
Врз основа на член 88 став 1 и 2 , член 89 став 1, 2  и 3,  член 135 став 5 од Законот за 
Заштита на природата (�Службен весник  на Република Македонија� бр. 67/04) и член 3 
став 1 од Законот за Јавните претпријатие (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96 и 9/97), Владата на Република Македонија на седница одржана на 13.10.2005 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ �ЈАСЕН� � СКОПЈЕ 

 
Член  1 

Се основа Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
�ЈАСЕН� � Скопје. 

 
Член  2 

Јавното претпријатие работи под фирма: Јавно претпријатие за управување и заштита 
на повеќенаменското подрачје �ЈАСЕН� � Скопје. 
Скратен назив на фирмата е: ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � СКОПЈЕ. 
Седиштето на претпријатието е во Скопје. 
 

Член  3 
Основна дејност на претпријатието е заштита на природата, спроведување на економ-

ските активности, унапредување и користење на природното богатство во повеќенамен-
ското подрачје. 
Покрај основната дејност од став 1 на овој член, ЈПУЗПП  �ЈАСЕН� � Скопје ги  врши 

следниве дејности: 
92.52/3 заштита и користење на архитектонско богатство; 
92.53 дејност на ботанички и зоолошки градини и други природни резервати; 
01.50 лов, траперство, обновување и одгледување дивеч, вклучувајќи ги и соодветните ус-

лужни активности ; 
02.01 одгледување, користење и заштита на шуми; 
02.02 услуги во одгледувањето и користењето на шумите; 
05.01 улов на риба; 
05.02 дејност на мрестилиштата и рибарските фарми; 
20.10 производство на режана граѓа: импрегација; 
51.53 трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема; 
52.11 трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун ЈПУЗПП 

�ЈАСЕН� � Скопје; 
52.12 друга трговија на мало во продавници со мешовита стока; 
55.21 младински одморалишта и планинарски домови и куќи; 
55.21/2 планинарски домови; 
55.23 друг вид сместувања, неспомнато на друго место; 
55.30 угостителски објекти за исхрана; 
55.30/2 услуги на други угостителски објекти  и 
63.30 дејност на патнички агенции и туроператори; дејности што се однесуваат на ука-

жување помош на туристи, некласифицирани на друго место. 
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Член  4 
ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје, дејностите од член 3 на оваа одлука ќе ги врши во рамките 

на претходно утврдените граници за Шумски резерват �Јасен� � Скопје, ООЗТ на Управа-
та за Национални паркови кои се протегаат: 
Исток: Од манастирот Св. Андреја границата оди во правец на исток по самиот гребен 

до билото над селото Св. Петка, од тука свртува во правец на југозапад на кота 785, потоа 
минува низ котите Лочи (карта), 1104 (Р�бљак), го пресечува патот Нова Брезница-Рудина 
на 2.5 км источно од тригонометарот 1189 (Црвен Камен), од каде оди во правец на југ и 
го сече стариот пат Нова Брезница-Кула над последните колиби во месноста Дервен Дол. 
Од тука границата оди по стариот пат за Кула до првиот дол источно од Кула, од каде гра-
ницата оди по билото, минува низ месноста Копље и излегува на кота 1743, од тука мину-
ва низ кота 1656, од каде се спушта во правец на Патишка Река, која ја пресечува над село-
то Патишка Река кај што патот од Боро Поле се спушта во долината на Патишка Река. Од 
тука границата оди во правец на југоисток на кота 2061 (Бреза). Потоа границата свртува 
во правец на југ и минува низ тригонометарот 2353 (Убава), тригонометарот 2473 (Кара-
џица), од каде се спушта на поредот изнад кота 1323 (Глибеш на Боро Поле). 
Југ: од местото каде што границата на Боро Поле се доближува до поредот истата оди 

во правец на северозапад по самиот поред до местото каде што селскиот коњски пат из-
легува од шумата во пасиштето Боро Поле. Од тука границата оди во правец на југоза-
пад по патот, минува низ котата 1410 и излегува на Сенокос, од каде свртува во правец 
на северозапад и излегува на највисокиот врв југозападно од селото Тажево. 
Запад: Од највисокиот врв југоисточно од селото Тажево, а северно од кота (Дрободи), 

границата оди во правец на северозапад по билото што се наоѓа од десната страна на село-
то Тажево и Брезница, преку кота 1233, преку тригонометриската точка 1125 на месноста 
Поча од кота 1052: од кота 1052 по ридот до тригонометар со надморска висина 827 Кос-
матов Рид од каде по срт од рид Суварец се спушта во река Треска, сртот по ридот Велја 
Преслап (од река Треска, тригонометар со н.в. 842 метри и сртото на ридот Мочалиште 
тригонометар со н.в.1117 и 1436м. 1548, 1426 и 1797м.) месноста Ѓури и Исакут и сртот по 
ридот (тригонометар со н.в. 754 и 948м), до месностоста Јасика тригонометар со н.в. 1374 
м., Чука ( од месноста Јасика со тригонометар со н.в. 1374 м.,  тригонометар со н.в. 1073 
м) до долот Оча, по срт од ридот Врв Брикул тригонометар со н.в. 1238, тригонометар со 
н.в. 783 и преку Крстава Чука тригонометар со н.в. 1184и Крстец Тепе.     
Север: Од тригонометар 1401 Крстец Тепе  границата оди во правец на североисток по 

самото било на Осој, минува преку котите 1372, 1293, 1354, тригонометарот 1368, од кота 
1263 границата се спушта спрема реката Треска   кај манастирот Св. Андреа од таму оди 
на исток и преку запад по самото било на кота 785. 
Имотот кој се наоѓа во с. Катланово � Скопје, на К.П. 484/3, 484/4, 584, 585, 586, 587, 

589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596/4, 596/6, 596/7, 913, 914, 919 под објект, 919 /6, 919/1, 
919/2, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 947/4 и 974 под објект на К.О. Катланово � Скопје. 
Објектот кој се наоѓа на К.П. 4933 и 4934/3 на К.О. Кисела вода 1, на ул. �Сава Коваче-

виќ� б.б. � Скопје. 
Бараката бр. 7,  која се наоѓа на ул. �Железничка� б.б. - Скопје. 

 
Член  5 

Заради остварување на заштита на повеќенаменското подрачје ЈПУЗПП �Јасен� � Скоп-
је, донесува планови за управување и годишни програми за заштита на природата. 
Со плановите и програмите од став 1 на овој член се обезбедуваат заштитни мерки и 

развојни насоки на заштитеното подрачје (и еколошки значајни подрачја); мерки за зашти-
та на биолошката разновидност, особено мерки за зачувување на природните живеалишта; 
мерки за заштита на карактеристичните предели; утврдување на систем на мерки и актив-
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ности за заштита од пожари и други природни катастрофи и други мерки потребни за за-
штита на повеќенаменското подрачје согласно неговата намена. 
Непосредна заштита на повеќенаменското подрачје ќе ја спроведува ЈПУЗПП �ЈАСЕН� 

� Скопје. 
ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје. ги врши работите на набљудување и следење на состојбата 

на растителните, габните и животинските видови, како и другите вредности на повеќена-
менското подрачје; ќе врши надзор врз спроведувањето на дозволените активности во по-
веќенаменското подрачје како и други работи кои ќе произлезат од самото тековно рабо-
тење. 

 
Член  6 

ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје, е должно да го чува, да се грижи и да го одржува  повеќе-
наменското подрачје и навремено да ги превзема пропишаните техничко � заштитни и 
други мерки со кои ќе се обезбеди особено: 

- спречување на загадувањето на водите на реката Оча; 
- промена на составот на водата ( промена во РH, на количеството на неорганските и 

органските растворливи материи или тврди материи во водата); 
- спречување на било какви регулациски градежни работи како што се зафаќање на во-

дата, промена на насоката, обликот или длабочината на коритото, утврдување на брегови-
те со ѕидани или бетонски шкрапи, градење на водени пречки и други штетни дејствија; 

- спречување на вршење на земјени работи како што се рамнење, вдлабнување на тере-
нот и слично, кои непосредно или посредно можат да му наштетат на повеќенаменското 
подрачје; 

- забрана на бесправна сеча на дрвјата и грмушките и промена на вегетацијата и 
- забрани за лов и собирање на животни и уништување и оштетување на гнезда или ме-

ста каде што животните се размножуваат или престојуваат во повеќенаменското подрачје. 
 

Член  7 
Средствата за основање на ЈПУЗПП �ЈАСЕН� - Скопје, се средствата кои се изразени 

во книговодствена вредност и средствата кои се на жиро сметка , просториите и опремата 
која ја користи ООЗТ Шумскиот резерват �ЈАСЕН� � Скопје, ООЗТ на Управата за нацио-
нални паркови. 
Средствата за текот на работењето ќе се обезбедат преку оставување на приходи од те-

ковното работење, разни програми, планови, проекти, донации и други извори ( грантови 
кредити подароци и друго). 

 
Член  8 

Органи на ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје се: Управен одбор, Одбор за контрола на мате-
ријално � финансиското работење и директор. 
Во ЈПУЗПП �ЈАСЕН� -  Скопје, се образуваат следниве организациони облици: 
 
1. Сектор за проекти, програми и обезбедување, во кој се формираат: 
- одделение за проекти 
- одделение за програми  и 
- одделение за обезбедување. 
 
2. Сектор за финансиско работење и надзор над наменското користење на доделените 

средства, во кој се формираат: 
- одделение за финансиско работење 
- одделение за надзор над наменското користење на доделените средства. 
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3. Сектор за правни работи, информации подршка и административни работи, во кој се 

формираат: 
- одделение за правни работи 
- одделение за информациона поддршка 
- одделение за административни работи. 
 
Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на ЈПУЗПП 

�ЈАСЕН� � Скопје, како и другите работи од неговиот делокруг ќе се уредат со статутот. 
 

Член  9 
За вршител на должноста директор на ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје, се именува 

Мр.дипл. шум. инг. Јордан Здравковски. 
Вршителот на должноста директор ќе ги врши работите за запишување на ЈПУЗПП 

�ЈАСЕН� - Скопје во трговскиот регистар како и други активности потребни за отпочнува-
ње со работа на ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје. 

 
Член  10 

Именување на членовите на Управниот одбор, Одборот за контрола на материјално � 
финансиското работење, директорот и донесувањето на статутот ќе се изврши во рок од 
45 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член  11 

Вработените на ООЗТ Шумски резерват �Јасен� � Скопје се превземаат во ЈПУЗПП �Ја-
сен� � Скопје, согласно со актот  за систематизација. 

 
Член  12 

ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје ќе се регистрира во соодветниот регистар во рок од 30 дена 
од денот на влегување во сила на оваа одлука. 
Со регистрирањето на ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје, во соодветниот регистар ќе се из-

брише од трговскиот регистар ООЗТ Шумски резерват �Јасен� � Скопје.  
 

Член  13 
До конституирањето на ЈПУЗПП �ЈАСЕН� � Скопје, ќе се применуваат актите на ООЗТ 

Шумски резерват �Јасен� � Скопје. 
 

Член  14 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во �Службен весник 

на Република Македонија�.  
     

         Бр. 19-2393/1                          Претседател на Владата 
13 октомври 2005 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   д-р Владо Бучковски, с.р. 
 


