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Спомен обележјето кое заблеска во Охрид, на самиот брег од нашето  „Бело Езеро“, 
непосредно до местото каде што илјадници граѓани секоја година чекаат да видат 
кој ќе го извади крстот од Езерото, е симболизација на верата православна  и 
богољубието, но и на душата охридска која ја сочувала оваа вековна традиција на 
фрлање на крстот за Водици низ вековите, од кои поголемиот дел биле мрачни за 
црквата православна. Поставувањето на овој споменик е вечен потсетник на славните 
охриѓани кои го извадиле крстот од Езерото по возобновувањето на манифестацијата, 
но и на оние кои низ годините кога било забрането, верни на верата и црквата, тоа го 

правеле тајно, или во раните мугри пред зората да 
го раздени градот. Обележјето ќе биде и своевиден 
раскажувач на оваа православна охридска 
традиција пред сите патници и намерници кои 
доаѓаат во Охрид во останатите дни, пред и после 
Водици, преку целата година. Искрено се радувам 
што Охрид го доби ова обележје, а на донаторот, 
проф. д-р Ванчо Чифлиганец, кум на Водици  2012, 
кој често е присутен во Охрид и како гостин и како 
инвеститор, од името на граѓаните на Охрид му 
изразувам благодарност што го подари ова дело за 
градот со што се внесе себеси во славната охридска 
историја поврзана со овој голем верски празник -  
д-р Никола Бакрачески, градоначалник на 
Општина Охрид.   

Спомен-обележјето „Богојавление-Водици“ е дар 
за Охрид во чест на најмасовната  прослава на 
празникот на Исусовото крштевање на православниот 
Балкан, што прерасна во атрактивен верско-
туристички спектакл. Идејата за подигнување на 
спомен-обележјето датира од манифестацијата 
Водици Охрид, 2012, кога по изборот од страна на  
Здружението „Богојавление“ да бидам првиот кум 
на Водици што нема охридско потекло,  сакав за  
довербата да возвратам со донација на нов траен 
симбол со кој ќе се овековечи овој значаен празник 
на брегот на Охридското Езеро, каде што е распослан 
балканскиот Ерусалим - Охрид. Богојавленската 
радост со кумството беше круна на благословот од 
традиционалното капење на Водици со мојот син 
Душко во осветените охридски води неколку години 
по ред, што ѝ донесе среќа и бериќет на мојата 
компанија Адора Инженеринг, на вработените, на 
моето семејство и на пријателите. Со тоа  се заокружи 
успехот од мојата макотрпна работа во изминатите 
децении, како резултат на амбициозноста, вербата во доброто и човекољубието, 
што ме води низ животот. Желбата да ја збогатам традиционалната прослава со 
нови содржини, ја поттикна иницијативата за подигнување на спомен-обележје 
што ќе сведочи за еден од најомилените православни празници меѓу охриѓани, 
масовно посетен од гостите и со автентичноста во празнувањето посебно атрактивен 
за туристите кои сакаат да го зачуваат во своето сеќавање и кога ќе заминат од 
Охрид - проф. д-р Ванчо Чифлиганец, ген. дир. на градежната компанија Адора 
Инженеринг Скопје, кум на Водици Охрид, 2012. 
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Богојавленска сцена - мотив од 
постаментот на споменикот

TRADICIJATA NA PROSLAVUVANjE NA  
VODICI-BOGOJAVLENIE VO OHRID 

Големиот православен христијански празник Богојавление е поврзан со Христовото 
крштевање во водите на реката Јордан од страна на св.Јован Крстител Претеча. 
Според преданието, рождението Христово било на 7 јануари, ( според Јулианскиот 
календар), односно на 25 декември (според Грегоријанскиот календар), на Божик, 
во годината на почетокот на нашата христијанска ера, во една овчарска пештера, во 
Витлеем (Израел). Свети Јован Претеча, се верува, дека е роден шест месеци пред 
Христос во една населба меѓу Витлеем и Хеврон. Тој бил современик и роднина на 
Исус Христос. „Јас сум глас кој вика во пустината, Јас Ве крштевам со вода, но 
Оној што доаѓа по мене, посилен е од мене, јас не сум достоен да му ги одврзам 
врвките на Неговите обувки, Тој ќе Ве крсти со Светиот дух и со оган“-порачувал 
св.Јован Крстител кој на еден голем собир, со потопување во реката Јордан, го крстил 
Спасителот Исус, што прерасна во симбол на спасение на грешното човештво. Откако 
се крсти Исус, Му се отворија небесата и Го виде Духот Божји како слегува како гулаб 
и се спушта над него, а  глас од небесата говореше: Овој е Мојот возљубен Син, Кој 
е по мојата воља! Симболиката е во тоа дека Духот Божји слегува само на човек кој 
е  повторно роден, духовно препороден, којшто умрел за гревот и оживеал за Бога. 
Христовото крштевање во Јордан е поврзано со откровението на Светата Троица на 
човештвото со што е покажана тајната на троединото Божјо битие и затоа празникот 
на Христовото крштевање се нарекува Богојавление. Овој празник се нарекува и 
Просвештение, оти со него духот на човекот се просветлува со познавањето на 
најдлабоката божествена тајна, со што се просветлува нашиот разум, се чисти нашето 
срце и се облагородува нашата душа...
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Прослава на 
Водици во 
Охрид во  
1943 год.

Во Охрид и Охридско, Богојавленскиот празник, во народот познат како Водици, има 
долга традиција, поврзана со духовноста и проповедањето на христијанската вера 
во градот кој, според преданието, има 365 цркви за молитви кон Господа за секој 
ден во годината. Во древниот Охрид, каде што Охридското Езеро асоцира на реката 
Јордан каде што се извршил големиот чин на Христовото крштевање, отсекогаш, со 
големи црковни и народни свечености, охридскиот животворен крст од надлежно 
високо црковно лице се фрлал во водите на Езерото со свечен чин со церемонии, а во 
натпревар меѓу многумина млади пливачи, најсреќниот го вадел од водата. На 19-ти 
јануари, на денот кога Исус Христос бил покрстен од св.Јован Крстител, одамнина до 
денес се осветува целото Езеро, кога Спасителот се нурнал во водата за да ги исчисти 
гревовите на светот и излегол како праведник. Верниците полнат во шишиња од 
осветената вода, и со неа се мијат за здравје, а се полева и дел од имотот за бериќет. 
Најсреќниот меѓу пливачите, оној кој го фатил светиот крст, триумфално излегува од 
водата и го носи кај највисокото црковно лице на свеченоста, кој го наградува, а тој 
со својата тајфа ја пее песната „Во Јордание“ - тропарот за крштевањето Христово. 
Фаќачот на крстот потоа, со неговата тајфа, со песни оди по куќите и го обиколува 
целиот град, при што е даруван од верниците со пари и подароци. Оваа традиција 
во Охрид датира од древни времиња, а во 19-тиот век е забележан и обичајот на 
фрлање во Езерото на мажи од различни генерации, облечени, кои се одредувале со 
наддавање со оки вино. 

Според сведоштвата, во 1946 година последен пат бил фрлен крстот во водите на 
Охридското Езеро со јавни Водичарски церемонии, со литија со црковни и градски 
високодостојници кои се движеле на плоштадот и езерскиот брег кај охридското 
пристаниште. Таа година била објавена наредба дека се забранува јавно празнување 
на Богојавление, освен во круговите на црквите и црковните дворови, каде што 
охриѓани ја продолжиле традицијата со симболично фрлање на крстот во казан со 
вода од каде што го извлекувале. Овој обичај се задржал до седумседеттите години 
од 20. век, кога сепак се издвојуваат и храбри потфати за одбележување на Водици во 
Охрид. Познат е случајот кога во 1957 година, Ѓорѓи Арнаудов-Дарката и Андон Бучков 
јавно, пред поголем број граѓани, скокнале во езерските води изведувајќи ја старата 
цремонија на фрлање на крстот во Охридското Езеро. Во годините потоа, верници од 
стариот дел на градот-Варош, скришум, во раните утрински часови го фрлале крстот 
во месноста Сараиште, а во 1973 година, Дарката и Бучко, пеејќи го тропарот „Во 
Јордание“, јавно се искапиле на градското пристаниште  во Охрид, што бил голем 
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Фрлање на крстот  
во Охрид

Дарката и Бучко  
1973 год.

Љупчо Арнаудов-Бубач 
со тајфата (другарите) 

20 јануари 1982 год.

придонес за легализација на фрлањето на крстот во езерските води. Оттогаш, редовно, 
жителите на Варош ја изведувале церемонијата на фрлање на крстот во езерските 
води на Сараиште, без присуство на свештеник, што првпат се случило во 1984 година. 
Во периодот од 1946 до 1990 година, охриѓани Богојавленскиот чин го изведувале 
скромно, но сепак задржувајќи ги обичаите и продолжувајќи ја традицијата, со верба во 
Бога. 

Првата јавна прослава на денот на крштевањето на Исус Христос од страна на 
пророкот св.Јован Крстител, во Охрид, во полн сјај, се случи во 1990 година, по заслуга 
на охридскиот владика Тимотеј, со поддршка на Архиепископот на МПЦ г.г. Гаврил, 
со премолчена дозвола од тогашните власти на Република Македонија за јавно 
празнување на празникот Водици во цела Македонија. Почнувајќи од 19  јануари 1990  
година, секоја година на овој ден, десетици илјади верници од Охрид, Македонија и 
православниот свет, во утринските часови брзаат кон градското пристаниште во Охрид, 
да се вклучат во празнувањето. Граѓаните ги пречекуваат литиите кои со црковните 
лица и верниците доаѓаат од кај црквата Света Богородица Каменско, заедно со 
литијата од црквата Свети Ѓорѓија, кои дефилирајќи низ чаршијата се спојуваат 
со литијата која доаѓа од кај црквата Свети Никола Ѓеракомија кај пристаништето. 
Митрополитот Тимотеј, на брод во езерските води, во придружба на свештеници 
на Дебарско-Кичевската Епархија, го изведува големиот Богојавленски Водосвет 
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на Охридското Езеро, со пеење на тропарот „Во Јордание“, го фрла светиот крст во 
езерските води и по него скокаат стотици млади момчиња со нивните тајфи од цела 
Македонија, како и од странски држави. Насобраниот народ ја следи церемонијата, 
се дели топла ракија, се пее, луѓето се исполнети со радост и Богојавленска среќа. 
Фаќачот на крстот на Водици е пречекан во секоја куќа и даруван во секој православен 
дом во Охрид, а верници од сите возрасти се капат за здравје долж целото езерско 
крајбрежје.  

Во организацијата на граѓанскиот дел од прославата на Богојавление од 2002 година 
е вклучено и Здружението за целосна афирмација на МПЦ „Богојавление“ од Охрид, 
предводено од повеќемина ентузијасти, со цел да се збогати традицијата со нови 
содржини и празнувањето на Водици во Охрид да прерасне во централна, најмасова 
прослава на православниот Балкан. Раководството на здружението „Богојавление“, на 

Избор на кумовите на Водици, 2014, Никола Бакрачески 
градоначалник на Охрид и стопанственикот Сашо Симески 

Фаќачот на крстот Петар Рупески со 
тајфата-Водици 2014 год.

Прво јавно празнување на Водици во Охрид во 1990 год.

Браќата Јован и Климе Лоте 
традиционално скокаат на Водици 

во Охридското Езеро
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4 декември, на  право-
славниот празник Вове-
дение на Пресвета Бого-
родица Пречиста, секоја 
година го избира кумот 
на манифестацијата, кој 
кумството, ритуално, од 
стариот кум го презема на 
17 јануари. Во последните 
години некогаш има и не-
колку кумови на манифе-
стацијата. Прославата е 
збогатена со песна и му-
зика, во која се вклучени 
кафулињата и рестора-
ните, како и хотелите во 
Охрид, кои во деновите за 
Водици нудат популарни 
пакет-аранжмани со по-
пуст. 

Водичарската прослава 
продолжува на 20 јануа-
ри, празникот посветен на 
св.Јован Крстител, кога во 
минатото престанувала 
забраната за лов и започ-
нувал слободниот рибо-
лов, ден кога според кажу-
вањето, рибарите тајно го 
фрлале и извлекувале кр-
стот со што празникот се 
одржал во Охрид, а потоа 
рибарите ритуално секоја 
година се капеле, на кои 
подоцна им се придружи-
ле и голем број граѓани. 
Традицијата на масовно 
зимско капење на 20 ја-
нуари во Охридското Езе-
ро се негува и ден денес, 
кога се организира трка по 
буриња со вино, се вари 
рибина чорба во огромен 
казан, се служат плашици, 
се организира изложба на 
риболовен алат...

Рибина чорба за Гинис 

Кумови на Водици-Охрид во 2012, 2013 и 2014 год.
проф. д-р Чифлиганец, Ѓоргоски и д-р Бакрачески  

Пливачки натпревар по буриња со вино
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FA]A^I NA SVETIOT @IVOTVOREN KRST NA 
BOGOJAVLENIE VO OHRIDSKOTO EzERO:  

Димче Гоџо, Методи Пендовски, Ѓорѓи Филев, Миле Поп Стефанија, Кузман Поп 
Стефанија, Владо Маленко, Миле Рупе, Ѓорѓи Арнаудов-Дарката, Анастас Чочегов, 
Јосиф Караѓуле, Наум-Наљо Наумоски, Павел Алач. Наум Матоски, Наум Спироски, 
Наум Чукале, Коста Рилков, Здравко Лоте, Ѓорѓи Билјаноски, Томо Пероски, Љупчо 
Маслов, Симе Караѓуле, Љупчо Арнаудов, Оливер Спироски, Љупчо Малезан, Наум 
Спространов, Јован Лотески, Тони Бојаџи, Илче Каневчев, Васко Павлески, Јован 
Рилков, Јован Бабаче, Јован Арнаудов, Филип Наумов, Митко Топенчаров, Климент 
Наумов, Петар Рупески, Драган Наумоски, Јован Делов, Петар Рупески, Владо 
Попески, Митко Ристески, Климчо Завојче. 

-Желбата да им се оддаде почит на сите фаќачи на светиот крст во водите на 
Охридското Езеро на празникот Богојавление-Водици, ја поттикна идејата за 
подигнување спомен-обележје од и за православниот народ, кој ќе го симболизира 
омилениот празник -вистинска гордост на охриѓани кои традицијата на празнувањето 
на Христовото крштевање ја сочувале од древни времиња до денес. Споменикот 
што го симболизира „Фаќачот на крстот“, кој излегува од осветените езерски води кај 
охридското пристаниште, токму на местото каде што се одвива црковно-народната 
масовна прослава на Водици во Охрид, е претстава со која може да се поистовети 
секој православен верник од Охрид, Македонија и православието, како и секој 
христијанин во светот. Тоа се случи и со проф. д-р Ванчо Чифлиганец - кум на Водици 
во Охрид, во 2012 година, кој даде иницијатива за подигнување на споменикот 
за Богојавление, што со негова целосна донација и, пред сè, со голема љубов и 
посветеност, се реализира заедно со здружението „Богојавление“, во соработка со 
Општина Охрид. Со тоа, Водичарското празнување доби свој симбол во балканскиот 
Ерусалим-Охрид. - Димитри Пендовски, потпретседател на здружението 
„Богојавление“ - Охрид.  

Различни генерации фаќачи на крстот на Водици во Охрид
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На иницијатива на здружението „Богојавление“ - Охрид, Советот на Општина Охрид, 
на 27 јануари 2012 година, едногласно донесе одлука за подигнување на спомен-
обележје на тема Водици во центарот на Охрид. Како локација за споменикот беше 
одреден крајбрежниот појас кај градското пристаниште, каде што секоја година, на 
19 јануари, стотици капачи се фрлаат во осветените езерски води и најсреќниот го 
вади светиот крст од Охридското Езеро. Постапката за подигнување на споменикот 
ја водеше и координираше Одборот за подигнување на спомен-обележје за Водици, 
формиран од Советот на Општина Охрид, со претставници на локалната самоуправа, 
МПЦ - Дебарско-Кичевска епархија, Заводот за заштита на споменици на културата 
и Музеј Охрид и донаторот на споменикот, кумот на Водици Охрид, 2012, проф. д-р 
Ванчо Чифлиганец. Одборот во текот на 2012 година распиша два конкурса за избор 
на најдобро идејно решение за изработка на скулптурата посветена на Водици и како 
најсоодветно  беше избрано идејното решение на академскиот скулптор  м-р Ангел 
Коруноски од Велес. 

Осветување на камен-темелникот на споменикот за Водици
31 јануари 2014 година – Градско пристаниште Охрид 

-Општина Охрид доследно ја поддржа иницијативата за 
подигнување на спомен-обележјето за Водици, при што беше 
вклучена во сите фази, од носење на одлуките за локациското 
решение, во изборот на најдоброто идејно решение и 
реализацијата на овој проект. Изразувам благодарност до 
донаторот на споменикот, проф. д-р Ванчо Чифлиганец, кум 
на овој многу значаен христијански празник во 2012 година, 
со надеж дека тој ќе стане препознатливо спомен-обележје на 
Охрид, со кое ќе се соживееме и ние и генерациите кои доаѓаат 
по нас - Гордана Коњановска, претседател на Советот на 
Општина Охрид.

PODIGNUVAWE NA SPOMEN OBELE@JE
,,BOGOJAVLENIE-VODICI" 



10

-Како автор имав огромен предизвик и задача да 
одговорам на барањето придружено со неколку круцијално 
возвишени моменти, почит кон чинот на фаќањето на 
крстот,  како  неверојатен херојско-верски акт и почит кон 
вечната христијанска колевка - Охрид. Одговорив со едно 
ликовно решение во кое доминира екстазата во моментот 
на фаќањето на крстот потпомогнато од Бога, а за да го 
истакнам возвишувањето употребив „Figura serpentina-
ta“, слично на „contraposto“ со поголема динамика. Преку 
изразување со спирала која завршува со крст во раката 
на момчето, покрај оправданоста од ликовен аспект, за 
мене беше важно скулптурата да има и мој авторски печат 
кој е докажан преку мојата импресионистичка моделација 
за глорифицира`ње на чинот на создавање на форма. 
Вообичаено работам поекспресионистички, но во ова 
дело, за да ја изразам нашата животна енергија - „водата“ пред сè, со многу искреност, 
употребив многу поситни импресионистички, па дури и поинтилистички потези со цел 
да добијам ефект на натопеност и асоцијација на капач.- м-р Ангел Коруновски, 
автор на скулптурата посветена на Богојавление во Охрид. 

Изградба на постаментот на спомен-обележјето 
Богојавление - Водици Охрид, 2014 
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Спомен-обележјето Водици е скулптура 
со претстава „Фаќач на крстот“, излеана 
во бронза, висока три метри, што го 
симболизира извлекувањето на светиот 
крст од езерските води на празникот 
Богојавление во Охрид. Скулптурата 
е поставена на постамент висок два 
метра, изработен од рељефен камен-
мермер со христијански мотиви и 
сцени на светиот крст и празникот 
Богојавление. 

-На постаменталниот дел од споменикот, фронтално 
е претставен крст, со два ангела од едната и од 
другата стана кои држат во рацете копје, односно 
трска со сунѓер - елементи кои биле присутни 
при Христовото распетие. Над крстот е испишан 
тропарот на празникот Богојавление, познат меѓу 
народот и како Водици. Во заднината е претставено 
Кршението на Господ Исус Христос од страна 
на светиот Јован Крстител во водите на реката 
Јордан. Двете претстави се споени со специфична 
ранохристијанска бордура чија испреплетеност, 
но и кружните завршетоци, ја означуваат вечната 
заедница со Творецот кон која човекот треба да се 
стреми. - Архиепископ Охридски и Македонски г.г. 
Стефан  
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Просторот околу споменикот е партерно и хортикултурно уреден и со скалишен 
простор скалесто  е споен со крајбрежниот појас на Охридското Езеро, со цел ова ново 
обележје да се вклопи во уникатната природна убавина и непроценливото културно-
историско наследство на Охрид. 



-Спомен-обележјето „Фаќач на крст“ 
го заслужуваат сите генерации 
охриѓани кои биле и се дел од 
манифестацијата Богојавление-
Водици, по која Охрид е познат во 
светот, кај  православните верници и 
туристите кои се привлечени во Охрид 
од оваа верско-туристика атракција, 
што внесува посебна убавина и 
магичност во зимскиот период на 
охридското крајбрежје. Покрај верско 
и духовно обележје, верувам дека ова 
единствено  вакво спомен-обележје 
во овој дел од православието ќе биде 
меѓу најфотографираните симболи на 
Охрид, што заедно со монументалните 
споменици од богатата историска и 
културна ризница на вечниот Охрид, 
градот под заштита на УНЕСКО, 
како слика и жив спомен ќе патува 
насекаде низ светот - проф. д-р Ванчо 
Чифлиганец, кум на Водици Охрид, 
2012 
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Со изборот на д-р Ванчо Чифлиганец за кум на Водици Охрид, 2012 сакавме да 
покажеме дека манифестацијата Богојавление не е само од Варош и не е само 
охридска, туку на сите охриѓани и граѓани од другите градови од Македонија, како и 
на гостите кои за оваа зимска атракција доаѓаат во Охрид. Кумот, д-р Чифлиганец, 
со многу љубов, ентузијазам и искрена посветеност, внесе многу нови содржини 
во прославата на верскиот празник Водици. Со тоа продолжи и се збогати оваа 
древна традиција во чија организација здружението „Богојавление“ се вклучи 
пред 13 години откако манифестацијата стана јавна, со цел оваа најмасовна 
прослава на Богојавление во Македонија да стане централна прослава на Водици 
на православниот Балкан. - Љупчо Арнаудов, претседател на Здружението за 
целосна афирмација на МПЦ „Богојавление“ - Охрид.  

 

NASTANI POVRzANI SO PODIGNUVAWETO NA  
SPOMEN-OBELE@JETO BOGOJAVLENIE-VODICI VO OHRID: 

Преземање на кумството на 
Водици - проф д-р Ванчо 

Чифлиганец. 
Црква Свети Никола 

Ѓеракомија - Варош, Охрид
17 јануари 2012
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Во 2012 година, кумот на Води-
ци Охрид, 2012, проф. д-р Ванчо 
Чифлиганец, ги стипендираше 
студиите на двајца талентира-
ни студенти од Охрид, Христина 
Шалкоска и Дарко Домазетоски. 
Христина и Дарко, за кои стипен-
диите беа голема чест и поттик, 
награда за амбициозноста, вло-
жениот труд и работа, посакаа 
оваа традиција да продолжи и од 
другите кумови на манифеста-
цијата Водици во Охрид. 

Кумот на Водици Охрид, 2012, 
проф. д-р Ванчо Чифлиганец, и 
кумот на Водици Охрид, 2014, 
д-р Никола Бакрачески, градона-
чалник на Охрид, во соработка 
со Црвениот крст-Охрид поде-
лија повеќе од 300 хуманитарни 
пакети на социјално загрозените 
семејства од Охрид и Дебрца на 
четири хуманитарни акции во те-
кот на 2012 и 2014 година, со цел 
сите граѓани да ја почувствуваат 
среќата на празниците. 
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Прослава на Водици со 
десетици илјади верници 

и гости на градското 
пристаниште во Охрид

19 јануари 2012 

Митрополит Дебарско-Кичевски 
Тимотеј, кумот на Водици Охрид, 2012,  

проф. д-р Ванчо Чифлиганец и фаќачот 
на крстот, Митко Топенчаров,  

на 19 јануари-Водици, 2012, Охрид 

Претседателот на Република Македонија, 
д-р Ѓорѓе Иванов, со кумот на Водици 

Охрид, 2012, проф. д-р Ванчо Чифлиганец 
и среќниот фаќач на крстот   

Митко Топенчаров

Групно крштевање на Водици
19 јануари 2012 во осветените води 

на Охридското Езеро, со благослов на 
кумот, проф. д-р Ванчо Чифлиганец, што 

дари бериќет од венчавки и крштевки
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-Капењето на Водици во 
осветените македонски-

охридски води носи 
среќа и здравје. Им 

порачувам на сите, на 
луѓето во зрела возраст 
како мене, но особено 
на младите генераци, 
да ја почувствуваат 

благодетта од капењето во 
охридскиот богојавленски 
водосвет, зошто мене тоа 
ми ги донесе најсреќните 
и најуспешни години во 

животот.
проф. д-р Ванчо 

Чифлиганец, кум на 
Водици Охрид, 2012 

Тимот на вработени 
во Адора Инженеринг 

традиционално се капеше 
на Водици во осветеното 
Охридско Езеро во 2012, 

2013 и 2104 година 

Традиционално зимско 
капење 

19 јануари 2012 - Водици 
Охрид 
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Традиционалното празнување на Водици во Охрид секогаш било и е почестено со 
почит и присуство на првите луѓе кои ја воделе и ја водат Република Македонија и со 
странски дипломати во Македонија

м-р Никола Груевски, 
претседател на Влада на Р.М.

д-р Ѓорѓе Иванов,
претседател на Р.М.

Бранко Црвенковски,
поранешен претседател на Р.М.

Трајко Вељаноски,
претседател на Собрание на Р.М.

Борис Трајковски,
поранешен претседател на Р.М.

Ерван Фуере,
поранешен амбасадор на ЕУ во Р.М.
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Света Софија

Самоилова тврдина

Свети Наум Охридски Свети Јован Канео

Музеј на Вода-ГрадиштеМузеј Робевци-Охрид

Споменик   
Свети Климент Охридски

Споменик  
Свети Наум Охридски

Споменик
Свети Кирил и Методи

Спомен-обележје
„Богојавление-Водици“

Свети Климент и Свети 
Пантелејмон-Плаошник

Свети Јован Крстител
Скопје

Билјанини Извори

Антички театар Горна порта

Света Богородица Перивлепта

zNA^AJNI zNAMENITOSTI VO OHRID



Тропар на Светото Богојавление што се пее на Водици 

Vo Jordanie k’r{~aju{~esja tebe Gospodi, 
troi~esko i javilsja poklonenie, 

roditele vo glas svidetelstvova{e tebje, 
vozqubena gotja sina imenuja, 

i duh vovidwe golubiwe, 
izvestova{e sloveselje utvr‘denie, 

javqaj se Hriste Bo‘e, 
i mir prosve{tej slava Tebje....

Проектот го изработи и градежните работи на постаментот на споменикот ги изведе  
„Адора Инженеринг Скопје“

Рељефниот дел на постаментот од мермер го изработи „Крин КГ Прилеп“
Скулптурата „Фаќач на крст“ е авторско дело на Ангел Коруновски, академски скулптор од Велес 

Скулптурата „Фаќач на крст“ е излеана во леарница „Панко“- Скопје
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