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Проблемот со хидро енергетските проекти во Националниот парк
Маврово – фокус на планираните хидроцентрали на река
Жировница
ДАЛИ ЌЕ ГО УНИШТИМЕ ЕДЕН ОД НАЈСТАРИТЕ Н АЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ ВО
ЕВРОПА?

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК МАВРОВО
Националниот парк „Маврово” (НП) е еден од најстарите национални паркови во
Европа, основан во 1949 година поради неговата „исклучителна природна убавина, историско
и научно значење на шумите и шумските предели” кои се простираат околу Мавровското
Поле. Во 1952 година, територијата на НП „Маврово” се зголеми за шест пати, односно од
11.750 ха на околу 73.088 ха.
Во однос на биодиверзитетот, НП „Маврово” е еден од најбогатите национални
паркови во Р. Македонија. Во него живеат околу 50 видови цицачи, вклучително: волк, кафена
мечка, лисица, рис и Балкански рис; 129 видови птици, 11 видови водоземци, 24 видови
влечуги, 924 видови безрбетници, како и 1.435 растителни видови. Некои од овие видови: 14
видови цицачи, 45 видови птици, 5 водоземци и 18 видови влечуги се наведени во Прилог II1
од Бернската Конвенција за заштита на Европскиот див свет и природните живеалишта (БК),
65 видови се наведени во Анекс I 2 и II 3 од Директивата за заштита на живеалишта на
Европската унија (ЕУ) и 19 видови птици заштитени со Директивата за заштита на дивите
птици на ЕУ.

Приказ бр. 1 Планина „Кораб”, НП „Маврово”
Автор: Методија Велевски
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БК- Анекс II = строго заштитени видови на фауна
ДЗЖ - Анекс I = видови на природни живеалишта од интерес на заедницата, чијашто заштита бара назначување на посебни области за
заштита
3
ДЗЖ- Анекс II = животински и растителни видови од интерес на заедницата, чијашто заштита бара назначување на посебни области за
заштита
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НП Маврово е еден од последните репродуктивни предели на Балканскиот рис (Lynx
lynx balcanicus), подвид на евроазискиот рис, класифициран како критично загрозен вид од
страна на Меѓународниот сојуз за заштита на природата (МСЗП), од кој се верува дека
егзистираат само 20-39 возрасни единки (приказ бр. 2 и приказ бр. 3). Оттаму може да се
согледа значењето на НП „Маврово” кога станува збор за зачувување на биодиверзитетот.
Затоа, од уште поголемо значење е да се зачува квалитетот на живеалиштата на секој од овие
важни видови. НП „Маврово” се дефинира како значајна област на: птиците; растенијата; но и
примарна област на пеперугите. Овој национален парк е дел од еколошката мрежа во
Македонија и воедно е кандидат за Емералд подрачје (предодреден да стане дел од Натура
2000, при приемот на Македонија во ЕУ).

Приказ бр. 2 Балкански рис (Lynx lynx balcanicus)
Автор: Еколошко друштво на Македонија, 2013 година

Приказ бр. 3 Младо од рис, близу НП „Маврово”
Автор: Панајот Чачоровски и Еколошко друштво на
Македонија, 2017 година

2. РАЗВОЈ НА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОЕКТИ ВО НП МАВРОВО
За жал, во НП Маврово веќе подолг период не се спроведуваат соодветни мерки за
заштита од негативните влијанија врз биодиверзитетот. Само неколку години по неговото
основање во 1949 година, Мавровското поле беше поплавено поради развојот на
хидроенергетскиот систем „Маврово”. Хидроенергетскиот систем „Маврово” зафаќа вкупна
површина на сливот од 946 км2, што дополнително го зголемува притисокот врз
екосистемите на НП Маврово, бидејќи 414 км2 од погодените сливни подрачја се наоѓаат во
границите на НП. На зафатите може да се забележи неспроведување и непочитување на член
56 од Законот за заштита на природата, кој всушност се однесува на обврската за
воспоставување на биолошки минимум на испуштање на водотеците (приказ бр. 4 и приказ
бр. 5). Негативните последици кои произлегуваат од игнорирањето на обврската за
воспоставување на биолошкиот минимум на испуштање, се научно докажани и може особено
да се забележат кај темно зимзелените шуми (смрека, ела (Ass Abieti-Piceetum scardicum Em
/1958/1985)) долж Аџина Река во НП Маврово.
Овие шуми претставуваат зони под строга заштита во рамките на НП, па оттаму
забранети се сите активности (дури и движењето во рамки на областа) со исклучок на научно
истражувачката дејност под надзор и дозвола на паркот. Постоечкиот хидроенергетски
систем „Маврово” значително влијае на структурните и функционалните карактеристики на
темно зимзелените шуми (смрека, ела) и на други крајбрежни заедници кои директно зависат
од речниот тек. Исто така, одржувањето и надградбата на некои од цевките на хидросистемот
кое се реализираше во 2013 година, дополнително негативно влијаеше врз нив, поради

нередот поврзан со нивната изградба, одржувањето на отворените патишта и повремените
градежни работи.

Приказ бр. 4: Недостаток на биолошки минимум на
испуштање на водите во Аџина Река, низводно од страна
на хидроенергетскиот систем на НП „Маврово”
Автор: Фронт 21/42, 2015 година

Приказ бр. 5 Реката „Црн камен“ е пресушена во летниот
период, бидејќи не го исполнува биолошкиот минимум на
празнење од страна на изградените хидроелектрани на
притоката на Аџина Река
Автор: Фронт 21/42, 2015 година

3. ПЛАНОВИ ЗА НОВИ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОЕКТИ ВО НП МАВРОВО ФИНАНСИРАНИ
ОД МУЛТИЛАТЕРАЛНИ РАЗВОЈНИ БАНКИ
Во 2010 година, македонската влада без да обрне внимание на негативните
ефектите врз природата од страна на веќе постоечкиот хидроенергетски систем „Маврово”,
го одобри планот за реализација на два други хидроенергетски проекти врз акумулационите
езера на НП „Маврово”: ХЕ „Црн Камен” и акумулација „Луково Поле“ (наречена ХЕ „Луково
Поле”) и ХЕ „Бошков Мост”. За двата проекти финансиска помош беше предвидена од страна
на мултилатералните развојни банки (МБД), односно Светска банка (за ХЕ „Луково Поле”) и
Европската банка за обнова и развој (за ХЕ „Бошков Мост”). Овие два проекти ја поткопуваат
самата идеја за постоење на национален парк, бидејќи претставуваат закана за животните и
растенијата, кои денес сè уште наоѓаат прибежиште во НП „Маврово”.
Во 2011 година, македонските невладини организации под координација на
еколошкото здружение на граѓани „Фронт 21/42“ се мобилизираа и заедно ја отпочнаа
борбата за зачувување на НП Маврово.4
Како последица на конфликтот на зачувување на природата и развој на
хидроенергија во НП Маврово, Меѓународната унија за заштита на природата (IUCN) во 2012
година усвои резолуција за заштита на НП Маврово на нејзиното генерално собрание во
Жежу, Кореја, со која обара од Владата итно да прекине со развојот на хидроенергетски
проекти во НП Маврово.
Со примена на Конвенцијата за заштита на европскиот див свет и природни
живеалишта „Бернската Конвенција” и со водењето на безброј жалби и тужби на национално
4

Во 2011 година се формираше Работната група за учество на јавноста која се состоеше од: Фронт 21/42, Македонско
еколошко друштво, Еко-свест, Македонски зелен центар и ЦЕЛОР. Во 2013 година, работната група се состоеше од: Фронт
21/42, Македонско еколошко друштво и Еко-свест.

и меѓународно ниво, беше постигнат првиот успех: Светската банка се повлече од проектот
ХЕ „Луково Поле” (декември 2015 година). Во 2016 година, Европската банка за
реконструкција и развој ги замрзна финансиските средства наменети за ХЕ „Бошков Мост”, и
една година подоцна во јануари 2017 година го прекина финансирањето на за проектот.

Приказ бр. 6 Фотографија од птичја
перспектива на долината на „Луково
Поле” , НП „Маврово”
Автор: Еколошко друштво на Р.
Македонија

Приказ бр. 7 Реката „Мала Река”
којашто би била засегната со
реализација на проектот ХЕ „Бошков
Мост”
Автор: Еуронатур

4. НИСКО ПРОИЗВОДНИ ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОЕКТИ ВО НП МАВРОВО
Освен ХЕ „Луково Поле”и ХЕ „Бошков Мост”, Владата на Република Македонија
одобри, или планира да одобри уште 20 „мали” нископроизводни хидроенергетски проекти
(НПХЕП) во НП „Маврово”. Во моментов, четири од хидроелектраните се веќе изградени и
пуштени во употреба, и уште дополнителни четири5 се во план за изградба (види Табела бр.
1. и Мапа бр. 1)
Табела 1: Преглед на ниско производни хидроенергетски проекти во НП Маврово
БР.

НПХЕЦ

Инспалиран
капацитет
(KW)

Инвеститор/Сопственик

Статус

1

Галичка река III

1800

ПЦЦ Хидро

Изградена и оперативна 2015 г.

2

Тресонечка река

676

Хидро Енерџи Груп

Изградена и оперативна 2015 г.

3

Беличица

43

Аквамонт ИНГ

Изградена и оперативна 2018 г.

4

Какачка река

27

Аквамонт ИНГ

Изградена и оперативна 2018 г.

5

Јадовска река I
(Јадовска бр.6)

2565

Рад-ком

Договор за концесија 2015 г.
Одземена концесија 2018 г.
Другите дозволи не се изземени

6

Рибничка река
(Рибничка бр. 9)

3640

ЏС Актуел Ѓоко и ЈЕС Глобал

Договор за концесија 2015 г.
Анекс на договор за концесија 2018
г.

7

Жировничка река I
(Жировничка 5)

683

Фероинвест и Хидроенерџи груп

Договор за концесија 2015 г.
Анекс на договор за концесија 2018
г.

8

Жировничка река II
(Жировничка 6)

544

Фероинвест и Хидроенерџи груп

Договор за концесија 2015 г.
Анекс на договор за концесија 2018
г.

9

Требишка река

/

/

Повик за прибирање понуди
(општина Маврово- Ростуше)

10

Галичка река II

1800

/

Повик за прибирање понуди
(Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство)

11

Јадовска река II

1061

/

Повик за прибирање понуди
(Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство)

12

Росочки поток

/

/

Повик за прибирање понуди
(Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство)

5

Подетални информации и мапи можете да најдете на следниот линк: https://www.balkanrivers.net/en/keyareas/mavrovo-national-park

13

Галичка река I

1800

/

Физибилити студија за мали и
мини хидроцентрали

14

Јамска река

793

/

Физибилити студија за мали и
мини хидроцентрали

15

Кракорничка река

432

/

Физибилити студија за мали и
мини хидроцентрали

16

Леунска река

91

/

Физибилити студија за мали и
мини хидроцентрали

17

Петолепска река

268

/

Физибилити студија за мали и
мини хидроцентрали

18

Осојски поток

375

/

Физибилити студија за мали и
мини хидроцентрали

19

Радика

412

/

Физибилити студија за мали и
мини хидроцентрали

20

Жировница III

Повик за прибирање понуди
јануари 2019 г. (Министерство за
животна средина и просторно
планирање)

Четири НПХЕЦ се веќе изградени - Галичка река III (бр. 1); Тресонечка река (бр.2),
Беличица (бр. 3) и Какачка река (бр.4). Четири НПХЕЦ се со потпишани концесиски договори
и одобрени дозволи во 2015 година – Јадовска, Рибнична, Жировничка I и Жировничка II. Во
2018 година Владата без никаков правен основ потпиша анекс договор на концесиските
договори за Рибничка, Жировничка I и Жировничка II и им ги продолжи роковите за изградба
до мај 2019 (Рибничка) односно јануари 2020 година (двете на Жировничка). За Јадовска го
поништи огласот за доделена концесија но не и пропратните дозволи.

Приказ 8. Изградба на ХЕ „Тресонче“ на реката
„Тресонче“ во 2013 година, НП „Маврово”
Автор: Фронт 21/42

Приказ 9. Изградба на ХЕ „Какачка“ на реката
„Какачка“ во 2017 година, НП Маврово
Автор: Фронт 21/42

Мапа 1: Хидроенергетски проекти во НП Маврово (врска табела 1)

4.1.

ХИДРОЦЕНТРАЛИ НА РЕКА ЖИРОВНИЦА

Три НПХЕЦ се планирани на Жировничка река (некаде може да се најде и под името
Таировска река) . За две НПХЕЦ - Жировничка 5 и Жировничка 6, постапката за концесија
започна во 2014 а концесиските договори беа потпишани во 2015 година. За третата –
Жировничка 3, постапката за прибирање понуди за концесија започна во јануари 2019 година.
По силен притисок на граѓанските организации и локалното население за НПХЕЦ
Жривоничка 3 Владата не избра најповолна понуда.

Табела 2. Лична карта на НПХЕЦ Жировница 5 и НПХЕЦ Жировница 6
НПХЕЦ Жировничка 5
Инвеститор: Хидроген енерџи груп ДОО Скопје
Инсталирана моќност: 776 kW
Средно годишно производство: 2500 МWh
Податоци за зафат: тиролски на кота 1269,55 мнм
Податоци за машинска зграда: кота 1046,20 мнм
Цевки: L 1314m и DN 500 mm
Дополнителна инфраструктура: пат, потпорен
ѕид, далекувод
Предвидена рибја патека со димензии 0.20/0.30
m која треба да овозможува испуст од 2 m/s
Пристапен пар: ДА, нема информација на должина
и рута

НПХЕЦ Жировничка 6
Инвеститор: Хидроген енерџи груп ДОО Скопје
Инсталирана моќност: 464 kW
Средно годишно производство: 2433MWh
Податоци за зафат: тиролски на кота 1459,37 мнм
Податоци за машинска зграда: кота 1279,20 мнм
Цевки: L 1235.33m и DN 500 mm
Дополнителна инфраструктура: пат, потпорен
ѕид, далекувод
Предвидена рибја патека со димензии 0.20/0.40
m која треба да овозможува испуст од 0.032 m3/s
Пристапен пар: ДА, нема информација на должина
и рута

Хидроцентралите се лоцирани во недопрената долина на реката Жировничка која
изобилува со зрела букова шума. Зафатите за хидроцентралите се наоѓаат во зона на паркот
која е предложена за строга заштита/активно управување – кој претставува регион на
кафеавата мечка, Балканскиот рис и дивокозата и каде вакви активности се забранети.
ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Согласно член 22 од Законот за животната средина секој инвеститор кој има намера
да спроведува проект е должен да изготви елаборат за заштита на животната средина (т.н.
еколошки студии). Одобрен елаборат за животна средина е услов за потпишување на
концесискиот договор.
ВРЕМЕНСКА РАМКА НА ДОБИВАЊЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
На 21.04.2015 година Фронт 21/42
поднесува
Барање
за
пристап
до
информации во врска со елаборати за
животна средина за МХЕЦ Жировничка 5 и
МХЕЦ Жировничка 6 до Министерството за
животна средина и просторно планирање
(МЖСПП)
14.05.2015 година инвеститорот добива
решение за одобрување на елаборатот за
животна средина за МХЕЦ Жировница со реф.
бр. 5 и МХЕЦ Жировница со реф. бр. 6

Во моментот на поднесување на барањето МЖСПП е во постапка на
издавање на решение за одобрување на елаборатот и може да ја вклучи
јавноста во носењето на одлуката. Наместо тоа МЖСПП не само што не
овозможи учество на јавноста него го одолговлечи пристапот до студиите
и решенијата. МЖСПП овозможи пристап дури една година од поднесување
на барањето.
Во март 2015 инвеститорот доставува Барањето за одобрување на елаборат
за животна средина и елаборат изработен од консултантската компанија
БАР Е.Ц.Е од Скопје. Со Решение бр. 11-3573/3 на Министерство за животна
средина и просторно планирање го одобрува елаборатот за МХЕЦ
Жировница 5 а со решението бр. 11-3572/3 елаборатот за МХЕЦ Жировница
бр. 6.

Во решението Министерството за животна средина и просторно
планирање, спротивно на Законот за заштита на природата, констатира
изградбата на хидроцентралите Жировница бр.5 и Жировница бр.6 во
општината Маврово и Ростуше нема да има значителни влијанија врз
животната средина. Самите студии се со низок квалитет и воопшто не ја
анализираат спецификата на пределот. Имено студиите не констатираат
дека хидроцентралите се наоѓаат во недопрената долина на Жировничка
река која изобилува со зрела букова шума. Локациите каде се наоѓаат
хидроцентралите се предложени за зони за строга заштита каде не се
дозволени никакви активности освен научно истражувачка работа.
22.04.2016 Фронт 21/42 конечно добива
пристап до Елаборатите и Решенијата за
МХЕЦ Жировничка 5 и МХЕЦ Жировничка и
поднесува жалба до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен
10.05.2017 година Министерството за
животна средина ја одбива жалба на Фронт
21/42 како ненавремена и недопуштена

10.04.2019 година Фронт 21/42 го добива
решението на Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка
од работен однос во втор степен на жалбата
поднесена во 2016 година
10.05.2019 година Фронт 21/42 поднесува
Тужба до Управниот суд во врска со
решенијата за одобрување на елаборатите
за МХЕЦ Жировница 5 и МХЕЦ Жировница 6

Министерството за животна средина смета дека жалбата е поднесена по
законскиот рок од 15 дена. Во решението Министерството го игнорира
фактот дека на барањето за пристап до информации одговори една година
подоцна од доставување на истите (се додека немаме пристап до
информацијата не може да поднесеме жалба). Исто така Министерството
наведува дека Фронт 21/42 и покрај тоа што е еколошко здружение на
граѓани кое согласно закон претставува засегнат јавност, нема интерес во
постапката за одлучување за проекти во националниот парк Маврово
односно малите хидро електрани.
(три години од датумот на поднесување)
Во решението Комисијата рестриктивно го толкува членот 24 став (10) и
наведува дека еколошкото здружение на граѓани нема право на жалба
против решенијата.

Елаборатите за животна средина изработени за НПХЕЦ немаат детален опис на
состојбата на живеалиштата и видовите како и анализа на нивната ранливост. Спротивно на
тоа, студиите нудат генерален опис на ситуацијата во НП Маврово, без спецификација на
областите од интерес каде се лоцирани овие проекти. Земајќи ги предвид резултатите од
студијата за ревалоризација на НП Маврово изработена во 2011 година и предложеното
зонирање, потенцијално погодените подрачја кои се предмет на НПХЕЦ издржуваат поголем
број на загрозени, заштитени и строго заштитени диви видови растенија, габи и животни. На
пример, спротивно на постоечките податоци, информации и научни студии, елаборатите не
го споменуваат присуството на ретката врба на врба Salix elaeagnos subsp. elaeagnos,
пронајдени во долината на реката Жировица, која се наоѓа само на уште една локација во
Македонија.
Спротивно на нивната намена, студиите за животна средина не го истакнуваат фактот
дека потенцијално засегнатите области се дом на важни (и строго заштитени) видови како
што се кафеавата мечка, балканскиот рис, видрата, црвениот елен, јадранскиот лосос, неколку
видови птици и многу без ‘рбетници. Нема ниту описи на живеалишта, ниту на состојбата на
природност. Наместо тоа, студиите даваат само проценка на шумските површини кои би биле
погодени од изградбата на пристапни патишта и изградбата на цевководи и електрични
доводи.

Приказ 10: Жировничка река – зафат за НПХЕЦ
Жировничка II. Пристапниот пат ќе поминува низ
девствена букова шума.
Фотографија: Македонско еколошко друштво

Приказ 11: НПХЕЦ Жировничка I 200 метри над
зафатот. Целиот предел на фотографијата
претставува зона на строга заштита во паркот каде
не се дозволени човекови активности.
Фотографија: Македонско еколошко друштво

Мапа 2: конфликт на локациите на зафатите и машинска зграда МХЕ Жировничка 5 и Жировничка 6 и новото
предлог зонирање на НП Маврово од 2015 година

Со исклучок на предложените и проектираните рибни патеки (чија ефикасност не е
докажана на европско ниво), практично нема мерки за ублажување на негативните влијанија
на ХЕЦ на речните и околните екосистеми. Дополнителни мерки за ублажување предложени
во студиите се дури и контрадикторни, на пример: Од една страна, студиите препорачуваат
да се избегне изградба во есен/зимски период, додека рибите се мрестат; од друга страна, тие
препорачуваат да се избегне изградба за време на периодот на размножување на рептилите,
птиците и цицачите, што е, во текот на пролетта/летото.
Исто така, студиите не го земаат предвид кумулативното влијание на сите
планирани (над 20) хидроенергетски проекти во НП Маврово. Со оглед на потенцијалното
нарушување во периодот на изградба, овие хидроелектрани ќе имаат негативни влијанија врз
голем број диви видови (на пример, балканскиот рис). Заедно со другите инфраструктурни
планови на Македонија и веќе препознаените закани за балканскиот рис (ловење, плен и
намалување на живеалиштата), проектите за ХЕЦ во НП Маврово ќе имаат негативен
кумулативен ефект врз популацијата на рисот која може да предизвика негово изумирање.
Покрај нецелосните студии за животната средина, проектираните локации на
НПХЕЦ се наоѓаат во оддалечени, непристапни области кои поседуваат висока природна
вредност (недопрена природа). Истите предвидуваат пристапни патишта и друга поврзана
инфраструктура за да се достигнат овие оддалечени локации и да се поврзат со веќе
постоечката инфраструктура. Овие конструкции дополнително ќе го зголемат притисок врз
биолошката разновидност во Маврово.
Дополнително, во студиите за НПХЕЦ на река Жировничка е изоставен конфликтот
со систем за водоснабдување на населението. Имено, зафатите за хидроцентралите ќе ја
одведат водата од реката Жировница. Реката Жировница претставува единствениот извор на
вода за пиење за над 2000 жители на селото Жировница (второто најголемо село во НП
Маврово). Населението воопшто не е консултирано за можното влијание од хидроцентралите
ниту пак на истото му е гарантирано, со некаква мерка, дека нема да остане без вода за пиење.

КОНЦЕСИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ВОДА
Во 2014 година, Владата објави повик за прибирање понуди за НПХЕЦ во кој побара
понуди и за двете хидроцентрали Жировничка 5 и Жировничка 6. Во август 2014 година
Владата со одлука го избира Конзорциумот ДП-ТУ Фероинвест ДОО експорт – импорт Скопје
и ДПЕЕ Хидроген груп ДОО исто така од Скопје. Конзорциумот регистрира нова фирма
ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје со која Владата во јули 2015 година потпишува договор
за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали
хидроелектрични централи за Жировница 5 и Жировница 6. Согласно договорот за
концесијата инвеститорот има обврска да ги заврши сите градежни работи во рок од три
години од потпишувањето односно јули 2018 година.

Еден месец пред потпишување на договорот за концесија, Министерството за
животна средина и просторно планирање издава дозвола за користење на вода за
производство на електрична енергија (обврска од Законот за води член 28) без никаква објава
или консултација со јавноста. Согласно Законот за води а со цел добивање на оваа дозвола
инвеститорот има обврска да поднесе барање до Министерството за животна средина и
просторно планирање а Министерството обврска да го објави барањето, да спроведе
консултации со јавноста а исходот од консултациите да го рефлектира во дозволата. Врз
основа на процесот на консултација Министерството одлучува дали ќе му издаде дозвола или
ќе го одбие барањето. За хидроцентралите Жировничка 5 и Жировничка 6 Министерството
за животна средина и просторно планирање ниту објави барање ниту пак спроведе
консултации со јавноста што е директно прекршување на Законот за води. До денес на
интернет страницата на Министерството не се достапни барањето за добивање на дозвола
ниту пак достапна е самата дозвола и покрај законската обврска за истото.
Во 2016 година, имајќи ја предвид Препораката бр. 184 од декември 2015 година на
Постојаниот Комитет на Бернска конвенција, Фронт 21/42 побара суспендирање на
дозволите за користење на вода поради прекршување на Законот за води при нивното
издавање и раскинување на договорите за концесија. Владата сметаше дека нема основ за
раскинување на договорот за концесија затоа што се работело за приватни проекти а
прекршувањето на Законот за води при издавање на дозволите беше игнориран.
Во јули 2017 година Фронт 21/42 повторно испрати барање за раскинување на
договорите за концесија и суспендирање на дозволите за водно право овој пат до ново
избраната Влада. Имено согласно член 47 став (1) алинеја 3 од Законот за води дозволата за
користење на вода престанува ако инвеститорот не започне со изградба на објектите и
постројките од дозволата во рок од две години од денот на издавање на дозволата. Имајќи ја
предвид оваа одредба Министерството за животна средина и просторно планирање требаше
да впише престан на дозволите за Жировничка 5 и Жировничка 6. И покрај законската
обврска, во ноември 2017 година, Министерството за животна средина и просторно
планирање во име на новата Владата, со истата реторика од претходната, не извести дека
според нив не се исполнети условите за престанок на дозволите.
Спротивно на Законот за води, само еден месец по доставување на известувањето,
Владата на својата 41 седница го разгледа спроведувањето на договорите за концесија за вода
за производство на електрична енергија меѓу кои и договорот за Жировничка 5 и
Жировничка 6. Спротивно на Препораката на Бернска Конвенција, Законот за природа и
Законот за води и без образложение Владата го задолжува Министерот за животна средина
да им даде дополнителен рок. Врз основа на овој заклучок, во јануари 2018 година, без
никакви консултации со јавноста, Министерството за животна средина и просторно
планирање потпиша Анекс договори за концесија со кои ги ревидираше координатите на
хидроенергетските проекти и им даде нов рок за исполнување на договорот односно јануари
2020 година. Менувањето на координатите налага изготвување на нови студии односно нов
елаборат за заштита на животната средина, нова дозвола за користење на вода, итн. Тоа не е
сторено.

Дозволата за користење на водно право е предмет на правна постапка пред
Управниот суд. Она што е најсериозно загрижува е игнорирањето на правниот интерес на
еколошките граѓански здруженија. Имено, според пресуда на Управниот суд (а претходно и
на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен) во врска со дозволите за водно право во НП Маврово, еколошките здруженијата
на граѓани немаат правен интерес во постапката, и покрај тоа што Архуската конвеција,
Законот за животна средина и самиот Законот за води ги дефинира како засегната јавност
која има интерес во донесувањето на одлуки поврзани со животната средина а
Министерството пак обврска да ја информира и консултира. Пресудата е обжалена до Вишиот
управен суд.
Во јануари 2019 година, Владата објави нов повик за доделување на концесии во кој
предвиде уште една дополнителна хидроцентрала на Жировничка река – хидроцентралата
Жировничка 3. Под силен притисок на јавноста и локалното население во мај 2019 година
Владата ја прекина постапката.
ВРЕМЕНСКА РАМКА НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА И ДОЗВОЛАТА ЗА ВОДА
27.01.2014 година Објавен повик за
прибирање
понуди
за
мали
хидроцентрали
01.08.2014 година Одлука за избор на
Фероинвест и Хироген груп

Хидроген енерџи груп Скопје

16.06.2015 година добива Дозвола за
користење на вода за Жировница бр.6
(обврска од Закон за води) а на
17.06.2015 година Дозвола за користење
на вода за производство на електрична
енергија за МХЕЦ Жировница бр.5
02.07.2015 година Владата потпишува
Договор за концесија со Хидроген енерџи
груп

23.02.2016
година
Фронт
21/42
поднесува барање за суспендирање на
дозволите за користење на вода за
производство на електрична енергија за

Владата објавува одлука за започнување на постапка за доделување на
концесија за производство на електрична енергија од 80 мали
хидроцентрали бр. 41/10238-1/13
Одлука бр. 41/10238-1/13
На седница на Владата донесена е Одлука Бр. 42-6474/1 за избор на
најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за
производство на електрична енергија со изградба на мали хидро-електрични
централи со референтен број 5 и 6 на река Жировница. Одлуката е објавена
во Службен весник на Р.М. бр.188/14. Според одлуката објавена во Службен
весник концесијата ја добива Конзорциумот ДП-ТУ Фероинвест ДОО експорт
–импорт Скопје, со ЕМБС 5778093 и седиште на Бул. Свети Климент Охридски
бр.30 Скопје и ДПЕЕ Хидроген груп ДОО Скопје, со ЕМБС 6944736 и седиште
на ул. Чедомир Миндеровиќ бр.20 Скопје, со понуда број. 02-6266/30 од
2.6.2014 година.
Службен весник на Р.М. бр. 188/14
Согласно точка 5 од Одлуката конзорциумот составен од ДПТУ Фероинвест
ДОО експорт импорт Скопје, и ДПЕЕ Хидроген груп ДОО Скопје е должен да
регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука. Друштвото кое се регистрира е ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО
Скопје – Друштво за производство на електрична енергија со овластен
потписник Предраг Чемерикиќ.
За двете дозволи Министерството за животна средина и просторно
планирање НЕ спроведе постапка за консултации со јавноста иако за тоа има
обврска дефинирана во член 35 од Законот за води ниту пак ги објави
документите (обврска исто така предвидена во Законот за води).
Дозвола бр.11-УП1 бр.229 и Дозвола бр. 11-УП1 бр.231 издадена од
Министерството за животна средина и просторно планирање
Владата потпишува Договор бр.02-5812/1 за концесија за користење на вода
за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични
централи, МХЕЦ Жировница со реф. бр. 5 и МХЕЦ Жировница со реф. бр. 6.
Согласно член 5 став (2), член 27 став 1, член 30 точка 7, член 33 став 1 и член
68 став (2) и став (6) суштествен услов на договорот е изградба на објектите
која треба да заврши во рок од три години од потпишување на договорот
односно најдоцна до 03.07.2018 година.
Министерството за животна средина на 30.03.2016 година доставува одговор
дека постапките за малите хидроцентрали на територија на НП Маврово не
се владини проекти и дека дозволите за вода се спроведени согласно Законот

МХЕЦ Жировница 5 и МХЕЦ Жировница 6
и повторување на постапката поради
прекршување на постапката за учество
на јавноста во донесувањето на одлуките.
03.06.2016 година Измена на дозвола за
користење на вода за МХЕЦ Жировница
бр. 5 и МХЕЦ Жировница бр.6
31.05.2017 година формирана е нова
Влада

за концесија каде нема обврска да се спроведе процес на консултации со
јавност.

Министерството за животна средина и просторно планирање повторно
не спроведе постапка за учество на јавноста ниту пак овозможи пристап
до документацијата.
01.06.2017 година г. Кочо Анѓушев е избран за Заменик на
Претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресурси
21.07.2017 година Фронт 21/42 поднесува барање за престанок на дозвола за водно право за МХЕЦ Жировница 5 и
МХЕЦ Жировница 6 и повторување на постапката согласно Закон за води до Министерството за животна средина
Барањето е испратено до новата Влада заедно со барање за средба.
20.10.2017 Фронт 21/42 повторно побара суспендирање на хидроенергетските проекти на територија на НП
Маврово вклучувајќи ги и МХЕЦ Жировница 5 и МХЕЦ Жировница 6 согласно новиот заклучок на Бернската
конвенција
01.11.2017 Министерство за животна средина и просторно планирање не известува дека не се исполнети условите
за престанок на водното право и дека нема да спроведе консултации со јавноста за дозволите за користење на вода
за производство на електрична енергија за МХЕЦ Жировница 5 и МХЕЦ Жировница 6
16.11.2017 Фронт 21/42 поднесува жалба до државната второстепена комисија за одлучување во управна постапка
и постапка од работен однос од втор степен поради пропуштање на управно дејствие – престанок на дозволите и
спроведување на консултации со јавноста за дозволите за користење на вода за производство на електрична
енергија за МХЕЦ Жировница 5 и МХЕЦ Жировница 6
05.12.2017 Седница на Влада бр. 41 точка На 41-ва седница на Влада, како точка на дневен беше разгледувана точка
бр. 30
бр.30 „Информација во врска со статусот на реализација на Договорот за
концесија за користење на вода за изградба на мали хидроелектрични
централи за локациите со реден број 5 и 6 на река Жировница на
концесионерот Хидроген енерџи груп ДОО од Скопје“, при што истата беше
усвоена со следните заклучоци:
1. Се овластува министерот за животна средина и просторно планирање,
Садула Дураку, во име на Владата на Република Македонија како
концедент, да склучи Анекс на Договорот за концесија за користење на
вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични
централи, МХЕЦ Жировница со реф.бр. 5 и МХЕЦ Жировница со реф.бр. 6,
со концесионерот Хидроген енерџи ДОО Скопје бр.02-5812/1 од 2.7.2015
година, за продолжување на рокот за изградба и почеток на
комерцијалното работење до 3.1.2020 година и во однос на техничките
спецификации на МХЕЦ со референтен број 5 и 6.
2. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно
планирање, да побара од концесионерот Хидроген енерџи ДОО Скопје,
до денот на потпишување на Анекс на Договорот за концесија за
користење на вода за производство на електрична енергија од мали
хидроелектрични централи, МХЕЦ Жировница со реф.бр. 5 и МХЕЦ
Жировница со реф.бр. 6, да достави Анекс кон Банкарската гаранција за
квалитетно извршување на Договорот со важност најмалку до 4.3.2020
година.
Записник од 41-та седница на Влада на Р.М
21.12.2017 година Фронт 21/42 поднесува барање за пристап до информации до Министерството за животна
средина а во врска со 41 седница на Владата на РМ каде во точка 30 се разгледува информација во врска со статусот на
реализација на договорите за концесија за користење на вода за изградба на мали ХЕЦ со реден број 5 и 6 на река Жировница.
12.01.2018 година Анекс на договорот за По задолжение на Владата, Министерот за Животна средина и просторно
концесија и дополнителен рок за планирање, г. Садула Дураки потпишува Анекс на договорат Договор бр.02изградба на МХЕЦ
5812/1 за концесија за користење на вода за производство на електрична
енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Жировница со реф. бр. 5
и МХЕЦ Жировница со реф. бр. 6 и го продолжува рокот заклучно со
03.01.2020 година
12.02.2018
година
Фронт
21/42 На 22.02.2018 година Комисијата ја уважува жалбата и им налага на
поднесува жаба до Комисијата за Министерство за животна средина да ги достават бараните информации
заштита на правото на слободен пристап
до информациите од јавен карактер
поради недоставување на одговор што се
предвидува во точка 30.

26.03.2018 година Министерството за животна средина доставува одговор на барањето за пристап до информации
со кој кратко информира дека за МХЕЦ Жировница 5 и 6 се продолжува рокот за изградба за 18 месеци и има промена
во техничките спецификации без да достави документација за истото.
Фронт 21/42 ја продолжува постапката за жалба.
19.06.2018 година Фронт 21/42 испраќа Со дописот Фронт 21/42 потсетува на Препораката бр. 184 од Бернската
допис до Претседателот на Владата, конвенција со која се бара Владата да ги суспендира сите хидроенергетски
Заменик претседателот на владата и проекти на територија на НП Маврово. Поради не доставување на одговор на
Министерот за животна средина со 04.09.2018 година Фронт 21/42 доставува потсетување за доставување на
барање за пристап до Анекс договорите одговор на дописот до Вадата во врска со Анекс договорите за концесија за
за концесија за Жировница 5 и 6 и Жировница 5 и 6 и отпочнува жалбена постапка.
образложение за истото.
09.10.2018 година Министерството за Речиси една година од потпишување на Анекс договорот и од поднесувањето
животна
средина
и
просторно на барањето за пристап до информации.
планирање овозможува пристап до Анекс
договорите за концесија за Жировница 5
и6
15.10.2018 година Државната комисија Во образложението наведува дека го отфрла поради ненадлежност не
за одлучување во управна постапка и навлегува во пропустите наведени во жалба. На 30.10.2018 Фронт 21/42
постапка од работен однос во втор степен поднесува тужба против решението до Управниот суд против дозволите за
ја отфрла жалбата против дозволите за користење на вода за производство на електрична енергија за МХЕЦ
користење на вода за производство на Жировница 5 и МХЕЦ Жировница 6
електрична
енергија
за
МХЕЦ
Жировница 5 и МХЕЦ Жировница 6
поради недопуштеност
03.01.2019 година МЖСПП објавува повик за прибирање понуди за 22 хидроцентрали меѓу кои и нова хидроцентрала
на реката Жировничка – Жировничка 3
25.01.2019 Фронт 21/42 доставува барање за делумно поништување на повикот со цел изземање на ХЕЦ Жировница
од повикот
06.03.2019 на барање на МЖСПП се одржува состанок со комисијата за спроведување на постапката за доделување
на концесии за хидроцентрали на кој Фронт 21/42 ги изложува причините за барањето за поништување на повикот
за концесија за Жировничка 3
14.05.2019 на својата 135 седница Владата по силниот притисок од јавноста ја прекинува постапката за доделување
на концесија на МХЕ Жировничка 3 која ја започна во јануари 2019 година
23.05.2019
година
Управниот
суд Во образложението Управниот суд се повикува на член 26 став 1 точка 3 од
доставува Пресуда со која ја одбива Законот за управните спорови со кои ја отфрла тужбата затоа што не засега
тужбата на Фронт 21/42 против во правото на тужителот или негов непосреден личен интерес (и покрај тоа
дозволите за користење на вода за што Законот за води многу јасно ја напоменува улогата на јавноста во
производство на електрична енергија за донесување на одлуките за користење на вода за производство на
МХЕЦ Жировница 5 и МХЕЦ Жировница 6 електрична енергија). На 07.06.2019 Фронт 21/42 поднесува жалба до
како неоснована
Вишиот управен суд
Пресуда У-3 бр.639/2018

ДОЗВОЛА ЗА ГРАДБА И ПОСТАПКА ПРЕД ИНСПЕКТОРАТОТ
Во 2018 година, Фронт 21/42 побара пристап до информациите поврзани со дозволата
за градба за Жировничка 5 и Жировничка 6. Согласно доставениот одговор од страна на двете
надлежни институции, Министерство за транспорт и врски и општина Маврово – Ростуше, во
октомври 2018 година за хидроцентралите не е издадена дозвола за градба ниту пак е се води
постапка за добивање на дозвола за градба.

Приказ 13: Одговор од Министерство за транспорт и врски и општина Маврово - Ростуше

Контрадикторно на дадениот одговор од страна на Министерството за транспорт и
врски и општината Маврово – Ростуше, на инвеститорот на 3ти април 2019 година поднел
известување за отпочнување со градба. Фронт 21/42 беше известен за дописот на
инвеститорот од страна на локалното население по што веднаш испрати Пријава за
инспекциски надзор до Инспекцискиот совет како и до Државниот инспекторат за
градежништво и урбанизам, Државниот инспектор за животна средина и Водостопанскиот
инспектор. Од страна на Државниот инспектор за градежништво и урбанизам бевме
известени известува дека општината Маврово – Ростуше, спротивно на дадениот одговор во
октомври 2018 година, има издадено одобрение за градење. УП1 бр.10-990/16 и УП1 бр.10989/16 од 20.03.2017 година. Според ова општината Маврово – Ростуше издала лажна
информација. Во одговорот Државниот инспектор за градежништво и урбанизам не
информира дека одлуката ја донела општината Маврово –Ростуше, претставката ја
препраќаат до општината Маврово Ростуше. Општината сеуште нема постапено.

Приказ 14: Известување од страна на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам во врска со
дозволите за градба за Жировничка 5 и Жировничка 6

Согласно Законот за градење, одобрението за градење престанува да важи доколку
инвеститорот не почне со изградба во рок од две години од денот кога одобрението за
градење станало правосилно. Имајќи предвид дека до нас сеуште не се доставени
документите поврзани со одобрението за градење можно е инвеститорот поднел постои
основано сомнение инвеститорот да поднел известување за отпочнување со градба по
истекот на рокот на важност на дозволата односно на само неколку дена пред истек на рокот.
Ниту градоначалникот на општината Маврово –Ростуше ниту општинскиот градежен
инспекторат нема постапено по претставката.

ВРЕМЕНСКА РАМКА НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА И ДОЗВОЛАТА ЗА ВОДА
20.03.2017 година општина МавровоРостуше издава Одобрение за градба за
зафат, цевководи машинска зграда
04.09.2018 година, „Фронт 21/42“
поднесува Барање за пристап до
информации од јавен карактер во врска
со
дозвола
за
изградба
на
хидроелектрични
централи
на
територија на Националниот парк
Маврово
18.09.2018 година општината Маврово и
Ростуша доставува информации до
„Фронт 21/42“

Одобрението за градење важи две години од денот на издавање на
одобрението.
Одобрение бр.УПбр. 10-990/16 за градба за зафат, цевковод и машинска зграда
за МХЕ Жировница со реф. бр. 6 и Одобрение бр.УПбр. 10-989/16 за градба за
зафат, цевковод и машинска зграда за МХЕ Жировница со реф. бр. 5
Со барањето бараме информација дали е отпочната постапка за добивање на
одобрение за градење и во која фаза е истата, а доколку е одобрена и копија
од издаденото решение и увид во проектната документација за Жировничка
5 и Жировничка 6.

Во одговорот општината известува дека согласно одредбите од Законот за
градење не води постапка за хидроцентралите Жировничка 5 и Жировничка
6 а одобрувањето на градежна дозвола го врши Министерството за
транспорт и врски.
10.10.2018 година „Фронт 21/42“ поднесува Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер, поради недоставување на Одговор на Барањето за пристап до информации од
јавен карактер од страна на Министерството за транспорт и врски
15.10.2018 година Министерството за
Во одговорот Министерството за транспорт и врски наведува дека за
транспорт и врски доставува Одговор на
наведените хидроелектрични централи за локациите со реден број 5 и 6 на
барање бр. 02-9488/2-2018 до „Фронт
река Жировница, не се поднесени барања за одобрение за градење и не се
21/42“
водат постапки за издавање на одобренија за градење.
03.04.2019
година
Инвеститорот Известување до општина Маврово Ростуше со арх.бр.УП1бр.10-990/16 за
поднесува Известување за започнување започнување на градба на малата хидроелектрана Жировница со реф. бр. 6 и
на градба на малата хидроелектрана Известување до општина Маворово Ростуше со арх.бр.УП1бр.10-989/16 за
Жировница со реф.бр. 6 и 5 до општина започнување на градба на малата хидроелектрана Жировница со реф. бр. 5
Маврово Ростуше
05.04.2019 година Фронт 21/42 поднесува Пријава за поведување на инспекциска постапка за МХЕ „Жировница бр.
5“ и МХЕ „Жировница бр. 6“ до Инспекцискиот совет на РСМ; Државниот инспекторат за животна средина; Државниот
инспекторат за градежништво и урбанизам и Државниот водостопански инспектор
18.04.2019 година до Фронт 21/42, Во одговорот, Инспекцискиот совет наведува дека испратен e допис до
Инспекцискиот совет на РСМ доставува директорите на Државниот инспекторат за животна средина и Државниот
Одговор на пријава
инспекторат за градежништво и урбанизам при што побарува од истите да
достават податоци за постапувањето, констатирана состојба и преземените
мерки од нивна страна.
22.04.2019 година Известување од Државниот инспекторат по извршен увид во документацијата на фирмата,
Државен инспекторат за животна односно инвеститорот, констатира дека има пропуст односно координатите
средина
на котите во решенијата за елаборатите се различни од котите одобрени со
анекс договорот за концесија. Понатаму известува дека за увидот поднел
барање бр. 19-1/XIV/91/1 на ден 22.04.2019 година до Управата за животна
средина за одговор и мислење во најкраток можен рок за промените на

координатите за Машинската сала и Зафатот на Вода за наведените
централи со цел ДИЖС правовремено ги превземе сите соодветни мерки.
02.05.2019 година Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам доставува Известување до Фронт 21/42 со
кое не известува дека за хидроцентралите Жировничка 5 и Жировничка од страна на општината Маврово Ростуше
издадени се дозволи за градба на 20.03.2017 година
Решение бр. УП1 бр.10-990/16 за Жировничка бр.6
Решение бр. УП1 бр.10-989/16 за Жировничка бр.5
го препраќа предметот на постапување до општинскиот инспектор за урбанизам и градежништво.
10.06.2019 година Известување за Водостопанскиот инспектор на ден 29.05.2019 година изврши вонреден
извршен инспекциски надзор од страна инспекциски надзор со увид во документација која ја поседува согласно
на Водостопанскиот инспектор при Закон за води и Закон за животна средина со нагласување дека теренскиот
МЖСПП
увид ќе го изврши кога ќе отпочнат градежни работи.
Водостопанскиот инспектор не констатира дека согласно Законот за води на
инвеститорот треба да му се впише времена суспензија ниту пак дека
инвеститорот не поднел барање за измена на дозволата за водно право
согласно новиот анекс договор.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ:
Кампањата „Да го зачуваме синото срце на Европа“
Реките на Балканскиот полуостров се вбројуваат помеѓу најдобро зачуваните
реки низ цела Европа. Во истражувањата спроведени од страна на Еуронатур и Ривервоч, 38% од
Балканските реки сè уште се во својата природна состојба; 40% се во добра состојба, но изменети до
определена мера. Со други зборови, 78% од реките, односно од измерени 80.523 километри должина,
се во одлична или прифатлива морфолошка состојба. Следствено на тоа, тие се сметаат за жаришта
на биодиверзитетот: во Балканските реки живеат 113 загрозени видови риби, од нив 69 ендемични
видови риби се наоѓаат на оваа територија и на ниедно друго место на планетата. Дополнително,
повеќе од 50% слатководни мекотели кои егзистираат во Европа, живеат токму на Балканот.
Но ова “Сино срце на Европа“ е под закана од изградба на поради развојот на хидроенергијата: околу
2.800 хидроенергетски проекти се планираат да се реализираат помеѓу Словенија и Албанија.
Во 2013 година, меѓународните граѓански организации Ривервоч и Еуронатур ја започнаа
меѓународната кампања „Да го зачуваме синото срце на Европа” во соработка со неколку национални
партнерски организации. Целта на кампањата е да се спречи уништувањето на најзначајните реки и
речни корита во Југоисточна Европа, поради неконтролирана изградба на хидроенергетските
проекти. Една од клучните области на интерес е НП „Маврово”. Почнувајќи од 2013 година,
кампањата ги поддржува македонските граѓански организации во нивната борба против изградбата
на хидроенергетските проекти.
Повеќе информации на:
www.front.org.mk
http://www.balkanrivers.net/en/key-areas/mavrovo-national-park
Контакт лице: Александра Бујароска aleksandra.bujaroska@front.org.mk

