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Програма за зачувување на природата 

Програмата за зачувување на природата за 2019 година беше направена согласно 

Планот за управување со Национален парк Галичица за периодот 2011-2020 година, 

односно Логичката рамка на општи, посебни и оперативни цели за управување со 

Национален парк Галичица (Табела 5-1 од Планот за управување). Покрај тоа, значаен дел 

од активностите беа предвидени согласно Проектот „Подобрување на ефективноста во 

заштитата и управувањето со Национален парк Галичица“ во рамките на грант програмата 

на УНДП и Европската Унија. Овој проект има три главни компоненти и тоа: (а) формирање 

на арборетум и мала ботаничка градина од автохтоните видови во НПГ; (б) подобрување 

на управувањето со пасиштата преку реинтродукција на обичен елен и (в) ревизија и 

ажурирање на програмата за долгорочен мониторинг на биолошката разновидност. 

Во рамките на првата компонента обврска на ЈУНПГ и партнерот во спроведувањето 

на проектот Биоеко, беше подготовка на техничка спецификација за тендерската постапка 

за избор на компанија која ќе подготви проектна документација за формирање на 

арборетумот и определување на локалитети и видови кои ќе треба да се соберат од и 

покасно да се засадат на површината определена за арборетум. Техничката 

спецификација навремено беше направена и доставена до УНДП, кој во постапка за јавна 

набавка на услуга избра изведувач на работите. Избраната компанија почна со изработка 

на бараните елаборати при што бараше информации и консултации од стручни лица од 

ЈУНПГ. Сите побарани информации навремено им ги доставивме. За жал, доставената 

проектна документација не беше доволно квалитетна за формирањето на арборетумот. За 

подобрување на документацијата особено на дендролошкиот елаборат, предложивме 

ограничување само на термофилни и термоксерофилни видови. Предлогот го доставивме 

до УНДП на разгледување. До подготовката на овој извештај сеуште немаме одговор. За 

вториот дел од задачата беа определени дваесетина локалитети и 105 видови за 

префрлување во арборетумот. 

За втората компонента од проектот подготвена беше Студија за реинтродукција на 

европски елен. УНДП со помош на студијата подготви тендерски документации за: (а) 

изградба на репродуктивен центар за европски елен; (б) набавка на матично стадо од 30 

европски елени (24 двогодишни женки и 6 тро и четворогодишни мажјаци) и (в) набавка на 

добиточна храна. До моментот на подготовка на овој извештај реализацијата на 

активностите за изградба на репродуктивниот елен и набавка на сточна храна се завршени, 

а пристигнувањето на првите единки од европски елен се очекува во секој момент. Во текот 

на изградбата беше извршено оградување на 85 хектари, санација на локвата Косто 

Бачило, изградба на хранилки, поилишта и карантин. Со тоа ќе може фирмата која е 

избрана за доставување на елените да почне да ги испорачува. Изборот на добавувач на 

сточна храна е завршена и храната испорачана. За потребите на контрола и физичка 

заштита на репродуктивниот центар и елените кои во него ќе бидат населени, ЈУНПГ во 

соработка со УНДП набави АТВ возило на кое за зима може да се монтираат гасеници 

наместо тркала, 15 камери за видео надзор и термална камера. Дополнително ЈУНПГ од 

сопствени средства изврши реконструкција на напуштена колиба во близина на 

репродуктивниот центар.    

Во рамките на третата компонента на проектот, ЈУНПГ со партнерската организација 

во имплементацијата на проектните активности  изврши ревизија и ажурирање на 
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програмата за долгорочен мониторинг на биолошката разновидност на НПГ. Согласно, 

ревидираната програма за мониторинг на биолошката разновидност беше спроведен 

мониторинг на едно живеалиште и десет видови кои се наведени во истата. Извештајот од 

мониторингот се очекува да биде готов во најбрз можен рок, а истиот ќе претставува 

одлична основа за планираните активности за следната година.  

Непосредната заштита која е во рамките на ПРГ-1.26 се спроведуваше редовно. 

Бесправната сеча и бесправниот лов беа редовно контролирани и сведени на минимум. 

Поради подобрената соработка со граничната полиција и честите заеднички контроли долж 

границата со Република Албанија случаите на илегално преминување на границата и 

бесправна сеча и лов на територија на НПГ во 2019 значително беа намалени. За сите 

регистрирани случаи ЈУНПГ редовно поднесуваше извештаи и бараше помош од 

надлежните институции. 

Иако ЈУНПГ нема дирекни надлежности за спречување на бесправната градба и 

узурпација на земјиште сопственост на РМ, поради континуираниот притисок за 

урбанизација службите на паркот редовно подготвуваат и испраќаат записници и извештаи 

до надлежните институции за регистрираните дејствија на урбанизација. 
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Програма за алтернативни активности и еколошка 
едукација 

Активностите од Програмата за Алтернативни Активности и Еколошка Едукација (АА ЕЕ 
) за 2019 година се реализира во одделни сегменти кои претходно беа донесени во 
самата програма . Предвидените активности главно се базираа на основата на 
постоење и функционирање на Јавната Установа Национален Парк Галичица односно 
на зголемувањето на заштитата на паркот со намалување на притисокот на 
искористување на природниот ресурс во поточно во нашиот случај- на искористувањето 
на дрвната маса од шумите во Националниот парк Галичица преку соодветно и можно 
алоцирање на можности за одржливо користење на богатството на Националниот парк 
преку негово меко користење на вредностите со одржливо посетување на паркот 
изразено како организирани и поединечни присуства на посетители во паркот и други 
средства потребни за задоволување на страста на заинтересираните за присуство во 
просторот на паркот и негово користење. 

За реализација на програмата беше и потребата за следењето на бројот и видот на 
посетители , нивната актуелна организираност , нивните потреби и барањата  за 
авантура низ природата која ја има Националниот парк Галичица и секако можноста која 
ја пружи . Пешачките, планинарските и воопшто рекреативните патеки, атрактивните 
места за посета , новите трендови и зголемената заинтересираност на посетителите за 
различните локации од Националниот парк и искористувањето од нивна страна, 
користејки средства и опрема даваат покрај посетата и збогатување на промоцијата на 
паркот како уникатна и вредна целина која е отворена за секого и која се повеќе се 
доближува кон различните целни групи кои имаат искуства од престојот во природа или 
за нови кои допрва се интересираат самостојно или под влијание на добриот глас од 
претходниот посетител. 

Пројавениот интерес од посетителот мултиплициран за организирани посети за кои 
треба организиран пристап во текот на 2019 доби додадена ведност преку 
верифицирана соработка со субјектите кои  имаат интерес од посетите на паркот  на 
деловен план со кое истите имаа можност за дополнителна едукација на нивните 
претставници и оперативни извршители  од друга страна повеќе значајна -  за нивните 
клиенти кои претходно во голем број незапознаени за самиот еколошки ресурс 
пристапуваа кон нивните цели за користење на дел од одморот и во Националниот парк 
Галичица. Тука ќе ги напоменеме и одделниот број на посетители кои со единствена 
намера им беше посетата и престојот во паркот, искористувајки ги неговите вредности 
за рекреативни и спортски цели. 

Подготвеноста на инфраструктурата делумно беше минимално закрепната преку 
интервенции за поправки на веќе поставената инфраструктура за престој во паркот  на 
одредени места . 

Исто така на одредени локации се изврши потполна замена на опремата кои од 
неодредени активности беше уништена. 

1.Aнализа на бројот и структурата на посетители на Националниот парк Галичица 

Во месец јануар 2019 беше изготвена парцијална анализа за бројот и видот на 
наплатени надоместоци за ЈУНП Галичица за 2014 до 2018 година. 
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Потребата од изготвување на Aнализа на бројот и структурата на посетители на паркот 
која е поврзана  со  Видовите и  Квантитативната содржина на надоместоците за кое е 
потребен сеопфатен осврт , произлегува од потребата за идно планирање управување 
и согледување на оперативните активности околу вршење на дејноста и самото 
финансирање на Јавната Установа Национален парк Галичица и спроведувањето на 
подсистемите за наплата на влезници и други надоместоци кои произлегуваат од 
законските прописи кои го уредуваат истото, осврнувајки се посебно на законот за 
заштита на природа, воедно користејки го правото за работа на јавната установа во 
поглед на фискалните импликации на истите врз работата на ЈУНП Галичица Охрид 
како субјект кој е одреден и формиран за вршење на дејноста за заштита на природа на 
просторот кој е прогласен од државата за Национален парк - Галичица, кој преставува 
интегрална целина и за кој важат подеднакво правилата, независно целосно или 
сегментирано за самиот простор. 

Во поглед на самите активности кои се вршат за спроведување на планираното 
работење во однос на наплатата на влезниците за престој односно посета на паркот , 
односно за вршење на одделни активности кои се испреплетени помеѓу себе од 
потребата за едукација,туризам, спорт, рекреација, авантуризам, културни активности 
и други сродни, кои се одвиваат на територијата на паркот , и можноста на нивното 
инкорпорирање преку соодветно искористување ни дава за потреба од следење 
односно мониторирање на бројот односно видот на посетите и самите организатори на 
настаните. 

Квантитативна содржина на надоместоците 

Конкретен  увид на бројот и структурата на посетители на паркот  може да се согледа 
преку финансиските извештаи околу бројот и структурата на посетители на паркот низ 
периодот кој претходи земајки го за првичен период за наплата на надоместоците од 
2014 година во форма како и актуелната не земајки го во оваа анализа периодот од 
2005 до 2013 година каде се наплакаа надоместоци исклучиво кај  Изворите Свети Наум  

За годините 15,16,17,18 имаме согледувања на вкупниот збир на собрани финансиски 
средства. 
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Табела 1: СЕГМЕНТИРАН  ИЗВЕШТАЈ ЗА НАПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ за 2019 година  

I.Надоместок за влез и посета на 

Национален парк  

 

Мај 

 

Јуни 

 

Јули 

 

Август 

 

Септ.  

 

Окт. 

 

вкупно 

 

Вкупно 

денари 

 

% 

 

 

% без 

надоместоци 

и чамци за 

Св.Наум 

 

 

Дневен надоместок за посетители над 7 год        

30 денари     

 3707 6472 5981 1840  18000 540 000 28,1726 49,5508 

Месечен надоместок за посетители над 7 год    

300 денари  

  3    3        900 0,0004 0,07032 

Годишен надоместок  за посетители над 7 год  

1.000 денари  

 1 1    2      2 000 0,0010 0,0017 

II.Надоместок за паркирање  на возила во 

Национален парк 

          

Дневен надоместок за мотор и автомобил                      

50 денари  

 650 1460 1990 566  4666 233 300 12,1716 21,4054 

Дневен надоместок за комбе и минибус до 20 

седишта       80 денари  

 67 59 27 22  175   14 000 0,0073 0,0128 

Дневен надоместок за автобус  над 20 

седишта                  150 денари 

 20 14 16 16  66      9 900 0,0051 0,0089 

III. Надоместок за посета на посебни 

објекти: Надоместок за влез во 

Информативен центар:  
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завозрасни                                                                          

20 денари;  

145      145      2 900 0,0015 0,0026 

IV.Надоместок за собирање на растителни 

диви видови - за издадена легитимација со 

маркица, или издадена маркица за 

тековната година, за секој собирач 

изнесува 500 денари.   

 1     1         500 0,0002 0,0003 

V. Надоместок за престој во паркот на 

посебно определени места за таа намена, 

изнесува: 

          

за шатор до 4 лица / на ден                                                      

150 денари 

  94  4  98    14 700 0,0076 0,0133 

Надоместоци за наплата на влез во 

Националниот парк Галичица за посебни 

објекти и активности: 

          

1.1.Стара Галичица Врв Магаро движење по 

патека-             200 денари, 

 

 80 87 118 14  299    59 800 3,1198 5,4846 

1.2.Остров Голем Град движење по патека -                           

200 денари, 

 

 28 69 32 10  139    27 800 1,4503 2,5496 

1.4.Резервирана  а)(едукативна патека и 

Инфоцентар Охрид )  и б) (набљудувачница и 

Инфоцентар с.Стење) за група минимално 15 

лица  -150 денари по лице, или влезница од 

 22     22       3 300 0,0017 0,0029 
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2250,00 денари за влез при резервација до 15 

лица . Времетраење 1,5 час. 

 

1.5. Прошетка на посетители во Националниот 

парк Галичица (Св.Наум) со превозно 

средство-чамец –без мотор изнесува 

20.000,00 денари за 1 спогодба за цела година  

 

6 1  1   8    160 

000 

8,3474 14,6747 

 70,00 денари надоместок за влезница за еден 

посетител.   

993 1634 2318 2993 1410 180 9528 666 960 34,7964 61,1720 

30,00 денари надоместок за влезница за деца.   70 105 168 546 154  1043 31 290 1,6324 2,8697 

II.Параглајдинг  

2.1.Еднократна влезница  на локација за полет 

на параглајдери и др. (над с. Велестово и 

Баба) за едно лице за 1 лет за максимално 30 

минути 300 денари. 

 

 

 

 

129 

 

167 

 

191 

 

11 

 

 

 

498 

 

149 400 

 

7,7944 

 

13,7025 

                                                                 

СЕВКУПНО                                                                                            

1214 6445 10912 11895 4047 180 34 693 1 916 

750 
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Табела 2: % НАЈЗАСТАПЕНИ НАДОМЕСТОЦИ за 2019 година 

I.Надоместок за влез и посета на 

Национален парк  

 

Мај 

 

Јуни 

 

Јули 

 

Август 

 

Септ.  

 

Окт. 

 

вкупно 

 

Вкупно 

денари 

 

% 

 

 

% без 

надоместоци 

и чамци за 

Св.Наум 

 

 

Дневен надоместок за посетители над 7 год        

30 денари     

 3707 6472 5981 1840  18000 540 000 28,1726 49,5508 

II.Надоместок за паркирање  на возила во 

Национален парк 

          

Дневен надоместок за мотор и автомобил                      

50 денари  

 650 1460 1990 566  4666 233 300 12,1716 21,4054 

1.1.Стара Галичица Врв Магаро движење по 

патека-             200 денари, 

 

 80 87 118 14  299    59 800 3,1198 5,4846 

1.2.Остров Голем Град движење по патека -                           

200 денари, 

 

 28 69 32 10  139    27 800 1,4503 2,5496 

II.Параглајдинг  

2.1.Еднократна влезница  на локација за полет 

на параглајдери и др. (над с. Велестово и Баба) 

за едно лице за 1 лет за максимално 30 минути 

300 денари. 

 

 

 

129 

 

167 

 

191 
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498 

 

149 400 

 

7,7944 

 

13,7025 
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СЕВКУПНО                                                                                            

         ~~90% 

 

Р.бр. ЛОКАЦИЈА 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Острово 698 250,00 673 234,00 709 644,00 751 990,00 3 613 039,00 

2. Дервен 1 058 500,00 969 040,00 957 490,00 900 950,00 2 040 580,00 

3. Спогодби кајчиња 160 000,00 

(8х20 000) 

135 592,00(160 000) 

(8х20 000) 

186 441,00(220 000) 

(11х20 000) 

186 439,00(220 000) 

(11х20 000) 

1 190 000,00 

(17х70 0000) 

4. вкупно 1 916 750,00 1 802 274 1 887 441,00 1 872 940,00 6 843 619,00 

Заклучокот е варијабилен од причини што надоместоците за 2015,2016 2017и 2018 не се изразени поединечно , воедно земајки го за 

точен податокот за 2014 година каде се наведени износите по ставки за видот и износот на наплатените влезници, како и  бројот 

односно износот за склучените спогодби. Носечкиот прилив на средства може да се констатира од % НАЈЗАСТАПЕНИ 

НАДОМЕСТОЦИ за 2014 година,  кое е горенаведено и е во прилог на овој извештај. 

За годините 15,16,17, и 18 за оваа анализа се обезбедени податоци за износите од наплатени влезници по локација и бројот односно  

износот за склучените спогодби. 

Охрид,  

Дата на изработка: 04-01-2019 



 

2. Увид на систем на патеки 

Во месец јануари , февруари и половината од месец март ,раководителот на оделението 

Огнен Достиноски со службеникот Свилен Илиевски извршија увид на Инфраструктурната 

опрема од системот на патеки низ Националниот парк Галичица. Во оваа активност свој 

непосреден придонес со земање на податоци од терен имаа и службените лица Ѓуро Јовчески, 

Јовче Ристески, Никола Митрески , Лазе Ужаноски, Крсте Сотироски и Дејан Димиџиевски. 

Системот на патеки целосно се разгледа со работа во канцеларија ,се направи план за 

оперативно извршување на увидот, со службените лица се  договорија потребните активности 

кои треба да се направат на терен , текот и постапката на увидот и потребното забележување 

и нанесување на податоци, се со цел  заради добивање на реална слика за состојбата на 

инфратруктурната опрема од системот на патеки. 

Фактичката ситуација беше како и очекуваната од причини што опремата беше стара веќе 

десет години и беше во состојба каква што се и евидентира. Имаше опрема и  во добра и во 

лоша состојба од која одреден  дел заради временските и атмосверски влијанија, а 

инцидентно имаше вандализирана од посетители додека на три локации се евидентира 

уништена од диво животно односно од мечка. 

Оперативниот увид на опремата се состоеше од непосредно на лице место земање  на 

податоци од состојбата на самата опрема : информативна табла, столб со патокази, маркирно 

столбче,  апликации на друга инфраструктурна опрема , одделни дрвја низ теренот и земјени 

површини претежно на кеменити состави и дел на асфалтните патишта низ паркот. 

За таа цел се изработија посебни графички табели на кои се запишуваа податоците од терен 

на кои се евидентираше состојбата на инфраструктурната опрема и истата се 

фотографираше. 

Информациите со другите службени лица беа споделувани исто така после нивната теренска 

обиколка и увид од опремата. 

Увидот  кој е извршен на системот на патеки (во периодот од јануар,февруар и март 2019 

година) е направен врз поставената инфраструктура од елементите од системот на патеки: 

1.Столбови со патокази и локациски ознаки за 102 локации,  

2.Информативни табли со печатена карта на системот на патеки на 33 локации(32 

информативни табли се со печатена карта-мапа од системот на патеки кои претходно беа 

монтирани и една информативна табла која се однесува на Изворите во Свети Наум) . 

Понатака се изготви деталниот преглед со дата 20-03-2019 година. Во прегледот не беа 

евидентирани седум локации поради временските услови , но во месец јуни беа евидентирани 

и во моментот на евиденција и увид два од столбовите беа во добра состојба додека пет беа 

за замена. 

Во понатамошниот текст на извештајот следи прегледот на системот на патеки заклучно со 

20-03-2019 година. 

Во деталниот преглед се наведени податоците за секоја поединечна точка од системот на 

патеки. 

-Прегледот е одделен за столбовите и информативните табли.  
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Табела 3: ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ 

Реден 

број 

Име на табла Нова табла / 

ревитализација 

Бетонски стопи анкери дрвена конструкција Инфо 

елемент 

1.  СВ ПЕТКА ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

2.  СВ НИКОЛА ревитализација ревитализација ревитализација нова нов 

3.  РАМНЕ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

4.  ЛЕТНИЦА ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

5.  ГОРНИ ЛОЗЈА 

ВЕЛЕСТОВО 

ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

6.  РАЧА (на пат за 

Коњско) 

ревитализација ревитализација ревитализација нова нов 

7.  СТУДЕНЧИШТА ревитализација   ревитализација нов 

8.  РАЧА ревитализација ревитализација ревитализација нова  

9.  ВЕЛЕСТОВО ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

10.  ШИПОКНО-СВ. 

СТЕФАН 

ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

11.  КРСТЕЦ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

12.  ВАРДУЉ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

13.  КОЊСКО ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

14.  ЧЕРЕШНАНА ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

15.  ЕЛШАНИ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 
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16.  ШАРБОЈЦА 

АСАНЏУРА 

ревитализација ревитализација ревитализација нова нов 

17.  ПЕШТАНИ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

18.  ОТЕШЕВО ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

19.  ДЕРВЕН Нова табла Нови Нови нова нов 

20.  КОРИТА ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

21.  ЕРВЕНИКА НИВА Нова табла нови нови нова нов 

22.  ТРПЕЈЦА ревитализација ревитализација ревитализација нова нов 

23.  БАБА Нова табла нови нови нова нов 

24.  ПРЕВОЈ ГАЛИЧИЦА Нова табла нови нови нова нов 

25.  ЛЕСКОЕЦ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

26.  СТЕЊЕ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

27.  СТЕЊЕ (кај езеро) Нова табла нови нови нова нов 

28.  КАМП ЉУБАНИШТА ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

29.  ЉУБАНИШТА ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

30.  ЉУБАНИШТА ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

31.  КОМПЛЕКС СВ НАУМ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

32.  МАНАСТИР СВ НАУМ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 

33.  ИЗВОРИ СВ НАУМ ревитализација ревитализација ревитализација ревитализација нов 
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Табела 4: ПРОИЗВОДИ И РАБОТИ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ ОД СИСТЕМОТ НА ПАТЕКИ 

 

ВИД НА ПРОИЗВОД/ РАБОТА КОЛИЧИНА 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА БЕТОНСКИ СТОПИ 28  

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА АНКЕРИ 28 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА 23 

ОБНОВУВАЊЕ НА ПОКРИВ ОД КОНСТРУКЦИЈА М2 15  

НОВА ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА 5 

НОВА ИНФОРМАТИВНА ТАБЛА 5 

ИНФОРМАТИВЕН ЕЛЕМЕНТ 33 
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Табела 5: СТОЛБОВИ 

БР. 

СТОЛБ 

МЕСТО АНКЕР/СТОПА 

(забелешка) 

5 во функција 

 1 не е во функција 

СТОЛБ 

 

5 во функција 

 1 не е во функција 

ИЕ  

ПЛОЧА 

5 во 

функција 

 1 не е 

во 

функција 

ИЕ 

НОСАЧ 

5 во 

функциј

а 

 1 не е 

во 

функциј

а 

ИЕ    

ФОЛИЈА 

5 во 

функција 

 1 не е во 

функција 

1. е СВ ПЕТКА 5  5 1 1 1 

2. е СВ НЕДЕЛА 5 1 1 1 1 

3. е НА ПАТ ЗА РУСА СРЕДА- 

ЛЕВО  

5/Бетонска затега 1 1 1 1 

4. е ЗА СВ НИКОЛА 5 

 

5 1 1 1 

5. е Извор Габреш  5 5 1 1 1 

6. е Подолу од 5 5 5 1 1 1 

7. е Главна раскрс 3 м. 1-не постои 1 1 1 1 

8. e КАЈ Т ЛЕТНИЦА 5 5 1 1 1 
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9. е Кај кука летница 5 5 1 1 1 

10. е Кај нова централа 5 5 1 1 1 

11. е НАД РАМНЕ 5/ Бетонска затега 1 1 1 1 

12. е РАМНЕ-ВРШЕК 5 

 

5 1 1 1 

13. е Вршек 5 1 1 1 1 

14. e ДО ЛЕТНИЦА 1-не постои 1 1 1 1 

15. е ВЕЛЕСТОВО ЗА КРСТЕЦ 1-не постои 1 1 1 1 

16. е ПОНИК 5 1 1 1 1 

17. е ПРЕД КРСТЕЦ 5 1 1 1 1 

18. е ПРЕД КРСТЕЦ 5 1 1 1 1 

19. е ПРЕД КРСТЕЦ ЗА ГОРНИ 

СТУДЕНЕЦ 

5 1 1 1 1 

20. е ГОРНИ СТУДЕНЕЦ 5 1 1 1 1 

21. е Над с. Велестово 5 1 1 1 1 

22. е КРСТЕЦ 5 1 1 1 1 

23. е ЏАФА 1-не постои 1 1 1 1 

24. е ЏАФА ЗА ВАРДУЉ 1-не постои 1 1 1 1 

25. е ВАРДУЉ ДО Т. ВАРДУЉ 5 1 1 1 1 

26. е ДУПКАНА ЗА ВАРДУЉ 5/ нова стопа 1 1 1 1 
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27. е ЏАФА ДУПКАНА ЗА КРСТЕЦ 

(Џафа) 

5 1 1 1 1 

28. е ШАРБОЈЦА АСАНГУРА ДО 

КУЌА 

1 1 1 1 1 

29. е ЗА ГОГА 1 1 1 1 1 

30. е СТУДИНО СТУДИНО 1 1 1 1 1 

31. е САМАТСКА ДУПКА 5 1 1 1 1 

32. е СИМОНЧЕСКА ЛОКВА 1 1 1 1 1 

33. е СТУД. БОЈАЗОН 1 1 1 1 1 

34. е БОЈАЗОН 1 1 1 1 1 

35. е БОЈАЗОН ЗА ЕЛШАНИ 1 1 1 1 1 

36. е НАД ЕЛШАНИ 1-не постои 1 1 1 1 

37. е с.ЕЛШАНИ 5 5 1 1 1 

38. е ПРЕД ЧЕРЕШНА ОД ГОРЕ 1-не постои 1 1 1 1 

39. е ДО Т ЧЕРЕШНАНА 5 5 1 1 1 

40. е ПОСЛЕ Т ЧЕРЕШНА 1-не постои 1 1 1 1 

41. е ЧЕРЕШНА ВЕЛЕСТОВО 1-не постои 1 1 1 1 

42. е Черешна Шипокно Велестово 5 1 1 1 1 

43. е Над Школо Велестово 5 5 1 1 1 

44. е До Школо Велестово 5 5 1 1 1 

45. е За Велестово од Шипокно 5 1 1 1 1 
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46. е ПОД ВЕЛЕСТОВО 5 5 1 1 1 

47. е После Рача втор 5 5 1 1 1 

48. е После Рача прв 5 5 1 1 1 

49. е Шипокно Велестово 5 5 1 1 1 

50. е Шипокно Велестово 5 1 1 1 1 

51. е После Шипокно за Велестово 5 5 1 1 1 

52. е Конско Рача раскрс за 

Шипокно 

5 5 1 1 1 

53. е Конско Рача 5 5 1 1 1 

54. е ПОСЛЕ 57 ПРВ за лево  

пешки рача КОНСКО 

5 1 1 1 1 

55. е ПРВ ПО ТАБЛА РАЧА ЗА 

КОНСКО 

5 1 1 1 1 

56. е Конско Рача,раскрс за Св. 

Стефан кај вила тераса 

5 1 1 1 1 

57. е Пат Рача табла конско(за св 

стефан) 

5 1 1 1 1 

58. е Рача метропол за Св Стефан 5 1 1 1 1 

59. е Св Стефан За Св Стефан 1-не постои 1 1 1 1 

60. е РАЧА ТАБЛА ЗА КОНСКО 1-не постои 1 1 1 1 

61. е ВЕЛЕСТ ЧЕРЕШНА ЗА 

КОНСКО 

1-не постои 1 1 1 1 
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62. е ВЕЛЕСТ ЧЕРЕШНА ЗА 

КОНСКО 

1 –не постои  1 1 1 1 

63. е Конско Велестово  5 5 1 1 1 

64. е с.Коњско всело 5/нова стопа 1 1 1 1 

65. е с.Коњско всело 5 5 1 1 1 

66. е За Конско раскрс за Рача 

Шипокно 

5 5 1 1 1 

67. е ПРВ МЕТРОПОЛ КОНСКО 5 1 1 1 1 

68. е ГЛАЈШО КРАСТА ПЕШТАНИ 

ЕЛШАНИ 

5 1 1 1 1 

69. е ГЛАЈШО КРАСТА 5 1 1 1 1 

70. е Глајшо После Глајшо прв 5 1 1 1 1 

71. е На асфалт за Св Спас 1 –не постои 1 1 1 1 

72. е КОРИТСКИ РИД 5 1 1 1 1 

73. е ПОСЛЕ КОРИТСКИ РИД НА 

ПАТ 

5 1 1 1 1 

74.  ПРВ ПОСЛЕ АСФАЛТ НА 

ПАТ ЗА БАБА 

 (НЕЕВИДЕНТИРАН) 

1 1 1 1 1 

75.  ВТОР ПОСЛЕ АСФАЛТ НА 

ПАТ ЗА БАБА 

(НЕЕВИДЕНТИРАН) 

1 1 1 1 1 

76.  НА АСФАЛТЕН ПАТ ЗА БАБА 1 1 1 1 1 
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(НЕЕВИДЕНТИРАН) 

77.  ПРВ ПО АСФАЛТ ЗА 

МАГАРО 

(НЕЕВИДЕНТИРАН) 

1 1 1 1 1 

78.  ВТОР ПО АСФАЛТ ЗА 

МАГАРО 

(НЕЕВИДЕНТИРАН) 

1 1 1 1 1 

79. е МАГАРО   1  1 1 1 1 

80. е НА АСФАЛТ ПАТ ЗА 

ПРЕСПА 

5 1 1 1 1 

81. е ЗА ЛЕСКОЕЦ ПРВ 1 1 1 1 1 

82. е ЗА ЛЕСКОЕЦ ВТОР 1 1 1 1 1 

83. е ПРЕД ЛЕСКОЕЦ ТРЕТ 5 1 1 1 1 

84. е ЗА СТЕЊЕ ПО ЛЕСКОЕЦ 

ТРЕТ  

1 1 1 1 1 

85. е ПРВ ВО ЛЕСКОЕЦ ЗА 

ЦАРИНА 

5 1 1 1 1 

86. е ВТОР ЛЕСКОЕЦ ЦАРИНА 5 1 1 1 1 

87. е НА ЕЗЕРО СВ ИЛИЈА 

ПРЕСПА 

5 5 1 1 1 

88. е ПАТ КОНСКО ПРЕСПА  

ПОСЛЕДЕН 

5 5 1 1 1 

89. е РАСКРС ЗА ВОЈТИНО 5 5 1 1 1 
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90. е ЗА ОСОЈ ОД ПАТ ЗА СВ 

НАУМ 

5 5    

91. е ОСОЈ (ЗА АНТЕНА) 5/нова стопа 1 1 1 1 

92. е ПОСЛЕ РАМПА ВОЈТИНО 5/нова стопа 1 1 1 1 

93. е ПОСЛЕ РАМПА ВОЈТИНО 2 5/нова стопа 1 1 1 1 

94. е ПОСЛЕ РАМПА ВОЈТИНО 3 5/нова стопа 5 1 1 1 

95. е Т ИЗЛЕЗ ЛУБАНИШТА 5 5 1 1 1 

96. е ЧОШЕ (КАМП ЛУБАНИШТА) 5 5 1 1 1 

97. е СВ АТАНАСИЕ 5 5 1 1 1 

98.  ДВА ЈАВОРИ 1-не постои 1 1 1 1 

99.  КОСТО БАЧИЛО 

(НЕЕВИДЕНТИРАН) 

1 1 1 1 1 

100.  КОСТО БАЧИЛО БОЈАЗОН 

(НЕЕВИДЕНТИРАН) 

1 1 1 1 1 

101.  БУГАРСКА ЧУКА 1  1 1 1 1 

102.  ПРЕД СУВО ПОЛЕ ЗА 

ТОМОРОС 

1-не постои 1 1 1 1 

                               

 

 

 

59 анкери со стопи во 

функција 

30 столбови во 

функција за 

ревитализација 

102 

Не се во 

функција 

ЗА 

ЗАМЕНА 

102 

Не се 

во 

функциј

а ЗА 

102 

Не се во 

функција  

ЗА 

ЗАМЕНА 

 

6 анкери  

49 столбови за 

замена 
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                                        ВКУПНО 

извадени од  бетонска 

стопа за повторно 

бетонирање 

6(нова стопа) 

ЗАМЕН

А 

2 анкери за 

 2 бетонска затега 

16 не постојат 

12 неисправни за 

реконструкција со  

 12 нови бетонски стопи 

7 не се евидентирани 

16 не постојат за нова 

монтажа со 16 бетонски 

стопи 

7 не се евидентирани 

 

Табела 6: ПРЕГЛЕД НА СТОЛБОВИ СО ПАТОКАЗИ И ЛОКАЦИСКИ ОЗНАКИ НА СИСТЕМОТ НА ПАТЕКИ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА  

 (со актуелна состојба и мерки за ревитализација-реконструкција заклучно со 20-03-2019 ) 

БЕТОНСКА 

СТОПА 

59 во функција 6 за 

реконструкција со 

постоечки анкери 

 -нови 

2 за бетонска 

затега 

-постоечка стопа 

за укрутување 

12 за 

реконструкција 

-нови 

16 не 

постојат 

-нови 

7 не се 

евидентирани 

АНКЕРИ  59 во функција 

-за 

ревитализација 

6 извадени од  

бетонска стопа  

2 постоечки 

 -за 

ревитализација . 

12 неисправни 

-нови 

16 не 

постојат 

-нови 

7 не се во 

евидентирани 
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 -за повторна 

монтажа и 

ревитализација 

СТОЛБОВИ 30 столбови во 

функција 

-за 

ревитализација 

49 столбови со 

недоволен 

квалитет  

-за замена нови 

16 столбови не 

постојат 

-нови 

 

 

  7 не се во 

евидентирани 

ИНФОЕЛЕМЕНТИ Нечитливи и 

оштетени 

површини 

 –за целосна 

замена  

 

    7 не се во 

евидентирани 

Дата на изготвување: 20-03-2019                                                                                                                                                        
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3. Активности за чистење од отпадоци и друго 

3.1.Во вкупно шест дена дена од месец јануар  и март беше извршена активност за чистење 

на паднати стебла кои го пречеа движењето на кајчињата кои се користат како превозни 

средства за прошетка на посетителите во Изворите во Свети Наум. Истото беше извршено 

по барање на вршителите на превоз на посетители со чамци - кајчиња кои вршат превоз 

на посетители во Изворите во Свети Наум.Чистењето се изврши заради потребата од 

непречена посета на локацијата од Црквата Свети Богородица. Непосредната активност  

беше извршена од раководителот на одделението Огнен Достиноски , Свилен Илиевски и 

Тоше Сотироски. Како опрема беше користен рачен работен алат, тирфун и моторна пила. 

За непосредното чистење се користеше чамец-кајче од превозниците во изворите .  

Најпрвин се сечеа паднатите стебла кои беа воедно иструлени во водата од Изворите во 

Свети Наум  па потоа истите се транспортираа до брегот кај Црквата Св. Богородица. 

Помеѓу паднатите стебла имаше и други грмушкести видови кои го попречуваа движењето 

на чамците. После ова чистење се исчисти и брегот кај црквата. 

Како прилог се фотографии од местото. 

  

3.2.Потребите од активностите за чистење се константни на локациите каде има посети 

односно како најизразени локации се локациите по асфалтниот пат Дервен –Царина, каде 

најмногу изразено е движењето со возила воедно и со посетители а тука е и можноста за 

најголем отпад. Во 2019 година до изработување на овој извештај вршено е континуирано 

чистење на овие локации од страна на работникот Свилен Илиевски. 

Чистењето е вршено редовно и инцидентно. Најизразена активност е кај м.в. Корита од 

причини што таму има место за посета и престој. Дел од посетителите оставаат отпадоци 
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после нивното заминување. Како констатација може да донесеме заклучок дека јавната 

свест во врска оставање на отпад е во позитивна насока и на овие локации има се помалку 

отпад од претходните години. 

4.Систем наплата на влезници 

Стандардната процедура за наплата на влезници продолжи и во 2019 година . Наплатно 

место Дервен и наплатно место Свети Наум работеа со вкупно 6 лица. За двете наплатни 

места беа ангажирани 6 луѓе од кои едно лице Свилен Илиевски е вработен во ЈУНП 

Галичица на неопределено работно време додека другите : Тоше Сотироски и Сашо 

Ристески (н.м. Свети Наум) и Илија Локоски, Славчо Танески, Пере Бешироски (н.м. 

Дервен) на определено работно време од сезонски карактер. 

Покрај овие две наплатни места во тек на јули месец 2019 година ЈУНП Галичица постави 

подвижна наплатна точка на м.в. Велестовски пат во близина на с. Велестово. Истото се 

постави во месец јули.На работното место работеа последователно едноподруго  две 

лица. 

Прилог : поставување на куќарка за наплатно место:  

 

На наплатното место на Велестовски пат се евидентирани претежно: параглајдеристите и 

офф роуд возилата. 

Контролата на теренот ја вршеа сите запослени кои имаат присуство на терен.Вработените  

 -Ѓуро Јовчески- на потегот Велестово, Асанѓура, Два Јавори,  

-Лазе Ужаноски на делот од островот Голем Град 

-Никола Митрески и Јовче Ристески на делот северно од с. Велестово, 
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-Крсте Сотироски на делот од Трпејчко Поле до Љубаништа. 

Горенаведените вработени имаа интерактивна комуникација со раководителот на 

одделението од самата потреба за контрола на влезовите во паркот и пријавувањето на 

посетителите по пат на СМС пораки кои субјектите го вршеа првично на телефонскиот број 

од раководителот на одделението на телефонски број 075 285 206 од каде раководителот 

на одделението ја препраќа пораката до сите наведени теренски работници и работниците 

на наплатните места. Ваквата координација помеѓу вработените овозможи и отклонување 

на недостатоците од немањето можност за севкупно контролирање на сите влезни точки 

од паркот што во основа е невозможно и подобра комуникација помеѓу претставниците на 

субјектите кои ги водеа групите посетители  воедно и за нивна помош од страна на 

службените лица на паркот која повремено е потребна за подобра посета и престој на 

различните посетители на паркот. 

Во тек на работата имавме завидна соработка со субјектите кои вршат теренски посети  со 

офф роуд возила на паркот. Со истите склучени се Меморандуми за соработка. Овде 

имаме позитивен тренд на деловноста на ЈУНП Галичица и самите субјекти кои овде ке ги 

напоменеме: Лале Тоурс, Лихнид,Галичица офф Роуд, ММрент, и Туристичката агенција 

Охрид Холидејс како добар пример за соработка кој во иднина би требало да се практицира 

заради зголемена заштита на природата, подобро запознавање на посетителите на паркот 

со еко системот Национален парк Галичица , понатака заради правилна презентација на 

просторот и како цел издвоена едукацијата на посетителите заради запознавање со паркот, 

зголемување на јавната свест и зачувување на природниот ресурс. 

Гледано од аспект на намалување на притисокот од искористување на дрвната маса од 

шумите во 2019 година можеме да констатираме дека е подобрена финансиската слика од 

страна на придонесот од наплата на влезни билети. Ова го напоменуваме поради 

причината што до денот на изработка на овој извештај имаме зголемување на наплатата 

на влезници на м.в. Дервен, а отворено е и новото место за наплата на влезни билети под  

с. Велестово кое само за себе нема проста одржливост но гледано од аспект на контрола 

на пријавени или непријавени субјекти кои вршат организирани посети има позитивно 

влијание.  

Табеларен преглед на наплатените средства од влезници се следните: 

Наплатно место Дервен на 

фискална каса -денари 

Наплатно место Свети 

Наумна фискална каса -

денари 

Наплатено по СМС пораки и 

пријави : Лале Тоурс, 

Лихнид,Галичица офф Роуд, 

ММрент, и Туристичката 

агенција Охрид Холидејс, Т А 

Фибула 

2 239 470 3 224 230 510 020 

ВКУПНО 5 973 720 денари 
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Како недостатоци ќе наведеме дека се констатира неможноста за континуирана контрола 

на поедини локации непосредно на Магаро, Островот Голем Град и локациите за 

параглајдинг , од каде за во иднина би требало да донесеме заклучоци за справување со 

оваа состојба. 

5.Корекција на ценовникот за наплата на влезници. 

Во тек на месец јуни се изготви предлог за корекција на ценовник за надоместоци и 

истиот е во прилог: 

ЦЕНОВНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВЛЕЗ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА 2019 

I. Надоместок за влез и посета на Национален парк Цена денари     

1 Дневен надоместок за посетители над 7 години         30 

2 Дневен  надоместок за организирани групи над 15 лица,ученици 

и студенти 

20  

3 Неделен билет за посетители над 7 години 150 

4 Месечен надоместок за посетители над 7 години  300 

5 Годишен надоместок  за посетители над 7 години  1 000 

II. Надоместок за паркирање  на возила во Национален парк  

1 Дневен надоместок за мотор и автомобил                              50 

2 Дневен надоместок за комбе и минибус до 20 седишта        80 

3 Дневен надоместок за автобус  над 20 седишта                   150 

III. Надоместок за посета на посебни објекти  

1 Надоместок за влез во Информативен центар за возраст над 7 

години                                                                         

20 

IV. Надоместок за собирање на растителни диви видови  

1 За издадена легитимација со маркица, или издадена маркица за 

тековната година, за секој собирач  

500 

V. Надоместок за престој во паркот на посебно определени 

места за таа намена 

 

1 За шатор до 4 лица / на ден 150 

2 за камп приколка до 5 лица / на ден                                          200 

3 за авто- кампер возило /на ден 200 
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VI. Надоместоци за наплата на влез во Националниот парк 

Галичица за посебни објекти и активности 

 

1. Стара Галичица Врв Магаро движење по патека 200 

2 Остров Голем Град движење по патека 200 

3 Пештера Саматска дупка  - за група минимално 15 лица  

Времетраење 1 час 

300 

4 Пештера Саматска дупка  -  за влез до 15 лица, Времетраење 

1час 

4 500 

5 Пештера Саматска дупка  - за едукативни посети Времетраење 

1час 

150 

6 Резервирана  а)(едукативна патека и Инфоцентар Охрид )  или 

б) (набљудувачница и Инфоцентар с.Стење) за група 

минимално 15 лица  - по лице. Времетраење 1,5 час 

150 

7 Резервирана  а)(едукативна патека и Инфоцентар Охрид )  или 

б) (набљудувачница и Инфоцентар с.Стење) влезница  за влез 

при резервација до 15 лица . Времетраење 1,5 час. 

2 250 

8 За субјектите кои вршат дејност во заштитено подрачје-

Национален парк Галичица - Прошетка на посетители во 

Националниот парк Галичица (Св.Наум) со превозно средство-

чамец –без мотор за цела година 

70 000 

9 Влезница за еден посетител во заштитено подрачје-Национален 

парк Галичица – Извори (Св.Наум) 

70 

10 Влезница за деца во заштитено подрачје-Национален парк 

Галичица – Извори (Св.Наум) 

30 

VII. Параглајдинг  

1 Еднократна влезница  на локација за полет на параглајдери и 

др. (над с. Велестово и Баба) за едно лице за 1 лет за 

максимално 30 минути 

300 

2 Дневна влезница на полетиште по лице максимално 30 минути 

при единачен влез  

1 000 

VIII. Снимање и фотографирање  

1 Влезница за снимање за комерцијални потреби дневно                    10 000 

2 Влезница за Фотографирање за комерцијални потреби дневно        3 000 

3 Влезница за Фотографирање за комерцијални потреби годишно    15 000 

4 Снимање за комерцијални потреби од воздух                                    20 000 
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IX.  Снимање со дрон на ограничен простор  

1 Извори Св.Наум за 1 час и за секој нареден 600 

2 Остров Голем Град за 1 час и за секој нареден 1 000 

3 НПГ –Планински дел  за 1 час и за секој нареден 600 

X. Надоместоци за влез на теренски моторни возила на 

теренот од НП Галичица 

 

1 Влез на теренско моторно возило за едукативни цели до 7 лица 

за 1 возило дневно од 07-17 часот 

600 

2 Влез на теренско моторно возило за слободна посета до 7 лица 

за 1 возило дневно од 07-17 часот 

1 200 

3 Поединечен влез на АТВ за едукативни цели до 3 часа за 1 

возило за 1 влез 

150 

4 Поединечен влез на АТВ за слободни посети за 1 возило до 3 

часа за 1 влез 

500 

XI. Надоместоци за влез на субјекти за користење  на теренот 

од НП Галичица за спортски  и културни манифестации 

 

1 Организација на спортска или културна манифестација дневно 

за организаторот 

10 000 

2 Учество во спортска или културна манифестација за 1 учесник  

дневно плус влезница во зависност од локацијата или 

активноста 

300 

 

5. Мониторинг на Системот за  наплата на влезници 

 Како дел од мониторинг кој континуирано се следи со помош на камерите 

инсталирани во м.в. Свети Наум, Дервен, и Царина ќе напоменеме дека редовно има 

следење од страна на раководителот на одделението. Опремата за видео мониторинг и 

конекција е поставена во канцеларијата на раководителот и дава можност на овој начин да 

се врши секојдневно од страна на раководителот при негово присуство во канцеларијата. 

Со овој мониторинг се забележува работата на службените лица на споменатите локации 

и воедно видот на возилата или посетителите кои влегуваат во паркот, или пак бројот на 

посетители. 

 Од друга страна вработените на наплатното место во Свети Наум имаат можност 

за дополнително следење на локацијата со овој систем на камери. Ова е потребно заради 

комуникација со превозниците и конкретно решавање на ситуации во смисла на 

посетителите, се мисли на нивниот број.Мониторингот на посетители се врши низ целиот 

парк од страна на сите вработени на терен и истото се врши со забележување на 

посетителите а повремено со кратки анкетирања во врска со нивните рути на прошетки и 

дополнително за потребна помош за информација на истите. 
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Кога ќе направиме дифиренцирана слика на различните посети ќе ги издвоиме 

редоследно:Пешаците кои вршат рекреативни прошетки, Планинари-кои се искачуваат на 

врвовите од планината , автомобилите, комбиња , автобуси, во мал дел камперите во м.в. 

Корита,Офф Роуд Возилата- џипови и АТВ возила,Велосипедисти, параглајдеристи, а 

поретко моторцикли. 

6. Соработка со субјекти кои вршат превоз  односно прошетки на посетители во 

паркот и други субјекти. 

Соработката со субјекти кои вршат превоз односно прошетки на посетители во паркот во 

тек на 2019 година се подигна на повисоко ниво на соработка со склучување на 

меморандуми за соработка каде главен акцент беше едукацијата на самите претставници 

од субјектите кои вршат непосредни активности за придружба на посетителите воедно 

понатака продолженото нивно претставување на вредностите од паркот на терен при 

вршење на дејноста. Документ Меморандум беше изготвен и потпишан помеѓу ЈУНП 

Галичица и следните: Лале Тоурс, Лихнид,Галичица офф Роуд, ММрент, и Туристичката 

агенција Охрид Холидејс. 

Дополнително заради подобра корелација помеѓу ЈУНП Галичица и горенаведените 

субјекти беше побарано со заедничка иницијатива во иднина да се потпишат спогодби за 

регулирање на правата и обврските помеѓу ЈУНП Галичица и нив самите. За таа цел се 

организира состанок со субјектите. Состанокот го организираа и водеа од страна на ЈУНП 

Галичица раководителот на одделението за АА ЕЕ Огнен Достиноски и директорот на ЈУНП 

Галичица Васко Паскали. 

 Во прилог покана од настанот и меморандум за соработка со еден од учесниците. 
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ПОКАНА 

Почитувани, 

ЈУНП Галичица Охрид како управувач на просторот од Националниот парк Галичица, 

Ве поканува на состанок со тема: Регулирање на права и обврски со субјекти кои 

вршат дејност во заштитено подрачје . 

Состанокот ќе се одржи на 20-05-2019 во просториите на ЈУНП Галичица од Охрид ул. 

Велестовски пат б.б. со почеток во 12 часот. 

На состанокот е пожелно да присуствуваат лица од Вашата фирма кои се 

релевантни за управување со фирмите или овластени од нив. 

Покрај воведниот збор и темата на состанокот која ќе биде презентирана и водена од 

страна на директорот и  стручните служби на ЈУНП Галичица Охрид, воедно од  Ваша 

страна доколку сте во можност бараме да спремите Ваши предлози и сугестии за 

подобрување на Вашето работење во насоки со примарната наша цел- заштита на 

природата во Националниот парк Галичица. 

Со почит, 

Огнен Достиноски                                                            директор: 

ognen@galicica.org.mk,odostino@gmail.com,                  Васко Паскали 

                075 282 206 

 

Јавна Установа 

Национален парк Галичица 

Охрид 

Тел. 00  389 46 261 473      

www.galicica.org.mk 

galicica@galicica.org.mk 

 

 

 

2019 

 

 

Public Institution 

Galicica National park 

Ohrid 

Теl. 00  389 46 261 473      

www.galicica.org.mk 

galicica@galicica.org.mk 

mailto:ognen@galicica.org.mk,odostino@gmailcom
http://www.galicica.org.mk/
mailto:galicica@galicica.org.mk
http://www.galicica.org.mk/
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МЕМОРАНДУМ 

ЗА СОРАБОТКА СО СУБЈЕКТИ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

ГАЛИЧИЦА 

1. Меморандумот се склучува помеѓу ОФФ РОАД ГАЛИЧИЦА и ЈУНП Галичица заради 

взаемен развој и подршка околу активностите кои ги врши ОФФ РОАД ГАЛИЧИЦА кои 

воедно значат подршка и на главната дејност на ЈУНП Галичица - заштитата на 

природата. 

2. Склучувањето на меморандумот се врши  заради соработка со субјектот ОФФ 

РОАД ГАЛИЧИЦА кој има намера да врши активности во НП ГАЛИЧИЦА и се дел од 

неговата дејност. 

3.Со потпишување на овој меморандум потписниците се обврзуваат на исполнување 

на целите кои се претставени во барањето за склучување на истиот поднесено од 

страна на субјектот  ОФФ РОАД ГАЛИЧИЦА и согласноста за истите од страна на 

ЈУНП Галичица . 

4.Меморандумот е обврзувачки во поглед на взаемните претходно усогласени ставови 

за негово склучување од двете страни и периодот на важност на истиот кој период 

на важност е се до придржување на членовите од истиот. 

5.Меморандумот дава за право продлабочување на понатамошна соработка која 

претходно е наведена во барањето за склучување на меморандумот и согласноста за 

негово склучување од страна на ЈУНП Галичица Охрид. 

6.Потпишаниот Меморандум значи и  почитување на општите одредби на 

позитивните законски прописи. 

7.Потпишаниот меморандум може да се прекине во согласност од двете страни или 

од една страна едновремено со отповикување на истиот и со известување од едната 

во рок од 3 дена од денот на приемот на известувањето за отповикување на 

меморандумот. 

8. Доколку дојде до отповикување на истиот претходно усогласеното барање или 

согласност се без предметни и за нив претстануваат да важат обврските на 

меморандумот. 

 

Јавна Установа 

Национален парк 

Галичица 

Охрид 

Тел. 00  389 46 261 473      

www.galicica.org.mk 

galicica@galicica.org.mk 

 

ОФФ РОАД 

ГАЛИЧИЦА  

Воденичарска бб 

Велгошти  ОХРИД 

 

 

http://www.galicica.org.mk/
mailto:galicica@galicica.org.mk
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ЈУНП ГАЛИЧИЦА                                                               ОФФ РОАД ГАЛИЧИЦА 

Директор                                                                                     Претседател 

Васко Паскали                                                                           Кочески Пеце                                                                                                                         

 

Соработка со други субјекти кои вршат дејност во заштитено подрачје беше продолжена 

со субјектите кои вршат превоз и прошетка на посетители во Изворите Свети Наум. Со 

истите беа склучени спогодби за регулирање на правата и обврските. Имаше одредени 

недоследности во практицирање  на самиот процес и нејаснотии но со Наша 

интервенција ,активност и објаснување истото се надмина, и процесот на посетување на 

местото течеше непречено. 

За склучување на спогодбите субјектите кои вршат дејност се обврзани да плаќаат по 70 

000 денари за 2019 година. 

Соработка беше направена со Кајак Клуб од Унгарија. Истиот со свои учесници беше на 

посета на Изворите во Свети Наум. Промо турата беше организирана во утринските 

часови и на таа промо тура учествуваа 23 кајаци. Истото беше направено со иницијатива 

од нивна страна и Наша согласност за манифестацијата. Придобивките за ЈУНП 

Галичица се на промотивен план за самата локација и целиот парк што дава можност за 

идни чекори во поглед на организирани активности на тој дел од паркот.  

Во прилог лого на Меморандумот на клубот од Унгарија. 

 

 

Tengerikajak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

2623, Kismaros Őz u. 32 

Hungary 

Telefon: +36 30 820-2156  

https://www.tengerikajak.hu/kapcsolat 

                                                                                               E-mail: info@tengerikajak.hu 

 

 

 

 

https://www.tengerikajak.hu/kapcsolat
mailto:info@tengerikajak.hu
mailto:info@tengerikajak.hu
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7. Едукација 

Интерпретација ,Промоција на паркот и  Информации 

Во тек на 2019 година во делот кој работеше оделението за алтернативни активности и 

еколошка едукација од страна на раководителот беа организирани презентации на 

вредностите  

на паркот на ученици од ОУ Св.Климент Охридски и О.У. Христо Узунов. 

Од друга страна вработените во паркот секој во можностите со кои располага беше 

ставен во функција на информатор за Националниот парк. Овде ќе констатираме дека е 

потребна поголема активност и подготовка за овој процес на самите вработени а секако и 

на дополнително партнерство заради успешност на информирањето. 

Од страна на раководителот на оделението се врши презентација на просторот од 

инцидентни посетители на информативниот центар. Во голем број посетителите се од 

Полска, Германија,Холандија и Белгија. 

Едни од нив се претставени на фотографијата:  

 

8. Учество на проекти 

Раководителот на оделението активно учествува на работилниците за создавање на 

Организација за управување со дестинацијата Охрид, Струга,Ресен, Вевчани и Општина 

Дебрца. На досегашните работилници е предфиналниот процес за предлог за видот на 

регистрација на организацијата , можноста за професионално ангажирање на кадар, 

можностите за финансирање на истата, локацијата на постоење и можности за тоа. 

Проектот е со назив: ПРОЕКТ ЗА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ 

финансиран од ЕУ администриран од Светска Банка. Во крај на 2019 година треба да се 

издвои резултатот од истиот односно да дојде до почетно основање на субјект – 

организација која ќе управува со дестинацијата. 
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Досега се одржани две дводневни работилници  со заинтересираните страни од кои една 

во Охрид и една во Струга. Во идниот период по еден претставник од заинтересираните 

страни треба да учествува на студиско патување во Словенија заради размена на искуства. 

9. Изработка  на проекти во насока на одржливиот туризам 

Под иницијатива на Раководителот на оделението за АА  ЕЕ на ЈУНП Галичица Охрид се 

изврши работна посета во Република Бугарија заради создавање на проект за едукативни 

и промотивни цели. 

Во прилог извештајот од работната посета: 

ИЗВЕШТАЈ 

ОД РАБОТНО ПАТУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА  ВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН, 

ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАН , И  ПРО КОНСУЛТ ПИРИН. 

На службеното патување користевме возило Опел Антара ОХ 089 БВ. Од  Охрид 

тргнавме на 16-10-2019 во  08-00 часот. Влез во Република Бугарија направивме околу 

14 часот на граничниот премин Деве Баир . На службеното патување се задржавме 5 

дена од кои 4 ноќевања. Враќање извршивме на 20-10-2019 во 22 часот. Границата кај 

Делчево ја преминавме околу 17 часот. 

1. Прво место за посета беше  Паркот на природа Врачански Балкан . Седиштето 

на Паркот на природа Врачански Балкан е во градот Враца. Извршивме посета 

на дирекцијата на ПП Врачански Балкан, горскиот дом, Пештерата ЛЕДЕНИКА, 

и Информативниот центар во Враца. Придружувани во тек на посетата бевма 

од ренџерот г-гица Цвети , Чуварот во паркот г-дин Пламен, инж. Цветан и 

директорот на паркот на природа г-дин Николај Ненчев. 

-На состаноците се запознавме со активностите на паркот , со нивното учество при 

реализација на проекти главно финансирани од Европската Унија, можноста за 

вклучување на ЈУНП Галичица во некои идни проекти на партнерско ниво и можни други 

организации кои во доменот ја имаат заштитата на природа како носечка дејност. 

-Помеѓу останатите разговори во темата за одржливо користење на просторите од 

заштитените подрачја во насока на туристичкото користење беше предложено од 

Наша страна идентификација и заедничко учество со изработка на проект со можен 

наслов ЛОВ НА ФОТОГРАФИЈА ОД ПРИРОДАТА. За оваа тема се разговараше 

поисцрпно и се донесоа одредени насоки по кои би било реално очекувано да се изработи 

таков проект. Од страна на директорот Ненчев беше пројавен интерес за можни други 

партиципиенти во таков проект и како предлог се издиференцира ловната федерација 

на Република Бугарија како познавач на активностите околу идентификација на 

местата во природата и начините на обезбедување на мерките и средствата за 

востанување на идејата за собирање на спомени по пат на лов на фотографии на 

елементи од флората и посебно фауната како примарна цел . 

Директорот Ненчев изрази голема подготвеност за изработка на ваков проект во кои 

би се вклучиле ЈУНП Галичица,  еден Парк на Природа од Македонија, Паркот на природа 

Врачански Балкан, Националниот парк Пирин, Ловната федерација на Република 
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Бугарија, ловниот сојуз на Македонија, партиципиент од Република Грција, и НВО 

ПИРИН ПРО КОНСУЛТ од Република Бугарија. 

Како заклучок од разговорите беше за во идниот период да се подготви концептот со  

целите и основите на проектот од страна на Јавната Установа Национален парк 

Галичица и по тој концепт да се разговара и преговара со можните партиципиенти. Во 

најмала рака носителите на проектот ЈУНП Галичица и ПП Врачански Балкан ќе ги 

разгледаат сите можности за изработка и апликација на проектот во фондовите на 

ЕУ каде Управата на паркот Врачански Балкан има големо искуство. 

2. Второ место за посета беше  градот Банско во кои седиште има дирекцијата 

на Националниот парк Пирин и НВО ПРО КОНСУЛТ ПИРИН. 

-На средбите во дирекцијата на Националниот парк Пирин присуствувавме на 

состаноци со директорот на Националниот парк Пирин г-дин Росен Баненски,  два 

експерти  од информациониот центар во Банско , Началниците на сите секции 

одговорни за заштита, туризам, едукација и односи со јавност. 

Од страна на службата за информации во информативниот центар бевме запознаени 

со начинот на изградба на информациониот центар, нивната работа со посетителите 

во центарот, начините на презентација и интерактивностите при вршењето на 

едукативниот програм со посебен осврт на водењето на интерпретацијата на  

посетителите од училишните возрасти. 

Во моментот на нашата посета имаше поставена изложба од детски цртежи кои беа 

од посебен интерес за посетителите кои го посетуваа информативниот центар. 

Од страна на експертите секој од својата област добивме увид на нивната работа во 

поглед на начините на заштитата,престојот и активностите на посетителите на 

паркот, работата со мониторингот на дивите животни, начините и успешноста на 

следење. Во таа насока беше истакнато како новина изработката на проект и негова 

реализација околу заштитата на дивите животни од криволовот за кое Националниот 

парк Пирин е веќе во завршна фаза за активирање на самиот проект и почеток на 

реализација на истиот .  

Покрај преставата на НП ПИРИН бевме запознаени конкретно со активностите заради 

заштита на просторот од отпадот и начинот на справување со истиот. Директорот 

на паркот посебно истакна дека направиле обид за поголема соработка со 

посетителите преку различни пораки кои се аплицирани на информативните табли, се 

во насока за почист парк. 

-Од страна на Нас како преставници на ЈУНП Галичица го изложивме предлогот за 

проект заради поголемо одржливо користење на просторот во насока на одржливиот 

туризам со можен наслов ЛОВ НА ФОТОГРАФИЈА ОД ПРИРОДАТА кој претходно го 

образложивме во ПП Врачански Балкан. 

Директорот на паркот со особен интерес го следеше нашето излагање и изрази 

безрезервна подршка за таков проект и истакна дека НП Пирин стои зад предлогот и 

дава подршка за реализација. 
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3.  Во градот Банско имавме средба со претседателот на ПИРИН ПРО КОНСУЛТ 

инж. Гранчаров. Помеѓу разговорите на кои се запознавме со начините на 

финансирање на парковите и заштитените подрачја преку програмите на ЕУ 

посебно при процесот на пеистапување кон ЕУ за кои нашата земја се цели беше 

истакнато за евентуална логистика од нивна страна за реализација на проекти.  

После исцрпните разговори на горенаведената тема г-динот Гранчаров даде 

подршка за нашата идеја за изработка на проект со наслов ЛОВ НА 

ФОТОГРАФИЈА ОД ПРИРОДАТА, каде разговаравме за целите на проектот и 

реализација на истиот. Покрај другото се согласи и прифати да биде дел од 

партиципиентите ПИРИН ПРО КОНСУЛТ каде е тој претседател на 

организацијата. 

 

ГОРСКИ ДОМ ОД ПП ВРАЦА                         МИРЧЕ ОГНЕНОСКИ ;НИКОЛАЈ НЕНЧЕВ –

директор  

                                                                              ПРОРОДЕН ПАРК ВРАЦА 

 

ОГНЕН ДОСТИНОСКИ, ДИРЕКТОР НИКОЛАЈ НЕНЧЕВ , Инж. ЦВЕТАН, МИРЧЕ 

ОГНЕНОСКИ 
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ПЕШТЕРА ЛЕДЕНИКА 

 

ОГНЕН ДОСТИНОСКИ, ДИРЕКТОР НА НП ПИРИН РОСЕН БАНЕНСКИ, МИРЧЕ 

ОГНЕНОСКИ ВО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТАР НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН ВО 

БАНСКО 

10. Соработка со институции-Општина Охрид 

 Во деновите 25-ти до 28-ми октомври 2019 година во градот Охрид ќе има посета на 20 

новинари од Република Италија. За истото се организира  Промо Тура - Охрид 2019. Оваа 

промо тура е заради промоција на туристичкиот потенцијал на Охрид, со самото тоа и дел 

за Националниот парк Галичица. Посетителите ќе извршат посета на Изворите Свети Наум 

и таму ќе бидат непосредно запознаени со вредноста на самата локација а и со вредноста 

на Националниот парк Галичица .  Учество на оваа промо тура од ЈУНП Галичица ќе  биде 

од страна на раководителот на одделението за АА и ЕЕ. 

11. Поправки  и одржување на инфраструктура 

Поправки на инфраструктурата во паркот се извршија на одделни делови и локации од 

паркот. Една поправка се направи на информативна табла Г2 во с, Трпејца на влезот од 

самото село. Штетата беше направена од влијание на силен ветар. Се променија дел од 

носачите на таблата и целата покривка . Воедно се изврши замена на анкерите. 

Друга локација каде се извршија поправки беше во Корита и Коритски Рид. На овие локации 

од истото влијание од силниот ветар некои од сениците беа накривени и на сите 

недостасуваше покривна зелена шиндра. Истите се поправија .  

Фото Документација во прилог: 



 

28 
 

 

ПРВА СЕНИЦА ДО ИЗВОР КОРИТА 

 

ВТОРА СЕНИЦА ДО ИЗВОР КОРИТА 

 

ТРЕТА СЕНИЦА ДО ИЗВОР КОРИТА 

 

СЕНИЦА КОРИТСКИ РИД  

 

Елементите од системот на патеки во тек на 2019 година не се заменија.  
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Програма за одржливо користење на природните 
богатства 

Сите планирани активности за одржливо користење на природните богатства 

произлегуваат од Годишниот изведбен план за стопанисување со шумите во Шумско-

стопанската единица Галичица – 1 во изработен во 2017 а кој важи за 2019 година, 

согласно Посебниот план за одгледување и заштита на шумите, Шумско-стопанска 

единица „Галичица 1“ (2013-2022), односно од Годишниот изведбен план за 

стопанисување со шумите во Шумско-стопанската единица Галичица – 2 изработен во 

2017 година, а важи за 2019 година, согласно Посебниот план за одгледување и заштита 

на шумите, Шумско-стопанска единица „Галичица 2“ (2013-2022). Сите активности ќе се 

реализираат во Зоната за одржливо користење, согласно Планот за управување со 

Национален парк Галичица (2010-2020).  

Од следната табела се гледа како се работело во текот на 2019  година од страна на 

оделението за Оддржливо користење на природните богатства:  

Табела 7: Работа на Одделението за одржливо користење на природните ресурси 

Р.Бр Категорија  
Галичица 1 Галичица 2 

Г1+г2 
Даб Бука  Вкупно Даб Бука Вкупно 

1 Залиха од 2018 688 0 688 1771 0 1771 2459 

2 Кало 3.3% 23 0 23 58 0 58 81 

3 Старт за  2019 655 0 655 1713 0 1713 2378 

4 Произведено 2019 294 200 494 1660 0 1660 2154 

5 За продажба 2019 949 200 1149 3733 0 3733 4532 

6 Продадено 2019 752 198 950 2700 0 2700 3650 

7 Залиха за 2020 197 2 199 1033 0 1033 882 

Работите во шума  со главните шумски производи зе изведуваа според изведбениот план 

пријавен во 2017 година. Во 2018 година не се направи нова дознака за сеча од причина 

што што 2017 година ивзршената дознака даваше доволно дрвна маса и за 2018 и 2019 

година. 
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Според тој изведбен план во 2019 година се работеше во  следните под оддели 

Табела 8: Работа на Одделението за одржливо користење на природните ресурси - 
пододдели 

Ред.бр Шумскостопанска 

единица 
подод Вид Сеча 

Пресечени 

Прм 

1 Галичица 1 32б Даб Прореда 494 

3 Галичица 2 19 Даб Прореда  850 

4 Галичица 2 21б Даб Прореда 120 

5 Галичица 2 23б Даб Прореда 690 

 Галичица 2 30в Бука Прореда 0 

      

0 Вкупно    2154 

 

Одделението за одджливо користење исто така имаше активности за просветлување на 

дел од регионалниот пат од раскрсница Дервен до с.Царина по налог сообраќаен инспектор 

и тоа на делот од раскрзница за два јавора до м.в. Баба. Ова со цел за побезебеден 

сообраќај за посетителите на паркот.  

Во текот на 2018 година беше постапено по 23 барања вршење услуги за маркирање во 

приватен имот. Сите 23  барања беа одобрени и беа издадени 23 решенија по кој со се 

постапи и се изврши маркирање и се издаваа испратници за превоз на пресечените дрва 

за огрев.  
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Програмата за правни, економски и општи активности 

Во текот на 2019 година беа извршени повеќе активности од страна на Одделението за правни, 

економски и општи активности, во согласност со Програмата за заштита на природата за 2019 

година и тековниот План за управување на НП Галичица. Табелата подолу ги прикажува извршените 

активности во текот на оваа година.  
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Табела 9: Работа на Одделението за правни, економски и општи активности во 2019 година 

1. ПРГ 4.3. ОРГАНИЗАЦИСКИ  

РАЗВОЈ 

Во текот на 2019 година се продолжи со имплементација на Правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работните места. Неговата имплементација е директно 
поврзано со целите на Планот за управување и нивното остварување. 
Исто така, во текот на 2019 година активно се работеше на подготовка на новиот План за 
управување за 2021-2030 година. За таа цел се одржуваа редовни работилници на кои согласно 
планот се реализираа предвидените активности. 
Во согласност со Правилникот за систематизација на работните места беше подготвен Планот 
за вработување за 2019 година, во кој беше предвидено едно вработување на работно место 
Соработник за алтернативни активности. Ова предвидено вработување се реализира во месец 
октомври 2019 година, што придонесе за подигнување и зајакнување на капацитетите на јавната 
установа, особено во поглед на подигнување на стручното ниво на одделението за алтернативни 
активности и еколошка едукација.  
Исто така, во август 2019 година се подготви План за вработување за 2020 година, во кој 
согласно Правилникот е предвидено едно вработување на работно место Наплатувач за влезни 
билети. Ова вработување е потребно да се реализира имајќи го предвид фактот за значително 
зголемување на приходите од туризам и промената на начинот на работење на установата, 
односно пренасочување кон туризам како основен приход за финасирање на работењето на 
установата.  
Во текот на 2019 година се пристапи кон подготовка на Правилник за комуникација и процедури. 
За изработка на овој Правилник, покрај учеството на дел од вработените, се ангажира и 
надворешно стручно лице, консултант, со цел да се добие висококвалитетен правилник со кој ќе 
се подобри внатрешната комуникација и ќе се постават формални рамки за сите процедури 
неопходни за ефикасно и ефективно извршување на работните задачи. Правилникот е веќе 
завршен и целосно подготвен и ќе биде ставен на разгледување и одобрување на следниот 
состанок на управниот одбор. 
Согласно упатставата на Владата на РСМ, ЈУНП Галичица на 8 октомври доби задолжение за 
спроведување на функционална анализа. ЈУНПГ успеа да ја спроведе функционалната анализа 
навремено.  

2. ПРГ 4.2. ОБУКИ  

Согласно законот за административни службеници подготвени беа образци за оценување на 
административните службеници во кои се предвидени и наведени по 5 задолжителни обуки кои 
вработените, административни службеници, согласно работното место и потребните работни 
компетенции ќе треба да ги посетат. Но за жал, Министерството за информатичко општество и 
администрација, кое беше задолжено да ги спроведе овие обуки, не успеа истите да ги 
организира и реализира.  
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Исто така, дел од предвидените обуки (очигледно премногу оптимистички е планирано) поради 
недостиг на време не се реализираа, и истите ќе бидат предвидени за 2020 година. 
Согласно потребите за ефикасно и ефективно работење, вработените во ова одделение ги 
посетија следниве обуки: 
- Обука за јавни набавки организирани од Мозаик – Скопје 
- Обука за јавни набавки организирано од страна на Друштво за едукација и консалтинг 
Симпозион ДОО -Атина 
- Обука за јавни набавки во Друштво за консултантски услуги  ЦЕС – Охрид 
- Обука за јавни набавки организирани од Биро за јавни набавки-Скопје 
-Работилница на членови  на мрежата за управување  со човечки ресурси и HRMIS системот – 
МИОА и ОБСЕ - Охрид 
- Обука за стандарди за менаџмент со човечки ресурси - Институт за стандардизација  
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3. ПРГ 4.3. Развој на стратешки 
планови, документи и проектни 
предлози  

На 24.01.2019 година се потпиша Договор за соработка со Фондот за природа (PONT), преку 
етаблирање на тесна соработка во полето на подготовката на новиот План за управување 2021 
– 2030 година на НП Галичица. Со овој договор се официјализира соработката и финансиската 
поддршката која ПОНТ има намера да ја дава на установата и во следните 10 години. Оваа 
соработка е од огромно значење за паркот, за управувањето со него и зголемување и 
зајакнување на заштитата.  
Во втората половина на 2019 година се подготви апликација на проект на повикот за 
меѓугранична соработка ИПА 2 Македонија и Албанија, во соработка со други партнери, 
вклучително и Општина Охрид, Ресен, Корча, Поградец, Национален парк Пелистер, 
Алпинистички клуб Патагонија и Агенција за локален економски развој Струга.  
Остварена е соработка и со Твининг проектот: Зајакнување на капацитетите за ефективно 
спроведување на европското законодавство во областа на заштитата на природата. 
Барањето да се донесе Просторен план за НПГ е сеуште активно. За жал, МЖСПП во текот на 
2019 година не презеде активности за негово донесување.   
Поради препораките на УНЕСКО за управување со културното и природното наследство, 
односно опасноста на кое е изложено, Министерството за транспорт и врски на РСМ формира 
работна група за изработка на регистар на дивоградби, кои ќе мора да се отстранат ако сакаме 
Охридскиот регион да го задржи статусот Светско наследство, на листата на УНЕСКО.  
Во оваа работна група учествуваа и вработени од паркот кои присуствуваа на состаноците 
организирани од МТВ и изготвија регистар на дивиградби во НПГ. Особено значајни беа 
дивоградбите во зоната за строга заштита и   крајбрежниот појас, кои беа посебно истакнати. 
Овај регистар е доставен до Општина Охрид, кој треба да го приклучи кон регистарот кој таа го 
изготвила и целосно да го достави до Министерството за транспорт и врски.  
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4. ПРГ 4.5. Соработка и партнерства 

- Соработка со локални 

самоуправи и јавни претпријатија 

Со формирање на Советот на засегнати страни активно се вклучи пошироката јавност 
(општините, јавните претпријатија и др.) во процесот на креирање на политиките поврзани со 
управувањето на паркот и донесување одлуки. Со овој Совет соработката на паркот со 
општините и јавните претпријатија стана официјална. Состаноците кои се одржаа дадоа 
поддршка и насоки за управувањето со вредностите кои паркот ги поседува, а заеднички интерес 
е да ги заштитиме на најдобар можен начин. 
Исто така, оваа година соработката со општина Охрид дополнително се зајакна поради 
заедничката апликација за проект за меѓугранична соработка ИПА 2 Македонија и Албанија.  
Заедничката подготовка на регистар на дивоградби во Охридскиот регион е уште една потврда 
за непосредната соработка со Општина Охрид и се поголемата заедничка активност која е 
неопходна за успешно реализирање на активностите и задачите кои ни се зададени, а е во 
интерес на двете страни позитивно да ги реализираме.  
Врз основа на погорекажаното може да се заклучи дека 2019 година е доста успешна во поглед 
на соработката и заедничкото дејствување со општините и јавните претпријатија. 

5. ПРГ 4.5. Соработка и партнерства- 
Соработка со научно- образовни и 
стручни институции 

Оваа година се отвори можност за реална и континуирана соработка со научно-образовни и 
стручни институции. Одржани се состаноци на Научниот совет, кој како советодавно тело даде 
насоки и препораки поврзани сопланот за управувањето со заштитеното подрачје.  
Соработката со научно-образовните институции е интензивирана особено поради потребата од 
нивно вклучување во спроведувањето на проектот „Подобрување на ефикасноста во заштитата, 
зачувувањето и управувањетосо Национален парк Галичица“. 
Во текот на 2019 година се оствари соработка со Хидробиолошки завод, со кој зеднички беше 
организирана меѓународна конференција за алохтони видови (ESENIAS DIAS ) 

5. ПРГ 4.5. Соработка и партнерства 
со државни органи 

 
 
 
 
 
 
  

Соработка со Бирото за Јавни набавки при спроведување на огласите за јавни набавки, а 
особено поради донесувањето на нов Закон за јавни набавки. 
Соработка со МЖСПП во врска со договорите за донации и финасирање на ЈУНП Галичица со 
меѓународните организации и фондови. 
Соработка со Министерството за транспорт и врски во врска со препораките на УНЕСКО и 
состаноците кои се одржаа по таа точка.  
Соработка со Институт за стандардизација на Република Северна Македонија. 
Во текот на 2019 година, поради уставните промени и потребата од промена на називот на 
установата согласно измените, се оствари поблиска соработка со Централен регистар на РСМ и 
се реализираа неколку состаноци. 

6. ПРГ 4.5. Соработка и 
партнерства-Соработка со 
граѓански организации и клубови  

Во текот на 2019 година остварена е континуираната соработка со Македонското еколошко 
друштво, Биоеко и национални невладини организации. 
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Извршени се низа средби со организаторите на велосипедската тура Галичица 2019. На овие 
средби посебно се потенцираше потреба од безбедносниот аспект на учесниците и промоција 
на настанот. 
Остварена е соработка со организаторите на OHRID TRAIL, трка на 35км и 60 км организирана 
на територија во НП Галичица. Во рамките на оваа трка имаше непосредна соработка и 
поддршка на паркот за целокупната организација и реализација. Овој настан е новина на 
соработка и доказ за воспоставување на нови видови соработка кои непосредно вршат 
промоција на паркот и неговите вредности.  

7. ПРГ 4.5. Соработка со туристички 
агенции и други субјекти 

Потпишани се 15 Спогодби со вршители на дејност во заштитено подрачје-Прошетка на 
посетители во Национален парк Галичица, со превозно средство-пловен објект-чамец без 
мотор во Св.Наум и 1 Спогодба со субјект кој врши дејност во заштитено подрачје - 
Национален парк Галичица - угостителска дејност на сплавови во Извориште кај Св.Наум, на 
кои согласност има дадено Владата на Република Северна Македонија. 
Со Спогодбите се регулираат меѓусебните права и обврски со вршителите на дејност во паркот 
со што се подобрува заштитата на клучните вредности на Национален парк Галичица. 
Со средствата кои ќе се обезбедат врз основа на склучените Спогодби, ЈУНП Галичица, ќе може 
да ја финансира заштитата на природните вредности на НП Галичица и да се покриваат дел од 
трошоците за редовното функционирање на установата 
Потпишани се Меморандуми за соработка со ОФФ Роад Галичица, Лале Турс, Лихнид, ММрент, 
и Туристичката агенција Охрид Холидејс. 
Со потпишување на Меморандумите за соработка се формализира соработката на паркот со 
субјектите кои вршат активности и се овозможува развој и зајакнување на поддршката која 
субјектите ја даваат во функција на реализација на активностите и остварување на главната цел 
на ЈУНП Галичица – заштита и управување со природните вредности. 

8. ПРГ 4.5. Соработка и партнерства 
со национални паркови и други 
национални субјекти 

Во текот на 2019 година се интензивира и продлабочи соработката со ЈУНП Маврово и ЈУНП 
Пелистер.Одржани се состаноци на кои се разгледуваа и решаваа прашања од интерес на сите 
паркови.  
На заеднички состанок со НП Маврово и НП Пелистер беше подготвен заеднички Ценовник за 
надоместоци во НП, кој се достави до МЖСПП на мислење. На овој начин, националните 
паркови, после подолг временски период, за прв пат зазедоа заеднички став во решавање на 
работите и проблемите во интерес на ефикасно управување и финасирање на своето работење. 
Исто така ЈУНПГ, на посебен состанок со останатите Национални паркови во Македонија го 
разгледуваше Правилникот за комуникација и процедури.  
Исто така, во текот на 2019 година е воспоставена блиска соработка со ЈП Јасен – Скопје, која 
во иднина треба да се продлабочи.  
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9. ПРГ 4.5. Соработка и 
партнерства- Соработка со 
меѓународни национални паркови  

ЈУНПГ има остварено долгорочна и успешна соработка со субјектите кои управуваат со 
националните паркови кои се граничат со нашиот во Албанија (NAPA) и Грција (Management body 
od Prespa National park).  
Исто така, ЈУНПГ има остварено соработка на полето на мониторингот со грчката невладина 
организација СПП, која соработка продолжи и во текот на 2019 година  
Во текот на 2019 година се етаблира соработка со ЕСЕНИАС мрежата (East and South 
/European Network for Invasive Alien Species) и Академијата на науките на Бугарија преку 
Институтот за биолошки истражувања и екосистемски услуги.  
 
Исто така, во текот на октомври 2019 година се оствари соработката и средба со Парк на природа  
Врачански балкан во градот Враца и Националниот парк Пирин во Република Бугарија. Цел на 
посетата е заедничко пдготвување на проект  за Лов на фотографија од природата.  
Остварена е комуникација со Националните паркови во Словенија и Хрватска, (Триглав, 
Скочјанска јама и Плитвички езера) заради почетоци на соработка и реализација на студиска 
посета на ЈУНПГ во двата паркови.   

10. ПРГ 4.8. Одржување на објекти и 
инфраструктура  

За 2019 година беше планирана поправка на објект во Охрид, поточно на новата управна 
зграда. Поправките главно се однесуваат на поткровните простории, кои се доста оштетени и 
на кои им е неопходна санација и поправки. Покрај оваа поправка, во текот на 2019 година се 
увиде дека поради дотраеност, оштетувања и потенцијален ризик од посериозни оштетувања 
неопходна е поправка и на куќата која се наоѓа Горно Суво Поле. Нивната поправка е 
завршена.  
Преостанатите објектите за инфраструктура тековно се одржуваа.  
Останува потребата да се обнови системот на патеки во 2020 година, како и инфраструктурата 
на излетничките места и таблите за ознаки. 

11. ПРГ 4.9. Обезбедување на 
материјалносредствo - Набавка 
на теренско моторновозило. 

За потребите на Јавната установа, а со цел реализација на активностите, во тек е набавка на 
теренско возило.  



 

38 
 

12. Изработка на тендерска 
документација и спроведување на 
постапките за јавни набавки.  

При реализација на јавните набавки во целот се почитувани законските прописи, односно 
Законот за јавни набавки. 
Согласно планот за јавни набавки и потребите на установата јавните набавки се реализираат. 
Поголемиот дел од нив се реализирани, а преостанатите ќе се реализираат до крајот на 2019 
година.  
Се извршија 15 постапки за јавни набавки при што се потпишаа договори за истите. 

13. Администрација, работни односи 
и архива 

 
Согласно Законот за административни службеници во текот на 2019 година е спроведена оценка 
на вработените во НП Галичица. Оценувањето е спроведено објективно и во насока на 
подобрување и укажување на потребата за зголемување на ефективноста и ефикасноста во 
реализацијата на работните задачи.  
Се работеше на зголемување на мотивацијата и воспоставување пракса на ефикасно 
управување со човечките ресурси. Во иднина е потребно да се воспостават подобри практики 
согласно законската регилатива и меѓународни стандарди.  
Реализирани се планираните вработувања, како на определено, така и на неопределено време.  
Архивското работење се вршеше согласно прописите за архивско работење. 

 

 

 


