
Согласно член 98, став 2 од Законот за заштита на природата (�Службен весник на РМ� бр. 
67/04), министерот за животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОВИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТЕНИ 
ПОДРАЧЈА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЗАШТИТА 

НА ПРИРОДАТА 
 

1. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува содржината на плановите за управување со 

заштитени подрачја (во понатамошниот текст: планови за управување) и содржината на 
годишните програми за заштита на природата (во понатамошниот текст: годишни 
програми). 

 
2. Содржина на плановите за управување 

 
Член 2 

(1) Планот за управување со заштитени подрачја содржи: 
1. Вовед  
2. Основни податоци 
3. Физичко-географски карактеристики 
4. Биолошка разновидност 
5. Социо-економски и културни карактеристики 
6. Оцена на состојбата 
7. Долгорочни цели и ограничувања 
8. Втора оцена 
9. Стандарди и услови 
10. Заштитни мерки 
11. Годишен преглед на напредокот 
12. Кратко резиме 
13. Прилози 
(2) Планот за управување со строг природен резерват не ги содржи податоците од став 1, 

точка 5 на овој Правилник. 
(3) Планот за управување со следните споменици на природата: пештери, геолошки 

профили, минерали и кристали, фосили, ретки или автохтони дрвја и грмушки кои се 
одликуваат со голема старост, како и ограничени мали подрачја на ендемски и ретки жи-
вотински или растителни заедници значајни по својата научна вредност, содржи само 
мерки и активности за заштита. 

 
Член 3 

(1) Воведот од член 2, став 1, точка 1 од овој Правилник содржи: име и адреса на 
субјектот кој е задолжен за вршење на работите на управување и заштита  со заштитеното 
подрачје; периодот на важење на планот за управување; датумот на усвојување на планот 
за управување; правен основ за изработка на планот за управување; информации за 
процесот на изработка на планот за управување и учесници во процесот на изработка на 
планот за управување. 

(2) Основните податоци од член 2, став 1, точка 2 од овој Правилник се:  местоположба (ге-
ографска должина и ширина), граници, големина на подрачјето и заштитените подрачја во не-
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го; картографски приказ во кој се одредени границите и местоположбата на заштитеното по-
драчје; употреба на просторот, поранешна и постојна употреба на просторот; видот на сопс-
твеност на заштитеното подрачје; организациона поставеност на субјектот кој е задолжен за 
вршење на работите на управување и заштита  со заштитеното подрачје; објектите кои се нао-
ѓаат во заштитеното подрачје, нивната намена и структура; инфраструктура и зоните на упра-
вување. 

(3) Физичко-географските карактеристики од член 2, став 1, точка 3 на овој Правилник се: 
климата (национални, регионални и климатски услови на заштитено подрачје), геолошки и 
физичко-географски фактори; а овој дел содржи и картографски приказ на геолошките и физичко-
географските карактеристики и слики на геоморфолошките форми. 

(4) Биолошката разновидност од член 2, став 1, точка 4 на овој Правилник се: екосистемите, жи-
веалиштата и видовите, како и картографски приказ на природните живеалишта и  картографски 
приказ на дистрибуцијата на видовите. 

(5) Социо-економски и културни карактеристики од член 2, став 1, точка 5 од овој 
Правилник се: употреба на подрачјето од социо-економски аспект; населеност и 
демографски карактеристики; населби и инфраструктура; земјоделство, шумарство, лов, 
риболов, туризам, рекреативни активности, спорт; индустрија; културно и историско 
наследство; карактеристични предели; состојба на медиумите на животната средина. 

(6) Оценката на состојбата се еколошките карактеристики и тоа: ранливост; реткост; 
природност; типичност; големина и разновидност; и социо-економските карактеристики: 
урбанизирање на животната средина; оцена на функционирањето на зоните; оцена на ин-
фраструктурата; оцена на местата на кои се гради; културно и историско наследство; 
оцена на санитарните и хигиенските услови; социо-економски услови; оцена на рекреатив-
ните активности; оцена на активностите за употреба на ресурсите; особени вредности на 
заштитеното подрачје; потекло на клучните и специфичните проблеми на подрачјето или 
состојба како и притисоци врз клучните вредности во заштитеното подрачје. 

(7) Долгорочните цели и ограничувања и втората оцена од член 2, став 1, точки 7 и 8 од 
овој Правилник содржат: долгорочни цели, ограничувања, како и оцена со која се 
определуваат влијанијата од ограничувањата и краткорочните цели за управување и за-
штита со заштитеното подрачје. 

(8) Стандардите и условите од член 2, став 1, точка 9 од овој Правилник содржат: 
стандарди и услови за употребата на природните ресурси, изведувањето на градежни 
работи, зоните на управување и други стандарди и услови. 

(9) Заштитните мерки од член 2, став 1, точка 10 од овој Правилник  содржат: 
заштитните мерки за заштита на пределот, геолошката и биолошката разновидност, 
културно наследство, заштита на карактеристични предели, како и системот на мерки и 
активности за заштита од пожари и други природни катастрофи.   

(10) Годишниот преглед од член 2, став 1, точка 11 од овој Правилник содржи: споредба на 
краткорочните цели и нивниот придонес во остварувањето на долгорочните цели за заштита и 
управување со заштитеното подрачје. 

(11) Краткото резиме од член 2, став 1, точка 12 од овој Правилник содржи: значење на 
главните природни и географски карактеристики; односот на човекот кон заштитеното 
подрачје; главните цели на управувањето и начин на остварување на овие цели. 

(12) Прилозите од член 2, став 1, точка 13 од овој Правилник се: записник од текот на 
јавната расправа; резиме на вклучените забелешки кои биле посочени на јавната расправа, 
како и на приговорите и коментарите по тие забелешки; извештаи од научни истражувања 
и студии спроведени во тек на подготовката на предлогот; консолидирани резултати од 
јавните трибини, семинари, неформални работни состаноци и други форми на учество на 
јавноста и државните органи засегнати од подготовката на планот за управување. 
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3. Содржина на годишните програми 
 

Член 4 
Годишните програми ги содржат следниве елементи:  
- Предлог активности во согласност со планот за управување; 
- Активност за давање на услуги за посетители; 
- Активности во областа на туризмот и рекреацијата; 
- Активности за волонтирање; 
- Активности за одржување на посебни настани (промоции, ден на биолошка 

разновидност); 
- Воспитно образовни активности;  
- Мониторинг активности; 
- Активности за истражување.  
- Начин и услови на давање на делови од заштитеното подрачје на физички и правни 

лица за вршење на услужни дејности и 
- Други услуги предвидени за заштитеното подрачје и негово одржување. 
 

4. Завршна одредба 
 

Член 5 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен 

весник на Република Македонија�. 
 
 Бр. 07-5757/1                 Министер за животна средина  

26 декември 2005 година           и просторно планирање, 
     Скопје                                 д-р Зоран Шапуриќ, с.р. 

 


