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1. Вовед и Информации  

 Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) е четиригодишна инвестициска 

операција, поддржана од Европска Унија и ги користи средствата од ИПА 2 и наменета за 

конкуренција и иновација во Македонија. ПЛРК е менаџиран како Хибрид Труст Фунд и  

составен од четири компоненти, и спроведуван од Светска Банка и Влада на Македонија. 

Проектот ќе обезбеди финансиски инвестиции и градење на капацитети со цел поддршка на 

секторски раст, инвестирање во дестинации и развој на специфична дестинација. На регионално 

и локално ниво, Проектот ќе подржува избрани туристички дестинации во земјата преку една 

комбинација на техничка подршка со цел подобрување на менаџирањето на дестинацијата, 

инвестирање во инфраструктурата и инвестиции во иновации. Инвестициите ќе се реализираат 

преку шема на грант за засегнати страни на регионален туризам како што се општините, 

институциите, НВО и приватниот сектор.  Планот за управување со културно наследство е дел 

од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖСА) кој е изготвен за 

предвидените активности во рамките на проектот “Работилница на филигранот – Ванѓел 

Деребан“. ПУЖСА претставува опис на проектот, технички детали, подрачјето и локацијата, врз 

основа на кои ги оценува ризиците за животна и социјална средина како и ризиците поврзани со 

неподвижно културно наследство. Имплементацијата на мерките за ублажување и мониторинг 

кои ги идентификуваат утврдените ризици и прашања во ПУЖСА е задолжително.  

Нашата компанија изготви проект кој ќе се реализира на локација во стариот дел на градот 

Охрид, во комплексот “Чаршија”.  Сликите подолу се информации за локацијата на проектот. 
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Проектот вклучува уредување на внатрешен простор, на постоечка градба, на која не се вршени 

претходно-наведените работи. Овој проект не вклучува градежни работи од голем обем и 

реализација на истиот не бара дозвола за градба и останати одобренија, поврзани со градежни 

активности во ова централно подрачје на градот Охрид. За реализација на овој проект, нашата 

компанија го изнајмува овој простор, кој е во приватна сопственост. За предвидениот простор за 

изнајмување, односно објектот чиј дел од простор ќе се изнајмува од страна на нашата компанија, 

се обезбедени сите потребни одобренија, решенија и мислења од релевантните институции со кои 

се потврдува исправноста на изградениот објект, неговата стабилност и одобренија за спроведување 

на нашиот проект. Имено, објектот е изграден согласност Одобрението за градба бр.28 УП.-466/18 

од 23.01.2019 год издадено од страна на Министерството за транспорт и врски, како и Решението за 

измени во тек на градба бр.28 УП.466/18-20 од 13.08.2020 година исто така издадено од 

Министерството за транспорт и врски на Р.С. Македонија. Дополнително, за објектот е издадено и 

позитивно Мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка 

заштита на градбата, бр.0807-2169/5 од 06.11.2017 год од страна на Институтот за земјотресно 

инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје, како и позитивно мислење по однос на измените 

за градба, издадено од истата институција на 16.04.2020, бр.0807-593/2. На крај, во прилог на овој 

документ го прикачуваме и одговорот од страна на Националната установа завод за заштита на 

спомениците на културата и музеј-Охрид бр.03-73/2 од 20.01.2020 година (Анекс 1), каде е наведено 

дека овој објект не претставува поединечно заштитено добро и согласно закон, интервенциите за 

внатрешно уредување на истиот, што е предмет на овој потпроект, не претставуваат непосредна 

заштита и не подлежат на законска обврска за добивање на конзерваторско одобрение.    

Подетално главната цел на под-проектот,, Работилница на филигранот – Вангел Деребан” е 

повторно да се создаде работилницата на г-дин Вангел Деребан и да се формира Музејот на 

филигранството со неговите дела. Проектот ќе поддржи пополнување на празнините во 

дестинацијата на Охрид, Струга и околината во однос на активностите и искуствата што можат да 

им се понудат на туристите, како што се: 

 

- Запознавање на туристите со традиционалните занаети; 

- Понуда на уникатни спомени; и 

- Организација на курсеви за филигранска изработка. 

 

Чекорите за спроведување на проектот се следниве: 

 

 

1. Градежни работи за внатрешно уредување на работилницата и музејот. 

 



  

 

Слика 1. Тековна состојба на визба, приземје и први спрат 

 

 



 

 



 

Слика 2. Ситуација на визбата, приземје и прв спрат со новиот дизајн (функционално 

решение) 

 

 

 
 



 
Слика 3. Ситуација на визбата, приземје и прв спрат со мебел со новиот дизајн 

(функционално решение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поставување на опрема 

 

 

   

                                                             Слика 4. Витрина за изложување 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. Витрина за изложување со полици 

 

 

Слика 6. Витрина за носии 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Комода со стакло 

 

 

 



 

 

 

Слика 8. Шкаф 

 

  

 

Слика 9. Комода со фиоки 

 

                                                                                    Слика 10. Информативна табла од стакло 



  
Слика 11. Биро за во работилница 

 

 



 
Слика 12. Мајсторско биро                                                  

 

 

 

 

 

             Слика 14. Клупа                                                 

 

 

 

Слика 13. Кујна                                                                              

 

 



 

Планираните градежни работи според Предмер пресметката се поделени во неколку категории: 

1. Бетонски работи 

 Набавка на материјал и изведба на неносив ѕид од бетон, со глатка оплата од табли, со 

идеална геометриска обработка, со дебелина 12 до 15 см (59,6м2) 

 

2. Подполагачки работи 

 Набавка на материјал и изведба на бетонски под, од феро бетон со метални струганици и 

фуги, за заштита од пукање, со сите потребни припреми, подлоги и завршна обработка и 

набавка на материјал и изведба на лајсни од метална L винкла, црна боја за визбата (58,6м2)  

 Набавка на материјал и изведба на терацо под, со сите потребни подлоги, припреми и 

финална обработка и материјал и изведба на лајсни од масивно дрво, темен орев за приземје 

(45,6м2) 

 Набавка на материјал и изведба на бродски под, во работилница и кујна, со сите потребни 

припреми, подлоги и финална обработка и материјал и изведба на лајсни од масивно дрво 

за кат (44,7м2)  

 

3. Работи од гипс картон 

 Набавка на материјали, транспорт и изработка на спуштен плафон во тоалет, од водоотпорни 

гипс картонски плочи д=1,25см., поставена на сопствена метална потконструкција,со 

исполна од тервол 5см и бандажирање и глетовање на споевите, со предходна подготовка за 

инсталација на скриено осветлување. (135,3м2) 

 

4. Облоги на зидови 

 Набавка на материјал и изведба на ѕидна облога од камен, со малтерисани нагласени фуги и 

изведба на ѕидна парапетна облога од масивно профилирано дрво, светол даб (финално 

обработено, третирано со масла и средства за нијансирање).(94.2м2) 

 

5. Керамичарски работи 

 Набавка, транспорт и монтажа на керамички подни и зидни плочки во санитарен јазол со 

претходно поставена хидроизолација. (46,4 м2) 

 

6. Молерофарбачки работи 

 Набавка на материјали и изработка глетување на ѕидови и плафони со глет маса-полификс, 

со претходно поставување на аголни лајсни на надворешни прекршени ивици. (135,3м2) 

 

7. Електрика 

 Целосно поставување на електрични кабли и поврзување со дистрибутивна мрежа.  

 Комплетно осветлување на сите елементи во музејот и генерално осветлување на просторот.  

 

8. Греење и ладење 

 Набавка на материјал, транспорт и инсталација на комплетен систем за подно греење, 

вклучувајќи комплетно поставување и изолација 



 Набавка на материјал, транспорт и инсталација на топлинска пумпа што работи на 

електрична енергија за греење и ладење, како и целосно поврзување со системот за подно 

греење (MACRW040ZA / PS (E) капацитет на ладење 10,0 kW, капацитет на греење 11,0 kW 

 

9. Занаетчиски работи (ентериер) 

 

 Набавка на материјал, изработка и монтажа на дрвена врата со стаклени делови и излог со   

застаклување, вратички кои се отвараат од внатре, комплет со сиот потребен оков, темен 

орев.  

 Набавка и монтажа на дрвена врата комплет со сиот потребен оков, димензии 80x220см 

 Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување, од метални профили 

со пресек 2x2см, фарбани во црна мат боја, со позадина од темно сина ткаенина поставена 

на позадина табла иверка, со застаклување од сите страни.. 

 Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување, од метални профили 

со пресек 2x2см, фарбани во црна мат боја, со позадина од темно сина ткаенина поставена 

на позадина табла иверка, со застаклување од сите страни, предните стакла со можност да 

се вадат по потреба.  

 Набавка на материјали и изработка на клупа, од метални профили, фарбани во црна мат боја, 

со седиште од природна кожа. 

 Набавка на материјали, изработка и монтажа на витрина за изложување со полици и фиоки, 

корпус, рамка, вратички и фиоки изработени од масивно дрво светол даб (финално 

обработено, третирано со масла и средства за нијансирање). Со застаклени вратички и 

стаклени полици, и позадина од темно син текстилен материјал. Метален украсен оков со 

можност за заклучување. Поставена на соодветна подконструкција за обесување на ѕид.  

 Набавка на материјали, изработка и монтажа на полица, од челичен лим со д=0.5см, фарбани 

со црна мат боја, закачување на ѕид 

 Набавка на материјали и изработка  на комода, од дрво, корпус и фиоки со д=1.6см, фарбан 

во црна мат боја. 

 Набавка на материјали и изработка на работно биро, горен дел од масивно дрво, светол даб 

(финално обработено, третирано со масла и средства за нијансирање), со фиоки со 

профилација за отварање, црн дел со фиоки од медијапан, и ногарка од метални профили 

2x2см, фарбани со црна мат боја.  

 Набавка на материјали и изработка на клупа, од метални профили со пресек 2x2см, фарбани 

со црна мат боја, и површина за седење од медијапан, фарбан со црна мат боја. 

 Набавка на материјали, изработка и монтажа на чајна кујна, корпус, вратички и фиоки од 

медијапан,д=1.6см, фарбан со црна мат боја со меко затварање.  

 

10. Набавка и монтажа на санитарна опрема 

 Набавка и монтажа на 2 WC школки, 2 мијалник со чешма, 2 садопери со чешма и целосна 

опрема и дрвени додатоци. 

 

11. Набавка и монтажа на електрични апарати 

 Набавка и монтажа на LED TVпроектор и канвас и персонални компјутери, опрема за 

кујната (фрижидер, апарат за кафе, фурна итн.). 



Битно е да се напомене дека објектот не е поединечно заштитено добро и не подлежи на на посебен 

режим за заштита, што е потврдено со мислењето издадено од страна на Националната Установа за 

заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид. Исто така, во истото мислење претходно-

споменетата установа, потврдува дека интервенциите за внатрешно уредување во истиот објект не 

подлежат на законска обврска за добивање конзерваторско мислење. Мислењето од оваа установа е 

во пролог на овој План.  

Целта на Планот за управување со културно наследство е заштита, отстранување и намалување на 

негативните ефекти врз културното наследство во согласност со Законот за заштита на културното 

наследство на Република Македонија.  

 

Придобивки од проектот 

Проектот предвидува градежни активности од мал обем, поврзани исклучиво со ентериерно 

уредување на постоечки простор. Овие активности вклучуваат оплеменување на внатрешни ѕидови 

и подови, набавка на мебел за изложбен, продажбен дел и дел за оддржување на обуки, осветлување 

и сл. Дополнително во склоп на проектот се предвидени низа промотивни активности, како 

изработка на панел табли за презентација, подготовка на промотивни материјали, печатење на книга 

и преводи на истата како и организација на промотивен настан кој ќе го означи успешното 

финализирање на проектот и промоција на активностите кои произлегуваат од истиот.    

Институции одговорни за спроведување, управување и администрирање со Планот за 

управување со културно наследство 

Министерството за Култура на Република Македониа и Управа за заштита на културно наследство 

како институција во рамките на Министерството за Култура се одговорни за заштита на 

неподвижното и движното културно наследство во Македонија. Управата за заштита на културно 

наследство и Национална Установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид 

соработуваат во врска со конзервација и развој на културно наследство, како на пр. надлежност да 

постапат законски и да изведуват и да вршат функции во врска со конзервација и пристап до 

културното наследство.  

Проектните работи на Работилницата на филигранот – Ванѓел Деребан, нема да предизвикуваат 

промени во културното наследство во заштитеното подрачје на чаршијата, поаѓајќи од фактот дека 

се во согласнот со Членот 7 од Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за 

културно наследство од особено значење и ќе се обавуваат во согласност со Основниот проект за 

градба, за кој сопственикот на објектот има обезбедено Конзеваторско Одобрение и дозвола за 

градба. Внатрешното уредување на просторот, кое е предмет на овој проект, не подлежи на 

горенаведените Закони и Одобренија.  

 

 

Правни и Институционални рамки   

 
За развој на проектот може да се активираат неколку секторски политике за физичките културни 

ресурси. Подолу се дискутирани главните релевантни закони:   

 

 



 

Законот за заштита на културно наследство  
• Законот за заштита на културно наследство “Службен Весник на Република Македонија“ бр.  20/04 

од 02.04.2004 • Закон за заштита на културно наследство консолидиран текст (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164 / 13, 38/14, 44/14, 

199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16)  
• Закон за ратификација на конвенција за заштита на не интелектуално културно наследство 

(“Службен Весник на Република Македонија“ бр. 59 од 12.05.2006)   

• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 
Република Македонија“ бр. 18 од 25.09.2011   

• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр. 18 од 14.02.2011  
• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр.148/2011   

• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр.23/2013   
• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр.164 од 27.11.2013   

• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 
Република Македонија“ бр.38 од 24.02.2014   

• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр.44/2014   
• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр.199/14,  

• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр.154/15  
• Изменување и дополнување на Законот за заштита на културно наследство (“Службен Весник на 

Република Македонија“ бр.39/16  

  

Член 2  

Согласно Законот за заштита на културно наследство на Република Македонија, културното 

наследство претставува вкупното материјално и иматеријално добра со археолошки, етнолошки, 

историски, уметнички, урбанистички, социјални и други научни вредности, соддржини и функции 
и имат културна и историска важност и поради важноста се заштитени со законт. Културното 

наследство е категоризирано како подвижно и неподвижно.   

  
Законот за заштита на културно наследство воспоставува протокол за сите засегнати страни 

вклучени во активностите за конзервација и управување со културното наследство..  Исто така, 

Законот за заштита на културно наследство предвидува изготвување на План за управување со 
културно наследство кој треба да соддржи предложени мерки и активности за заштита на 

културното наследство како и потенцијални фактори и ризици кои претставуваат ризик за 

културното наследство.    

  

Член 4  

Параграф 1 – Основна цел на законот е заштита на културното наследство во изворна состојба.  

Параграф 2 од Член 4 вели дека пронајдените предмети во текот на градежните работи треба да се 
предаваат до релевантните институции.   

  

Член 6  
Член 6 од Законот за културно наследства наведува дека “ако во текот на градежните работи се 

откриваат археолошки пронајдоци, контракторот/инвеститорот должен е во рок од 3 дена да достави 



извештај до одговорната институција во согласност со Член 129 од Законот за заштита на културно 

наследство. Исто така, конструкторот е должен да ги запре сите градежни работи.   
 

 

Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено 

значење (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.47 од 08.04.2011 година) и Законот за изменување и 

дополнување на Законот за прогласување настарото градско јадро на Охрид за културно 

наследство од особено значење (Службен весник на РМ, бр. 154 од 4.09.2015 година) 

 
Со прогласувањето на споменичката целина „Старо градско јадро на Охрид“, за културно 

наследство од особено значење, се овозможува: 

- трајно зачувување на историските, уметничките, архитектонските, урбанистичките, 
амбиенталните, етнолошките, духовните, социолошките и другите научни и културни вредности, 

како и автентичноста, единственоста, реткоста, разновидноста, интегралноста, староста и други 

својства, содржини и функции, 

- создавање поволни услови за опстанок и задржување на интегритетот на сите податоци што ги 
носи во себе како сведоштво, 

- ширење сознанија за неговите вредности, значење и улога во културната идентификација, 

- оспособување да служи за задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, 
економските, туристичките и другите потреби на граѓаните и 

- спречување на дејствија, појави и влијанија со кои се врши или може да настане оштетување или 

деградирање. 
 

Споменичката целина „Старо градско јадро на Охрид“ настаната во периодот од IV век пред нашата 

ера до XXI век, како културно наследство од особено значење, е добро од општ интерес за Република 

Македонија и ужива посебна заштита во согласност со овој закон, Законот за заштита на културното 
наследство и Законот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот 

регион и друг закон. 

 

ОП 4.11од Светска Банка за Физички културни   
 

Целта на ова процедура е да ги поддржи земјите за избегнување или ублажување на негативните 

ефекти врз физичките културни вредности во текот на развојот на проектите финансирани од 
Светска Банка. Исто така, наведува дека ефектите врз физичките културни ресурси кои 

произлегуваат од проектните активности вклучувајќи ги и мерките за ублажување може да не ги 

земаат предвид или националната легислативи или обврските од релевентните меѓународни 
догорори. Параграф 9 обезбедува водич за изготвување на планови за управување на физички 

културни ресурси.   

 
 

2. Цел на планот   

 

Овој план е дел од Планот за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА).  
 

 

3. Мерки за избегнување, ублажување и намалување на ефекти врз културното наследство   
 

Поради ризик од можни негативни ефекти врз автетичниот изглед на објектите во Чаршијата, како 

што се отстапување од Законот за заштита на културно наследство и Законот за прогласување на 
старото јадро на градот Охрид за културно наследство, за избегнување, ублажување и намалување 

на ефекти врз културното наследство се предлагат следните мерки:   



  

• Усогласување на натписите со легислативата за Чаршијата во Охрид   
• Спроведување на Плановите за Животна Средина, Социјални аспекти и Културно наследство  

 

 

4. Градење на капацитети/подигање на свеста и ангажирање   
 

Сите нестручни лица, пр. ангажираниот персонал во проектот, вработени кај изведувачот и 

вклучени во спроведување на проектот треба да се информираат за физичките културни ресурси. 
Обуката има за цел да им овозможи на нестручните лица идентификување на опасностите врз 

физичките културни ресурси, спречување на оштетување на културното наследство, регистрирање 

и известување за секое културно наследство.      
 

5. Специфични улоги и обврски    

 

Подолу се опишани улогите и обврските на секој член на тимот во спроведување на проектот  
 

Изведувач  

Спроведувањето на овој План за управување со културното наследство е обврска на изведувачот. 
Во текот на изведувањето на градежни работи, во случај на ФКР, изведувачот е должен да ги запре 

градежните активности и да ги извести одговорните институции. Исто така, изведувачот е должен 

да постапи согласно Законот за заштита на културно наследство.  
  

Корисник  

Во врска со Надзорниот експерт за културно наследство, спроведувањето на одредените мерки ќе 

се мониторира од страна на корисникот – т.е. Координаторот на потпроектот. Спроведувањето на 
мерките ќе биде следено пред почетокот на градежните работи, во текот на градежните работи и по 

завршување на градежните работи. 

 

6. Мониторирање и Известување   
Планот за управување со културното наследство во текот на спроведување на проектот обезбедува 

информации за клучните аспекти на проектот за заштита на културно наследство, посебно ефектот 

на проектот и ефикасните мерки за ублажување. Овие информации му овозвможуваат на 
примателот и Светска Банка евалуација на успехот на ублажувањето како дел на следењето и 

овозможува преземање на исправно делување. Поради ова, Планот за управување со културното 

наследство ги идентификува целите за следење и го одредува видот на следење со поврзување со 
оценетите ефекти во Извештајот за Планот за управување со културното наследство и мерките 

опишани во него. Посебно, делот на следење на Планот за управување со културно наследство 

обезбедува а) посебен опис и технички детали на мерките за следење, вклучувајќи ги параметрите 
за мерење, методите кои треба да употребат, зачестеноста на мерењето, границите за откривање 

(каде е соодветно), и дефиницја на границата која ќе сигнализира потреба за поправки; и б) 

процедури за следење и рапортирање за (и) обезбедување на рано откривање на услови за кои треба 

посебни дополнителни мерки за ублажуваање и (ии) обезбедување на информации за ефикасноста, 
прогресот и резултати на мерките за ублажување.   

  

За да се обезбеди посебно влијание врз изведувањето на изведувачот, во договорот за ангажирање 
ќе се вметне соодветна клаузула која прецисно ќе ги наведува казните во случај на непочитување на 

договорените одредби за заштита на животна средина, во форма не неплаќање на одреден дел на 

плаќањето, и вредноста ќе зависи од тежината на прекршокот на договорот. За ектремни случаи, 
договорот ќе предвидува и договор за раскинување.   

 



Координаторот на потпроектот ќе изготви извештај на крај од спроведувањето на градежните 

активности во кој ќе го наведе процесот на мониторирање и ќе извести за резултатите согласно 
Планот за управување на културно наследство.  

 

 

7. Објава  
 

Изготвениот План за управување на културно наследство (ПУКН) ќе биде дел на документацијата 

за наддавање и на договорот со изведувачот (заедно со предмер пресметката) кој ќе биде должен за 
спроведување на предвидените мерки согласно Планот за ублажување. Спроведувањето на ПУКН 

е задолжително за изведувачот.  Координаторот на потпроектот има за обврска следење и евалуација 

на спроведувањето на предложените мерки во рамките на Планот за следење и ги информира 
Изведувачот и Канцеларијата на Проектот ПЛРК/Апликантот. Во согласност со КУЖС, овој ПУКН 

треба јавно да се консултира пред финално одобрение на под-грантот. Откако ПУКН е одобрен од 

експертот на ЕСП и Специалистот од Светска Банка, ќе биде објавен во веб страната на ЕСП 

(КВЗПЕП). Печатена форма ќе биде достапна во ЕСП.  
Спроведувањето на Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти и ПУКН ќе 

обезбедат навремено преземање на предложени мерки и ќе придонесе за спроведување на проектни 

активности без суштински ефекти врз животната средина или културното наследство. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 
 

Активност Очекувани 
ефекти 

Предложени 
мерки за 
ублажување 

Одговорен орган Период на 
спроведување на 
мерката 

Трошоци 
поврзани со 
спроведување на 

мерката 

Општи услови  Усогласување на 
изгледот, бојата 
и другите 
параметри за 
објектите што се 
конзервираат со 
постоечката 

автетична 
документација 

Изведувач 
Координатор на 
потпроект 

  

Обука  Сите нестручни 
лица, пр. 
персоналот 
ангажиран во 
проект, 

вработени кај 
изведувачот ќе 
добијат 
соодветна обука 
за физички 
културни 
ресурси 

   

Поставување на 

натпис на објетот 

Возможни 

негативни 
ефекти врз 
автетичниот 
изглед на 
објектите во 
комплексот 
Чаршија во 
цетралното јадро 

на Охрид поради 
отстапување од 
прописите 
согласно Законот 
за прогласување 
на старото 
градско јадро на 
Охрид за 

културно 
наследство од 
особено значење 
 

Усогласување на 

натписите со 
легислативата за 
Чаршијата во 
Охрид  
 

Изведувач 

Координатор на 
потпроект 

Во текот на 

спроведување на 
потпроектот 

Трошоците 

паѓаат на товар 
на апликантот 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Анекс 1 

 


