
Врз основа на член 3 од Законот за прогласување на орнитолошкиот локалитет 
�Езерани� на Преспанското Езеро, за строг природен резерват (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 37/96), министерот за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА СТРОГИОТ  
ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ �ЕЗЕРАНИ� НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО 

 
Член 1 

Co овој правилник се уредува спроведувањето на мерките за заштита и зачувување на 
строгиот природен резерват �Езерани�, на Преспанското Езеро (во натамошниот текст-
резерват). 

 
Член 2 

Мерки за заштита и зачувување на резерватот се применуваат на просторот, како 
природна животна средина, заради заштита и зачувување на природните и културните 
вредности на резерватот. 

 
Член 3 

Co мерките за заштита и зачувување на резерватот се обезбедува: 
- заштита и зачувување на природните биотопи (живеалишта) и биоценози (жив свет) 

во природна состојба; 
- воспоставување адекватен систем за проучување, одржување и подобрување на 

биолошката разновидност (диверзитет) на резерватот; 
- заштита на структурните карактеристики на пејсажната разновидност; 
- адекватен просторно-плански пристап за рационално користење на природните 

богатства и биоресурсите. 
 

Член 4 
Мерките на заштита и зачувување на резерватот се остваруваат преку: 
- континуирано следење и контролирање на состојбите со заштитените растителни и 

животински видови; 
- спречување на деградирање и уништување на природните живеалишта; 
- спречување на внесување неавтохтони растителни и животински видови и нивни раси 

односно сорти; 
- спречување на несоодветно користење на природните богатства (вода, песок, 

земјиште и шума) и биоресурсите (растителен и животински свет што егзистира во водата 
и на копното); 

- спречување на несоодветно користење на водата во езерото и крајбрежјето (регулиран 
пристап на луѓе, бродови и чамци, поставување или градба на објекти, движење со 
моторни возила и слично), во границите на резерватот. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија�. 
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