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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

КАКО ЖИВЕЕ ПЕШТАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА

Селото Пештани се нао-
ѓа на брегот на Охрид-
ското Езеро, на оваа 

локација постои со векови. 
Во 1537 година тоа е спом-
нато во турските дефтери. 
Тогаш  прв пат бил направен 

Долго време селото Пештани постоело ка-
ко месна заедница и како таква функ цио-
нирала во рамките на Општина Охрид. Со 
новиот Закон за локална самоуправа од 2002 
година месните заедници се укинати како 
правно лице. Како сега Општината Охрид ќе 
се грижи за Пештани и за неговиот развој, 
кога формално-правно е укината месната за-
едница, а во 1998 година нејзините про сто-
рии биле префрлени во сопственост на Оп-
штината, кога биле и продадени, што значи 
дека пештанчани немаат каде да се срет ну-
ваат и да дискутираат за животот на селото. 

Во периодот кога Пештани не било дел од 
охридската Општина, имало и најзначителен 
динамичен развој.

и попис на неговото насе-
ление. Инаку, селото постои 
уште од античко време, кај 
Градиште се најдени наоѓа-
лишта кои датираат од нео-
литот. За Пештани е значајно 
тоа што уште од XIX век е 

единственото село од тој ре-
гион, во кое имало на селе ние 
со мешен етнички со став, тур-
ски и македонски фа милии 
живееле заедно. По Втората 
светска војна од се лото се исе-
лиле и по след ни те две тур-
ски фамилии. Ме ѓутоа, тоа 
време е посве до чено со ре-
ликтите од нив на та култура, 
џамијата, кула та и анот. Тие 
се урнати по не за висноста 
на Република Ма кедонија и 
на нивно место се изградени 
трансформатор за електрич-
на енергија, су пермаркет и 
нов хотел. Ина ку, Пештани ка-
ко адми ни стра  тивен центар, 
како по се бна општина пос-
тое ло уште меѓу двете свет-
ски војни, но и во еден пе ри-

од во тогашна Соција лис тич-
ка Република Македонија. Од 
1952 до 1957 година постое-
ло како центар на галичичка 
Општина. Од 1955 година би-
ло составен дел на охри д ска-
та Општина, а од 1965 година 
почнала ин тензивната ур ба-
низација на селото и тоа е пр-
во село кое имало урба нис-
тички план во оваа држава. 
Инаку, развојот на селото е 
по  врзан со раз војот на индус-
тријата во Ох рид, со отво ра-
њето на хо телот "Десарет" во 
1975 го ди на, така што од 1980 
година гравитира кон раз во-
јот на туризмот. Меѓутоа, од 
1991 го дина селото е во кон-
стант на криза. Во него живеат 
1.326 жители и тоа всушност 
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е кон стантно население, од-
носно статистички гледано 
бројот на населението со го-
дини на зад е ист. На пример, 
толкав бил бројот на насе ле-
нието и во Пописот од 1951, 

1961, 1971 година и наваму, за 
раз лика од другите села кои 
гра витираат околу Пештани, 
зна чи, Љубаништа, Трпејца, 
Коњ  ско, Елшани, кои по бро-
јот на населението про паѓаат.

УПРАВУВАЊЕ

Според истражувањето на 
ЕУРОПА Иницијатива (цел се 
социоекономските истра жу-
вања, давање релевантни из-
вештаи за состојбите и пре-
пораки како нештата би тре-
бало да изгледаат), во селото 
Пештани има 395 дома ќин-
ства, гласачкото тело изне су-
ва 1.160 гласа, од кои 349 се 
вработени, а 188 лица се не-
вработени. Процентуално не-
вработеноста во ова село е 
помала отколку што е ге не-
рално на територијата на Ох-
рид. Ситуацијата е по до бра 
во селото отколку што е про-
сечната во Општина Ох рид. 
Сепак, селото има пре многу 
поврзаност со градот Охрид. 
"Охрид Турс", кој е со седиште 
во Охрид, го по се дува хо те-
лот "Десарет", кој е сместен 

должник, загубар од сите оп-
штини во Македонија. Десет 
милиони евра изнесува нив-
ниот долг поради колекторот 
и градежните работи кои се 
прават за тој да се заврши. 

Кога станува збор за уп-
равувањето на Пештани, тоа 
долго време постоело како 
месна заедница и како таква 
функционирала во рамките 
на Општината Охрид. Со но-
виот Закон за локална са мо-
управа од 2002 година мес ни-
те заедници се укинати како 
правно лице. 

"Она што нас нè загрижува 
е како сега Општина Охрид 
ќе се грижи за Пештани и за 
неговиот развој кога фор мал-
но-правно е укината месната 
заедница, односно во 1998 
година нејзините простории 
биле префрлени во соп стве-
ност на Општина Охрид, кога 
биле продадени, што значи 

ЧАНИ НЕМААТ 
ТАВНИК ВО СОВЕТОТ 
 НА ОХРИД во Пештани. "Ох ридска тр го-

вија" има свој маркет во се-
лото, како дел од нејзиниот 
синџир про да вници. "Охрид-
ска пастрмка" го држи риб-
ниот ресторан, кој сега не 
работи, меѓутоа е во цен та-
рот на селото. "Ре мис", гра-
деж  на фирма, сега под кон-
цесија го има кампот Гра-
диште. Кога ста нува збор за 
животната сре дина, колек-
торот кој требало да биде 
изграден до 1985 го дина, сè 
уште не е завршен и селото 
Пештани се смета ка ко нај-
голем загадувач на Ох рид-
ското Езеро, заедно со гра-
дот Поградец, Албанија. Ина-
ку, завршувањето на ко лек-
торот од потегот "Ме тро пол" 
до Пештани претставува ос-
нова за банкрот на Оп шти-
ната Охрид. Таа е најголем 

дека тие немаат каде да се 
сретнуваат и да дискутираат. 
Кога Пештани не било дел од 
охридската Општина, имало 
најзначителен динамичен 
развој. Функционирало како 
второстепен систем на ло-
кална самоуправа. Тогаш би-
ла отворена амбуланта и се-
лото се грижело за своите 
потреби. Во периодот меѓу 
1963 и 1990 година, кога мес-
ните заедници учествувале 
како тело, орган, совет на 
мес ни заедници во оп шти-
ната, се граделе хотели, се од-
лучувало за тоа да се гради 
ново училиште, селото се ур-
банизирало. Меѓутоа, по 
укинувањето на месната за-
едница, Општината ги про-
дала просториите на месната 
заедница. Тоа се случило по 
1996 година и сега нема ни-
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каков слух за проблемите на 
пештанчани. Но, за едно село 
да преживее, тоа треба да 
стане град. Според урба нис-
тичкиот план, Пештани не ли-
чи на село. Ако се направи 
споредба со Трпејца и со Љу-
баништа, тие речиси се по-
лумртви села и во смисла на 
бројот на жителите и во сми-
сла на сервисите кои ги има-
ат. Последните училишта им 
се затвораат и децата се тран-
сферираат да учат во Пеш та-
ни. Околните села природно 
гравитираат кон него. Пеш-
тани има амбуланта, поли ци-
ја, училиште, станува адми-
нистративен центар на сите 
околни села, но сепак не го-
виот развој е поврзан со пре-
раснувањето во мал град. 
Сега локалните власти не се 
грижат за руралните сре ди-
ни", велат од Иницијатива 
ЕУРОПА.

ПРЕЖИВУВАЊЕ

Пештани е единствено се-
ло кое има детален урба нис-

тички план и во минатото нај-
многу се вложувало во него. 
Трпејца и Љубаништа имаат 
само урбана документација, 
односно забележано е она 
што постои. Значи, целиот ра з-
вој во претходниот си с тем се 
базирал на некаков план, 
петгодишен, триго ди шен ур-

банистички план и за тоа Пе ш-
тани добива нај мно гу внима-
ние на ова крај бр ежје. Ме ѓу-
тоа, сега пеш тан чани ед но с-
тав  но немаат мож ност за ни-
какво влијание во Општина 
Охрид, бидејќи во селото има 
околу 1.000 гла  сачи (а во се-
вкупното гла сач ко тело на Ох-

рид има око лу 50.000 гла са-
чи), значи си те селани и да 
гласаат за еден човек, за една 
партија, тие сепак не можат 
да обез бедат свој прет став-
ник во Со ветот на градот. 

Во летниот период Пеш-
тани живее од туризмот, а дел 
од населението е вработено 
во јавната адми нистрација. 
Според проценките, едно се-
мејство, кое има поголема 
куќа, на два ка та, може да 
има од 2.000 до 7.000 евра 
заработувачка, ако сите лег-
ла со кои располага  се из да-
дени во деновите кога е се-
зона, а туристичкиот "шп иц" 
трае 20 дена. Она што за гри-
жува е нелегалното кон стан-
тно рибарење, во целиот прет -
ходен период. Тука е нај дла-
бокото место во це ло то Ох-
ридско Езеро и во зим скиот 
период во овој дел доа ѓа 
пастрмката за да пре зими. 
Тогаш е полесно да се лови, 
но лесно ја ловат и во ме се-
ците кога се мрести. Вс уш-
ност, тоа е дел од нивното 
преживување.  

НЕФУНКЦИОНАЛНИОТ КОЛЕКТОР


