

Воведување на меѓународна езерска линија до Подградец, РАлбанија,
со возен ред според побарувачката на превоз.

Слика 2.2: Сегашна и идна сообраќајна мрежа, Просторен план на Охридскопреспанскиот регион 2005 – 2020 г. (app.gov.mk).
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Слика 2.3: Сегашни (означени со кругови)
и можни идни (означени со квадрати)
пристаништа и докови на Охридското езеро,
Просторен план на Охридско-преспанскиот
регион 2005 – 2020 г..

2.2.3 Урбанистички планови
Со плановите од пониско ниво - Генералните
урбанистички планови, Детални урбанистички
планови и Урбанистички планови вон
населено место дадени се сообраќајните
решенија во границите на планскиот опфат.
Во некои од нив покрај сообраќајот во
мирување: паркиралишта и гаражи третирани
се и пешачките и велосипедските патеки.

ГУП на Град Охрид 2002 - 2012
Анализите на сообраќајот во мирување во градот Охрид и планските определби
за неговиот иден развој се третирани во Генералниот урбанистички план на
Град Охрид и планска документација од пониско ниво со која се разработуваат
решенијата утврдени со ГУП-от (ДУП-ови и АУП-и). Уредените паркиралишта
се малубројни и не секогаш на сообраќајно најоптоварени простори (пред
Економското училиште, зад Домот на култура, на влезот во Градското пазариште,
пред Градските гробишта), а паркирањето е обезбедено и пред поважните
административни, комерцијални и трговски центри. Најголем проблем во
функционирањето на градот се создава со паркирањето на возилата на самиот
Градски плоштад, особено на Кејот Маршал Тито, со што во голема мерка се
отежнуваат пешачките комуникации кон езерото. Бројот на паркиралишни
места на јавните паркиралишта изнесува околу 700, должината на улиците
со подолжно паркирање изнесува околу 6.250 м., на која можат да се сместат
околу 1.000 возила. Јавни катни гаражи не постојат и истите се предвидуваат со
планските одредби на ГУП-от:
ÆÆ Катна гаража за 400 возила, предвидена во централното градско
подрачје, на економскиот влез во градското пазариште,
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ÆÆ Подземни јавни гаражи, предвидени во централното градско подрачје:
на просторот на спортскиот полигон, постојниот автобуски терминал,
градското пазариште и други простори кои ќе се предвидат со детални
планови, при реализација на ГУП Охрид.

Слика 2.4: ГУП Охрид 2002 - 2012 (ohrid.gov.mk).
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АУП за спортско рекреативниот центар Биљанини Извори
Врз основа на ГУП Охрид и разработка на еден од урбаните блокови со ДУП
од страна на општина Охрид е донесен Архитектонско урбанистички проект
(АУП) за спортско рекреативниот центар Биљанини Извори.
Покрај спортско-рекреативните содржини (спортска сала, отворен базен
и фудбалско игралиште), на дел од просторот кој е предмет на овој план,
предвидена катна гаража со можност за паркирање во две нивоа. К атната
гаража е наменета за потребите на комплексот.
Слика 2.5: Архитектонско урбанистички проект за Спортско-рекреативен
центар Билјанини Извори (ohrid.gov.mk).
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Урбанистички план вон населено место за туристичкиот
локалитет Горица – Св. Стефан – Метропол
Велосипедските и пешачки патеки, како дел од сообраќајниот систем на Охрид,
се обработени во Урбанистичкиот план вон населено место за туристичкиот
локалитет Горица - Св. Стефан - Метропол (2010 - 2010 г.). Со овој план,
регионалниот пат Охрид - Св. Наум, се прекатегоризира во магистрална
улица, планирана со две коловозни ленти, на дел разделени со зелен појас.
На оваа улица се предвидени и велосипедска патека со широчина од 1,80 и
тротоар со широчина од 2,00 односно 2,5 м. Од двете страни на улицата треба
да има заштитен појас во кој не е дозволена градба. На коловозот кон езерото,
заштитниот појас треба да биде мин. 20 м, а на коловозот кон брдото, поради
конфигурацијата на теренот, тој е предвиден со длабочина од мин. 5 м.

Слика 2.6: Урбанистички
план вон населено место
на дел од туристички
локалитет Горица –
Св.Стефан – Метропол
(ohrid.gov.mk).
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УПВНМ Лагадин - Пештани, дел од УБ9 и УПВНМ Лагадин Пештани, блок 3 и дел од блок 4
Во општина Охрид донесени се УПВНМ Лагадин - Пештани, дел од УБ9 простор
и УПВНМ Лагадин - Пештани, блок 3 и дел од блок 4 (камп Елешец), 2012-2017год.
Во овие урбанистички планови, за жал воопшто не е третиран велосипедскиот
сообраќај.
Слика 2.7: УПВНМ Лагадин - Пештани, дел од УБ9

Слика 2.8: УПВНМ
Лагадин - Пештани,
блок 3 и дел од блок 4
(камп Елешец)
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2.2.4 План за управување со Националниот парк Галичица
2010 г. – 2020 г.
Планот за управување со НП Галичица е базичен плански документ чии одредби
и насоки треба да овозможат интегрално управување со заштитеното подрачје.
Тој има за цел првенствено да ги открие, опише и валоризира
природните вредности на подрачјето, да постави цели и приоритети за нивно
зачувување и да разработи план за постигнување на поставените цели за
период од 10 години. За исполнување на целите на управувањето, во Планот се
утврдени 65 проекти и активности, групирани во 4 програми:
 Програма за зачувување на природата,
 Програма за одржлив туризам и еколошка едукација,
 Програма за одржливо користење на природните ресурси,
 Програма за општи активности.
Во рамките на Програмата за одржлив туризам и еколошка едукација,
предвидени се 10 проекти и активности, помеѓу кои и проектот: „Воспоставување
на систем на патеки, уредување на видиковци и места за кампирање во дивина“.
Овој проект предвидува воспоставување на систем на обележани и уредени
велосипедски, пешачки и патеки за моторни возила (мотоцикли и теренски
возила), со различен степен на тежина (физички напор), кои ги поврзуваат
природните, историските и културните вредности на паркот

2.2.5. Експресен пат Косел - Охрид - Пештани - граничен премин со
Република Албанија
Во осумдесетите години од минатиот век со цел да се подобрат условите
за патувањето на релацијата Охрид - Свети Наум, односно да се намали
сообраќајното оптеретување кај туристичките локалитети на крајбрежјето на
Езерото, особено во летниот период, дојдено е до идеја за изградба на нов пат
на падината на Галичица на западната страна и над населбите долж Охридското
Езеро.
По подолг период Агенцијата за државни патишта како инвеститор продолжува
со иницијативата за реализација на оваа патна врска. Поради специфичноста на
просторот, близината на НП „Галичица» и Охридското Езеро разгледувани се
повеќе варијанти за трасата со цел да се избере најповолно решение која нема
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да предизвика негативно влијание врз животната средина и врз природните
вредности на просторот. Врз основа на најновите сознанија во текот на 2008год.,
изготвена е инвестиционо - техничка документација за изработка на идеен
проект за трасата Косел - Охрид - Пештани - граничен премин со Р Албанија.
Владата на Р Македонија, оваа патна делница ја категоризираше во групата «А»,
како делница од патниот правец А3 Косел (врска со А3) - Охрид - граница со
Р. Албанија (ГП Љубаништа). Одлуката за новата категоризација на основната
патна мрежа објавена е во Сл. весник бр. 133/2011 и бр. 150/2011.
Со заклучок на Владата на Република Македонија, ЈУ НП Галичица беше
задолжена да изработи Измена на Планот за управување на НП Галичица, во
насока на создавање услови за изградба на скијачки центар, новопредвиден
патен правец А3 Охрид - Св. Наум (експресен пат), ТРЗ: Љубаништа, Стење и
Отешево.
Експресниот пат не е опфатен со планските решенија на Просторниот план на
Република Македонија и Просторниот план на Охридско-преспанскиот регион.
Слика 2.9: Траса на планираниот експресен пат Охрид - Пештани

2.3 Препораки од УНЕСКО
Експертски тим на Организацијата за образование, наука и култура на
Обединетите нации (УНЕСКО), по реализираната посета на Охрид во април
2017 год., објави извештај за степенот за зачуваност на светското наследство.
Во извештајот, состојбата во Охрид се оценува како „се поранлива“ а можноста
од сериозна деградација на овој заштитен екосистем се поизвесна. Мисијата
на УНЕСКО изразува сериозна загриженост од одредени инфраструктурни
проекти замислени во насока на развој на масовен туризам, како проектот за
експресниот пат, ски центарот на Галичица и други проекти за урбан развој,
кои би можеле да ги влошат клучните атрибути на природните и културните
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вредности од природното и културното наследство, како што е целокупната
форма на монументалниот урбан ентитет и биодиверзитетот во езерските води.
Опасностите доаѓаат и од несоодветниот третман на отпадните води и цврстиот
отпад, кои може да предизвикаат еутрофикација и загадување, намалувајќи
го олиготрофниот квалитет на водат а во езерото, од што зависи нејзината
извонредна биолошка разновидност.
Наместо вакви проекти, експертскиот тим сугерира на националните и локални
авторитети да се фокусираат на развивање на еко-туризмот.
Доколку во рок од две години не се надминат констат ираните проблеми и не
се постапи согласно препораките наведени во Извештајот, Охрид би можел да
биде ставен на списокот на „Светско културно наследство во опасност“.
Обврските вклучуваат итни мерки за запирање на деструктивните планови,
усвојување на Планот за управување со Охридскиот регион, комплетирање на
стратешка оценка на кумулативното влијание на сите проекти врз животната
средина.

2.4 Одржлив транспорт
Одржливиот транспорт е една од значајните компоненти на одржливиот
развој како императив на развојот во 21 век, чија суштина е во едноставната
идеја за обезбедување подобар квалитет на живеење за сите,што подразбира
задоволување на сегашните потреби без загрозување на можностите на идните
генерации за задоволување на своите потреби. За постигнување на таков развој
неопходно е исполнување на 4, не секогаш комплементарни цели:
 обезбедување на општествен развој кој ги уважува потребите на сите,
 обезбедување ефикасна заштита на животната средина,
 внимателно трошење и користење на природните ресурси,
 одржување високо и стабилно ниво на економски раст.
Концептот на одржлив развој со подеднакво значење ги зема предвид
еколошките, економските и социјалните цели, согласно принципите
дефинирани во Агенда 21.
Во тој контекст, одржливиот транспорт подразбира таков систем кој:
 овозможува безбедна реализација на транспортните потреби на поединците
и општеството, кои не ги загрозуваат здравјето на луѓето и екосистемите, низ
внатрешна и меѓугенерациска еднаквост,
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 е економски достапен, ефикасен, нуди избор на видови транспорт и
поддржува променливо стопанство,
 ја намалува емисијата и отпадот во границите на капацитетот на планетата,
ја минимизира потрошувачката на необновливи извори на енергија и
ја ограничува потрошувачката на обновливите, до граница на нивното
одржливо производство,
 повторно ги искористува и рециклира своите компоненти,
 го минимизира степеност на искористување на земјиштето и нивото на
бучава.
Согласно дефиницијата на OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development), одржливиот транспорт не го загрозува здравјето на луѓето и
екосистемите и ги реализира транспортните барања на начин кој:
 ги употребува основните ресурси на ниво кое е под стапката на нивна
регенерација,
 ги употребува необновливите ресурси на ниво кое е под стапката на развој
на обновливите супститути.
Основни начела на стратегијата на одржлив транспорт се:
 унапредување на транспортните сретства, низ подобрување
конвенционалната технологија и воведување нови технологии;

на

 унапредување на одвивање на транспортот, преку воведување на
интелигентни транспортни системи,едукација на возачите и подобра
логистика и организација на превозот.
Стратегијата за одржлив транспорт особено внимание посветува на
менаџирањето со транспортните барања, што треба да се остварура низ:
 просторно планирање,
 создавање интегриран транспортен систем,
 ефикасна наплата,
 зајакнување на улогата на државната, регионалната и локалната власт во
управување со сообраќајот (контрола на брзината, информативни кампањи,
промоција на незагадувачки транспортни видови, ограничување на
сообраќајот во градските подрачја).
Технолошките подобрувања се однесуваат на:
 промена на карактеристиките на моторите,
 зголемување на аеродинамичноста,
 употреба на почисти горива (течен гас, природен земен гас, биогас, струја,
алкохол,водород).
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2.4.1 Одржливи транспортни решенија во контекстот на Смарт Охрид
Охрид со непосредното окружување е простор со исклучително вредни
природни ресурси, пејзажни и амбиентални вредности, разновидност
на културно-историски споменици и понуда на сите видови сместувачки
капацитети што го чини атрактивен за туристичка посета и престој. Положбата
на регионот ги отвора можностите во поглед на контактноста, транзитноста и
поливалентноста. Комуникативноста на интернационално ниво, поткрепена
со близината на Аеродромот Св. Апостол Павле, и близината на Јадранското,
Јонското и Егејското Mоре како големи туристички пунктови придонесуваат
преку транзитноста за зголемена посетеност на Охридскиот регион. Оттаму,
неслучајно со Националната стратегија за просторен развој на Македонија
(Просторен план на Република Македонија 2004 - 2020 г.), Охридскиот регион
е класифициран во туристички регион од меѓународен карактер и значење, што
наметнува потреба од посебен пристап во насока на зголемување на неговата
конкурентност на домашниот и меѓународниот пазар врз одржливи основи.
Појдовна основа на концептот за развој на туризмот и организација на
туристичките простори претставува значењето на природното и антропогено
наследство во афирмацијата не само на овој простор туку и на Р. Македонија
како целина. Туризмот се наоѓа во улога на унапредување и витализација на
просторните ресурси, со посебен третман на искористувањето на ресурсите на
кои се темели. Токму заради тоа туризмот мора да се развива во согласност со
заштитата на природното и културното наследство.
Согласно валоризираните потенцијали за развој на туризмот со просторно
планската и урбанистичка документација, на овој простор утврдени се покрај
постојните и поголем број нови (вкупно 29 туристички локалитети ) во кои ќе
се развиваат речиси сите традиционални и нови видови туризам, почнувајќи
езерски, планински, спортски, рекреативен, излетнички и риболовен, до
рурален, етно, спелеолошки, здравствен, транзитен, и многу други видови,
особено значајни за збогатување на асортиманот на туристичката понуда и
подигнување на атрактивноста и конкурентноста на подрачјето.
Најголем број од предложените локалитети се лоцирани во крајбрежниот
простор, како најатрактивен, но во исто време и најчувствителен и најранлив
од аспект на можна деградација. Затоа, планирањето на туризмот врз одржливи
основи е императив во современиот развој на Охридското подрачје и нешто
што секогаш треба да биде прв и основен критериум во развојот, како предуслов
за задржување на вредностите на Охридското културно и природно подрачје
на списокот на светското културно наследство. Одредбите на УНЕСКО, кои
зацртуваат строго контролирана изградба во крајбрежниот појас, на длабочина
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од 300 - 1000 м, во зависност од рељефните услови и потенцијалната опасност
од деградација, со цел за заштита на крајбрежниот простор, се основна рамка во
која треба да се движат сите активности на овој потег.
Оттука, улогата на транспортот како еден од основните предуслови за развој на
секаква економска активност, па и туристичката, треба особено внимателно да
се планира и развива во контекстот на одржливост. Во таа насока се нагласуваат
препораките на ЕУ за развој на транспортните системи, кои упатуваат на
примена на низа мерки за одржлив развој на транспортниот систем, како основа
врз која се гради транспортната политика.
Фактот што најатрактивните иницијативи и активности за туристички развој се
лоцирани токму на потегот Охрид - Св. Наум, кој е валоризиран и како коридор
за трасирање на одржливи видови транспорт, од една страна го подигнува
значењето на сообраќајот на исклучително високо ниво, а од друга поставува
многу ригорозни барања во смисла на видовите транспорт кои ќе се развиваат,
транспортните сретства, како и режимот и организацијата на самиот транспорт.
Специфичноста и диверзитетот на просторот кои овозможуваат развој на
повеќе видови одржлив транспорт (велосипедски, воден, пешачки), може
слободно да се третираат како фактори на додадена вредност во погодноста
на просторот од аспект на развој на туризмот и други економски активности.
Водниот сообраќај низ водите на Охридското Езеро е фактор кој ја зголемува
мобилноста на посетителите и можноста за пристап до атрактивни локалитети
по должината на крајбрежјето.
Секако, особено е битно интегрирање на новите плански решенија со веќе
иницирани активности од ваков вид, како:
 Пешачко рекреативна патека - Патека на Франкофонијата, организирана на
потегот: Студенчишта - Св. Петка - Студенчишта, реализирана во соработка
со Меѓународната организација на франкофонијата и Министерството за
животна средина и просторно планирање, долга 6,3 км, која започнува во
месноста Студенчишта како најниска точка на патеката од 697 м.н.в. и води
преку највисоката точка на патеката во селото Рамне од 960 м.н.в, до селото
Велгошти;
 Урбанистички планови, Локална урбанистичко планска документација,
Архитектонско урбанистички проекти вон населено место за викен населби,
хотелски комплесни и комплексни туристички подрачја,
 Друг тип на документација за туристичка намена,
 Иницирани и проекти во процедура (од аспект на: викенд туризам,
 велосипедизам, планинарење, алпинизам, параглајдерсртво и др.).
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За воведувањето на одржливи транспортни системски решенија во регионот,
потребно е да се дефинираат сообраќајно транспортната побарувачка и понуда.
Врз транспортната побарувачка влијаат: социо- економското окружување,
социјалните фактори на развој на општеството и просторната транспортна
организација, додека на транспортната понуда влијае развојот на транспортната
инфраструктура и новите технологии во транспортот.
Техничката проценка на можностите за воведување на одржливи транспортни
решенија за да се одговори на транспортните побарувања во регионот на
Охридското Езеро, подразбира препорачување на решенија и насоки за развој
преку примена на нови транспортни технологии и модернизација на техничките
средства и патната инфраструктура.
Предложените решенија за одржлив транспортен систем се во насока на
оптимизација на транспортните процеси низ воведување на интегрален
транспортен систем, организирање на транспортни центри и примена на чисти
техологии – еколошки транспорт. Со ваквите транспортни решенија треба да
се овозможи одржлив развој регионот кој нема да ги загрозува способностите
на самообновливост на природните ресурси и богатства, истовремено
овозможувајќи социо-економски развој и напредок.

2.5 Опис на теренски согледувања
Една од приоритетните цели на Проектот Смарт Охрид е воспоставување
на модерен јавен незагадувачки транспорт на патници од градот Охрид до
Свети Наум. По почетните обсервации замислената траса на алтернативниот
транспорт би се протегала долж езерскиот брег поврзувајки ги пунктовите како
места за избор и реизбор на употреба следните превозни средства: велосипеди,
електрични автомобили и незагадувачки мали бродови.
Почетниот/крајниот пункт е предвидената Катна гаража Биљанини Извори
која заедно со такси станица би овозможила оставање на автомбилите и би
ја добила додатната функција на станица за електрични автобуси и место на
изнајмување на велосипеди. Инаку изнајмувањето на велосипеди (приватно
јавно партнерство) ќе се остварува низ целата мрежа поставена според веќе
изготвените и делумно реализирани сообраќајни проекти за велосипедски
патеки во урбаниот дел на градот Охрид (зад кој стои Планинско друмски
велосипедски клуб „Екодром“ од Охрид). Секогаш на просторот предв иден
за пункт се предвидува или се користи постојно пристаниште како точка во
нововоспаставенот единствен систем на линиски воден транспорт со мали
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бродови и чамци (можност – сончева енергија).
Теренско согледување на особеностите на просторите кои можат да станат
пунктови на новиот јавен транспорт е направено во неколку наврати во јуни и
јули 2017 година.
Првичните проценки на можностите за поставување на трасата за одржлив
транспорт се направени со увидот на терен според топографски карти со Р = 1:
25000, со следни битни термини во описот:
ÆÆ критична точка – место / сегмент проблематично за реализација
ÆÆ црна точка – проценета неможност за реализација
Направена е и теренска процека на просторна поставеност и организација на
транспортните пунктови.

2.5.1 Сегменти на велсипедска патека – „чекори“
Град Охрид – Горица 1
На велосипедските патеки во градот Охрид кои се делумно реализирани според
сообраќајните проекти (во прилог) се надоврзува изведена велосипедска
патека што почнува од Каналот/марината. Потоа може да продолжи - тангентно
да го следи асфалтниот коловоз до Горица, а со критични допирни точки со
приватните имоти (Дивоно, Хотел Парк, Хотел Инекс – Ремис).

Горица 3 – Стара Детска болница
Постои извонредна можност за водење на патеката од плажата Немо долж
брегот со провлекување покрај објектите (вилата на МВР, Сахара Глобал, Св.
Стефан-Сидикален, Силекс) и фактички долж плажите да дојде до старата
Детска болница. Тука критична точка би претставувал самиот приклучок на
постојниот регионален пат (постои тесна патека), но се надминува како проблем.

Хотел Лаки – Хотел Метропол
Од хотелот Лаки можната траса излегува на хотел Престол, но местото е црна
точка во однос на реализација (многу тесно). Продолжувањето долж бреговата
линија (во литоралот) би било пожелно, особено што таму се наоѓа објект на
Проаква (пречистителна станица) и постои потпорен бетонски ѕид, за да се
продолжи низ плажите на хотелите Белви и Метропол до спојот со постојниот
коловоз кај плажата Акапулко.
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Слика 2.10: Критична точка на потегот меѓу хотелите Гранит и Метропол.

Лагадин – Елешец – Пештани
Велосипедската патека низ Лагадин тангентно би одела до постојниот
асфалтиран пат, во двете насоки и би била од западната страна на коловозот,
кон езерото и би добила потпорен ѕид. Тука се наговестуваат критични точки
заради имотно правните проблеми, односно постојните уредени приватни
плажи (Макотекс и др). По мостот просторот е порелаксиран и се до Елешец
има услови за проширување на постојниот коловоз. Потоа, на местото Круша
означено на топографската карта како Календерица постои погоден земјан пат
паралелен со асфалтираниот, така да од хотелот Ан Марин сите објекти се над
коловозот, па постојат услови за денивелирана велосипедска патека кон запад
покрај некои инфраструктурни објекти (инсталации) кои не пречат. Постојниот
коловоз на едно место е вистинска ц рна точка затоа што е тесен и налега на
висок бетонски потпорен ѕид. Плажата Атлантис до влезот во Пештани е условно
слободен простор ограден со метална ограда и капија во должина околу 10м’.
Пештани делумно овозможува поставување на патеката со преклопување со
пешачката (тротоар) и тоа се’ од мостот кај знакот на Мерцедес, до ресторанот
„Кај местоно“, каде постои ограда на приватниот имот споен со водата, а потоа
е проблематично тесен до Десарет, па и над него, првата кривина мора да е
со мост, а понатам у (до Трпејца - околу 10 км) коловозот е премногу тесен и
амортизиран и побарува целосна реконструкција.
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Слика 2.11: Сегашна состојба во близина на автокампот Елешец.

Градиште – Трпејца
Атрактивните плажи, кампот Градиште и Заливот на коските не се пристапни
до постојниот коловоз заради ограден приватен имот долж кој оди коловозот,
а сегментот од котата 750 до Чоколско треба уште еднаш да се испита. Важно
традиционално излетничко уредено место над патот во НП „Галичица“ е Јадера.
Извонредно живописно место е Чоколско, каде постои патека што може да се
уреди со водење по изохипса под котата 785, за потоа низ шумата и над висока
карпа до водата да продолжи по постојниот пат до кота 727.

Љубаниште – Свети Наум
Постои стар земјен пат именуван во картите на НП „Галичица“ со Н10 кој помеѓу
брдата Голем и Мал Осој излегува на Љубаниште и претставува идеална
траса за велосипедска патека (само е обраснат со зеленило). Фактички овој
пат (од постојниот бункер), се спушта на една половина од патот Н10 и секако
поминува низ кампот Љубаниште, се до автобуската станица на постојниот
асфалтиран коловоз. Тангентно следејќи го асфалтот, велосипедската патека
за двата правца може да дојде до манастирот Свети Наум без забележително
проблематизирање.
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Слика 2.12: Автокампот Љубаништа

2.6 Интеграција на транспортните видови
Земајќи го предвид развојот на градот и неговата улична мрежа, согласно
планските предвидувања на Генералниот урбанистички план на Град Охрид,
се предлага искористување на постојните ресурси и предвидени сообраќајни
решенија со нивна надградба во насока на одржлив транспортен развој.
Една од приоритетните цели е воспоставување на модерен јавен незагадувачки
транспорт на патници од градот Охрид до Свети Наум. По почетните обсервации,
замислената траса на алтернативниот транспорт би започнувала од Биљанини
Извори и би се протегала долж езерскиот брег поврзувајки центри и пунктови
како места за избор и реизбор на еколошки превозни средства: модерен јавен
транспорт, електрични автомобили, мопеди, велосипеди и незагадувачки
мали бродови. Всушност, тоа е смислата на интермодалниот транспорт – да се
овозможи истовремена употреба на повеќе видови на транспорт:
P+R+Bike+Boat (паркирање + возење со јавен превоз + велосипед + брод), во
временска и просторна смисла.
Концептот на одржлив развој преку унапредување на јавниот превоз
подразбира планирање на зголемен број на автобуски линии од Охрид кон
Св. Наум во летниот период, зголемена фреквенција на автобуси, воведување
на линиски и посебен превоз на патници со пловни објекти - бродови и нивна
зголемена фреквенција, изведба на велосипедска патека од Охрид кон Св.Наум
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и поврзување со постојната градска мрежа на велосипедски патеки. На овој
начин е предвидено да се влијае врз понудата на корисниците на превоз и со
тоа да се намали на најмало можно ниво употребата на патничките возила загадувачи како средства за превоз.
Зголемувањето на автобуските линии и воведување на линиски и посебен
превоз на патници со пловни објекти - бродови во летниот период треба да
одговори на соодветните транспортни побарувања. За тоа е потребно да се
направи претходна добра анализа и да се извршат соодветни истражувања за
да се димензионира транспортната понуда за сите видови на транспорт.
Сите овие предложени решенија во целина треба да им овозможат на
корисниците при изборот на средство за патување долж крајбрежнијот појас да
му дадат предност на јавниот превоз (како автобуски така и со пловни објекти
- бродови и чамци) и велосипедот како превозно средство. Просторните и
геометриските можности на овој регион даваат неограничени можности за
употребата на велосипедот, не само како превозно средство туку и за рекреација,
семејни патувања, спортски натпревари итн. На овој начин се намалува вкупниот
број на приватни патнички возила кои ќе се движат на регионалниот пат, а со тоа
се намалува и загадувањето на животната средина.

2.6.1 Организација на транспортни центри и транспортни пунктови
Изборот на транспортните центри и пунктови е направен на основа на
истражување и анализа на постојната состојба, гравитација на население,
туристи и патници, атрактивност на локацијата, просторно-технички можности
за реализација на транспортните центри и пунктови, урбанистичка оправданост
и безбедност во сообраќајот.
Предложените транспортни решенија предвидуваат формирање на транспортни
центри долж Охридското крајбрежје: во непосредна близина на стадионот на
Биљанини Извори и во рамките на комплексот Св. Наум.Во овие центри ќе се
вкрстуваат и интегрираат сите видови еколошки транспорт, со можност за избор
или промена на видот на транспортот и транспортното сретство. Во рамките на
транспортните центри вообичаено се изведуваат поголеми инфраструктурни
објекти со сите придружни содржини во функција на транспортните видови.
Се предлага првиот транспортен центар да се испланира во проектниот опфат на
АУП за Спортско-рекреативниот центар Биљанини Извори на местоположбата
на планираната катна гаража.
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Доколку врз основа на транспортните анализи се јави потреба од зголемен
капацитет, постои просторна можност за негово проширување. Овој
транспортен центар опфаќа: локална автобуска станица, такси станица, паркинг
места на неколку нивоа, локација за изнајмување на електрични возила и
мопеди и локација за изнајмување на велосипеди. Во непосредна близина, на
брегот на езерото се предвидува пристаниште за бродови и чамци. На тој начин
се овозможува интеграција на различните видови на транспорт.

Слика 2.13: Планирана локација
на катната гаража при
Спортско-Рекреативниот
Центар Биљанини Извори.

Овој транспортен центар ќе ги опслужува приградските линии на јавен превоз
на патници кон Св. Наум. Катната гаража ќе овозможи паркирање и одложување
на патничките возила и префрлање на алтернативен одржлив транспорт:
електрични возила, електромопеди и велосипеди. Автобуските линии ќе се
опслужуваат со автобуси и минибуси на електричен или хибриден погон.
Фреквенцијата на возилата на јавен превоз треба да биде со помал интервал и
да ги задоволи сите превозни потреби.
Во рамките на транспортниот центар треба да се обезбеди и локација на
изнајмување на електрични возила, со место за нивно полнење.

Слика 2.14: Место за полнење
за електрични автомобили
(pixabay.com).
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Транспортниот центар ќе се поврзе и со велосипедската патека, што подразбира
и воспоставување на систем за изнајмување на велосипеди.
Вториот транспортен центар се предлага во рамите на локалитетот Св. Наум,
надвор од затворениот комплекс, на местото на постојниот паркинг простор.
Потребно е зголемување на бројот на паркинг места (паркирај и вози),
воведување на нов автобуски терминал (за линиски и туристички превоз),
површина за паркирање на автобуси, места за изнајмување на електрични
возила, мопеди и велосипеди, места за полнење на електрични возила итн.Во
состав на овој центар треба да се обезбеди можност за одлагање на изнајмените
велосипеди и можност за промена на транспортните сретства (јавен превоз,
електроавтобомил, брод и сл.). Во непосредна близина на центарот треба да се
организира и пристаниште за воден сообраќај.

Слика 2.15: Можна локација на
транспортен центар кај Св.
Наум.

Покрај двата главни транспортни центри, врз основа на транспортните потреби,
се предвидува организирање на 10 транспортни пунктови долж крајбрежјето
кои се интерполираат на потегот помеѓу транспортните центри – Биљанини
Извори и Св. Наум. Транспортниот пункт е локација на која најчесто се спојуваат
два до три вида на транспорт и на истата не се предвидуваат поголеми
инфраструктурни објекти.
Транспортните пунктови се категоризирани како примарни и секундарни.
Примарните пунктови имаат функција да дадат високо ниво на услуга односно
да бидат доплнителни филтри за елиминација на моторните возила. Со
обезбедување на доволно голем простор за паркирање на возил ата и пристапна
цени за услугата, ќе се исполни првиот предуслов за намалување на бројот
на посетители на крајбрежјето на Охридскот о Езеро кои користат сопствено
моторно возило.
Овозможувањето на брз, удобен и редовен јавен превоз со можност за избор
на превозно средство,а квалитетно креирање на движењето, е вториот битен
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предуслов за намалување на движењето на посетителите со моторн и возила.
Примарните пунктови се предлагаат на локациите Св.Стефан и Градиште
(Заливот на коските).
Секундарните пунктови обезбедуваат дел од функциите на примарните
пунктови, а во зависност од спецификите на теренот можат да имаат благо
дисперзирана структура.
Секундарните пуктови (вкупно 8) се предлагаат на локациите: Инекс Горица,
Гранит, Метропол, Лагадин, Елешец, Пештани(Десарет), Трпејца и Љубаниште.

Инекс Горица – секундарен
Инекс Горица е првиот транспортен пункт по транспортниот центар Биљанини
Извори, кој се наоѓа во рамките на истоимениот комплекс. На постојната
локација има изградено пристаниште. Пристапот до локацијата е можен и по
реализираната велосипедската патека која поаѓа од каналот и треба да се
дореализира до хотел Горица. На овој пункт е потребно организациски да се
осмислат трите видови транспорт за кои има услови (брод, велосипед и јавен
превоз со електрични возила).
Слика 2.16: Можна локација – транпортен пункт Инекс Горица

Св. Стефан – примарен
На локалитетот Св. Стефан с е предлага постојниот паркинг простор да се
пренамени во примарен транспортен пункт. Осознаени се можностите на
просторот да прими: катна гаража, автобуски терминал, места за изнајмување
на електрични возила, мопеди и велосипеди, места за полнење на електрични
возила итн. Препознаена е можноста за искористување на пристаништето за
воден сообраќај и на тој начин се прави интеграција на транспортните видови.
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Гранит – секундарен
Во рамките на локацијата на постојниот хотел Гранит постои организиран
простор кој ги задоволува потребите на секундарен пункт со сите содржини.

Метропол – секундарен
На локацијата на хотелот Метропол исто така постои организиран простор кој
ги задоволува потребите за поставување на транспортен пункт од секундарен
карактер.
Слика 2.17: Можна локација – транспортен пункт Метропол

Лагадин - секундарен
Поради линиската поставеност на населеното место и за да не се наруши
постојниот концепт на организација на населено место, овој пункт се предлага
на крајот на изградениот простор. Новопредвидениот пункт ќе содржи
пристаниште, простор за паркирање на велосипеди и стојалиште за јавен
превоз.

Елешец- секундарен
На просторот на постојниот автокамп Елешац постои актуелна планска
документација (УПВНМ), со која се предвидува овој простор да се пренамени
во комплекс со викенд куќи, хотел од висока категорија и комерцијалноделовен објект. Предложениот транспортен пункт треба да се инкорпорира во
планското решение за овој простор и да обезбеди опслужување на корисниците
на содржините предвидени со урбанистичкиот план. За таа цел, овде е
неопходно организирање на нови содржини: простор за паркирање на возила и
велосипеди, пристаниште и стојалиште за јавен превоз.
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Пештани- секундарен
Транспортниот пункт Пештани, може да се организира на постојното
пристаниште во селото Пештани, со попримање на сите останати содржини
непходни за секундарен пункт. Алтернативен предлог е организирање на овој
транспортен пункт во комплексот на хотел Десарет.

Градиште- примарен
Локацијата на постојниот автокамп Градиште се предлага како втор примарен
транспортен пункт. Атрактивноста на кампот, кој е еден од најпосетените
автокампови во Македонија, наметнува потреба од обезбедување простор
за стојалиште за јавен превоз, паркирање на моторни возила и велосипеди,
систем за изнајмување на велосипеди и користење на постојното пристаниште
за воден сообраќај. Овие содржини ќе се организираат на дисперзен начин,
поради спецификите на теренот на автокампот.
Слика 2.18: Можна локација – транспортен пункт Градиште

Трпејца - секундарен
Овој транспортен пункт ќе се организира на влезот на селото Трпејца,
каде треба да се обезбеди простор за паркирање на возила и велосипеди
и стојалиште за јавен превоз. Постојното пристаниште во село
Трпејца ќе стане составен дел на овој дисперзиран транспортен пункт.
Во рамките на транспортните центри и пунктови се планира изградба на
пристаништа на Охридското Езеро.
Изградбата на пристаништата на Охридското Езеро чија примарна намена
е полесен, побезбеден и побрз пристап до саканата дестинација може да се
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изведе со пловечки понтони кои се практични и прифатливи бидејќи за разлика
од фиксните пристаништа нема градежни зафати (изградба на бетонски ѕидови),
монтажата на понтоните и нивното натамошно одржување е лесно и едноставно,
со што се постигнува заштеда на време и пари.
Изградбата на пристаништата со пловечките понтони придонесува и за заштита
на природата и животната средина бидејќи не ја загадува водата, не нанесува
штета на живиот свет во водата, а се револуционерно решение бидејки може да
се рециклираат.
Со помош на пловечките понтони може да се оформат пристаништа со различен
облик во зависност теренските услови (од длабочината на водата, пристапноста
на плажата) и од желбите и потребите на корисн иците (место за “шетање по
вода“, мал ресторан и сл.).

2.6.2 Велосипедска патека долж крајбрежјето
Возењето велосипед традиционално игра важна улога во мобилноста кај сите
категории на жители на населените места долж брегот на Езерото, така што
голем дел на постојната популација и на очекуваните туристи би го поздравиле
безбедното и организирано возење на велосипед или користење на јавниот
превоз. Постојат необично силни и уверливи аргументи кои говорат во прилог на
тоа дека за жителите на овие простори треба да се обезбедат услови за безбедно
и комотно пешачење и возење велосипед. Секако, развитокот на можностите
за пешачење и возење велосипед не треба да се разгледува какопривремена
мерка која се однесува само за време на туристичката сезона. Тоа е, заправо,
превентивно и сеопфатно вложување во подобрување на условите за живот и
развој на одржливите транспортни системи како би се намалило загадувањето
и сообраќајните ризици и би им било од помош на сите општествени слоеви.
А секаде, постоењето на добра пешачка и велосипедска мрежа претставува
важен предуслов за создавање на ефикасни системи на јавниот превоз.
Постојната и планираната велосипедска мрежа низ градот Охрид треба да се
поврзе со примарниот транспортен центар на Биљанини Извори и од тука да
продолжи кон Св. Наум. Се предвидува и оформување на систем на изнајмување
на велосипеди со пунктови (точки) на одлагање и изнајмување на велосипеди по
должина на велосипедската патека по крајбрежјето до Св. Наум. Исто така, се
предвидува системот за изнајмување на велосипеди да биде и на неколку пункта
низ градот: автобуска станица, центар (фонтана) и пристаниште, со можност за
нивно зголемување. Истиот треба да овозможи употреба на различни видови на

43

СМАРТ ОХРИД
ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА

велосипеди, во зависност од типот на корисници и да содржи и дел за изнајмување
на електрични велосипеди.
Дефинирањето на категоријата на велосипедските патеки се прави врз основа
на: придвидено сообраќајно оптоварување, важноста на точките на поврзување,
изведбата на коловозната конструкција,
нивото на сообраќајна сигнализација и
опрема и геометриските карактеристики.
Примарната велосипедска патека се
поврзува на постојната велосипедска
мрежа, изведена од с овремен коловоз од
асфалт и со соодветна сообраќајна сигнализација и опрема, овозможува паралелно
движење на два велосипеди во иста насока и овозможува брзини на велосипедистите до 40 км/ч.
Велосипедската патека може да е одвоена
или споена со пешачката, а можните зони
на вкрстувања се разработуваат на проектантско ниво.
Дополнително, се планираат и секундарни (алтернативни) велосипедски траси
со различен степен на тежина за возење.
Секундарните велосипедски патеки се
отклонувања од примарната со цел да се
обезбеди пристап до атрактивни локалитети и најчесто се на земјана подлога.

Слика 2.19: Основни транспортни коридори
во сценариото Смарт Охрид (примарната
велосипедска патека е прикажана со полна
линија, секундарните со испрекината,
транспортните центри и пунктови со
точки).
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Слика 2.20: Основни транспортни
коридори во модифицираното сценарио
Смарт Охрид (примарната велосипедска
патека е прикажана со полна линија,
секундарните со тесно испрекината
линија, транспортните центри и пунктови
со точки, можниот пат А3 со долго
испрекината линија).
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2.7 Варијантни решенија за одржлив транспорт во
зависност од реализацијата на патниот правец А3
Идниот развој на Охридскиот и Струшкиот регион предвидува зголемување на
сообраќајните оптоварувања на целата патна мрежа. Нивото на категоријата на
делницата Струга-Ќафасан и делницата во Р. Албанија од Ќафасан кон Подградец, покрај Охридското Езеро треба да се предмет на детална транспортна анализа, за што можат да се искористат европските фондови за меѓугранична соработка. Исто така, во иднина и во поширок контекст (развој на регионот) треба
да се разгледува можноста овој коридор да се поврзе преку Корча со Јанина во
Р. Грција, што ќе преставува можност за Р. Македонија да се поврзе со Јонското
море, преку Игуменица како големо пристаниште.
Во извештајот кој го имаат изготвено работниот тим на УНЕСКО за Охридскиот регион, меѓу другите проблеми на кои се наидува во развојот на овој Регион,
разгледувана е и можноста/оправданоста за изградба на горенадведениот експреснен пат А3 и неговите карактеристики. Поради специфичностите на просторот, близината на НП „Галичица“ и Езерото разгледувани се повеќе варијанти
за трасата и категоријата на патниот правец А3.
Земајќи ја ги предвид предлозите да изградба на патниот правец А3, со оваа студија
се земаат во предвид варијанти за одржлив транспорт без и со изграден пат А3.

2.7.1 Варијанта без изграден патен правец А3 (Smart Ohrid сценарио)
Ова сценарио предвидува целокупниот сообраќај (и меѓународниот транзитен)
да се одвива по постоечкиот регионален пат Р1301. Концептот предлага модернизирање и реконструкција на коловоз от и подобрување на возно-динамичките елементи на Р1301. Во таа насока, реконструкцијата би требало да ги опфати:
коловозната конструкција, радиусите на кривините, напречните наклони, поставување на заштитна еластична ограда, нова соодветна сообраќајна сиг нализација и опрема. Со оглед на просторните можности на постојната траса на
патот, неговото проширување е деликатно, а ограничувачките фактори се различни по должината на трасата.
Модернизација и реконструкција треба да се направи на потегот од Св. Стефан
до с. Пештани, до каде се предвидуваат гравитационите зони на изворно-целните патувања со поголем обем.
Останатиот дел од трасата од с. Пештани до Св. Наум треба целосно да се обнови, со подобрени возно динамички карактеристики (ширина на сообраќајна
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лента и до 3,5м, радиуси на кривини Р=180м, проектна брзина до 70км/ч). Поврзувањето на населените места треба да се направи со крстосници во ниво (по
можност со кружен тек).
На овој начин ќе се подигне нивото на услуга на патот, ќе се зголеми проточноста
на сообраќајните токови и ќе се подигне нивото на безбедноста на сообраќајот.
Долж трасата на регионалниот пат, за сите предвидени автобуски стојалишта
потребно е да се оформат посебни ниши (во зависност од просторните можности) и стојалиштето да се опреми со најсовремена опрема за корисниците (настрешници, места за седење, инфо табли, соларни панели, wi-fi, итн.).
Велосипедската патека, која ќа биде во коридорот на Р1301, надвор од населените места и каде што дозволуваат теренските можности ќе има широчина од
2-5 до 3,5м (во две насоки), за да се унапреди безбедноста (на рамни делници,
брзините на возење можат да достигнат и до 40км/ч) и овозможи удобно паралелно возење на два велосипеди во иста насока. Во случаите кога предвидената
траса на велосипедската п атека преминува до трасата на коловозот на регионалниот пат, потребно е да се овозможи заштита со зелен појас во широчина
од 1,5м од завршетокот на банкината, а широчината на велосипедската патека
може биде од 2,0 до 2,5м. Во случај кога заштитниот зелен појас е помал од 1,5м
и во случај кога трасата на велосипедската патека е поставена на надворешниот
раб на коловозот во кривини со Р≤175,0м, тогаш помеѓу коловозот и велосипедската патека се поставува заштитна еластична одбојна ограда.
Во населените места, заради просторните ограничувања, велосипедската патека завршува и велосипедистите се движат по крајната десна страна на коловозот.

2.7.2

Варијанта со изграден патен правец А3
(модифицирано Smart Ohrid сценарио)

Со изградбата на новиот патен правец А3, кој се предвидува да се поврзе со постоечкиот регионален пат Р1301 после крстосницата кај Рача и ќе продолжи над
населените места до Пештани, целокупниот транзитен сообраќај кон Р. Албанија ќе се пренасочи по него. На тој начин се о твара можност постојниот регионален пат Р1301, од Св. Стефан кон Пештани да премине во локален пат (можеби
со нова категоризација како «туристички пат») со нов коловоз и велосипедска
патека, а со строг нов режим на користење и на движење на возила (можност за
дефинирање на туристичка зона): контролиран пристап, дотур на роба, еколошка такса (соодветно на категории на возила, постари возила, возила на дизел
погон итн.), часовно задржување, јавен превоз со електрични возила, субвенционирање на употребата на електрични возила
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преку повластени такси, итн. Оваа опција бара уште едно преиспитување на потреба од додатен терминал (Св. Стефан).
Со оваа варијанта, делницата на трасата на Р1301 од Пештани до Св. Наум треба
целосно да се обнови со подобрени возно-динамички карактеристики (како и
во претходната варијанта).
Со ова сценарио исто така значително се намалува бројот и должината на секундарните велосипедски патеки (see Слика 2.20).

2.8 Придобивки
Основата на предложените интегративни решенија, покрај можноста за различни видови на транспорт непобитно овозможува висока заштита на животната средина и значаен општ бенефит.
Идејата за изградба на бродови и чамци кои ќе користат сончева енергија - соларни бродови и електрична енергија за погон, буди се поголем интерес кај
иноваторите, бидејки се сметат за транспортни сретства чии решенија се едноставни, но истовремено и сигурни, трајни и евтини за одржување.
Енергетската ефикасност кај електричните возила е поголема отколку кај возилата на погон со внатрешно согорување. Кај автомобил со мотор со внатрешно согорување само 25% од енергијата се користи за движење на автомобилот,
останатата енергија (75%) се троши на триење и топлина. Електричните возила
имаат во просек околу 80 % ефикасност, а некои и до 95%. Електричните возила генерираат значително помалку емисија на CO2 и други стакленички гасови
споредбено со конвенционалните возила. Доколку пак енергијата која ја користат електричните возила ја добиваат од обновливи извори (ветер, вода, сонце) тогаш емисијата на CO2 е еднаква на нула. Електричните возила се далеку
потивки од возилата со мотори на внатрешно согорување. Намалувањето на бучавата во урбаните средини обезбедува подобри животни и работни услови и
го намалува нивото на стрес, што пак доведува до помали здравствени трошоци
и зголемување на продуктивноста кај луѓето. Полнењето на батериите на електричните возила во ноќните часови, кога е значително намалено оптоварувањето на енергетската мрежа ќе придонесе за нејзино подобро искористување без
поголеми оптеретувања, односно појава на пикови. Електричните возила имаат
помалку физички делови, а тоа значи полесно и помали трошоци за одржување.
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Возењето на велосипед, покрај тоа што е еколошко возило, пред се дава лични
придобивки:
ÆÆ дава чувство на слобода и контрола - поединецот вози со брзина која ја
сака, во правец кој сака и на речиси секаков терен,
ÆÆ придонесува за подобрување на физичката кондиција и ја подобрува
здравствената состојба - ја зголемува издржливоста на организмот, го
намалува стресот,
ÆÆ овозможува заштеда - нема потреба од финансирање во редовно
одржување и поправки на моторно возило, може да се паркира било
каде без надоместок и нема казни за погрешно паркирање или возење со
голема брзина,
ÆÆ се избегнува сообраќајниот метеж и побрзо се стигнува до саканата
дестинација,
ÆÆ не се загадува животната средина - не се испуштаат штетни гасови и нема
бучава,
ÆÆ се запознава околината, се овозможува максимално уживање во природата и свежиот воздух

2.8.1 Меѓусекторски влијанија
Туризмот мора да го заштитува просторот од другите некомплементарни активности со кои доаѓа во просторна колизија, но исто така и од самиот себе, за да
го зачува основниот ресурс на кој го темели својот развој. Еден од најважните
начини на контролирање на просторниот развој на туризмот е по пат на утврдување на носечкиот капацитет на туристичкиот простор. Основни индикатори за
утврдување на носечкиот капацитет на просторот се: туристичкиот интензитет,
стапка на туристичка функција, искористен капацитет, расположив капацитет и
сл. Утврдувањето на носечкиот капацитет на просторот е во тесна врска со интензитетот на развој на сообраќајот, која пак е основа за развој на туризмот.
Покрај бројните позитивни вредности како специфична дејност која го трансформира просторот, туризмот генерира и низа негативни еколошки и просторни ефекти: деградација на просторот, загадување, «трошење», уништување на
флората и фауната, естетска деградација на пејзажот, закрчување на просторот
и.т.н. Голем дел од овие процеси се иницирани токму од сообраќајот и неговиот
развој. Затоа, воведувањето на еколошки, односно одржлив транспортен систем е императив за туристичкиот, а оттаму и вкупниот иден развој на регионот,
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кој покрај економски бенефит ќе гарантира и зачувување на вредностите на
подрачјето, одржување на листата на културни и природни богатства од светски ранг и заштита и унапредување на животната средина и природата, на што
всушност упатуваат и препораките на ЕУ за развој на транспортните системи,
низ на примена на низа мерки за одржлив развој на транспортниот систем, како
основа врз која се гради транспортната политика.
Развојот на туризмот и другите активности во просторот кои зависат, односно се
базирани врз развојот на сообраќајот на одржлив начин ќе гарантира и заштита
на просторот од туризмот и другите економски активности, во смисла на минимизирање на негативните и максимизирање на позитивните еколошки ефекти.

2.9 Заклучоци и препораки
2.9.1 Заклучоци
Воведувањето на одржлив транспортен систем на Охридското крајбрежје преку изградба на пристаништата на предложените точки во комбинација со еколошките транспортни сретства (бротчиња и возила на електричен погон, едрилици, велосипеди, ролери, тротинети, хаверборди и др.) ќе овозможи бројни
погодности во развојот на туризмот на локално, но и на регионално ниво, во согласност со принципот на одржлив развој:
 Пристигнување до саканите дестинации на туристите без употреба на
приватни возила;
 Можности за патување со користење на широка палета на еколошки возила
по избор: автобуси, минибуси и бродчиња на електричен погон, едрилици,
велосипеди, мопеди, ролери, сегвеи, хаверборди;
 Достапност на транспортот за сите посетители, без разлика на нивната
возраст;
 Скратување на потребното време за патување од една до друга точка;
 Зголемување на мобилноста на посетителите и можноста за пристап до
атрактивни локалитети по должината крајбрежјето;
 Исклучување на можноста за внесување на штетни материи кои може да
предизвикаат хемиски, биолошки, микробиолошки, радиолошки и други
промени на водата и живиот свет, за да се зачувува високиот квалитет на
водата во езерото;
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 Подобрување и збогатување на туристичката понуда преку можноста
туристите да ги видат убавините на Езерото и езерскиот пејсаж од повеќе
агли, со комбинација на различни видови транспорт,
 Можности за воведување на атрактивни и еколошки туристички пакети како
комбинација од разни активности: воден туризам, велосипедизам, излети,
планинарење, риболов.
Од аспект на заштита на животната средина и природата, ваквиот пристап во
развојот на туризмот ќе гарантира контрола на бројот на пловила во езерото, а
исто така и контрола на изградба на објекти во крајбрежниот простор; со што ќе
се обезбеди зачувување на високиот квалитет на водите на Охридското езеро,
воздухот и природното богатство.

2.9.2 Препораки
За реализација на идејата за воведување одржлив транспортен систем, неопходно е обезбедување на одредени предуслови. Во таа смисла, се препорачува:
 Ажурирање на податоците од област на сообраќајот;
 Изработка на регионална транспортна студија со транспортен модел и
соодветни симулации на транспортните понуди;
 Изработка на cost-benefit анaлиза која ќе го прикажe придобивките и
негативните последици од реализацијата на патниот правец А3 во корелација
со воведување на еколошки транспорт на постојниот регионален пат Р1301;
 Задолжително почитување на препораките на UNESCO во однос на измена
на Планот за управување на НП Галичица;
 Изработка на интегрален „Проект за инфраструктура за сообраќајна
поврзаност на населените места и градбите во крајбрежниот простор на
Охридско Езеро на потегот Охрид - Св. Наум;
 Задолжително почитување на одредбите од Проектот за инфраструктура во
сите урбанистички планови (за села, вон населено место) и урбанистичко
плански документации;
 Паралелна изработка на Елаборати за оцена на влијанието врз животната
средина со сите видови планови и планска документација;
 Активно учество на локалната самоуправа во процесот на воведување на
одржливиот транспорт и континуирата поддршка за неговото опстојување;
 Реализација на концептот по принципот јавно-приватно партнерство или
некои други форми во кои може да се вклучат велосипедски друштва;
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 Развивање на систем на популизација на концептот, кампања за локалните и
регионални корисници (население, туристички агенции, туристи);
 Едукација на локалното население за значењето на еколошкиот транспорт.
 Мерки за стимулација на користење одржливи транспортни сретства/
дестимулација за загадувачките:
 субвенционирање на јавниот превоз на патници,
 субвенционирање на употреба на електрични возила и бродови,
 воведување на посебни режими на сообраќај.
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3 ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Цел на оваа поглавје е да даде општа оценка за влијанието на постечкиот регионален пат Охрид-Љубаништа врз животната средина, влијанието на досегашниот
бродски превоз врз езерскиот екостем, влијание на предвидениот бродски превоз
со Смарт Охрид, влијание на предвидените велосипедски патеки (примарна и секундарна) врз животната средина, можни влијанија при изградбата на овие велосипедски патеки, влијанија врз животната средина со користење на возила на електричен погон (автобуси, бродови, велосипеди), возила за групен превоз (автобуси),
возила кои користат мотори со висок европски стандард (EU4, EU5), стимулирање
на локалното население за користење на јавен превоз и транспорт со одредени
финансиски бенефити. Со оваа студија предвидено е да се даде и соодветно компаративно мислење за влијанието на сегашната состојба (постоечкиот регионален
пат Охрид -Св. Наум), предвиденото Смарт Охрид сценарио, како и влијанието на
предвидениот експресен регионален пат врз животната средина.
Во борбата за поголем економски бенефит од туризмот најчесто се занемарува неговото негативно влијание врз животнат средина. Масовните туристички посети во
еден мал простор со голем број на посетители прави голем притисок врз животната средина. Во подрачје како што е Охридското Езеро и НП Галичица ова може да
придонесе кон еколошки катастрофи со несогледиви последици. Ориентирањето
кон алтернативниот туризам кои практикува поголема заштита на природата треба
да биде предизвик за идниот туристички развој на Охридскиот регион.
При изработка на овој дел од студијата се користеа стандардните методи кои се
употребуваат во слични постапки. Најпрво се консултираа законските одредби т.е.
Законот за животна средина (член 65), потоа се разгледа Уредбата за содржината
на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Службен весник на РМ
бр153/07). Беше разгледан планот за управување со НП Галичица (2011-2020), како
и изменетиот план за управување со НП Галичица (Ј337)- СОЖС. Разгледан е Прирачникот за обука за вклучување на граѓанските здруженија од Југоисточна Европа
во спроведувањето на легислативата на Европската Унија од областа на природата. Одржан е состанок со директорот на ЈУНПГ и добиени се одредени мислења и
сугестии во врска со предвидените активности за изработката на овој проект. Консултирана е стручна и научна литература поврзана со проблематиката опфатена
во овој проект.
Направени се теренски истражувања на целата траса од Охрид до Св. Наум за да се
утврди моменталната состојба на животната средина , како и влијанијата врз истата.
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Направени се повеке состаноци со останатите членови кои учествуваат во изработката на овој проект со цел да се разменат информации и сознанија кои ќе влијаат
врз квалитетот на овој проект.

3.1 Опис на состојбите во животната средина
Опис на екосистемот (геоценозата)
Екосистемот е еден коплекс изграден од растителниот свет, животинскиот свет,
микроорганизмите и неживата природа. За да се процени некое влијание врз
одреден екоситем истиот ќе треба да се опише и презентира заедно со фокторите кои го одредуваат. Предвидената и проектирана алтернативна патека
(еколошка патека) поминува низ еден специфичен екосистем (планинско-езерски) со голема природна вредност поради кои 1958 година поголем дел о планината Галичица заедно со Охридското и Преспанското езеро се прогласени за
Национален парк.

3.1.1 Абиотски фактори
Абиотските фактори се факторите од нежива природа кои имаат силно влијание на екологијата и природата. Во абиотски фактори спаѓаа, географската положба, релјефот, климата, геолошката подлога, почвата, хидрогтрафијата, ерозивни процеси.

Географска положба
Предвидената патека се наоѓа на западните падини на планината Галичица
и има меридијален правец на протегање. Патеката почнува од стадионот кај
Билјанини Извори а завршува на паркингот кај комплексот на манастирот Св.
Наум- Љубаниште. Патеката го следи регионалниот пат Охрид - Св. Наум , на
одредени делници го напушта истиот за повторно да се врати на истиот. Секундарните патеки се секогаш поврзани со примарната патека.

Релјеф
Поради големата должина на патеката (околу 30 км) истата поминува низ повеќе форми на релјеф. Имено на почетокот (Билјанини Извори) пределот е рам-
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ничарски, потоа кај Горица (Рача) преминува во ридско- брдски, на одредени
места се протега помеѓу зоната на бреговата линија (плажите) и ридско-брдските предели и тоа на потегот од хотел Метропол до село Пештани. Од над
село Пештани до село Трпејца патеката оди во ридско-брдски предели за да од
село Трпејца полека премине во ридско-планински.Од село Љубаништа патеката преминува во рамничарски дел се до манастирот Св. Наум.
Слика 3.1: Пределот помеѓу Трпејца и Љубаништа.

Клима
Голем број фактори влијаат врз формирањето на климата на едно подрачје. Климатските карактеристики на подрачјето каде е предвидена алтернативната патека се резултат на поголем број фактори. Тие се :
ÆÆ близината на Јадранското Море (110км воздушно),
ÆÆ големата количина на водна маса од Охридското Езеро ,
ÆÆ географската положба на планинскиот масив Галичица (север–југ)
ÆÆ климатски влијанија по реката Црн Дрим
ÆÆ експозицијата и инклинацијата на теренот
ÆÆ геолошкиот супстрат.
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Сите овие фактори придонеле да од 695 до 900м н.в. на западните падини на
планината Галичица се формира подрачје со субмедитерански климатски
влијанија. Ваквата клима имала силно влијание врз појавата на растителниот и
животински свет. Во растителниот свет доминираат термофилни, термоксерофилни и термомезофилни видови.

Геолошка подлога
Геолошката подлога има силно влијание врз формирањето на почвата и растителниот свет и климата. По должина каде што е предвидена патеката се сретнуваат и силикатни и варовнички карпи. Силикатните карпи се претставени
со филитски шкрилци и истите ја сочинуваат геолошката подлога од Рача до с.
Долно Коњско. На потегот од с. Пештани до с. Трпејца застапени од геолошката
подлога се варовничките конгломерати. А од с.Трпејца до с.Љубаништа масовните и плочестите варовници. Плиостоцени седименти застапени се во рамничарскиот дел од Билјанини Извори до местото Рача ворамничарскиот дел од с.
Љубаништа до манастирот Св. Наум.

Почва
Формирањето на типот на почвата зависи од многу фактори. Пред се геолошката подлога, климата, релјефот, вегетацијата, времето и човекот. На подрачјето што е предмет на оваа студија се сретнуваат следниве почвени типови: алувијални(флувијатилни) почви, тресетна почва, рендзина, ранкер, црвеица и
кафеави почви врз варовници и доломити.
Алувијалните и тресетни почви се формирани во рамничарските терени во близина на Охридското Езеро (Билјанини Извори, с.Љубаништа-Св.Наум). Денес
на нив е развиена блатска вегетација, рипариска вегетација, а одводнетите-мелиорирани почви се користат за земјоделие).
Рендзината како почвен тип е развиена на поголемо подрачје на планината Галичица. Застапена е во ридско-брдските предели на матичен супстрат (варовични конгломерати). Се среќава од Рача до с. Пештани. На овој почвен тип од
вегетација се среќава благун –белгаберова шума, пасишна степска вегетација
со чубрика (Satureja montana), земјоделски површини (ниви, лозја, овоштарници). Овој почвен тип е силно подложен на ерозивни процеси ако на него нема
развиена вегетација.
Ранкерот се среќава на мали површини во близина на с. Долно Коњско. Се формира на силикатен матичен супстрат-филитски шкрилци. На овој почвен тип
од вегетација се среќава благун –белгаберова шума, и земјоделски површини
(ниви, лозја, овоштарници).
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Почвениот тип црвеница (terra rossa) се образува на карбонатен матичен супстрат –масовни и плочести варовници, но типичната црвеница во близина на
село Трпејца е застапена на зарамнети површини , каде како матичен супстрат
се јавува длабок слој од црвеница. Овие површини се користеле како ниви и пасишта, а по меѓите растеле големи стебла од македонски даб. На пострмните
делови од ова подрачје се образувал почвениот тип- кафеава почва врз варовник и доломит. На истата е развиена шума од македонски даб или благун белгаберова шума, во зависност од длабочината на почвениот профил , инклинацијата и експозицијата на теренот.

Хидролошки карактеристики
Како поголеми извори кој всушност и го снабдуваат езерото со вода се изворите
на локалитеот Св. Наум (изворите на река Црн Дрим) , како и изворите на локалитетот Билјанини Извори. Помали извори кои се од локален карактер се среќаваат во близина на реуралните селски средини кои населението ги користи за
свои потреби. На целата траса од Охрид до Св Наум има само една поголема
рекичка а тоа е раката Черава во близина на Св Наум во рамницарскиот дел од
атарот на с. Љубаништа која се влива во Охридското Езеро . Постојат и одреден
број на т.н. суводолици кои се со вода само при обилни врнежи. Општоземено
од хидролошки аспект целата траса на потегот од Охрид до Љубаништа е слабо развиена како резултат на геолшката подлога која е претежно варовничка и
силно порозна. Ваквата развиеност на хидрографската мрежа има силно влијание врз формирањето и типот на растителноста (термофилна и термоксерофилна). Појавата на рипариската вегетација (блатна) е врзана за двете бари (во
близина на Билјанини Извори и манастирот Св. Наум) кои со вода се снабдуваат
од високите подземни води.
Слика 3.2: Вдолж западниот брег на езерото се наоѓаат бројни сублакустриски извори.
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Тектонски и сеизмолошки карактеристики
Подрачјето на трасата предвидена со овој проект припаѓа на активно трусно
подрачје со појава на почести земјотреси од најразличен интензитет. Овие се
сеизмички активности имаат поголемо влијание врз животинскиот свет кај кого
предизвикуваат вознемиреност . На одредени подрачја од трасата досега како
резултат од земјотресите забележано е и одронување на поголеми и помали
карпи кои уништиле дел од вегетацијата со своето ткалање. Како поголема карпа која е одронета и предизвикала штета е онаа над село Трпејца на самата кривина од првата серпентина која е одронета од локалитетот Зли Дол.

Ерозивни процеси
Ерозивните процеси имаат големо влијание и негативни последици врз животната средина. На подрачјето на трасата предвидена со овој проект не се
забележани поголеми ерозивни влијанија. Тоа е резултат пред се на геолошкат
подлога која претежно е карбонатна и силно водопропустлива, но и од слабо
развиената хидрографска мрежа. Ваквата состојба силно влијае врз формирањето на ерозивните процеси и нивниот интезитет. На дел од трасата (од Рача
до хотел Метропол), каде матичниот супстрат е силикатен, се забележуваат помали ерозивни процеси особено околу новопробиениот пат и тоа по косините
од истиот. Овие ерозивни процеси немаат големо влијание врз животната средина. На целата траса нема услови да се рзвијат т.н. поројни текови кои може да
предизвикаат катастрофални поплави и други последици.

3.1.2 Биотски фактори
Биотските фактори се претставени со интеракциските влијанија помеѓу растенијата, интеракциските влијанија помеѓу растенијата и животните, интеракциските влијанија помеѓу самите животни како и влијанијата од антропоген фактор. Биотските фактори влијаат врз растителниот свет и нивните заедница, како
и врз животинскиот свет. Биотските фактори заедно со абиотските го одредуваат формирањето на растителните заедници и животинскиот свет во нив, влијаат
врз синдинамските процеси (сукцесии).

Опис на растителните заедници (флора)
Еден од најстабилните екосистеми се шумите и нивните сукцесивни стадиуми.
Истите имаат силно влијание врз развојот и динамичните процеси на целокупниот екосистем. Шумите формираат живеалишта и за животинскиот свет
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и се значајна алка во исхраната на истите (движење на материите во ланецот
на исхрана). Формирањето на шумските т.е. растителните заедници зависи од
многи фактори. Промените предизвикани со промена на некои од абиотските и
биотските фактори може негативно да влијае врз природните процеси на развој
на истите и да има негативни последици. Вакви негативни последици често пати
може да се резултат на антропогеното (човечко) влијание , а последиците може
да бидат големи и фатални за целата природа.
На подрачјето каде што е предвидена трасата застапени се следниве шумски
растителни заедници:
Шумата од даб благун и бел габер e климазонално условена појава. Во Македонија природно е застапена до 600 м.н.в. но на јужни и топли карбонатни експозиции се сретнува и до 1000 м.н.в. На Галичица оваа шумска заедница е застапен
на западната експозиција од планината од 700 до 900 м.н.в. Ја сретнуваме од
Рача до с. Долно Коњско, непосредно по стрмните падини од хотел Метропол
до с. Пештани, а потоа до паркингот на Заливот на Коските- Градиште. Оваа заедница е застапена и од преслапот помеѓу Долен и Горен Осој се до над село
Љубаништа. Во однос на големината и должината на протегање истата процентуално е најзастапена. Во неа како едификатори (најчесто застапени растителни видови кои ја одредуваат физиономијата и развојот на заедницата) се дабот
благун (Quercus pubescens) и белиот габер (Carpinus orientalis). Покрај нив се
застапени и следниве видови: Phyllirea latifolia, Buxus sempervirens, Jasminum
fruticans, Ficus carica, Asparagus acutifolius, Coronilla emeroides, Ephedra fragilis
subsp. campylopoda, Pistacia terebinthus, Ruscus aculetaus, Fraxinus ornus како и
голем број на други термофилни и термоксерофилни растителни видови.
Во однос на катовата структура речиси на целата територија отсуствува катот
на дрвја (дрвја повисоки од 6м) со исклучок на поедини локалитети каде се
сртнуваат поединечни стебла од даб благун повисоки од 6м. Оваа заедница е
од вегетативно потекло (нискостеблена) и има форма на псеудомакија. Во неа
застапени се вториот кат-катот на грмушки и катот на приземната флора. Бидејќи е застапена во близина на рурални селски средини истата во минатото па
и денес е под силно антропозоогено влијание. Подложна е на неконтролирано
и непланско сечење, како и интензивна испаша. Во минатото големи површини
биле преведени во земјоделски (ниви и брдски пасишта), но со миграцијата на
селските средини овие површини повторно се обрастуваат со шумски видови и
се враќаат во првобитната растителна заедница. Склопот и густината на истите
зависи од условите на досегашното нивно користење и варира од локалитет до
локалитет т.е. се движи од 0,3 до 0,9. (од ретко до густо склопени шуми).
Оваа заедница во однос на природната сукцесија претставува трајно еколошки
условена појава т.е. на истата површина не може да се развие некоја друга шум-
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ска заедница како по видов состав така и по квалитет. Од стопански аспект оваа
шума е нископродуктивана (мала дрвна маса и годишен прираст), но од еколошки аспект многу значајна во исполнувањето на општокорисните функции како
стабилен еколошки систем кој има големо значење во заштитата од ерозијата и
ерозивните процеси. Во однос на заштитата од еколошки аспект во истата нема
и не се застапени растителни видови заштитени со европската црвена листа.
Слика 3.3: Дабова шума испрекината со тревна вегетација во близина на с. Трпејца.

Реликтно-терциерната шумска заедница од македонски даб претставува значајна еколошка појава од научен аспект за македонската растителност. Во Р.
Македонија како заедница е многу ретко застапена, па затоа нејзиното значење
е многу големо. На трасата од предложениот велосипедски коридор застапена е од паркингот кај Заливот на Коските- Градиште па се до преслапот помеѓу
Мал и Голем Осој. Се карактеризира со редок склоп (0,4-0,6), а катот на дрвјата
е претставен со поединечни стебла повисоки од 6м. На одредени локалитети
кои биле под силно антропогено влијание (испаша на добиток) катот на грмушките е многу редок, а доминира приземната вегетација претставена со пасишни
раститени видови.
Во заедницата македонскиот даб е застапен со ретки и поединечни стебла кои
имаат широки и разгранети крошни и кратки и здепасти дебла кои имаат кај од-
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редени стебла дијаметар поголем од 1м. Покрај македонскиот даб се сретнуваат
следниве дрвни видови : Quercus cerris, Quercus pubescens, Quercus virgiliana,
Quercus frainetto, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Tilia tomentosa,Buxus
seperviren, Celtis austalis, Juniperus oxicedrus, Coronila emeroides , Colutea
arbrescens, Eunimus verrucosa и други термофини и термоксерофилни грмушки.
Карактеристично е тоа што во последниве години по напуштените ниви и ливади во близна на село Трпејца се забележува природно ширење на подмладок од
македонскиот даб. Ова укажува дека со намалување на антроозогениот притисок заедницата од македонски даб почнува прогресивна сукцесија во развојот.
Заедницата е добро очувана и заштитена. Истата има голема еколошка и научна
вредност за Националниот Парк Галичица.
Покрај овие две заедници локално се сретнуваат и блатни заедници во близина
на Билјанини Извори и манастирот Св. Наум. Овие површини главно го сочинуваат појасот со трска (ass. Scirpeto-Phragmitetum W.Kocg 1926) кои припаѓаат
на живеалиштат на трска (EUNIS 2004: C3.21)
Овие хигрофилини заедници се многу значајни растителни екосистеми. Претставуават живеалиште на голем број растителни и животински видови. Блатните еосистеми се значаен дел од ланецот на исхрана и природни засолниша
на голем број птици. Во нив се одвива мрестот на голем број риби. Во алката
на поврзаност се многу битни за езерскиот екосистем. За потребите на човекот
(плажи, плодни ниви, намалување на популацијата на комарци) наголемиот дел
од нив е уништен, со што од природата е одземен многу значаен биолошки екосистем.
Во близина на реката Черава (под с. Љубаниште) застапени се мали површини од рипариска вегетација. Тука се наоѓа живеалиште на крајречна хигромезофилна шума од врби и евла (ass. Alno-Salicetum ) кои припаѓа на следнава
класификација (EUNIS 2004: G1.1-G1.2).
Оваа заедница и ако е мала по површина претставуава значајна еколошка појава за НП Галичица, но и пошироко за Р.Македонија. Вакви хигрофилни и хигромезофили растителни заедници поретко се застапени. Во нив покрај евлата
(Alnus glutnosa) и белата врба (Salix alba) се сретнуваат и другу врби и хигромезофили грмушки и повеќегдишни растителни видови. Претставува засолниште на голем број птици и дуги животни.
Растителни заедници на брдски пасишта кои припаѓаат на Елино-балканските
степи со Saturea montana (EUNIS 2004:E1.21) опфатени во сојузот SaturejoThymion Micevski 1970.
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Овие пасишта се формирани под влијание на човекот за потребите на земјоделието (ниви и пасишта). Површините се одземени од шумските заедници и најчесто се во близина на селата. Во минатото истите биле застапени на поголеми
површини, но денес како резултат а напуштањето на селата и земјоделските и
сточарски активности природните прогесивни сукцесии повторно ги враќаат
во шумски заедници.
Слика 3.4: Хигромезофилни шуми од евла и врби во близина на Св. Наум.

3.1.3 Опис на животинскиот свет
Животинскиот свет е тесно поврзан со шумските заедници бидејќи истите му
даваат заштита и храна. Поврзаноста е обострана бидејќи и шумите имаат корист од животните особено во опрашувањето на цветовите и разнесувањето
на плодовите и семињата. Влијанието на човекот во појавата, распространувањето, бројноста и големината на популацијата, размножувањето, исхраната
е многу големо врз животинскиот свет. Тоа влијание може да биде директно врз
самите животни, но и индиректно уништувајќи ги природните живеалишта на
животните. За своите потреби човекот ги менува природните екосистеми, а со
тоа и условите за животот на одредени групи животни. Целиот екосистем е цврсто поврзан и нарушувањата на било кој негов сегмен (алка) неповратно придонесува за уништување и пореметување на целиот биотоп.
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Бидејќи рачиси целото подрачје на предложените зафати од Смарт Охрид припаѓа во дабовиот шумски регион, животинскиот свет (фауната) е тесно поврзана и е карактеристична за овој регион. Во деловите каде имаме хирофилна и
хигромезофилна вегетација застапена е соодветна фауна за овие подрачја.
Без `рбетници: Ноќни пеперутки : Ochropleura renigera, Ochropleura signifera,
Hadena armeriae, Cucullia formosa, Cucullia wredowi, Cucullia celsiae, Amphipyra
strix, Polyphaenis subsericata, Eutela adoratrix, Nycteola asiatica, Abrostola
agnorista, Exophila rectangularis , Catocala lupine, Euxoa glabella, Amathes
cohaesa, Hadena luteocincta, Episema korsakovi, Cirrhia cypreago, Pyrrhia victorina,
Ochropleura flavina, Lithophane ledereri, Agrichola lactiflora, Simyra dentinosa
и Maraschia grisescens. Дневни пеперутки : Pieris krueperi, Tarucus balkanicus,
Carcharodus flocciferus, Gegenes nostradamus, Pseudophilotes schiffermuelleri,
Parnassius mnemosine, Everes alcetas, Scolitantides orion, Maculinea alcon,
Plebejus agyrognomnon, Agrodiaetus damon, Polyiommatus eroides, Nymphalis
xanthomelas, Neptis rivularis и Melanargia russiae. Еленчиња : Lucanus cervus.
Водоземци: обичен мраморец (Lissotriton vulgaris), поточна жаба (Rana graeca),
обична езерска жаба (Pelophylax ridibundus),жолт мукач (Bombina scabra).
Влечуги: Блатна желка (Emys orbicularis), ридска желка (Eurotestudo hermanni),
голем зелен гуштер (Lacerta trilineata), кратконого гуштерче (Ablepharus kitaibelii),
балкански смок (Hierophis gemonensis), ескулапов смок (Zamenis longissimus),
македонска гуштерица (Podarcis erhardii) и поскок (Vipera ammodytes).
Птици: Мал присмевник (Hippolais pallida), жолта тресиопашка (Motacilla flava),
жаловна сипка (Parus lugubris), сириски шарен клукајдрвец (Dendrocopos
syriacus), шумска чучулига (Lullula arborea), краткопрст јастреб (Accipiter nisus),
гугутка (Streptopelia decaocto), орфеово коприварче (Sylvia hortensis), зеленогушеста овесарка (Emberiza cirlus), црногушасто камењарче (Oenanthe hispanica),
славеј (Luscinia megarhynchos), жална (вуга) (Oriolus oriolus), црвеноглаво свраче (Lanius senator), црвеноглаво кралче (Regulus ignicapillus), жолтарче (див
канаринец) (Serinus serinus), јастребовиден орел (Hieraaetus fasciatus), шпанско врапче (Passer hispaniolensis), ќос (Turdus merula), црноглав галеб (Larus
melanocephalus), сојка (Garrulus glandarius). полска или степска ветрушка (Falco
naumanni), вечерна (црвенонога) ветрушка (Falco vespertinus), степска еја
(Circus macrourus), царски орел (Aquila heliaca), крткопрст јастреб (Accipiter
brevipes), долгонога сабјарка (Himantopus himantopus), обична ветрушка (Falco
tinnunculus), обичен јастреб глувчар (Buteo buteo), обична блатна ластовица
(Glareola pratincola), смрдиврана (Coracias garrulus), ќубеста чучулига (Galerida
cristata), мало сиво свирче (Lanius minor), потполошка (Coturnix coturnix), белогушесто коприварче (Sylvia communis), сива овесарка (Miliaria calandra), обичен
сколовранец(Sturnus vulgaris ).
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Цицачи: Еж (Erinaceus roumanicus), градинарска ровчичка (Crocidura
suaveolens), бласиев потковичар (Rhinolophus blasii), јужен потковичар
(Rhinolophus euryale), голем потковичар (Rhinolophus ferrumequinum), остроушест ноќник (Myotis oxignathus), долгопрст ноќник (Myotis capaccinii), урбан ноќник (Myotis emarginatus), голем ноќник (Myotis myotis), мустаќест ноќник (Myotis mystacinus), белорабен лилјак (Pipistrellus kuhlii), џуџест лилјак
(Pipistrellus pipistrellus), долгокрилест лилјак (Miniopterus schreibersii), обична
полјанка (Microtus levis), глушец камењар (Apodemus epimelas), жолтогрлест
глушец (Apodemus flavicollis),шакал (Canis aureus), дива свиња (Sus scrofa), дива
мачка (Felis silvestris), слепо куче (Spalax leucodon) и див зајак (Lepus europaeus).

3.1.4 Антропозоогени влијанија
Под антропзоогени влијанинија опфатени се активностите на човекот во природните еколошки системи. Во непосредната близина на Смарт Охрид се наоѓаат поголем број на села и туристички комплекси. Истите имаат големо
влијание врз животната средина и пределните вредности. Селаните со својте
земјоделски активости влијаат врз целиот екосистем. Ова влијание е особено
изразено врз почвата, воздухот, водата, шумата,животните. Шумското земјиште
е деградирано и узурпирано од човекот, претворено во ниви, лозја, ливади, овоштарници. При обработката на површините се користи механизација која ствара бука и врши аерозагадување. Културите се третираат со хемиски препарати
што негативно влијае врз целиот екосистем. Околната шума е силно деградирана од неконтролирани сечи. Испашата влијае врз околната шума и шумското
земјиште.
Сите овие активности влијаат и врз пределните вредности. Особено урбанизацијата на пределите со туристички комлекси и викенд населби. Непосредната
зона околу регионалниот пат и езерото е под силен притисок на урбанизацијата и масовниот туризам. Комуналната и сообраќајната инфраструктура (канали,
канализација, далноводи, депонии, патишта и др.) на еден мал и тесен простор
со голема популација, особено на лето од луѓе врши огромно негативно влијание врз непосредната животна околина. Ова е особено изразено со аерозагадувањето и загадувањето на подземните и проточните води од густиот сообраќај.
Од ова влијание не е поштедено ниту езерото и нековата непосредна околина.
Употребата на еколошки неисправни пловни објекти често ја загадува езерската
вода, бучавата од моторите на чамците и бротчињата ја вознемирува значајната
популација на птици. Честа е појавата езерото да се користи како депонија во
кое се фрла најразличен комунален отпад, а на диво и неплански се инсталираат
фекални канализации од диво изградените објекти. Антропозоогеното влијание
е многу силно, пред сè поради силно развиениот туризам и густата населеност.
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Идниот развој на овој регион треба да предвиди како добро избалансирана
стратегија во која сите аспекти од општествениот и природен развој подеднакво ќе се третираат.

3.2 Споредбена проценка на дадените алтернативи
Изградбата на било каква инфраструктура или објекти има силно влијание вра
животната средина. Ова особено е изразено во подрачја каде имаме силна човекова активност како развој на масовен туризам и голема урбанизција. Во светот се поголема е свеста и значењето за зачувуање на животата средина при што
еколошките права имаат се поголемо влијание врз вкупнит развој на човештвото. Во таа борба помеѓу развојот и еколошката свест потребно е да се најде баланс при што не треба да се занемарат и човековите права. Со овој проект сакаме да помогнеме во изборот на соодветни решенија за сообраќајно поврзување
помеѓу Охрид и Св. Наум, решенија кои најповеќе ќе ја заштитат природата, но
нема да влијаат врз оштествениот и туристичкиот развој. За таа цел ќе дадеме
процена на влијанијата врз животната средина за три паралени сценарија и тоа:
1. Останување на постојната состојба- нулта алтернатива
2. Смарт Охрид
3. Смарт Охрид во комбинација со нов регионален пат на Галичица

3.2.1 Останување на постојната состојба - нулта алтернатива (сценарио
без промени)
Со ова сценарио целта е да се прикаже какви се влијанијата врз животната средина ако состојбата остане непроменета т.е. се користи постоечкиот регинален
пат од Охрид до Св. Наум без проектирање и инвестирање во други сообраќајни решенија. Овој пат е проектиран и направен пред повеќе од 60 години за
потребите за општествен и туристички развој на охридскиот регион. Истиот е
и меѓудржавен пат кој ја поврзува Р. Македонија со Р. Албанија. Неговото постоење и функцонирање има големо значење за развојот на овој регион. Патот
поминува низ дел со кој управува Општина Охрид, но поголемиот дел е во територијата под управа на НП Галичица. Во паркот поголемиот дел е во зоната
на одржливо користење на паркот, мал дел е во зоната на активно управување.
Од градот Охрид па се до хотел Гранит патот поминува во рамничарски дел кој е
силно урбанзиран. Овој дел под влијание на човекот е пренаменет во обработ-
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ливо земоделско земјиште. За ова подрачје не можеме да кажеме дека е природно зачувано. Од хотел Гранит до с. Пештани трасата на патот е покрај самиот
езерски брег непосредно во литоралниот дел. Од с. Пештани патот се качува
повисоко во ридско-брдските предели во деградирани дабови шумски заедници се до с. Љубаништа од каде во рамничарскиот дел (земјоделско земјиште)
продолжува се до Св. Наум. Со своите димензии и квалитет патот е предвиден
да ги задоволува потребите за едно друго време. Истиот не може да го следи
брзиот туристички развој и силната урбанизација. Поради тоа, густиот и интезивен сообраќај особено во летниот период има силно негативно влијание врз
непосредната животна средина. Ова влијание се одразува на многу сегменти од
природата. Негативното влијание врз природата се манифестира преку загадување на воздухот, загадување на езерото, загадување на подземните и истечните води, зголемена бучава, вознемирување на животинскиот свет.
Според мерењата на бучавата извршени во август 2014 год. по должина на патот
Охрид –Пештани утврдено е дека според Правилникот за граничните вредности
на нивото на бучава во животната средина (Службен Весник на РМ бр.14708) бучавата на сите мерни места ги надминува максимално дозволените вредности.
Ваквата сосојба придонесува за вознемирување на животинскиот свет особено
птиците во литералниот и рипарискиот дел од животната средна. Бучавата има
и силно негативно влијание и врз човекот и развојот на туризмот. Бучавата придонесува да многу видови животни ги напуштат својте природни живеалишта
непосредно до патот. Оттука може да заклучиме дека регионалниот пат е значителен извор на бучава која негативно влијае врз природата и им пречи на локалните заедници. Според мерењата извршени во 2007 година на повеќе мерни
места помеѓу Охрид и Пештани за квалтетот на воздухот утврдено е дека нивото
на издувни гасови е зголемено многу, особено во периодот на густ сообраќај (во
тек на летна туристичка сезона) и при мирни временски услови (без ветер). Брзата и интезивна урбанизација придонесува да се зголеми сообраќајот со тешки
градежни возила кои придонесуваат за поголемо аерозагадување.
Користењето на стари и дизел возила (вон европските стандарди) силно влијае
врз бучавата и аерозагадувањето. Голем дел од отпадот кој се прави од густиот
сообраќај (истекувања на масла, прашина, органски и неоргански комунален
отпад) најчесто завршува во езерото или во подземните води, бидејќи покрај
патот нема атмосферска канализација која ќе ја собира водата по дождовите.
На овој начин исто така негативно се делува особено во езерскиот и литералниот еко систем. На одреден дел од пат ван населените места често пати може
да се види наразличен комунален отпад и шут непосредно покрај патот или во
неговата близина. Оваа глетка е страотна со силно не само негативно влијание
врз животната средина туку и врз пределните вредности на регионот. Од горенаведеното може да заклучиме дека под итно треба да се првземаат соодветни
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мерки за намалување на негативните влијанија врз животната средина. Предвидените решенија ќе мора во голема мера да го намалат негативното влијание, но
и да ги задоволат потребите за добар туристички и општествен развој.

3.2.2 Смарт Охрид
Второто решение е и всушност и предлог проектот даден од овој тим именуван како СМАРТ Охрид. Истиот дава предлози за намалување на негативните
влијанија вр животната средина со предлог на нови сообраќајни решенија кои
ќе го намалат загадувањето. Со овој предлог е предвидено изградба на примарна велосипедска патека покрај стариот регионален пат Охрид-Св.Наум, како и
поинтензивен алтернативен езерски сообраќај, особено до туристичките места
и комплекси. Од Охрид до Св. Стефан трасата на овој пат административно припаѓа на Општина Охрид. Од Св. Стефан до Св. Наум трасата е во подрачјето на
НП Галичица.
Во паркот трасата најголем дел е во зоната на одржливо користење, а сосем мал
дел е во зоната на активно управување. Пред да ги прикажеме какви ќе бидат
влијанијата на овој проект врз животната средина, ќе прикажеме каква е замислата, како ќе се изведе и како ќе функционира истиот. Сегашниот регионален
пат од Охрид до Св. Наум воопшто не дава можност за практицирање на интензивен велосипедски сообраќај, пред се поради широчината на патот и безбедноста на велосипедистите. Покрај велосипедската патека со проектот е предвидено користење на помасовен јавен превоз со еколошки автобуси (струја,
гас) како и користење на алтернативен бродски превоз кој користи погон кои не
загадува. Целта на овој начин на превоз е предходно објаснета. Секој вид на сообраќај има одредени и позитивни и негативни влијанија. Негативните влијанија
од реализирањето на овој проект се очекуваат да бидат најголеми при самата
изградба на велосипедската патека (проширувањето на патот), изградбата на
автобуските постојки, изградбата на придружните објекти, изградбата на бродските постојки, но одредени негативни влијанија би имале и при самото реализирање на сообраќајот. При проширувањето на патот би се зафатила одредена
површина од непосредната околина (крајпатниот екосистем) со тоа трајно би се
изгубила како природен еколошки систем.
Користењето на градежната механизација при изградбата со својата работа ќе
прави аерозагадување (гасови, прашина), бучава, вознемирување на животинскиот свет, загадување на почвата и подземните води. Сите овие влијанија се од
привремен карактер (додека трае изградбата) и со совесно работење нивното
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негативно влијание може да се намали и ублажи. Истото ова важи и при изградбата на другите објекти предвидени со проектот. При проширувањето на патот
на одредени места се очекува да се појават ерозивни процеси и истите ќе треба
со соодветни технички и биолошки мерки да се санираат. За да не имаме појава
на загадување на подземните води и езерските води од атмосферските врнежи
(при испирање на асфалтот и неговата непосредна околина од атмосферски врнежи) предлагаме да се направи атмосферска одводна канализација која овие
води ќе ги пренасочи кон колекторскиот систем. Проширувањето на патот со
велосипедска патека дава нова дополнителна можност да се направат подземни (потпатни) и надземни (надпатни) премини за животинскиот свет. На животнскиот свет досега со регионалниот асфалтен пат му беше отежнат пристапот
до езерото. На овој начин во голема мера би се ублажила негативната појава да
голем број на животни особено цицачи и водоземци страдаат од сообраќајот.
Делумно природно повторно би се поврзале два посебни екосистема (копнен и
езерски) кои физички беа разделени со асфалтниот пат.
Вегетацијата која ќе се уништи при изградбата на проширувањата и градежните
активности соодветно ќе се обнови со автохтона природна вегетација карактеристична за овој предел. Особено ова треба да се практикува во литералниот
дел кои најповеќе ќе биде загрозен при изградбата. На места каде нема простор за проширување на патото предлагаме истиот да се прошири со монтажни
конструкции кои нема да имаат големо влијание врз животната средина. За да
се намали завземањето на површини од литералниот дел, како и да се намали
изградбата на пристаништа за потребите на езерскиот сообраќај се предлага
да се искористат веќе постоечките кои се направени од цврст материјал (бетонски, метални или дрвени). Изградбата на новите бродски постојки и пристаништа да бидат од материјали кои најмалку ќе влијаат на езерскиот екосистем,
т.е. се предлага тие да бидат од понтонски тип (монтажно-демонтажни).
Бродските постојки да се изградат во урбанизираните рурални средини или во
туристичките комплекси во зоната на катастарско градежно земјиште. Пловните
објекти кои ќе се користат за транспорт по езерото да ги исполнуваат најстрогите еколошки стандарди (пример бродовите во НП Плитвички Езера Р. Хрватска).
На овој начин би се намалил притисокот врз езерскиот екосистем. Секое пристаниште ќе мора да биде поврзано со посебна велосипедска патека која ќе се
приклучи на главната покрај регионалниот пат. Во пристаништата посетителите ќе можат да изнајмуваат велосипеди. Загадувањето на езерската вода со овој
начин на сообраќај би се намалил во голема мера што позитивно ќе се одрази на
целокупната животна средина. Најголемо загадување денес како што кажавме
го прави густиот и интензивен патнички и транспортен превоз. За да се намали
ваквото влијание потребно е да се зголеми јавниот патнички превоз со пуштање
во промет на поголем број автобуси и комбиња кои имаат еколошки погон (гас,
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струја, еу 6 мотори). На тој начин патниците и туристите помалку би користеле
приватни автомобили кои со својот број и интензитет на користење (особено
на лето) го прават најголемиот дел од бучавата и аерозагадувањето т.е. имаат
најголемо негативно влијание врз животната средина. Доставата на продукти и
сл. потреби во летниот период најдобро е да се прави во ноќните доцни часови
кога сообраќајот е со најмал интензитет. Притоа да се користат поголеми транспортни возила кои користат мотори од поновата генерација (еколошки мотори).
Во делот од почетокот на оваа траса (Билјанини Извори – хотел Инекс Горица)
веќе е проектирана и изградена велосипедска и пешачка патека. Иако се работи за рекреациона велосипедска и пешачка патека при проектирањето на истата направени се негативни влијанија врз животната средина. Имено прекинат е
контактот (поврзаноста) на блатниот екосистем со езерото. На тој начин прекинат е мрестот на некои видови риби во ова блато, намален е животниот потенцијал на блатото и полека и трајно се губи како екосистем. Ова силно влијае врз
животинскиот свет (птиците и водоземците). Како мерка предлагаме на најмалку две до три места да се прекопа постоечката патека за да се поврзе блатото
со езерото. На овие места да се изградат мостови за пешаците и велосипедите. Овие поврзувања ќе овозможат нормално функционирањеи поврзување на
двата екосистема (езерскиот и блатниот).

3.2.3 Смарт Охрид во комбинација со нов регионален пат на Галичица
Дискусијата за нов регинален пат е од поодамнешни времиња. Постојаниот регионален пат не можел да ги исполни барањата за пат од А категорија. Затоа во
2011 година во Службен весник на РМ бр.150/11 беше објавена потребата за пат
од А категорија од Косел-Охрид-албанска граница именуван како експресен
пат А3. За реализирање на оваа идеа во јуни 2015 година Јавната установа Национален парк Галичица предложи Нацрт измени на Планот за управување со
Националниот парк Галичица за периодот 2011-2020. Страегиска оцена на животата средина (СОЖС) под реф. бр. Ј337.
Со овој план беше дадена: основата и потребата од еспресниот пат А3, делницата од Охрид до Пештани, делницата од Пештани до албанска граница,
заштитниот појас на патот. Прикажани се влијанијата на ексресниот пат А3 и
тоа: изворите на влијанијата, еколошките ефекти, влијанијата врз културното
и природното наследство, влијанијата врз локалната економија, квалитетот на
животната средина. Дадени се мерките за неутраизрање и компензирање на негативните влијанија врз животната средина и билошката разновидност.
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Во јавноста имаше големи контраверзи околу проктирањето и изградбата на
овој пат. Преовладуваа најразлични мислења и сугестии па целиот проект се
стави во мирување. Третото сценарио што е предмет на овој проект е да даде
свое видување какви би биле влјанијата врз животната средина ако би се реализиале двата пректа и тоа Смарт Охрид и експресниот пат А3. Кога се анализираа двата проекта се водевме од едно општо начело да се користат двете
комплентарни алатки за донесување на одлуки –СОЖС (стратегиска оценка
на животната средина) и ОВЖС (оценка на влијанијата на животната средина).
Кога се разгледуваат и компарираат два проекта тешко е да се добие поголема слика и да се оцени какво би било кумулативното влијание врз животната
средина ако истите би се имплементирале на иста област (НП Галичица). Градењето на еден пат во заштитено подрачје може да ја намали биолошката разновидност и негативно да влијае вр животната средина. Но градењето на еден
нов пат со додавање на веќе постоечки изграден пат и негово надоградување и
проширување (по Пештани) може целосно да ја уништи природната вредност
на заштитеното подрачје.
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4 ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ОПШТЕСТВОТО И
ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Ова поглавје ги содржи наодите од проценка на општествените влијанија (ПОВ)
реализирана во текот на летото и есента 2017 година, во рамките на Предфизибилити студијата за Смарт Охрид. Притоа ги разгледуваме сложените импликации на тековните состојби и на идните евентуални инфраструктурни интервенции врз локалната економска благосостојба, социо-културолошките релации,
квалитетот на животот како и развојот на туризмот. Студијата опфати вкупно
шест катастарски општини лоцирани долж источниот брег на Охридското езеро: Велестово, Коњско, Елшани, Пештани, Трпејца, Лубаништа (слика 4.1) во
чии рамки се наоѓаат населените места Рача, Велестово, Шипокно, Св. Стефан,
Долно Коњско, Горно Коњско, Лагадин, Елешец, Елшани, Пештани, Трпејца,
Љубаништа и Св. Наум.

Слика 4.1: Катастарски
општини во подрачјето
опфатено со ПОВ.
Црвената линија ја означува
границата (извор на
картата: www.maksoil.ukim.
mk).
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Студијата ги оценува влијанијата на трите можни сценарија кои беа идентификувани во претходните фази од страна на тимот на «Смарт Охрид». Просторниот опсег на сценаријата беше утврден со техничката проценка реализирана во
рамките на првата фаза од проектот; а тоа е описот што беше користен како основа за собирање и анализа на податоци за целите на оваа студија.
Наодите презентирани во текстот што следува се засноваат на поголем број докази, факти и анализи. За почеток, авторот изготви една концептуална рамка за
да утврди кои социјални и економски аспекти ќе бидат разгледани во студијата.
Рамката се базираше на преглед на литература од 20 клучни извори кои ги истражуваат различните димензии на ПОВ и поврзаните методи (табела 4.1).

Табела 4.1: Список на извори кои беа консултирани за целите на оваа студија.

Извор

Значење

Becker H A 2001 Social impact assessment European
Journal of Operational Research 128 311–321

Осврт кон тековната состојба, на методи
и предизвици

Bond A, Morrison-Saunders A and Pope J 2012
Sustainability assessment: the state of the art Impact
Assessment and Project Appraisal 30 53–62

Акцент на прашања поврзани со
одржливоста и нивна поврзаност со ПОВ

Craig D 1990 Social impact assessment: Politically
oriented approaches and applications Environmental
Impact Assessment Review 10 37–54

Преглед на тековната состојба, со осврт
на политичката динамика

Esteves A M, Franks D and Vanclay F 2012 Social
impact assessment: the state of the art Impact Assessment and Project Appraisal 30 34–42

Преглед на тековната состојба –
акцент на јаките страни, слабостите и
можностите

Fortin M-J and Gagnon C 1999 An assessment of
social impacts of national parks on communities in
Quebec, Canada Environmental Conservation 26
200–211

Истражување на ПОВ во заштитените
подрачја на локалните заедници –
поддршка за да се видат нивните
бенефити

Fredline L, Jago L and Deery M 2003 The Development of a generic scale to measure the social impacts
of events Event Management 8 23–37

Акцент на развојот на туризмот и на
релевантните методи во контекст на
ПОВ

Freudenburg W R 1986 Social Impact Assessment
Annual Review of Sociology 12 451–478

Основна студија во која се содржани
појдовните принципи на ПОВ

Imperiale A J and Vanclay F 2016 Using social impact
assessment to strengthen community resilience in
sustainable rural development in mountain areas
Mountain Research and Development 36 431–442

Овозможува рамка за делување со
која ПОВ се користат за решавање
на развојните цели во планинските
подрачја

Jones N, McGinlay J and Dimitrakopoulos P G 2017
Improving social impact assessment of protected areas: A review of the literature and directions for future
research Environmental Impact Assessment Review
64 1–7

Акцент на потребата да се видат
општествените влијанија како динамичен
концепт, со фокусирање на заштитените
подрачја и на зачувување на природата
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Karami S, Karami E, Buys L and Drogemuller R 2017
System dynamic simulation: A new method in social
impact assessment (SIA) Environmental Impact Assessment Review 62 25–34

Преглед на тековната состојба околу
употребата на динамични симулации во
процесите на ПОВ

Khreis H, Warsow K M, Verlinghieri E, Guzman A,
Pellecuer L, Ferreira A, et al. 2016 The health impacts
of traffic-related exposures in urban areas: Understanding real effects, underlying driving forces and
co-producing future directions Journal of Transport &
Health 3 249–267

Ги потенцира повеќекратните бенефити
кои ги има патниот сообраќај врз
здравјето на луѓето, во контекст на ПОВ
– во смисла да овозможи промена на
начините на кои се практикува превозот.

Langmyhr T 1997 Managing equity: The case of road
pricing Transport Policy 4 25–39

Ги истражува економските аспекти на
патарината

Lockie D S 2001 SIA in review: setting the agenda for
impact assessment in the 21st century Impact Assessment and Project Appraisal 19 277–287

Сеопфатен преглед на сегашната
состојба, со преглед на литература и
пракса

Panter J, Heinen E, Mackett R and Ogilvie D 2016
Impact of new transport infrastructure on walking,
cycling, and physical activity American Journal of
Preventive Medicine 50 e45–e53

Покажува дека обезбедувањето на
нова, одржлива патна инфраструктура
промовира зголемено активно патување

Strickland-Munro J K, Allison H E and Moore S A
2010 Using resilience concepts to investigate the
impacts of protected area tourism on communities
Annals of Tourism Research 37 499–519

Користи системско размислување и
концепт на отпорност за да ги разгледува
заедниците како социо-економски
систем

Vanclay F 2002 Conceptualising social impacts Environmental Impact Assessment Review 22 183–211

Основен теориски документ

Vanclay F 2003 International principles for social
impact assessment Impact Assessment and Project
Appraisal 21 5–12

Содржи изјава за ПОВ со која се
обезбедуваат водечките принципи на
процесот

Voyer M, Gladstone W and Goodall H 2012 Methods
of social assessment in Marine Protected Area planning: Is public participation enough? Marine Policy 36
432–439

Дискусија за тоа како неефикасните ПОВ
можат да ги отуѓат локалните заедници
од управувањето со заштитените
подрачја

Webler T, Kastenholz H and Renn O 1995 Public
participation in impact assessment: A social learning
perspective Environmental Impact Assessment Review 15 443–463

Дискусија за социјалното учење со
учество на јавноста во контекст на ПОВ

West P, Igoe J and Brockington D 2006 Parks and
peoples: The social impact of protected areas Annual
Review of Anthropology 35 251–277

Става акцент на човечката димензија во
заштитата на природата

Материјалот во документите беше анализиран со помош на интерпретативна
тематска анализа (Clarke and Braun 2014; Davenport and Anderson 2005; Weber
1968) која како релевантни идентификуваше вкупно шест сета на влијанија
(види табелата 4.2). Во текстот кој следи правиме посебна анализа на секое од
тие влијанија, и тоа за секое сценарио, додека на крајот од извештајот е дадена
компаративна анализа.
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Табела 4.2: Клучни влијанија кои беа проценети со оваа студија.

Влијанија

Дефиниција

Демографија

Влијанија врз процесите на населените и структурите на
домаќинствата

Економија, инфраструктура,
развој и туризам

Импликации врз реализирањето на туристичките
активности, економскиот развој, локалната благосостојба и
инфраструктурните инвестиции

Институционални и
политички

Промена во управувањето, регулативите и граѓанството

Култура

Влијанија врз прашањата поврзани со идентитетот, припадноста
и секојдневниот живот

Здравство и благосостојба

Влијанија врз физичката, ментална и социјална благосостојба

Заедници

Импликации врз кохезијата и функционирањето на локалните
неформални колективи

Анализата на општествените влијанија беше направена со помош на пет видови
докази.
ÆÆ Посети на терен, кои беа реализирани во периодот лето и есен 2017
година, во сите населени места во подрачјето опфатено со студијата со
цел истражување и документирање на локалната благосостојба, начините
на употреба на земјиштето, условите за домување и економските пракси.
ÆÆ Преглед на секундарни извори: анализирани беа политички и правни
документи како и литература и статистички извештаи кои се однесуваат
на сивата економија. Особено важна беше Подстратегијата за рурален
развој на Општината Охрид за периодот 2014 – 2018 година.
ÆÆ Во јули и август 2017 година беше направено истражување кое стави
акцент на ставовите и однесувањето на туристите во подрачјето опфатено
со студијата. Анкетирани беа вкупно 139 лица по случаен избор и тоа на
плажите кај Свети Стефан, Метропол, Лагадин и Градиште. Резултатите од
оваа анализа треба да се земат како индикативни поради малата големина
на примерокот како и поради фактот дека не се вршеше евидентирање на
оние кои не дадоа одговори.
ÆÆ Полу-отворени интервјуа со локалното население во подрачјата опфатени
со студијата, претставници на локалните заедници, претставници
на фирми од областа на туризмот и лица вклучени во зачувување на
природата. Во текот на месец септември 2017 година беа реализирани
вкупно 17 интервјуа (види табела 4.3).
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ÆÆ На 29 јули 2017 година, инаку еден од најфреквентните денови во годината,
беше направено броење на сообраќајот (кој доаѓа од градот Охрид) на
местото на влез во регионалниот пат Р501, помеѓу Охрид и Св.Наум (види
слика 4.2).

Табела 4.3: Лица кои беа интервјуирани.

Бр.

Лица

Место

Датум

1.

Маж, доцни 50ти години, сопственик на
преноќиште,

Долно Коњско

9 септември 2017

2.

Маж, средни 60ти години вработен во јавниот
сектор

Долно Коњско

9 септември 2017

3.

Маж, рани 30ти години, сопственик на приватен
бизнис

Долно Коњско

10 септември 2017

4.

Жена, средни 50ти години, вработена во приватна
фирма

Долно Коњско

10 септември 2017

5.

Жена, рани 40ти години, вработена во приватен
сектор

Рача

11 септември 2017

6.

Жена, средни 80ти години, пензионер

Св.Стефан

16 септември 2017

7.

Маж, средни 40ти години, невработен, активен во
локалната заедница

Пештани

13 септември 2017

8.

Жена, рани 50ти години, изнајмува соби на
туристки

Пештани

12 септември 2017

9.

Маж, доцни 30ти години, вработен во јавен сектор, Елшани
активен во локалната заедница

13 септември 2017

10.

Жена, рани 60ти години, вработена во јавен
сектор, сопственик на викенд куќа

Елешец

11 септември 2017

11.

Маж, рани 40ти години, реставратор

Трпејца

14 септември 2017

12.

Маж, 18 години, студент

Трпејца

14 септември 2017

13.

Маж, рани 20ти години, студент

Трпејца

14 септември 2017

14.

Жена, 40ти години, вработена во хотел Гранит

Хотел Гранит

11 септември 2017

15.

Маж, рани 40ти години, член на раководниот тим
на хотелот Метропол

Хотел
Метропол

13 септември 2017

16.

Жена, средни 40ти години, изнајмува соби на
туристи

Лагадин

15 септември 2017

17.

Маж, средни 50ти години, вработена во
Националниот парк

Национален
Парк
„Галичица“

15 септември 2017
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Слика 4.2: Локација на мерната точка за броење на сообраќајот – во долниот десен
дел од сликата (извор на картата: Google maps).

Сите информации беа обединети во единствена база на податоци и беа анализирани согласно принципите на интерпретативна тематска анализа, како и согласно концептуалната рамка дефинирана од студијата.

4.1 Опис на постојната состојба
Охридскиот регион вклучува вкупно 26 месни заедници од кои речиси половината се наоѓаат на брегот на езерото. Регионалниот пат Р501 Охрид – Св.Наум,
инаку долг 29 километри, е главната врска помеѓу локалните заедници кои се
наоѓаат на источната страна на езерото и градот Охрид. Нема официјални податоци за бројот на жители во овие населени места - последните достапни информации се базираат на Пописот од 2002 година (табела 4.4). Конкретните докази
упатуваат на тоа дека две од населените места се речиси или целосно иселени
(види табела 4.4). Дополнително, во селото Велестово доминираат втори домови и во него има многу мал број на постојани жители. Овој процес на иселување
(депопулација) е дел од една поширока динамика која подразбира заминување
од планинските области во корист на населени места кои се наоѓаат во низините
и кои се полесно достапни. Истовремено, во селата Рача (сега целосно споено
со градот Охрид), Долно Коњско и Пештани може да се забележат процеси на
суб- и екс-урбанизација, при некои втори домови на Свети Стефан, во Лагадин,
Долно Коњско и Елшани се претвораат во места за постојано живеење. Сето
ова се случува при едно општо намалување на бројот на население предизвика-
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но од ниските стапки на наталитет и од миграцијата кон надвор; а исто така има и
недостаток на релевантни и ажурирани информации за оваа тема.
Табела 4.4: Села на источниот брег на Охридското езеро. Селата означени со сива
боја се во опасност да останат без постојано население. Извор: Државен завод за
статистика, Попис 2002.

Село

Mажи

Жени

Вкупно

Velestovo

25

28

53

Dolno Konjsko

277

274

551

Konjsko

12

10

22

Elshani

308

282

590

Racha

536

507

1043

Ljubanishta

94

77

171

Peshtani

659

667

1326

Trpejca

155

148

303

Shipokno

2

3

5

Жителите со кои беше разговарано беа на мислење дека луѓето не емигрираат
од Долно Коњско и Пештани. Но, во однос на кохезијата на заедницата, беше
кажано дека кај локалното население на Долно Коњско сè уште нема интерес да
работат на големи проекти од заеднички интерес, и покрај тоа што на тој начин е
изградено самото село и целата негова основна инфраструктура. Како што кажа
и еден од локалните жители:
Денес животот во селото е поинаков. Кога се доселивме тука од Горно Коњско во 70-тите години требаше сè да изградиме заедно... во Долно
Коњско немаше ништо. Ние ги изградивме локалните патишта, канализацискиот систем, телекомуникациската мрежа во селото. Во денешно време не
постои вистинско колективно планирање (10 септември 2017 година).
Под-стратегијата за рурален развој на Општина Охрид 2014-2018 година се
разликува во однос на социо-економските, еколошките и инфраструктурните
прашања и можностите за развој. Клучни извори на економскиот живот во подрачјата опфатени со студијата се индустрија (во градот Охрид), земјоделството
и туризмот. Меѓутоа, недостасуваат детални податоци за работната структура на населението. Иако постојат голем број на туристички капацитети долж
крајбрежјето на Охридското Езеро (од туристички аспект, тоа е најразвиен
регион во Македонија), тие обезбедуваат мала приходна основа за локалното
население. Со потенцијално поголемо значење е проширувањето на малите
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туристички бизниси - првенствено семејните форми на сместување за изнајмување а кои, според испитаниците во Долно Коњско, Елшани, Пештани и Трпејца,
во последниве години постојано се прошируваат.
Наодите од квалитативните интервјуа укажаа на повеќе разлики помеѓу локалните села во однос на тоа како тие би биле засегнати од (недостатокот на)
туризам. Во многу од селата, туризмот е неформална и неизвесна економска
активност која, меѓу другото, зависи и од пристапот до селото и од понудата на
локално ниво. Досега, туристичките активности претежно беа развиени во оние
области кои се достапни со автомобил или со јавен превоз. Сепак, скоро сите
испитаници, а особено оние кои се активно вклучени во туристичкиот сектор,
укажаа на потребата да се развијат повеќе алтернативни видови на туризам.
Ова се чини дека е нешто што најмногу ги интересира сегашните посетители.
„Треба да размислуваме за туризам како еден целосно заокружен производ.
Достапноста е една од клучните работи која туристите ја бараат пред да ја
изберат дестинацијата за патување. Атрактивноста на една дестинација зависи од начинот на кој тоа место е достапно. Сè уште немаме стратегија за
управување и развој на туризмот. Исто така, дополнително ни треба и стратегија за управување со езерото... Достапноста ја зголемува цената на туристичката дестинација“ (13 септември 2017 година).
Туризмот има важни социо-културни влијанија врз секојдневниот живот на локалните заедници во Охридскиот регион. Долговечноста на некои од локалните
социјални и културни настани е директно поврзана со интересите и барањата на
туристите. Сепак, интервјуата покажаа дека демографската структура и интересите на туристите кои го посетуваат Охрид се имаат променето. Ако во минатото
Охрид привлекуваше млади луѓе кои ги интересираат забава и брза храна, денес
Охрид сè повеќе го посетуваат странски посетители кои сакаат да талкаат по
планината Галичица, да ги посетуваат локалните цркви, да ги видат регионалните
архитектонски бисери и да присуствуваат на културни манифестации. Како резултат на демографската промена кај туристите, многу локални сопственици на
преноќишта, ресторани и продавници ги имаат реновирано своите објекти за да
ги одразуваат препознатливите етнички карактеристики и форми.
„Едно локално семејство направи нова куќа за пречекување гости при што
одлучи да ја смени фасадата и оградата на балконите за да изгледаат поавтентично за туристите. Тие исто така готват и традиционални јадења и организираат традиционални ора на локалниот плоштад. Оваа промена привлече повеќе туристи и сега во ова се вклучија и други куќи. Семејството со
„автентичната традиционална“ куќа пречекува гости, други семејства готват
а трети семејства овозможуваат амбиент за уживање во локалната храна (13
септември 2017 година).
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Сепак, многу од испитаниците тврдат дека, за да може локалните места, настаните и објектите да бидат привлечни за туристите, тие треба да бидат достапни.
Речиси сите испитаници посочија конкретни локации, објекти и културни настани кои би можеле да се рекламираат како туристички атракции, доколку се
овозможи да бидат подостапни со помош на еден интегриран систем за јавен
превоз како што е „Смарт Охрид“.
„Во Елшани имаме 4 до 5 стари воденици кои би биле интересни за туристите. Би било одлично ако го поврземе со предложените велосипедски патеки“ (13 септември 2017 година).
Врз основа на направени интервјуа заклучуваме дека Пештани е пример за место кое е негативно засегнато од спонтаниот и неорганизиран масовен туризам.
„Има само неколку семејства кои професионално се ангажирани во туристичкиот сектор. Сите други домаќинства што ги сместуваат туристите имаат
годишен приход од 1000 до 2000 евра, што е доволно за дрво за огрев и тоа
е тоа. Пештани се претвора во Твин Пикс кога не е сезона. Штета е што не успеавме да го развиеме Пештани како соодветна туристичка дестинација од
1956 година па наваму. Селото долго време беше без канализација и сè уште
имаме куќи кои не се поврзани на сегашниот систем. На почетокот од 1990тите години имавме многу млади туристи кои бараа евтино преноќиште.
Многу семејства почнаа да изнајмуваат соби и се вклучија во туризмот без
да знаат било што за туризмот. Така, селото преку ноќ стана бучно и валкано
што беше доволно да се наштети на угледот на селото“ (13 септември 2017
година).
Резултатите од прашалникот покажаа дека повеќе од една третина од посетителите на плажите во подрачјето опфатено со студијата планирале да останат
во регионот 5 или помалку дена, иако речиси една петтина таму престојувале
21 ден или повеќе (табела 4.5). Исто така се забележува дека голем број на посетители изнајмуваат сместување (табела 4.6), претходно веќе го посетиле ова
подрачје (табела 4.7) и користат приватен транспорт (табела 4.8) за да дојдат
до локацијата опфатена со истражувањето. Главни туристички активности се
пливањето и сончањето, забележани се можности за туризам кој повеќе ќе се
ориентира кон природата (табела 4.9). Секоја плажа има посебен профил на посетители - пооддалечените локации помалку привлекуваат семејства (табела
4.10) а бројот на туристички посети со туристички посети е многу мал. Огромното мнозинство на посетители кои не се од локалните краишта пристигнале во
Охрид со автомобил (табела 4.11).
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Табела 4.5: Должина на посетите

Денови

Место
Св.Стефан

Метропол

Лагадин

Градиште

Вкупно (%)

<1

5

2

5

5

17(12,23)

1–5

6

10

6

7

29 (20,86)

6–10

4

7

7

6

24 (17,26)

11–20

2

12

6

4

24 (17,26)

> 21

2

11

6

7

26 (18,70)

Друго

11

5

0

3

19 (13,66)

Вкупно (%)

30 (21,58)

47 (33,81)

30 (21,58)

32 (23,02)

139 (100,00)

Табела 4.6: Вид на сместување

Сместување

Место
Св.Стефан Метропол

Лагадин

Градиште

Вкупно

Сопствена куќа

0

0

2

0

2

Сопствен стан

0

0

7

0

7

Изнајмена куќа

3

1

6

0

10

Изнајмен стан

6

3

3

2

14

Друго приватно
сместување

2

2

5

0

9

Камп

0

7

0

11

18

Хотел

2

3

1

0

6

Без сместување

5

2

5

3

15

Непознато

2

24

1

13

40

Без одговор

10

5

0

3

18

Вкупно (%)

30 (21,58)

47 (33,81)

30 (21,58)

32 (23,02)

139 (100,00)
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Табела 4.7: Број на посети

Број на
посети

Место
Св.Стефан Метропол

Лагадин

Градиште

Вкупно (%)

19

63 (45,32)

> 10

6

27

11

5–10

5

12

14

38 (27,33)

1–5

8

2

5

3

18 (12,95)

Прва посета

0

1

0

0

1 (,71)

Без одговор

11

5

0

3

19 (13,66)

Вкупно (%)

30 (21,58)

47 (33,81)

30 (21,58)

32 (23,02)

139 (100,00)

Табела 4.8: Зачестеност на користење на различни видови транспорт (проценти
во заграда)

Вид на
транспорт

Зачестеност
Да,
секојдневно

Понекогаш

Никогаш

Без одговор

Автомобил

91 (65,46)

20 (14,38)

8 (5,75)

20 (14,38)

Такси

5 (3,59)

29 (20,86)

76 (54,67)

29 (20,86)

Јавен транспорт/
минибус

10 (7,19)

33 (23,74)

61 (43,88)

35 (25,18)

Туристички
автобус

0

11 (7,91)

96 (69,06)

32 (23,02)

Велосипед

2 (1,43)

15 (10,79)

92 (66,18)

30 (21,58)

Воден сообраќај/
брод

0

40 (28,77)

69 (49,64)

30 (21,58)
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Табела 4.9: Главни активности на посетителите и нивна зачестеност

Зачестеност
Активност

Да, секој
дневно

Да, секој
дневно

Да, секој
дневно

Да, секој
дневно

Сончање

104 (74,82)

14 (10,07)

1 (,71)

20 (14,38)

Пливање

115 (82,73)

4 (2,87)

0

20 (14,38)

Пикник во природа

31 (22,3)

59 (42,44)

28 (20,14)

21 (15,1)

Пешачење

9 (6,47)

34 (24,46)

75 (53,95)

21 (15,1)

Возење велосипед

5 (3,59)

15 (10,79)

97 (69,78)

22 (15,82)

Екскурзии

2 (1,43)

25 (17,98)

88 (63,3)

24 (17,26)

Културно-забавни
активности

22 (15,82)

68 (48,92)

27 (19,42)

22 (15,82)

Археолошки локалитети
и музеи

15 (10,79)

73 (52,51)

29 (20,86)

22 (15,82)

Рурален туризам

10 (7,19)

45 (32,37)

61 (43,88)

23 (16,54)

Спортови на вода

4 (2,87)

24 (17,26)

89 (64,02)

22 (15,82)

Излети со брод/ чамец

3 (2,15)

66 (47,48)

49 (35,25)

21 (15,1)

Учество на конференции

1 (,71)

12 (8,63)

107 (76,97)

19 (13,66)

Табела 4.10: Демографски профил на посетителите (одговор на прашањето: со
кого сте дојдени денес?). Проценти во загради

Вид на група

Место
Св.Стефан Метропол

Лагадин

Градиште

Вкупно

Семејство

11 (15,27)

29 (40,27)

25 (34,72)

7 (9,72)

72 (100,00)

Пријатели

15 (24,19)

8 (12,9)

18 (29,03)

21 (33,87)

62 (100,00)

Двојка

4 (10,25)

13 (33,33)

17 (43,59)

5 (12,82)

39 (100,00)

Организирана
група со водич

1 (10,00)

0

0

9 (90,00)

1 (100,00)

Друго

4 (66,67)

1 (16,67)

1 (16,67)

0

6 (100,00)
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Табела 4.11: Начин на патување до Охрид

Вид на превоз

f

%

Автомобил

103

74,1

Автобус/ минибус

17

12,23

Велосипед

1

,71

Пешки

7

5,03

Без одговор

11

7,91

Вкупно

139

100,00

Броењето на сообраќајот потврди некои од трендовите забележани во текот
на истражувањето, особено во однос на доминацијата на приватните автомобили во дневниот профил на сообраќајното движење. Во насоката Охрид
- Свети Наум, максималната оптовареност се случува кон средината на денот,
додека сообраќајот кон Охрид беше концентриран најмногу во утринските и
попладневните часови (види слика). Ова ги одразува движењата на сообраќајот
како и начините на патување од околните населени места кон Охрид. Забележани беа вкупно 10.422 автомобили во првата насока и 11.508 во втората насока, и
тоа во периодот од 8 часот наутро до 20 часот. Притоа, сообраќајот на автобуси не ги следи движењето на приватните автомобили – нивната зачестеност е
мала во утринските и вечерни часови, и истата се намалува напладне околу 15
часот. Во насоката Охрид – Св.Наум избројани беа вкупно 160 товарни возила а
во насоката од Св.Наум кон Охрид беа избројани вкупно 176 возила. Товарниот
сообраќај најмногу го има во утринските часови, особено во насока од Св. Наум
до Охрид.
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Слика 4.3: Броење на сообраќајот – приватни автомобили и возила за јавен превоз.

Недоволната фреквенција на јавниот превоз беше констатирана од една жена
која живее во Рача но која работи во Охрид:
„Јас користам јавен превоз за да одам на работа. Имаше 3 автобуски фирми
кои редовно ги одржуваа линиите. Има автобус на секои 30 минути а сега се
само две. Постои и можност да се купи слободен билет за еден месец. Повеќето од автобусите одат до Пештани а само линијата за која е задолжен
„Галеб“ оди до Св. Наум. Побарувачката за јавен превоз се зголемува. Бројот
на жители во нашето село не се намалува и повеќето од луѓето од Коњско,
Рача и Лагадин работат во Охрид, па би било корисно да има повеќе алтернативи“(11 септември 2017 година).
Отсуството на јавен превоз во ноќните часови исто така беше споменато како
проблем за луѓето кои одат на работа во Охрид:
„Снаата работи во продавница за накит во Охрид. Таа оди на работа со
автобус, но понекогаш работи и ноќе, особено во екот на туристичката сезона, а по 22 часот навечер нема јавен превоз. Така што син ми треба да оди и
да ја земе со кола“ (10 септември 2017 година).
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Оваа изјава беше дополнета и со мислењето на осумдесетгодишна пензионерка од Св.Стефан, кој ја поддржа идејата за поорганизиран јавен превоз кој ќе
овозможи и информативни табли и распоред на возење. Нејзин став е дека сегашните автобуски билети не се скапи, но автобусите не се редовни.
„Понекогаш морам да чекам повеќе од 30 минути, особено кога е туристичка сезона. Повремено ми помагаат и соседите... ако ме видат дека чекам автобус, ми нудат превоз или ми купуваат храна од Охрид. Секогаш користам
такси кога се враќам дома“ (16 септември).
Во однос на политичката и правна ситуација, селата долж источниот брег на
езерото гравитираат кон Охрид. Општина Охрид е главното локално раководно тело. Управувањето со селата и со помалите населени места е организирано
преку месни заедници на граѓаните. Во минатото, овие месни заедници имале
поголем правен статус и поголеми овластувања, но сега на нив се гледаат првенствено како формалност. Неразвиениот правен статус на месните заедници
на граѓани беше споменато како едно од клучните прашања во врска со вклученоста на локалното население во процесите на донесување одлуки. Испитаниците објаснија дека јавните расправи за предложениот магистрален пат низ
Националниот парк „Галичица“ во најголем дел беа организирани од страна на
претседателите на «месните заедници», но сепак тие немаа многу право да кажат што и како кога станува збор за планирањето или за донесувањето одлуки.
„Месните организации се организирани на доброволни основи. Немаме
никакви овластувања. Кога се вклучив во нивната работа имав голем ентузијазам и бев подготвен да придонесам за значителни подобрувања во нашиот регион, но ние немавме буџет а јас и моите колеги сме невработени. Нè
третираа како курири од кои се очекува одлуката на градоначалникот да ја
пренесат во нашите локални заедници. Се обидовме да разговараме за прашањата кои се однесуваа на магистралниот пат, но моите сугестии не беа земени предвид на соодветен начин“ (13 септември 2017 година).
Многу од испитаниците се чувствуваа немоќни и со ограничен пристап до процесите во кои се донесуваат одлуки. Улогата на невладините организации (и
можната помош од нив) беа споменати од страна на некои од испитаниците како
начин за зајакнување и организирање на локалните жители.
„Ова лето, Трпејца трпеше последници од една многу лоша кампања во врска со лошите пракси за управување со отпад. Да, навистина имаме проблеми со ѓубрето и отпадот, но исто така имаме проблем и со негативното
рекламирање бидејќи тоа влијае на бројот на туристи. Потребни ни се еко-
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лошки организации за да ни помогнат да пронајдеме решенија. Ние навистина ќе цениме ако нè едуцираат како да му пристапиме и да го решиме овој
проблем» (14 септември 2017 година).
Доделувањето правен статус на месните заедници беше исто така препознаено
и во SWOT анализата за развојот на руралните подрачја во Охридскиот регион,
која е содржана и во горенаведената Под-стратегија за рурален развој. Претставниците на месните заедници во регионот исто така предложија основање
на асоцијација на месни заедници која би имала правен статус.
Од аспект на благосостојбата и кохезијата на заедницата, иако статистичките
податоци за тоа каква е сегашната состојба се недоволни, како особено позитивен пример може да го потенцираме Елшани. Обидите на локалното население
да создадат кохерентна зона на управување во која би биле опфатени селото
Елшани и туристичката област Елешец се сметаат за процес на еманципација.
Еден од претставниците на месната заедница од Елшани со гордост потенцираше дека жителите на овие две подрачја ќе добијат поголеми овластувања ако ги
обединат двете населени места во едно:
„Елшани има околу 800-900 жители. Околу 20 домаќинства се жители на
Елешец и има уште 40 и повеќе домаќинства на сопственици на викендички. Елшани и Елешец ќе се спојат за само неколку години; потребно е да се
изградат само уште 2-3 куќи помеѓу нив. Сите наши одлуки ги носевме во
најдобар интерес на сите” (13 септември 2017 година).
Во некои од другите села од Охридскиот регион испитаниците изразија поголем сомнеж во врска со подготвеноста на локалното население стратешки и
заеднички да планира подобра иднина за нивните заедници. Испитаниците од
Пештани истакнаа дека:
„Нема подготвеност да се развие заедничка визија за развојот на селото. Секој си ја гледа својата работа а тука е исто така и растечкиот тренд на миграција. Младите луѓе кои одат да студираат во Скопје ретко се враќаат. Тие
остануваат да живеат во Скопје или заминуваат во странство “(13 септември
2017 година).
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4.2 Споредбена проценка на дадените алтернативи
4.2.1 Останување на постојната состојба - нулта алтернатива (сценарио
без промени)
Со оглед на сегашната состојба во подрачјето опфатено со студијата, веројатно
е дека негативните трендови ќе продолжат и понатаму доколку не се направат
значајни инвестиции во развојот на транспортот и одржливиот туризам. Недостигот од патна инфраструктура ќе продолжи негативно да влијае врз демографскиот развој на локалните населени места, особено во смисла на намалување
на можностите за пристоен живот и ќе придонесува кон процесите на иселување (депопулација), при што суб-урбанизацијата ќе биде попречена од лошата
достапност до локалните населени места. Многу е веројатно дека ќе се намалат
и можностите за други форми на економски развој и за инвестиции во инфраструктурата; ова исто така важи и за туризмот во одморалишта и за помалите
форми на сместување, дури и ако недостатокот на интервенции би можел да го
направи националниот парк привлечен за посетителите кои се ориентирани
кон природата. Лошите економски услови, исто така, може да значат дека постојните комунални проблеми, како што се управувањето со вода и со отпад, ќе
станат уште полоши; и можно е локалните жители и понатаму да сметаат дека се
без доволно овластувања. Ова исто така може да има негативни влијанија врз
благосостојбата на луѓето и на кохезијата во заедницата.
Во овој контекст, индикативно е дека мнозинството од посетителите во ова подрачје се на став дека сегашните проблеми со превозот се неприфатливи за нив;
истовремено потенцирајќи ја потребата од подобрување на заштитата на природата т.е. Охридското езеро и Националниот парк „Галичица“ (табела 4.12).
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Табела 4.12: Оценки од посетителите на ставовите кои се однесуваат на
локалниот превоз и заштита на природата
(1 = воопшто не се согласувам; 5 = целосно се согласувам).

Став

1

2

3

4

Не
знам/
Без
одговор

5

Сегашниот сообраќај
помеѓу Охрид и Св.Наум е
прифатлив за мене

45

29

30

19

11

5

(%)

(32,37)

(20,86)

(21,58)

(13,66)

(7,91)

(3,58)

Потребна е построга
заштита на Охридското
езеро

3

1

9

17

103

6

(%)

(2,15)

(,71)

(6,47)

(12,23)

(74,1)

(4,20)

Потребна е построга
заштита на Националниот
парк „Галичица“

4

0

10

21

97

7

(%)

(2,87)

(7,19)

(15,1)

(69,78)

(5,02)

4.2.2 Смарт Охрид
Податоците кои беа обезбедени упатуваат на повеќе различни начини на кои
предлозите предвидени со „Смарт Охрид“ би можеле да влијаат на начинот на
живот на локалните заедници. Испитаниците од речиси сите населени места ја
потенцираа потребата од унапредување на сегашната инфраструктура за превоз. Врз основа на искуствените податоци стана јасно дека, иако ситуацијата со
превозот во разни населени места околу езерото е различна, сепак во голем
број случаи употребата на велосипеди како начин на превоз би овозможил значително поголеми бенефити за помладата генерација на локалните жители. Ова
е особено случај во оние села во кои ставовите покажуваат дека младите сакаат
да не се селат и кај кои стапката на емиграција е на ниско ниво.
Една од испитаниците од Долно Коњско потенцираше дека една група на млади
луѓе од селото е сериозно заинтересирана за употреба на велосипеди и дека
веќе купиле (по)скапи велосипеди:
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„Идејата за „Смарт Охрид“ која вклучува и велосипедски патеки е добра
идеја. Има една група од околу дваесетина млади луѓе во селото кои немаат
евтини кинески велосипеди туку професионални велосипеди кои коштаат
дваесет и повеќе илјади денари. Навистина би било добро да се направи
една непрекината велосипедска патека од градот до Св.Наум. Овој проект
со велосипедски патеки би бил корисен за сите нас, особено во екот на туристичката сезона, затоа што луѓето нема да мора да возат автомобили а
локалното население нема да мора да патува по подолгите, неуредени патишта“ (10 септември 2017 година).
Таа исто така е на став дека возењето велосипед е добра форма на рекреација
за младите од тоа подрачје.
„За младите луѓе треба да има повеќе можности за превоз. Не мислам дека
треба да се гради предложениот магистрален пат, од причина што нема никаква логика. Сега постои поголема свест за оваа работа (16 септември 2017
година).
Возењето велосипед беше спомнато и како можен начин на превоз за оние луѓе
од Охрид кои патуваат до хотелите во кои работат. Оваа идеја ја предложи еден
менаџер на хотел:
„Ако би имало добра велосипедска патека, јас лично би доаѓал на работа на
тој начин, а сигурен сум дека и многу од моите колеги и вработени би го направиле истото. Во моментов 80% од вработените патуваат со јавен превоз
а 20% со свои возила (13 септември 2017 година).
Двајца млади испитаници од Трпејца со голема страст зборуваа за нивните велосипеди.
„Многу сакам да возам велосипед, уште кога бев мал. Одев насекаде... Тукушто се вратив од Пештани, ама малку е страшно. Патот е небезбеден. Луѓето возат многу брзо и некои од возачите се невнимателни. Дефинитивно би
одел со велосипед до моето училиште во градот ако би имало побезбедна
патека за велосипед. Е тоа би било супер!“ (14 септември 2017 година).
„Сите мои другари сакаат да возат велосипед. И јас исто така возам до
Пештани. Ме опушта. Не ме интересираат автомобили. Ако би имало велосипедска патека, сите мои другари би оделе со велосипед на училиште и на
секое друго место“ (14 септември 2017 година).
Голем број од испитаниците гледаат на возењето велосипед како на побезбеден начин на превоз. Еден од сопствениците на викенд куќа од Елешец го изјави
следново:
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„Ако би имало повеќе велосипедски патеки, локалното население повеќе
би возело велосипед. Се чувствуваш побезбедно. Постоењето на еден алтернативен систем за превоз кој би се состоел од велосипедски патеки би
било добро и за нас и за туристите“ (11 септември 2017)
Според некои од испитаниците, превозот во руралните области треба да се регулира на ист начин како што е регулирано во стариот дел од градот Охрид:
„Треба да има повеќе можности за превоз. Возила и паркинг треба да им се
дозволат само на локалното население кое живее во стариот дел од градот.
Тие би можеле да возат автомобил но сите други посетители треба да паркираат кај Горна Порта“ (15 септември 2017 година).
Еден од испитаниците од Елшани имаше многу попозитивен став во однос на
можните влијанија на „Смарт Охрид“ и развојот на интегриран систем за превоз
во чиј состав би имало велосипедски патеки.
„Велосипедска патека е многу добро решение. Би било добро ако може да
се користи постојната патека помеѓу Св.Стефан и Елшани. Тоа би било одлично, но таа патека треба да биде само за велосипедисти и никако не смее
да ја користат автомобили. На овој начин, Елшани и Елешец подобро ќе се
поврзат со другите села на брегот. Можно е да побуди и поголем интерес за
некои од локалните атракции кои се наоѓаат долж патеката а исто така може
да ги надополни и сегашните тури со магариња. Имаме сè повеќе туристи
кои се заинтересирани за ова“ (13 септември 2017 година).
Повеќето од испитаниците гледаат голем потенцијал во „Смарт Охрид“ во однос на локалниот развој и влијанијата врз туризмот. Освен поголемата достапност за туристите, испитаниците укажаа и на подобрата поврзаност помеѓу Охрид и околните села на брегот на езерото. Беше интересно да се види дека, кога
зборувавме за „Смарт Охрид“, испитаниците не се фокусираа само на влијанијата врз туризмот туку и на влијанијата врз секојдневниот живот. За можните влијанија на магистралниот пат и „Смарт Охрид“ се дискутираше со ставање посебен
акцент на возраста и на начините на кои разните демографски групи би биле
засегнати со воведувањето на овој проект.
„Потребно е во тие стратешки документи да бидат вклучени проекти како
што е „Смарт Охрид“, кој нуди повеќекратни скриени бенефиции. Има потенцијал да ја подобри достапноста на регионот и да донесе повеќе гости, да
обезбеди повеќе можности за вработување, повеќе можности за бизнис во
смисла на помошни услуги и, конечно и најважно, да обезбеди целосно заокружен туристички производ во регионот. Достапноста ја зголемува цената
на туристичката дестинација“(13 септември 2017 година).
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Испитаниците објаснија дека селото сè уште се менува како резултат на променливите барања на туристите, и интересите на луѓето кои се доселуваат тука.
“Во последните две години, холандски компании изградија две згради во селото а становите беа продадени на Холанѓани. Тие не се однесуваат како туристи туку ја гледаат Македонија како нивен втор дом и заинтересирани се
да живеат и да инвестираат тука. Во последно време има сè повеќе туристи
од Холандија. Тие не сакаат брза храна и масовен туризам туку преферираат
автентичност. Имаме автентична Пештанска свадба, традиционални носии...
би можеле да направиме и настани околу нив. Подобрата инфраструктура,
како што се пешачки и велосипедски патеки, може да ги однесе туристите
во една од седумте локални цркви или до некои од прекрасните природни
локалитети” (13 септември 2017 година).
Еден сосед од истото село, кој изнајмува соби на туристи, посочи дека туристите во последно време сè повеќе сакаат да го користат јавниот превоз, и во таа
смисла идејата за „Смарт Охрид“ е многу позитивна» (9 септември 2017 година).
Еден испитаник имаше мошне силен став против магистралниот пат кога станува збор за развојот на локалните заедници:
“Магистралниот пат е неуспешен проект, кој нема да се реализира. Патот
може да ја подобри комуникацијата со Албанија, но дефинитивно нема да ја
подобри комуникацијата меѓу локалното население и заедниците. Како што
реков, подобрениот јавен превоз, кој е една од идеите на „Смарт Охрид“,
може да обезбеди повеќе можности за вработување во дејноста”(13 септември 2017 година).
Севкупно земено, истражувањето јасно покажа дека иницијативата како што е
„Смарт Охрид» може да поттикне враќање на автентичноста на руралната архитектура и на традиционалните обичаи, со што тие ќе бидат достапни за новиот бран туристи кои доаѓаат со различни барања (15 септември 2017 година).
Можноста за реконструкција на постојниот регионален пат меѓу Охрид и Свети
Наум беше спомената и во Под-стратегијата за рурален развој на Општина Охрид, која исто така го нотира недостатокот на јавно достапен возен ред за автобусите и на стандардизирани автобуски постојки.
Исто така беше истакнато дека заедницата во Трпејца ќе има поголема корист
од диверзификација на можностите за превоз, наместо од градењето на скапи
патишта за автомобили.
Не мора да трошиме милиони на изградба на нови патишта, туку ни треба
подобра организација. Би било корисно ако бродскиот превоз е поредовен
и ако помалку загадува на релацијата од Трпејца до Охрид. Не ни требаат по-
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веќе автомобили затоа што имаме огромен проблем со паркирањето. Нашиот плоштад се користи како паркинг. Би било добро ако се изгради паркинг
на влезот и да нема автомобили во центарот на селото. Потоа би можеле да
го искористиме плоштадот за поставување на штандови, клупи за седење...
ова ќе ги зголеми можностите за бизнис и работа (14 септември 2017 година)
Емпириското истражување укажа на фактот дека и локалните жители и туристите сè повеќе се заинтересирани за благосостојба и за туристичките активности
во природа. Сите испитаници ја истакнаа потребата од развивање на проекти
кои ја одржуваат или ја подобруваат состојбата на локалната животна средина.
„Смарт Охрид“ и подобрувањето на велосипедската инфраструктура беа оценети како многу позитивни од сите испитаници, затоа што за нив велосипедизмот е релаксирачки и е нешто што е корисно за нивното здравје.
За нив, квалитетот на животната средина е важен не само од аспект на привлекување на туристи туку и од аспект на тоа да им овозможи на локалните жители
да имаат добар квалитет на живот.
“Не сакам природата да биде покриена со бетон. Живееме на планина и таа
треба да биде убава и мирна. Ние дури и падината во нашата градина ја оставивме и не ја уредивме за да може дождовите од планината да се задржуваат
и да истекуваат по природен пат“ (16 септември 2017 година).
Одговорите на локалните жители на многу начини соодветствуваа на резултатот добиен од анкетирањето на посетителите. Севкупно земено, поголема
е веројатноста туристите да користат јавен превоз и да возат велосипед ако е
обезбедена соодветна инфраструктура (табела 4.13). Имаше и негативни ставови кон воведувањето на сообраќајна такса (табела 4.14), а оние одговориле
позитивно претпочитале помали износи (табела 4.15).
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Табела 4.13: Оценки од посетителите на ставови за локалниот превоз и
заштитата на природата (1 = воопшто не се согласувам; 5 = целосно се
согласувам)

Не
знам/
Без
одговор

Став

1

2

3

4

5

Би одел на плажа со
велосипед ако постои
инфраструктура за тоа

21

10

19

21

61

7

(15,1)

(7,19)

(13,66)

(15,1)

(43,88)

(5,02)

25

17

32

9

53

3

(17,98)

(12,23)

(23,02)

(6,47)

(38,12)

(2,14)

16

8

31

21

59

4

(11,51)

(5,75)

(22,3)

(15,1)

(42,44)

(2,86)

13

6

24

32

61

3

(9,35)

(4,31)

(17,26)

(23,02)

(43,88)

(2,15)

14

13

22

27

57

6

(10,07)

(9,35)

(15,82)

(19,42)

(41)

(4,20)

12

16

48

20

32

11

(8,63)

(11,51)

(34,53)

(14,38)

(23,02)

(7,80)

7

9

35

25

60

3

(5,03)

(6,47)

(25,18)

(17,98)

(43,16)

(2,14)

(%)
Би ја посетил планината
Галичица со велосипед ако
постои инфраструктура за
тоа
(%)
Ако има почесто автобуси
на релација Охрид –
Св,Наум, јас повеќе би ги
користел нив
(%)
Ако автобусите на релација
Охрид – Св,Наум би биле
понови, повеќе би ги
користел нив
(%)
Ако автобуските билети на
релација Охрид – Св,Наум
би биле поевтини, повеќе би
ги користел нив
(%)
Автобусите не се добро
решение за луѓе со мали
деца, дури и ако биде
подобрен јавниот автобуски
превоз
(%)
6) Ако би имало редовен
јавен превоз на вода долж
брегот на езерото јас
редовно би го користел
(%)
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Табела 4.14: Ставови кон сообраќајната такса

Став

f

%

Да

37

26,61

Не

91

65,46

Не знам

9

6,47

Без одговор

2

1,43

Вкупно

139

100,00

Табела 4.15: Ставови кон можната висина на сообраќакната такса (N=37)
Износ

f

%

Под 50 ден/дневно

36

25,89

50 до 100 ден/ дневно

13

9,35

Повеќе од 100 ден/ дневно

2

1,43

Друго

3

2,15

Без одговор

85

61,15

Вкупно

139

100,00

4.2.3 Смарт Охрид во комбинација со нов регионален пат на Галичица
Ова сценарио задржува најголем дел од елементите на инвестициите во инфраструктура на „Смарт Охрид“, но исто така воведува и магистрален пат на сметка на
отстранување на повеќе секундарни велосипедски патеки преку Националниот
парк „Галичица“. Оваа инвестиција се очекува дека ќе има значителни влијанија
врз животната средина, бучава и сообраќај ако патот биде изграден. Патот исто
така би влијаел и на секојдневното движење и на економската егзистенција на локалното население, бидејќи би го нарушил движењето низ планината. Исто така,
ќе има и низа секундарни влијанија преку поттикнување на стандардните форми
на економскиот развој, ширењето на урбаните средини и одлагањето на отпадот
во сè уште релативно чистите предели на Националниот парк „Галичица“. Сепак,
тука треба да ги споменеме и евентуалниот подобрен пристап со возило до некои
од населените места во ова подрачје и (теориски) ќе биде оставен поголем простор за развој на одржливи решенија за превоз долж брегот на езерото.
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Една од главните цели на предложениот магистрален пат би била подобрување
на формите на поврзување на населените места околу Охридското езеро. Но,
многу жители неговата изградба ја сметаа за преамбициозен и мегаломански
проект кој нема да има (или ќе има минимални) позитивни влијанија врз економскиот развој.
„Не се согласувам со изградбата на магистралниот пат. Зошто ни е? За еден
месец во летниот период? И плус тоа ќе привлече многу повеќе автомобили.
Подобро е да нема толку многу возила“ (9 септември 2017 година).
Повеќето од испитаниците гледаат на новиот магистрален пат како бариера со
која ќе се расцепи просторната кохерентност на нивните села и ќе ги одвои нивните заедници. На пример, еден од испитаниците од Елшани вели:
“Мислевме дека магистралниот пат би можел да биде добра идеја, но потоа сфативме дека една од алтернативите би се движела на потегот помеѓу
Елшани и Елешец. Ова е спротивно на нашиот план да се спојат Елшани и
Елешец; наместо тоа, патот ќе ги подели. Луѓето од Елшани ќе треба да го
преминат магистралниот пат за да стигнат до своите соседи и роднини во
Елешец или да пристапат до езерото. Плус тоа, не постои раскрсница за нашето село. Па што ќе добиеме од него, освен бучавата? “(13 септември 2017
година).
Изгледа дека сличен проблем ќе имаат и локалните жители на Долно Коњско:
„Магистралниот пат ќе го оддели Долно Коњско од Горно Коњско, каде што
многумина од нас сè уште имаат земја. Ќе живееме помеѓу два патишта. Постои уште еден пат за автомобили кој поминува низ планината до селото Велестово а е изграден неодамна» (9 септември 2017 година).
Еден друг испитаник од Пештани потенцираше дека магистралниот пат нема да
реши ниту еден од актуелните проблеми:
„Улиците во нашето село не се одржуваат на правилен начин. Често пати имаме сообраќајни несреќи на сегашниот пат. Побаравме лежечки полицајци на
постојниот пат, но не ги одобрија... Не можеме да го поминеме патот со колички за бебиња... Не е безбедно. Планот за магистралниот пат создаде уште
поголеми поделби во локалната заедница. Има многу проблеми со сопственоста на земјиштето. Голем дел од локалното земјиште кое во моментов се користи за лозови насади ќе треба да биде откупено од локалните сопственици
преку задолжително купување. Оние кои активно ги користат своите лозја не
би сакале да ја продадат земјата. Други, чија земја не се користи, можно е да
бидат поподготвени да го продадат затоа што им требаат пари. Тука се и оние
кои не би ги продале само од инает”(13 септември 2017 година).
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Скептични беа и испитаниците од Трпејца и Пештани кога станува збор за евентуалните бенефиции од магистралниот пат врз економскиот развој на нивните
села.
„Зошто ни е потребно? Ние нема да бидеме ниту директно поврзани со него.
Ние сме на крајот. Понижувачки е најголемото село во регионот да биде на
опашката од патот. Тоа патувањето на локалното население ќе го направи
подолго за 2,8 до 3 километри, и за оние кои живеат најдалеку од селото за
до 6 километри. Магистралниот пат не е финансиски исплатлив. Подобро
би било да се реконструира постојниот пат и да се направат велосипедски и
пешачки патеки околу езерото. Пештани има сè повеќе и повеќе велосипедисти кои потоа ќе можат да одат со велосипед до градот. Освен тоа, нашите
нови жители од Холандија повеќе се заинтересирани за природата а не да
има повеќе автомобили» (13 септември 2017 година).
За еден од испитаниците од Елшани, магистралниот пат исто така ја намалува
вредноста на земјиштето и на имотот во селото.
„Магистралниот пат е планиран да поминува низ плодно земјоделско
земјиште. На локалните сопственици им се нудат едно до две евра по квадратен метар а пазарната цена е 80 евра (13 септември 2017 година).
Некои испитаници ги потенцираа и евентуалните компромиси поврзани со изградбата на магистралниот пат.
„Магистралниот пат би го растоварил интензитетот на сообраќајот на сегашниот пат. Она што не ни се допаѓа е можноста од тоа да има многу отпадоци долж патот. Секаде каде има автомобили има и многу пластични шишиња и отпадоци и тоа на планината и на езерскиот брег. Тоа е она што не ми се
допаѓа“ (9 септември 2017 година).
Потенцијалот од бучава и загадување предизвикани од магистралниот пат беа
работи потенцирани од повеќето испитаници. За жителите на Долно Коњско,
Елшани и Пештани, магистралниот пат физички ќе ги „загради“ овие села помеѓу
двата патишта што, како многу негативен аспект беше истакнато од испитаниците од овие села. Други испитаници кои не беа директно вклучени во работата
на нивните локални заедници се на став дека нивните мислења се занемарувани
или не се земаат предвид.
„Не ми се допаѓа идејата да се гради нов магистрален пат, но не сме имале
можност тоа да го искажеме. Никој ништо не нè прашал“ (9 септември 2017)
Во контекст на предложениот магистрален пат, важно е да се имаат предвид ниското ниво на свест кај посетителите во однос на територијалниот опфат на На-
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ционалниот парк (табела 4.16) како и големиот процент на возачи помеѓу испитаниците кои не беа задоволни со сообраќајните услови (табела 4.17).

Табела 4.16: Одговори на прашањето: „Дали мислите дека локацијата на која се
наоѓате припаѓа на Националниот парк „Галичица?“ Точните одговори се означени
со сиво.

Знаење

Место
Св. Стефан

Метропол

Лагадин

Градиште

Вкупно

Да

13
(25)

16
(30,76)

8
(15,38)

15
(28,84)

52
(100,00)

Не

12
(23,52)

19
(37,25)

14
(27,45)

6
(11,76)

51
(100,00)

Не знам

4
(12,9)

9
(29,03)

8
(25,8)

10
(32,25)

31
(100,00)

Без одговор

1

3

0

1

5

Табела 4.17: Видoви на превоз кои ги користат испитаниците кои одговориле дека
зголемениот сообраќаен метеж не е прифатлив за нив (N=37)
Вид на транспорт

f

%

Автомобил

28

75,67

Автобус/ минибус

6

16,21

Чамец/ брод

0

0

Велосипед

1

2,7

Пешки

2

5,4

Вкупно

37

100,00

Со цел да се направи компаративна анализа, изготвивме сеопфатна матрица
(табела 4.18) со која се направи оценка на општествените влијанија на сите три
сценарија. Влијанијата во шесте категории беа анализирани од во однос на тоа
дали се неутрални (=), негативни (-) или позитивни (+), користејќи ги расположливите податови. На секое влијание му се додели оценка 0, -1, +1 во секоја категорија, што доведе до збирни бодови за трите сценарија. Иако воведувањето на
„Смарт Охрид“ има многу повеќе предности во сите аспекти, ако споредиме со
статус кво ситуацијата, се забележува дека сценариото „Смарт Охрид со магистрален пат“ е само незначително подобро решение од статус кво ситуацијата.
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Табела 4.18: Финална евалуација на сценаријата – споредбена матрица
Сценарио

Статус кво

Смарт Охрид

Смарт Охрид со
нов пат

Демографија

-

+

+

Економски развој и туризам

-

+

=

Институционално и политичко

=

+

=

Култура

=

+

-

Здравство и благосостојба

-

+

-

Заедници

=

+

-

Збир

-3

6

-2

Покрај општиот заклучок изведен од евалуацијата на сценаријата, важност за
понатамошниот развој на Предфизибилити студијата за „Смарт Охрид“би можеле да бидат од следниве збирни изјави и препораки:
1. Од општествен (социјален) аспект, подрачјето кое го опфаќа проектот „Смарт
Охрид“ (освен градот Охрид) е предмет на сложени општествено-економски промени: иселување (депопулација) во некои делови, експанзија на туризмот, суб-урбанизација во други делови, изградба на втори домови како
и севкупно оддалечување од примарниот сектор и премин кон терцијарни
економски активности;
2. Пописните податоци кои се однесуваат на конкретното подрачје се ограничени, застарени и неточни – што значи дека е потребно прибирање на соодветни податоци за да се добие една поточна слика за општествените влијанија;
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3. Ставовите во однос на економскиот раст/ инвестициите во туризмот и прашањата поврзани со животната средина се различни кај населените места и
кај социо-демографските групи. Од многу причини ова е поради историските и актуелни тенденции на развој во секое од селата;
4. Поголемиот број од локалното население има негативен став во однос на изградбата на нов пат – ова е поради локалните економски, културни и општествени влијанија на предложениот проект а не поради факторите поврзани со
животната средина;
5. Однесувањето на политичките партии и на општинските власти сочинуваат
голем дел од равенката – многумина од локалното население се сметаат за
политички исклучени и дека се предмет на одлуки кои се донесуваат на повисоко ниво на власт;
6. Мнозинството од посетителите во оваа област користат приватни автомобили за да дојдат до плажите и не се доволно информирани за постоење на
национален парк;
7. Кај посетителите се забележува одреден степен на поддршка за одржливи
проекти но ниско ниво на свест за тоа какво влијание би имале истите врз
постојниот начин на живот;
8. Од вкупно трите предложени сценарија, најмалку општествено-економски
влијанија (и мошне големи позитивни влијанија) за локалната благосостојба
би овозможило второто сценарио („Смарт Охрид“ без изградба на нов пат);
9. Статус кво ситуацијата (првото сценарио) не е одржливо решение дури ниту
на среден рок; третото сценарио би предизвикало големи општествено-економски и културни пореметувања за локалното население;
10. Неопходно е да се изгради консензуална поддршка околу второто сценарио,
кое исто така изискува фундаментални промени во управувањето со туризмот и со локалниот развој.
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5 АНАЛИЗА НА ПРИДОБИВКИ
И ТРОШОЦИ
Примената на анализа на придобивки и трошоци во однос на одлуките за инвестирање е стандарден и одобрен метод со кој им се помага на засегнатите страни
да ја донесат најдобрата можна одлука за избраниот проект.
Во последниве години, анализата на придобивки и трошоци интензивно се користи за анализа на проекти во јавниот сектор и како алатка која дава одговор
на прашањата од типот: „Дали би требало да ја субвенционираме продажбата на
стоки како што се безоловен бензин и соларни панели?“ или „Дали оваа улица
со интензивен сообраќај да ја претвориме во пешачка зона“? Во овие примери,
општествените трошоци се најважни трошоци. Кои се бенефитите за здравјето
на луѓето од намалувањето на оловото во атмосферата и дали е можно да се измери ова – на пример, медицински установи кои нема да има потреба да се градат како резултат од подобрената здравствена состојба на населението? Или
дали може да ги мериме влијанијата на алтернативните решенија за да добиеме
подобри резултати од спроведувањето на некој конкретен проект?1
Изготвувањето на анализа на придобивки и трошоци има голем потенцијал за
сопствениците на проектот, но многу често таа е тешко да се направи како што
треба. Долгата листа на бенефити статистички е тешко да се изрази во бројки
(од финансиски аспект) и ова особено се однесува на економските и општествени бенефити, на надворешни трошоци кои не се објаснети и на нето промените во производството. Секој проект кој се предлага има листа на директни и
индиректни економски бенефити за инвеститорот, но истовремено има и директни влијанија на другите корисници, како од економски така и од социолошки аспект. Од тие причини, од огромна важност е да се измерат сите влијанија
кои произлегуваат од еден развоен проект, а не само директните влијанија. Овој
процес може да претставува предизвик и често бара ангажирање на широка
мрежа од експерти и стручни лица во разни области како што се животна средина, градежништво, туризам, финансии, странски директни инвестиции, заштита
на животната средина, академски и локални заедници кои директно или индиректно се засегнати од предложениот проект. Подрачјето кое е засегнато и е
опфатено со оваа студија има огромен потенцијал за раст поради континуираниот раст на бројот на туристи кои го посетуваат Охрид за одмор, за цели на алтернативен туризам и поради богатата културна и историска понуда.

The Economist, online extra, Sep. 15th 2009

1
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Во нашата анализа ние како најважни ги дефиниравме следниве индиректни
влијанија:
ÆÆ Заштита на животната средина на подрачјето
ÆÆ Проекција на состојбата на тековната сметка на Општина Охрид
ÆÆ Финансиски и социјални проекции за периодот 23018 – 2030 година
ÆÆ Сè поголемо користење на алтернативни начини на превоз и слободни
капацитети (мобилност)
ÆÆ Промовирање на СМАРТ системи
ÆÆ Промена на сегашниот квалитет на начинот на живот
ÆÆ Зголемување на стапката на вработеност
ÆÆ Фаќање чекор со глобалните трендови кои подразбираат помали емисии
на CO2.
ÆÆ Зголемена употреба на алтернативната енергија
ÆÆ Поголема употреба на велосипеди и други алтернативни начини на
превоз.
ÆÆ Зголемен број на туристи.

Допирајќи до самата суштина на проектните цели, документот се однесува на
следниве прашања:
ÆÆ Прво и основно: Дали можеме да кажеме дека навистина вредат севкупните
бенефити кои произлегуваат од проектот и кои се оправдување за
неговите трошоци?
ÆÆ Второ: Дали биле земени предвид најважните директни и индиректни
социјално-економски влијанија на проектот?
ÆÆ Трето: Ако не е можно да ги измериме сите директни и индиректни
општествени влијанија поради немање податоци, дали се идентификувани
некакви показатели во однос на целта која треба да се постигне?
Проектот „Смарт Охрид“ ја вреднува заштитата на животната средина но
исто така знае дека, ако нема понатамошно инвестирање во развојот, најсилниот сектор (туризмот) би можел да биде доведен во ризик. Туризмот има значителни социјално-културолошки влијанија врз секојдневниот живот на локалните заедници во Охридскиот регион, па поради тоа влијанијата врз туризмот како
сектор мора да се изразат во бројки што е можно попрецизно.
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5.1 Основи на анализата на придобивки и трошоци
во контекстот на Смарт Охрид
Анализата на придобивки и трошоци има широка примена во секој сегмент од
напредната теориска и применета економика и се користи како стандарден
методолошки пристап во социолошката оптимизација на политики, програми
и проект2. Таа е еден вид на примена на теоријата на распределба на ресурсите, како клучен предмет на економската благосостојба. Благосостојбата и економскиот и социјален бенефит се наведени како клучни субјекти на проектот
„Смарт Охрид“.
Основен вредносен критериум во економијата на благосостојба е таканаречениот принцип на Pareto optimality („паретова“ оптималност т.е. ефикасност).
Секоја политика, програма или проект е одобрена од економијата само ако
предложената промена овозможува подобрувања кај некоја група на луѓе, но
притоа не го влошува животот на други групи и не ја влошува животната средина. Ако се елиминираат сите други опции, се констатира дека ситуацијата во
општеството е „паретово-оптимална“. Една состојба е „паретово-оптимална“
(или „паретово-ефикасна“) ако и само ако не постои алтернативна состојба која
би го подобрила животот на некои луѓе, без притоа да го влошува животот на
другите. Така што, овој концепт на „паретова оптималност“ претпоставува дека
секој би преферирал опција која е поевтина, поефикасна, посигурна или која на
друг споредбен начин подобрува нечија состојба. Состојбата и луѓето чии преференции се релевантни за определување на „паретовата оптималност“ зависат од конкретниот контекст3.
„Смарт Охрид“ има сличен теориски контекст. Проектот ги разгледува
објектите и изградбата на нов пат, како и сите нови активности кои би се
реализирале во Националниот парк, во заштитеното подрачје и во поширокиот Охридски регион. Подетално, „Смарт Охрид“ се прашува дали сите
предвидени активности се во согласност со еколошкиот баланс на природата и утврдува единствен методолошки и економетриски пристап за да
изнајде решенија кои би имале помало негативно влијание врз животната
средина. Истовремено, „Смарт Охрид“ овозможува побалансирани алтернативни решенија кои имаат најмало влијание врз природата, истовремено подобрувајќи го животот на локалните заедници.

2

L. Squire, H. Tak: Economic analysis of Projects, IBRD, Washington 1973

3

Ingham, Sean: Pareto optimality; Britannica online encyclopedia, 2012.
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Контекст на проектот е да овозможи алтернативни, атрактивни, зелени и одржливи начини на превоз за сегашниот пат Охрид – Св.Наум, преку правење
проценка на трошоците и на бенефитите од активностите кои се предлага да се
преземаат, но и на оние активности кои не би биле преземани (статус кво) и да ги
измери мерливите трошоци и бенефити на магистралниот пат Охрид – Пештани во смисла на општествени бенефити, бенефити за благосостојбата, квалитет
на живот, и да ја процени најприближната вредност на проектираните приходи,
споредено со планираните инвестиции.
Како резултат на претходната работа во рамките на проектот „Смарт Охрид“,
идентификувани се вкупно три можни сценарија за нивен натамошен развој
во вид на анализа на придобивки и трошоци. Овој документ ќе ги разгледа и на
систематски начин ќе ги анализира трошоците во однос на бенефитите за секое сценарио поединечно. Тука подетално ќе ги разгледаме овие сценарија и ќе
ги посочиме финансиските и општествени бенефити од предложените активности, врз основа на комбинација од теориски и практични техники за откривање на најприближната вредност на следново: кој има каква полза, кога и по
која цена.
Освен финансиската анализа, ние во основа правиме анализа на повеќе критериуми за да ги поттикнеме засегнатите страни и експертите потемелно да се
вклучат во идентификувањето на најдобрите работи во регионот, во сите аспекти.
За да ја расчлениме подетално и за да навлеземе во поконкретната содржина, оваа анализа на придобивки и трошоци ги има следниве цели:
 Идентификување на сите мерливи трошоци и бенефити на избраните
сценарија
 Нивно мерење и изразување во бројки (финансиска анализа)
 Нивно дисконтирање во претходен заеднички временски период
 Проценка дали бенефитите се поголеми од трошоците
 Проценка кој ги сноси бенефитите и трошоците
 Вршење анализа на чувствителноста (ако е можно)
 Проценка дали предлогот вреди или не
 Изведување практичен заклучок во однос на бенефитите и трошоците
 Предлози за идни активности и препораки
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5.2 Квалитет на живот
Потрагата по совршен баланс е еден од најголемите предизвици за секој инвестициски проект. Комбинирањето на практичните и теориски факти понекогаш
може да доведе до одлични резултати, ако истото се прави на систематски начин.
Во академската теорија разликуваме четири видови на анализа на придобивки
и трошоци4.
1.

Анализа на минимизирање на трошоците (CMA)

2.

Станува збор за основна анализа во која само се врши идентификување,
без квантифицирање. Не е дадена вредноста на проектите.

3.

Анализа на ефективноста на трошоците (CEA). Дисконтирана вредност
на трошоците и проценка на дисконтираната ефикасност по корисник.

4.

Анализа на корисноста на трошоците. CUA нето вредност, рентабилност
како главен резултат. Распределба на ресурсите. Ги вклучува сите три
фази: идентификување, квантифицирање и вредност. Го мери квалитет
пред финансиските бенефити.

5.

Анализа на придобивки и трошоци (CBA); анализа на вкупните трошоци
која ги вклучува сите три фази, плус проценка на финансискиот ефект. Ги
максимизира ефектот на нето сегашна вредност од социолошки аспект и
интерната стапка на рентабилност.

Релевантната анализа на придобивки и трошоци треба да биде силен аргумент
во рацете на оние кои го поддржуваат проектот или оние кои се спротивставуваат на истиот проект. Не постои единствен пристап кога станува збор за сложени проекти, па затоа ние направивме наша комбинација од анализи за да ги
посочиме општествените бенефити и економската благосостојба, и истовремено да ги предложиме чекорите за идни физибилити студии и за подетално планирање на финансиската стратегија.
Секоја држава обично има три вида на ресурси. Прво тоа се природните ресурси. Второ, тоа се луѓето, работниците или човечкиот капитал кој може да се
вклучи во производство на добра и услуги. Трет ресурс е капиталот т.е. пари-

Squire, L.H. Van der Tak: “Economic Analysis of Project”, 8th Edition, John Hopkins University Press,

4

Baltimorе, 1995, p. 26
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те кои една држава може да ги искористи за производство на добра и услуги.5
Република Македонија дефинитивно има природни ресурси кои треба да бидат
заштитени со приоритет, ако споредуваме со другите типови на ресурси. Ограничена во однос на финансискиот и човечки капитал, економијата се обидува да
утврди одржливи механизми за развој на благосостојбата на сите свои граѓани.
Од друга страна, природните ресурси ги определува и ги одобрува УНЕСКО,
како единствени подрачја со наследство. Туристите од целиот свет го посетуваат подрачјето не поради хотелите со пет ѕвезди и туристичките комплекси, туку
поради природните убавини и огромното културно и историско наследство.
Македонија има фасцинантно минато и единствена недопрена природа. Ова
подрачје е многу повеќе отколку само езеро.
Долж источниот брег на Охридското се простира уште едно ремек дело на
природата: Националниот парк „Галичица“ кој е планински масив и резерват
на биосфера според УНЕСКО. Од шумските падини до карпестите врвови, овој
национален парк е меѓународно признат епицентар на флора и фауна, првенствено на пеперутки и васкуларни растенија но исто така тука се и големите животни како мечките, волците, балканската дивокоза па дури и балканскиот рис,
инаку една од најретките мачки на светот. Треба да имаме предвид дека овој
регион ги има своите природни ресурси како најубедлива можност за развој во
одржлив туристички центар и со квалитетен живот за локалното население.
Со оглед на тоа дека квалитетот на животот и заштитата на природата се од огромна важност за носителите на проектот, се одлучивме да го користиме пристапот за анализа на корисноста на трошоците (CUA). Притоа, секогаш кога е
можно, во студијата правиме и финансиски проценки (на пример, на надворешните влијанија, непредвидените обврски и повеќекратните ефекти врз меѓународната економија и животна средина). Како дополнително појаснување, авторот упатува на разликата помеѓу правење економска анализа на корисноста
на трошоците и финансиска анализа на корисноста на трошоците. Тука ставаме
акцент на економските и социјални бенефити (квалитет на живот) во однос на
трошоците.
Проекти кои имаат поголемо социјално влијание треба да бидат вреднувани од
аспект на социјалните бенефити. Наш акцент ќе биде ставен на бенефитот на
економските трошоци, поради фактот што тука е опфатен поширокиот Охридски регион. Со други зборови, ќе се осврнеме на претпоставката дека постои
целосна рентабилност и зголемен/ намален квалитетот на живот за избраниот
проект, при што целта ни е да отвориме можност за нова детална финансиска
анализа на корисноста на трошоците.
5

William A. Ward, p. 24
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5.3 Споредбена проценка на дадените алтернативи
Проектот Смарт Охрид има за цел да ги измери и бројчено да ги изрази алтернативните решенија за воведување на „позелен“ превоз во подрачјето на Охрид,
но како сложен систем на активности и серија од мерки. Студијата прави детална евалуација на влијанијата на трите можни сценарија кои беа идентификувани
во претходните фази т.е. физибилити студиите на Смарт Охрид. Просторниот
опфат на сценаријата беше утврден со техничка проценка реализирана во првата фаза на проектот.
1. Статус кво.
2. Смарт Охрид – комплексен мултимодуларен проект за еколошки превоз, заедно со реконструкција на постојниот пат од Охрид до Св.Наум.
3. Смарт Охрид + магистрален пат – сцнарио 1, плус трошоците за магистралниот пат.

5.3.1 Останување на постојната состојба - нулта алтернатива
(сценарио без промени)
Со оглед на сегашната состојба во подрачјето опфатено со студијата, веројатно
е дека негативните трендови во охридското подрачје ќе продолжат ако не бидат
направени значителни инвестиции во развојот на превозот и на одржливиот туризам. Непостоењето на транспортна инфраструктура и понатаму ќе продолжи
негативно да влијае на демографскиот развој на локалните населени места,
особено од аспект на намалување на можностите за благосостојба и придонес
кон процесите на иселување (депопулација), при што субурбанизацијата е попречена поради слабата достапност до населените места. Исто така е веројатно
дека тоа би ги намалило и можностите за други видови на економски развој и
инфраструктурни инвестиции - ова се однесува на посетите на туристички комплекси и на помалите видови на сместување – дури и ако неинтервенирањето
би го направило Националниот парк атрактивен за посетители кои се вљубеници во природата. Лошите економски состојби исто така може да значат дека
постојните проблеми со комуналните услуги (вода и управување со отпад) уште
повеќе ќе се влошат, при што локалните жители и понатаму ќе бидат во неповолна положба. Ова исто така би можело да има и негативни влијанија на благосостојбата на луѓето и на кохезијата на заедниците.
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Согласно податоците од Светската здравствена организација, автомобилските
несреќи во Македонија секоја година се во пораст. Возниот парк на автобуси
е веќе амортизиран а ситуацијата со велосипедски патеки и генерално со инфраструктура е слаба. Од друга страна, бројот на туристи се зголемува за 15,8%
секоја година6. Речиси половина од сите туристи во Македонија го посетуваат
Охрид.
Со цел визуелно да ги покажеме резултатите од статус кво сценариото, користиме стандарден методолошки пристап за мерење на здравствената состојба – здрави животни години (QALYs), како комбинација од животниот век и
квалитетот на животот поврзан со здравјето.
Табела 5.1: Последици од задржување на состојбата статус кво.

6

СТАТУС
КВО

Сегашен
јавен
транспорт

Еколошки
Велосипедски
начини на
патеки
превоз

Состојба
во НП
„Галичица“

Важност

Критична

Критична

Критична

Критична

Конкретни Ниско ниво на
влијанија
користење на
јавен превоз
во полза на
автомобили
(такси)

Нема патеки,
постојните
се во лоша
состојба

Многу мали,
речиси и
да нема
еколошки
превоз
(податоци)

Заштитено
подрачје,
останува
недопрено.

Нематеријални
влијанија

Поголема
употреба
на возила и
инциденти
со пешаци,
возачи и
велосипедисти

Сегашниот
тренд на
некористење
на е-автобуси
и други
видови
на зелен
транспорт
ќе влијаат
на целиот
туристички
сектор и на
локалното
население.

Ако статусот
на НП остане
како што
е сега, тоа
може да има
позитивни
влијанија во
смисла на
недопрена
природа.

Поголема
употреба
на возила и
инциденти со
пешаци, возачи и велосипедисти

Tanev, Mario; Seenews.com; October 12th 2017, online edition
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Влијанија
Не многу
врз јавното честите дизел
здравје
автобуси
влијаат на
здравјето на
заедницата.
Стресно
живеење.
Зголемување
на бројот на
автомобили

Подобрување
на животот
на локалното
население,
додавањето
содржина за
туристите и
ги сведува
на минимум
кардиоваскуларните и
други болести.

Поголема
мобилност и
намалување
на употребата
на сопствени
автомобили.
Помалку
емисии на
CO2.

Упатува
повеќе
луѓе кон
пешачење,
возење
велосипед
на планина,
параглајдинг
и поврзани
алтернативни
спортови.

Влијанија
врз
животната
средина и
квалитетот
на живот

Возењето
велосипед го
подобрува
здравјето на
населението и
внесува здрави
навики во
секојдневното
живеење.

Исти трошоци
како и кај
другите, но
не го загадува
воздухот.
Отвора
нови бизнис
можности за
локалното
население.

Им покажува
на туристите
и на
локалното
население
дека
општината
се грижи за
природата

Намален
квалитет
на живот и
поголем стрес

Главен резултат од анализата на трошоци за ова конкретно сценарио е единицата трошок по QALY, или количник на додатна исплатливост (ICER), кој се пресметува како разлика од очекуваните трошоци на две или повеќе интервенции,
поделено со разликата во очекуваните QUALYs кои се создаваат со двете или
повеќе интервенции. Анализата на трошковната ефикасност прави проценка
на здравствените интервенции, со поставување на следново прашање: „Колку
здравствени бенефити добиваме за нашите пари?“ 7
Во конкретниот случај, метричката интервенција е пресметана дека изнесува нула, како резултат на непреземањето активности во однос на суштинските (критичните) прашања, поделено со еколошкиот статус на НП „Галичица“ и
идното проширување на поширокиот Охридски регион. Со други зборови, сè
што е дисконтирано на износ нула – станува нула. Уште повеќе, одржувањето на
застарениот возен парк од автобуси на дизел ќе значи само дополнителни трошоци во сите години до 2030-та. Амортизацијата на овие нешта би можела да
оди и до 30% годишно, што значи дека дури и ако јавното претпријатие да одлу7

Gold MR, Siegel JE, Russell LB, Weinstein MC. Cost-Effectiveness in Health and Medicine. New
York, NY: Oxford University Press; 1996.
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чи да остане на статус кво сценариото, трошоците за одржување ќе имаат голем
одраз на неговиот буџет, без притоа да има било какви бенефити за локалното
население и за туристите. Наша проценка е дека во наредните 10 години трошоците за одржување ќе отидат до сооднос 1 кон 4. Трошоците за одржување треба
да бидат земени предвид во секое статус кво сценарио. Ова исто така се однесува за фиксните трошоци (одржување на патиштата и други поврзани трошоци),
иако со помала динамика на амортизација.

Слика 5.1: Трошоци за одржување на возен парк (во евра)

Трошоци за одржување на возен парк (во евра)

Од друга страна, инвестирањето во алтернативни решенија за превоз кои не
емитуваат CO2 значи дополнителен бенефит за економијата и за заедниците.
Во современото живеење, заедниците сè повеќе одат на варијанти со хибридни електрични автобуси. Ваквиот возен парк им овозможува на луѓето комфор
во возењето и истовремено создава значително помало загадување и бучава во
споредба со автобусите на дизел8.
Други заедници, пак, одат на варијанти сè да биде електрично. Овие стопроцентно електрични автобуси кои воопшто не емитуваат емисии ги заменија возилата
кои користат дизел и кои беа најголеми загадувачи дури и кај најразвиените современи возни паркови. Франција, на пример, ја забранува употребата на дизел
од 2030 година. Најразвиените градови во Европа работат на платформа која
предвидува 100% зелени сектори на електрична енергија и превоз – цел која
8

https://energy.gov/eere/videos/energy-101-sustainable-public-transportation
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треба да се постигне до 2030 година. Законите на ЕУ бараат од земјите членки да користат „најмалку 10%“ обновлива енергија во превозот по 2020 година.9
Непреземањето активности во ова време во кое имаме сè поголема мобилност
и климатски промени би било исто како да не правиме ништо во случај на пожар
во нашиот дом.

Слика 5.2: Придобивки од инвестиции во алтернативниот превоз (во евра)

Придобивки од инвестиции во алтернативниот превоз
(во евра)

Инвестирањето во конвенционални средства за превоз го зголемува квалитетот на животот.
Статус кво сценариото покажува дека, дури и во случај воопшто да не се преземе никаква активност, и понатаму ќе имаме трошоци но квалитетот на животот ќе остане на исто ниво или, најверојатно, ќе се намалува. Со користење на
најновите технологии за снимање на мозокот кај луѓето10, научниците успеаја да
докажат дека луѓето невролошки се предодредени да ја натценуваат големината на ризиците, да ја потценуваат сопствената способност да се справуваат
со нив и да ги намалуваат трошоците во случај на неделување. Овие работи нè
„тераат“ да останеме на статус кво ситуација, дури и ако истата не ни се допаѓа, и
да избегнуваме да преземаме активности кои всушност го зацртуваат патот кон
9

Simon, Frederic; Green trasnport target 2020. EURACTIV, online edition

10

Warrel, Margie; The Parmenides Fallacy: Are You Ignoring the Cost of Inaction?; Forbes Magazine.
Mar 19, 2013
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поголема лична среќа и професионален успех. Со други зборови, правејќи избор да не правиме промена или да пробаме нешто – оние кои се засегнати лесно
можат да завршат со преголеми трошоци и тоа до степен кој не ни можеле да го
предвидат.

5.3.2 Смарт Охрид
Транспортните политики кои предвидуваат физички одвоени велосипедски
патеки на главните патишта, во комбинација со локални улици по кои се вози
со мала брзина, ќе го зголеми бројот на велосипедисти и ќе обезбеди најдобар финансиски поврат на инвестицијата. Возењето велосипед како превозно
средства има бројни предности во споредба со патувањето со автомобил – значително ќе се намалат емисиите на стакленички гасови, сообраќајниот метеж,
загадувањето на воздухот и бучавата а луѓето кои возат велосипед ќе имаат
корист од личната рекреација додека возат. Зголемувањето на бројот на луѓе
кои одат на работа со велосипед, без притоа да се подобри инфраструктурата,
ќе значи поголем број на повреди што, од своја страна, може да има негативно влијание на бројот на велосипедисти затоа што луѓето ќе се чувствуваат помалку безбедно на патиштата. Од овие причини неопходно е да се инвестира во
идна инфраструктура.
Ова се некои од политиките опфатени во ова сценарио: (i) мешовита инфраструктура во вид на заеднички патеки, означени вертикални и хоризонтални
ленти и споделувани автобуски линии на огромен дел од сегашниот регионален пат Охрид – Св.Наум; (ii) постепено воведување на физички одвоени ленти
на најфреквентните главни патишта; (iii) воведување локални точки на мали брзини со користење на мерки како што се дрвја, уметнички решенија и потесни
улици; според истражувањето11 и според одговорите дадени од испитаниците
во регионот, постојат силни практични докази дека во Охридскиот регион приоритет повеќе им се дава на велосипедите отколку на јавниот превоз и на автомобилите. Дополнителните инвестиции во велосипедска инфраструктура ќе ги
поттикнат локалните жители и туристите да се одлучат за велосипед како прв
избор за превоз, особено за пократки релации.

11

Ibid 9
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Слика 5.3: Структура на трошоци – велосипедски патеки.

Изградба на велосипедски патеки
Првични трошоци
Одржување
Амортизација и расходување
Давачки
Осигурување
Трошок на капиталот

Идентификувајќи ги сите трошоци и бенефити за сценариото во кое предлага
да се комбинираат инвестиции во: (1) подобрување на велосипедската инфраструктура, (2) еколошки јавен превоз во комбинација со (3) локации за транспортни центри и пунктови, (4) такса за влез во паркот, (5) чамци/ бродови на
електричен погон и (7) систем за изнајмување велосипеди, и тука правиме темелно разгледување на општествените и економски бенефити од овие политики заедно со алтернативното решение за реконструкција на постојниот пат
Охрид – Св.Наум во една современа, одржлива и еколошка главна точка на
поврзување кога станува збор за нејзино користење од страна на туристите и
локалното население, како контра опција на проектираниот магистрален пат
во Националниот парк „Галичица“. Во основа, правиме проценка на трошоци на
алтернативните решенија кои се предмет на разгледување како и финансиска
евалуација на горенаведените активности.
За да може ова да се реализира, ги земаме предвид следниве факти и констатации:
 Во изминатите десетина години системите за изнајмување велосипеди како
опција се имаат развиени од интересен експеримент за урбана мобилност
до широко прифатена можност за јавен превоз во големите градови и
комплексните туристички делови. Пред десет години имало 10 до 15
вакви системи кои функционирале во земји како што се Данска, Франција,
Германија, Италија и Португалија, со вкупен возен парк од само 4.000
велосипеди (од кои најголем бил Копенхаген со 2.000 велосипеди). Денес
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се проценува дека има околу 432 системи за изнајмување велосипеди кои се
во функција во околу 100 држави во речиси секој дел од светот, и се користат
околу еден милион и двесте триесет и шест илјади велосипеди.12
 Политиките ориентирани кон овој превоз (користење на велосипеди)
резултираат во нето финансиски бенефит. Истражувачите проценуваат
дека на секои 0.62 евра инвестирани во инфраструктура, комбинираната
политика на најдобри пракси би можела да врати инвестиција во износ од
14.99 евра.13
 Трошокот за изградба на транспортните центри изнесува 150 евра во нето
вредност по метар квадратен.
 Трошокот за велосипедски патеки се проценува дека изнесува помеѓу
25.000 и 35.000 евра (зависно од теренот и рампите, можно е да се отиде и
до 50.000 евра).
 Трошокот за целосна реконструкција на постојниот пат изнесува 150.000
евра по километар (вкупно четири и пол милиони евра)
 Трошоците за одржување на патот согласно ресурсите на ЈП „Македонија
Пат“ изнесуваат 7.000 евра по километар годишно.
 Трошоците за изградба на сообраќајните пунктови (вкупно пет станици) се
проценува дека изнесуваат 150 евра по метар квадратен.
 Просечната цена на еден електричен автобус е 300.000 евра.
 Подобрувањата и инвестициите во сегашните пешачки патеки се проценува
дека изнесуваат 8.000 евра по километар
 Имплементацијата на финансиската Стратегија за интермодуларен превоз и
консултантските услуги поврзани со истата чинат 72.000 евра годишно.
 Цената на еден електричен брод е во бруто износ од 53.000 евра.
 Цената на велосипедите за јавно изнајмување изнесува 67.500 евра, за
купување на велосипеди (100 евра по парче) и електрични велосипеди (500
евра по парче).
 Ефектите од економскиот и општествен бенефит од имплементацијата на
сложен систем на алтернативни и еколошки начини на превоз се проценети
во квалитет на живот.

12

Midgley, Peter; CSD19/2011/BP8. Bicycle sharing schemes, Enhancing sustainable mobility in
urban areas; UN Department of economic and social affairs. New York 2011, May 13th,.

13

Macmillan, A., Connor, J., Witten, K; Science for Environment policy. The Societal Costs and Benefits of Commuter Bicycling: Simulating the Effects of Specific Policies Using System Dynamics
Modeling. Environmental Health Perspectives. 22(4):335-344. DOI: 10.1289/ehp.1307250; June
26th 2014.
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 Трошокот за мали, скромни пристаништа (две пристаништа – едно во
Пештани и едно во Св.Наум) изнесува 600 евра по метар квадратен.
 Цената на таксата за влез во паркот за оние кои не се жители (такса за
нерезиденти) изнесува од 2 до 5 евра по автомобил (градационо).
 Бенефитите врз животната средина се проценети со користење на алатките
за подобрување на квалитетот на животот.
 Трошоци за развој на софтвер за имплементација на паметните системи во
вид на апликација изнесуваат 250 денови.

Слика 5.4: Структура на трошоци – сообраќајни пунктови (во евра).

Сообраќајни пунктови
Првични трошоци
Одржување
Амортизација и расходување
Давачки
Осигурување
Трошок на капиталот

Земајќи ги предвид сите горенаведени моменти, ќе направиме што е можно
попрецизна проценка на дисконтираниот тек на парите и на екстерните трошоци за една локација, и потоа ќе ги измериме општествениот бенефит, квалитетот
на животот и подобрувањата за заедницата. Секогаш кога е можно ќе правиме
анализа на чувствителноста.
Во теоријата и во основните проценки, инвестициите се ограничен ресурс, така
што внимателното планирање и имплементацијата на проектниот циклус се неопходни за да се испорачаат ефикасни резултати. Ефикасноста на инвестицијата е мерлива категорија и суштински дел на секој проект со ваква големина. Така
што, ако проектот биде одобрен, се предлага менаџирање на целосниот проектен циклус, со пристап кој подразбира финансиски консултации. Без проектен
менаџмент се доведуваат во ризик ефектите од инвестицијата.
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Проценка на трошоците
За целите на анализата, за секоја од наведените категории правиме проценка
на сите трошоци. На пример, трошокот за велосипедските патеки може да биде
различен, зависно од тоа дали ќе бидат изведени на постојниот пат или на посебна лента. Единечните патеки на регионалниот пат треба да бидат широки 70
cm. Стандардот за двојни патеки е 240 cm ако не се изведуваат на регионален
пат. Треба да се земат предвид и 70 cm како дополнување на редовните стандарди ако патеката се наоѓа на пат. Во нашата проценка правиме претпоставка
со средни трошоци поради фактот дека на некои места ќе има подеземни и надземни премини.
Трошоците за транспортните центри и пунктови, изградбата на локации за изнајмување велосипеди, киоскот за наплата на таксата за влез во паркот, пристаништето – сите тие беа утврдени и потврдени во разговорите со претставници од Јавното претпријатие за државни патишта и со лицата од секторот во
Град Скопје. Подобрувањата на пешачките патеки беа проценети врз основа
на претпоставката која се заснова на претходните буџетски расходи на Општина Охрид14. Вкупниот трошок за изградба, реконструкција, обнова, одржување
и заштита на регионалниот пат Охрид – Св.Наум се проценува дека изнесува
150.000 евра по километар15. Тука не се вклучени велосипедските патеки и дополнителните ефекти.
Трошоците за имплементација на „SMART Card“ системот за изнајмување на
велосипеди вклучуваат: велосипеди, паркинг станици, електрични велосипеди.
Нашиот модел сугерира пристап овозможен со паметна картичка („smart card“),
станици, киоск за пристап, достапност во реално време, следење преку GPS,
софтвер и хардвер. Сите трошоци се пресметани со можна грешка од 5%.

14

http://www.ohrid.gov.mk/Budzet/2017/Budzet/3.Poseben%20del.pdf

15

Велков, Зоран: Јавно претпријатие за државни патишта; лично интервју.
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Слика 5.5 (во два дела). Трошоци за изградба (во евра)

ТРОШОЦИ
Првичен трошок
Одржување
Амортизација и
Расходување
Транспортен Подобрување Пристаниште Изградба на
центар
на пешачките во Пештани и велосипедски
патеки
Св. Наум
патеки

Транспортни
пунктови

Давачки

Првичен
трошок
Одржување
Амортизација
и
расходување

други трошоци

софтвер и
хардвер

консултантски
услуги

одржување на
патишта

киоск за
наплата на
такса за влез

Велосипеди за
јавна употреба

Ековелосипеди

Еко-бродови

Давачки
Осигурување
Трошок на
капиталот

Проценка на бенефитот
Во денешно време, кога се зборува за транспортен инженеринг, урбанистичко
и просторно планирање и за економичност на превозот, „превоз/ транспорт“ е
збор кој упатува на „моторизирана мобилност“ или, поопшто кажано, секое движење на лица или на нешта во кое се подразбира користење на возило. Денешната урбана мобилност се менува благодарение на современите решенија како
што се самостојни возила, електрични возови, споделување на возила и други
решенија. Планирањето однапред може да им помогне на градовите да ги искористат бенефитите од овие решенија – премин кон почист воздух и поедноставено патување.
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Денес исто така сè повеќе се користи и зборот мобилност, кој во своето пошироко значење се однесува на „секаков вид на движење на лица или нешта“, без
разлика дали подразбира користење на моторно возило или не. Во таа смисла,
мобилноста се однесува на пешаци, велосипедисти, лица со посебни потреби
во инвалидски колички, но и на автомобили, автобуси, трамваи, возови, комбиња, камиони, авиони и бродови. Мобилноста не е само начин на превезување
луѓе – таа е филозофија на живеење и воспоставување на нов, унапреден стил
на живот за сите припадници на заедницата. Освен позитивните влијанија врз
јавното здравје и благосостојбата, одржливата мобилност исто така има важно
општествени бенефити – побрзи и помалку стресни патувања кои значат и поздрави заедници.
Како што укажавме и претходно, пристапот кој беше избран за проценување
на бенефитите не може секогаш да се изрази во парични влијанија. Одредени
пресметки сепак можат математички да се проектираат, како што се на пример
предвидениот приход од системот за изнајмување на велосипеди, приходите
од таксата за влез во паркот, зголемениот приход од користењето на јавен превоз, од билетите за користење на електричните чамци и од центарот „паркирај
и вози“. Овие проекции на приходите се прикажани во посебен графикон кој е
даден подолу.
Сепак, анализата на трошоци која ја направивме има првенствено за цел да
докаже (или да не докаже) како се менува квалитетот на животот во баланс со
степенот на инвестиран капитал. Примената на анализа на корисноста на трошоците покажува дека квалитетот на животот може да се зголеми со примена
на повеќе координирани активности од страна на засегнатите страни. Одржливоста и мобилноста исто така се земаат предвид кога се мери крајниот резултат.
Најважно од сè, оваа анализа ни покажува на кој начин можеме да ги оствариме
бенефитите со минимално или никакво нарушување на животната средина –
сето тоа со примена на одржливоста и мобилноста како клучни резултати.
На листата подолу се дадени материјалните и нематеријалните придобивки
(економски, општествени и еколошки) од имплементацијата на второто сценарио.
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Табела 5.2: Придобивки од сценариото Смарт Охрид
Охрид – град
на современ
превоз (сценарио 1)

Економски

Општествени

Еколошки

Мобилност

Бенефити

Заштеда на здравствени трошоци
поради користење
велосипед.
Тип на инфраструктура која има
ниски трошоци.
Нето општествена
придобивка од 16
евра нето за секој
km поминат со велосипед наместо
со возило.
Помали амортизациски трошоци за
јавен превоз.
Одржлив систем
на интермодуларен превоз.
Помалку оперативни трошоци.

Побрзо, побезбедно, поздраво и помалку
стресно патување.
Помала бучава,
загадување на
воздухот и емисии на
CO2.
Кратко време
на патување и
помалку метеж,
што ја зголемува
економската
продуктивност
и општествената кохезија.
Градење на одржлив економски
модел.

Помала потрошувачка
на енергија,
помали емисии
на CO2.
Ефективно
користење на
ресурсите.
Инспирација за
а еколошка животна средина.
Намалување на
сообраќајниот
метеж.
Одржлив модел на урбано
планирање кој
додава вредност за животната средина и
за животот на
луѓето.

Поголема
мобилност,
влијание врз
вредноста
на недвижниот имот
и трошокот
и времето
поминато во
патување.
Интегрирана
мобилност
и попаметни форми
на градски
превоз.
Мобилизирање на
возрасните,
младите и
други групи
кои не возат.

Трошоци

Трошоците се
проценуваат на
најмалку 25 пати
помали од оние
за магистрален
пат + бенефити
за природата,
локалните жители
и туристите - 160
милиони наспроти
14 милиони.

Ќе има амортизациски трошоци за сегашната
транспортна
мрежа ако не
се преземат
активности. Идните трошоци за
старата мрежа
изнесуваат од 1
до 4 милиони.

Со просечен
вкупен трошок
од 14 милиони, целата
нова мрежа
на интер
модуларен
превоз би
можела да
придонесе со
квалитет и со
помали ризици
за животната
средина.

Поголемо
влијание врз
мобилноста
со помал
трошок.
Проценетите трошоци
за зголемување на
мобилноста
во период
од 10 години
се во просек
од 600.000
годишно.
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5.3.3 Модифицирано Смарт Охрид сценарио: Анализа на корисноста
на трошоците (CUA)
Во основа, ова сценарио е всушност Смарт Охрид сценариото + трошоците за
магистралниот пат, што е еднакво на 14 милиони + 160 милиони + трошоци за животната средина + трошок на капиталот + трошоци за ризици.
Актуелната економска и политичка ситуација носи голем ризик за имплементацијата. Не утврдивме фактички докази за проекцијата според која се зголемува
бројот на патници и користењето на магистралниот пат.
Корупцијата, спецификите на теренот, успешната имплементација на инвестициски проекти и краткотрајната туристичка сезона го отвора основното прашање: дали постои побарувачка за ова?
Проценката на трошоците и бенефитите во третото сценарио е направена на
едноставен начин. Според нашата проценка, во случај на имплементација на
двете сценарија, ќе се случат најголемиот трошок и бенефитите кои, во најдобар случај, ќе бидат исти како оние во претходното сценарио.

5.4 Согледувања, споредувања, препораки и заклучоци
Начинот на кој луѓето патуваат во градовите драматично се менува. Технолошкиот напредок и новите транспортни услуги им овозможуваат на граѓаните многу поефикасно и побезбедно да патуваат низ град16. Преминот кон интегрирана
мобилност ќе биде комплексен и дури на моменти ќе претставува вистински
предизвик. Некои градови можат да почнат веднаш, додека други ќе треба да
работат на воведување на вистинските предуслови. Но, без разлика колку еден
град е подготвен да се движи во насока на примена на модели на напредна мобилност, општините можат уште веднаш да почнат да ја развиваат визијата за тоа
како би требало да изгледа интегрираната мобилност во нивни услови и на кој
начин градовите би можеле соодветно да еволуираат. Уште поважно, би можеле да размислуваат на кој начин да управуваат со таквата транзиција со цел бенефитите од неа да се искористат на максимален можен начин и во согласност
со локалните приоритети за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните.
Оваа анализа на придобивки и трошоци ја изготвивме со цел да им помогнеме
на лидерите на градовите и на инвеститорите да го структурираат своето раз16

Boton, Shannon; The future of Mobility; McKinsey online edition; June 2017
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мислување. Изготвивме сценарија за тоа на кој начин би можела да се менува
мобилноста и таа да стане основен столб за создавање подобар живот за заедницата, преку долгорочна визија.
Ова се визиите за иднината на мобилноста, заедно со идеите за тоа на кој начин
општинските власти во Охрид и другите засегнати страни во градот би можеле
да им помогнат на своите градови да станат модерни, современи и зелени градови во кои нема присуство на CO2.
Направивме споредба на три сценарија, при што ставивме акцент на основниот
баланс помеѓу економските и општествените вредности.
1. Сценариото на статус кво (непреземањето активности) не значи непостоење на трошоци. Нашата проекција покажува дека трошокот од неделување ќе
влијае на квалитетот на транспортната мрежа и ќе има негативни ефекти врз животот на луѓето. Тоа исто така нема да додаде дополнителна вредност за странските и домашните туристи. Немањето содржини и паметни начини за локален
превоз ќе влијае на растот на туристичкиот сектор, што со други зборови значи
дека неинвестирањето сега, ќе ја чини општината многу повеќе на долг рок.
2. Сценариото „Паметен Охрид“ и финансиските проценки покажуваат дека
регионот има голем потенцијал од аспект на економски и општествени вредности. Со вкупна почетна инвестиција од 14 милиони, наше согледување е дека ова
подрачје би можело да стане уште поатрактивно за луѓето кои живеат во него и
да биде уште повеќе посетувано од туристи. Проекцијата на приходите покажува огромен потенцијал за приходи, при што бројките ги надминуваат, на долг
рок, трошоците на инвестициите. Исто така, реализацијата на овој интермодуларен систем за превоз ќе има позитивно влијание врз животната средина и квалитетот на живот, но само ако засегнатите страни ги следат следниве чекори:
 Нова детална анализа на финансиските трошоци и бенефити, за да се
максимизира нето сегашната вредност на проектот.
 Управување со проектниот циклус и консултации на високо ниво
 Вклучување на локалната заедница во планирањето и имплементацијата на
активностите.
 Локалната општина да биде активно вклучена во изготвувањето на проектот.
 Создавање, промовирање и реализирање на визија за позелена иднина од
секоја вклучена засегната страна.
3. Модифицираното сценариото со изградба на магистрален пат има многу
прашалници кога се прави споредба помеѓу алтернативните решенија и кога
се врши анализа на чувствителноста. Најпрвин, економската анализа покажува
дека нема големи бенефити од аспект на животната средина или во насока на
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подобрување на квалитетот на животот на локалното население. Точно е дека
овој пат може да го забрза сообраќајот и превозот на добра и патници, но нема
фактички докази дека бенефитите би биле поголеми од трошоците на проектот,
и тоа во смисла на финансиска вредност и во смисла на екологија, општествен
аспект и мобилност. Туристичката сезона во Охрид трае кратко. Интензивен сообраќај има само во период од неколку недели, додека остатокот од годината
е тивок и животот е опуштен. Градењето на вакви масовни и огромни проекти
ќе има влијание на живиот свет, но уште поголем прашалник е дали патот ќе се
користи во доволна мера, во останатите 11 месеци од годината, за да може да
се покријат трошоците. Од општествен аспект, тоа не помага во создавањето
на одржлив и зелен модел за поврзување на луѓето и е спротивно на светските трендови за разбој на современите форми на јавен сообраќај, користење на
велосипеди и инфраструктура, подобрување на безбедноста, инвестирање во
алтернативните начини на превоз, намалување на сообраќајниот метеж и зачувување на климата. Тука станува збор за преголем трошок со мала вредност
која е проектирана за нештата за кои треба да се грижиме. Нема податоци за тоа
дали повеќето би го користеле сегашниот пат, и згора на тоа нема емпириски
податоци за проектираниот број на автомобили кои би поминувале по новиот
магистрален пат. Постои голема потреба од дополнително истражување на пазарот и проекции на циркулацијата на автомобили пред да може да се донесе
некоја посериозна одлука.
Засегнатите страни треба да бидат многу внимателни кога донесуваат одлука да
инвестираат во ваков голем проект, чии влијанија врз економијата, општеството
и животната средина не се доволно јасни. Од друга страна, тие би требало да
го разгледаат првото сценарио и да ги проверат вкупните трошоци во однос на
придобивките пред да се одлучат да продолжат понатаму.
Како споредба, вкупната реконструкција на постојниот пат чини 150.000 евра
по километар а тука не се вклучени велосипедските патеки и набавката на возила за јавен превоз. Но дури и ако ги собереме сите трошоци, ги помножиме со
два и додадеме грешка во профитната маржа од 5%, нема да бидеме ниту близу
до трошоците и сомнителните бенефити во однос на предложениот магистрален пат.
Ако сакаме да покажеме поголема одговорност кон природата, кон нашите деца
и воопшто кон нашата планета, постојат многу малку контра аргументи со кои
би се спротивставиле на бенефитите од сценариото за „Паметен град Охрид“.
Тоа содржи подобри, пофункционални и позелени перспективи за наредните
40 години и тоа по многу помала цена, истовремено обезбедувајќи заштита на
природата. Уште поважно, новите содржини ќе привлечат „паметна“ генерација
на љубители на природата, патници кои користат велосипед, туристи кои се
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свесни кон климата и кон животната средина и кои ги вреднуваат флексибилноста, мобилноста и прекрасната природа, обезбедувајќи притоа економски и
социјални бенефити за регионот на среден и долг рок.

Слика 5.6: Инвестициски трошоци за „Паметен Охрид“ (во евра)

Инвестициски трошоци за „Паметен Охрид“ (во евра)
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6 ЗАКЛУЧОК
Во претходните четири поглавја беа разгледани три можни сценарија кои би ги
опфатиле различните можни насоки за развој на концептот „Смарт Охрид“: 1)
продолжување на статус кво ситуацијата и непреземање на никакви мерки, 2)
сценарио за систем на одржлив транспорт и 3) сценарио со елементи на одржлив транспорт но и изградба на магистрален пат. Еколошките, социјалните и
економските проценки содржани во оваа студија покажаа дека второто сценарио (за паметен транспорт) дава најголеми придобивки во сите сегменти. Тоа е
поврзано и со значително економски и туристички подобрувања, а е и најрентабилно. Првото сценарио (статус кво) не е одржливо ниту на среден рок, додека
варијантата со магистрален пат е најскапа и таа ќе има неповолни влијанија врз
локалната животна средина, заедниците, социјалната кохезија, туризмот и економскиот раст.
Понатамошната примена на заклучоците од оваа студија ќе изискува детално
испитување, анализирање и вреднување на предложените решенија и варијанти. Како резултат на опсежна анализа и валоризација, треба да се изберат конечните решенија, кои, врз основа на препораките би биле предмет на детално
планирање и имплементација. Во тој процес, конечниот избор на решенија од
предложените варијанти треба да се направи врз основа на:
ÆÆ природните погодности и карактеристики на избраните локации за
соодветна намена од аспект на: специфики на геологијата и хидрологијата
на теренот за изградба на објекти; влијание на климата генерално и
одделни климатски аспекти врз изградба и експлоација на објектите и
содржините;
ÆÆ социо-економски аспекти и карактеристики: влијание на избраните
решенија врз населбите во непосредното окружување од аспект на
подигнување на нивното значење или категорија во системот на населби,
реперкусии врз нивниот вкупен општествен, просторен и туристички
развој;
ÆÆ оценка на влијанијата на избраните решенија врз животната средина,
природата и непосредното културно богатство заштитено како светско
културно наследство.
Притоа, од особено значење е правилното вреднување на решенијата, каде покрај неопходните параметри и индикатори, треба да се земат предвид и мож-
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ностите за реализација од аспект на поддршка на сите засегнати страни и обезбедување политичка воља.
Ова е проект кој со своето значење, ефекти и импликации ги надминува локалните граници. Затоа, со посебно внимание треба да се детерминираат засегнатите страни на локално, регионално и национално ниво, од чија помош и поддршка во голема мера ќе зависи применливоста на предложените решенија.
Пожелно е, засегнатите страни да бидат максимално вклучени и во процесот на
вреднување на идните приоритети и етапи на реализација.
Разработката на предложените решенија за одржлив транспортен систем и
имплементацијата на Смарт Охрид, доколку се оствари согласно наведените
препораки во ова истражување, може комплетно да се реализира во рамките
на постојната просторно-планска рамка и согласно актуелната регулатива, без
нужни промени.
Постоечката урбанистичко-планска документација нема да претставува пречка
за реализација на концептот Смарт Охрид. Сите предвидени содржини кои се
дел од одржливото транспортно решение ќе бидат предмет на препорачаниот
интегрален Проект за инфраструктура за сообраќајна поврзаност на населените места и градбите во крајбрежниот простор на Охридско Езеро на потегот
Охрид - Св. Наум
Единствена измена на актуелната планска документација би требало да претрпи АУП за Спортско рекреативен центар Биљанини Извори, заради усогласување со концептот на транспортните центри и пунктови.
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