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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ПЛАНИНАТА ПЕЛИСТЕР ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

 
Се прогласува Законот за прогласување на дел од планината Пелистер за национален 

парк, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 

декември 2007 година. 
 
   Бр. 07-5234/1                          Претседател 

3 декември 2007 година              на Република Македонија, 
             Скопје                  Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПЛАНИНАТА ПЕЛИСТЕР ЗА 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК 
  

Член 1 
Просторот на дел од планината Пелистер се прогласува за национален парк, заради 

заштита на неговата биолошка и пределска разновидност, кои се од исклучително значење 
за заштита на природата.  

 
Член 2 

Назив на заштитеното подрачје е Национален парк Пелистер. 
 

Член 3 
Категорија на заштитено подрачје е национален парк. 

 
Член 4 

Границата на Националниот парк Пелистер започнува од превалот Ѓавато (1.167 м)  на 
север, потоа води на запад по стариот пат за Ресен. По котата од 978 метри границата го 
напушта стариот пат и прави лачно свртување кон југозапад, го сече шумскиот пат што 
води за месноста Тутуница и продолжува на југ. Пресекува уште еден шумски пат, а потоа 
остро свртува кон исток во правец на возвишението Маркова Кула (1.452 м) и избива на 
гребенот на Пелистер кај месноста “Чун”. Оттука, границата се движи во јужен правец по 
планинското било минувајќи низ возвишението Кодра (1.739 м), од каде што во правец на 
Мала Чука (2.009 м) границата води по работ на шумскиот појас до околу 500 метри 
југозападно од Голема Чука (2.179 м). Оттука, границата продолжува на исток, минува низ 
месноста Каранико Чешма и избива на котата од 1.695 метри. Од ова место границата го 
менува правецот кон југ, ги сече двата изворишни крака на Кранска Река и избива на врвот 
Марушица (2.091 м). Одовде границата води во правец на југозапад, минува низ месноста 
Ваковско и избива на возвишението Голо Врвче (2.103 м). Потоа границата свртува на 
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исток, минува низ котата од 1.465 метри и продолжува да се движи низводно по потокот 
Марушица сé до котата од 1.115 метри. Од ова место границата излегува на шумскиот пат 
спрема месноста Ржана и по него води на исток па на југоисток до котата од 1.357 метри. 
Од оваа кота границата продолжува да води во југоисточен правец спротиводно по Ржанска 
Река во должина од 1,5 км. Тука границата го менува правецот и води кон југозапад и 
избива на врвот Балтан (2.117 м). Одовде границата води на исток движејќи се по 
граничната линија со Грција и избива на Бојаџиев Врв (2.329 м). Оттука, границата се 
протега во северен  правец по главниот гребен на Пелистер при што, најнапред избива на 
врвот Шкамби и Рофес (2.196 м), потоа благо се спушта и води по францускиот пат и се 
искачува на врвот Лош Камен (2.081 м). Од ова место границата се спушта, а потоа се 
издига и избива на врвот Баба (2.093 м) од каде што границата се спушта на котата од 2.216 
метри кај месноста Влашки Колиби, а потоа избива на врвот Муза (2.350 м). Оттука, 
границата свртува на североисток и води по страничниот гребен на Пелистер, при што  
минува низ котата од 2.202 метри и возвишението Скрково (2.146 м). Во овој правец 
границата води до месноста Црна Стена (1.909 м). Од Црна Стена границата свртува на 
запад и се спушта кон реката Сапунџица се до почетната станица на ски лифтот. Понатаму 
границата продолжува во северен правец кон месноста Дервишка од каде што свртува на 
југозапад ја поминува реката Сапунџица и продолжува по источните падини на месноста 
Чам (1.558 м), при што ја сече Езерска Река, потоа ја минува Црвена Река и продолжува во 
правец на селото Дихово. Понатаму границата води по источните и северните падини на 
Диховски Рид (1.280 м) следејќи го каналот за вода, а потоа свртува на запад се до јужните 
делови на селото Магарево. Од с. Магарево границата продолжува на северозапад и излегува 
на патот што води кон хотелот Молика, кој го сече кај последната куќа во с. Магарево и 
излегува на патеката што води во правец на с. Цапари. Границата во овој правец води по 
споменатата патека, при што ја опфаќа месноста Вардиште (1.068 м) и повторно продолжува 
на запад во правец на с. Цапари. Од под с. Цапари границата продолжува на запад кон селото 
Кажани водејќи по северните падини на Пелистер до под котата од 927 метри јужно од с. 
Кажани. Овде границата ја сече реката Шемница и веднаш свртува на север и избива на 
новиот пат Битола - Охрид. Оттука границата води по новиот пат во должина од 1,6 км потоа 
продолжува по стариот пат во должина од 5,6 км се до почетната точка кај превалот Ѓавато.  

Во овие граници површината на Националниот парк Пелистер изнесува 17.150 хектари. 
 

Член 5 
Заради остварување на заштита на Националниот парк Пелистер, субјектот кој 

управува, донесува план за управување и годишни програми во кои се утврдени посебните 
мерки и активности за заштита на природата, по претходна согласност од органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата. 

Непосредната заштита на Националниот парк Пелистер ја спроведува чуварска служба, 
која ја основа субјектот кој управува со овој национален парк. 

Чуварската служба особено ги врши работите на набљудување и следење на состојбите 
со природните вредности на подрачјето на националниот парк; врши надзор врз 
спроведувањето на дозволените активности во националниот парк, како и други работи 
кои ќе му ги довери, односно овласти субјектот кој управува со националниот парк.  

 
Член 6 

Со Националниот парк Пелистер управува Јавна установа - Национален парк Пелистер, 
Битола. 
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Член 7 
Јавната установа - Национален парк Пелистер, Битола е должна да управува со 

националниот парк и да ја спроведува заштитата на природата, биолошката и пределската 
разновидност и природното наследство преку: 

- заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за 
културни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели, 

- воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската 
разновидност преку трајно зачувување на репрезентативните природно-географски 
карактеристики, 

- создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив 
развој, 

- остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја 
одржуваат природната состојба на националниот парк, 

- одржливо користење на природното богатство во интерес на сегашниот и идниот 
развој, без оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на 
природната рамнотежа, 

- создавање услови и преземање мерки за заштита на националниот парк со цел за 
зачувување и одржливо управување со компонентите на пределската разновидност, 

- проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата  од 
интерес за заштитата на националниот парк, 

- водење евиденција и документација за природните и други вредности и убавини во 
националниот парк (положба, степен на загрозеност и мерки за заштита), 

- преземање мерки за заштита на утврдените зони во националниот парк, 
- обезбедување поттик и поддршка на заштитата на националниот парк преку подигање 

на јавната свест, а посебно во воспитно-образовниот процес, 
- утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната 

загрозеност, 
- воспоставување на режим на заштита на националниот парк, 
- спречување на штетни активности од физички и правни лица и други нарушувања во 

националниот парк, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и 
развој на природата, 

- поттикнување на научно истражувачката работа во областа на заштитата на 
националниот парк, 

- издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг 
информативен и пропаганден материјал за националниот парк, 

- поттикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на националниот парк, 
преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми, 

- производство, откуп и продажба на лековити и ароматични растенија, плодови и 
семиња, 

- изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и 
простори за рекреација и друго, 

- вршење заштита, одгледување и отстрел на диви видови животни, како и заштита и 
собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови, 

- заштита, одгледување и традиционален риболов на рибниот фонд и  
- вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на 

националниот парк. 
 

Член 8 
Во Националниот парк Пелистер се востановуваат следиве зони: 
- зона на строга заштита, 
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- зона за активно управување, 
- зона за одржливо користење и 
- заштитен појас. 

 
Член 9 

Во зоната на строга заштита Јавната установа - Национален парк Пелистер, Битола, 
Република Македонија врши научно-истражувачки активности, доколку тие не се во 
спротивност со примарните цели на заштита на националниот парк. 

Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита Јавната установа - 
Национален парк Пелистер, Битола, Република Македонија е должна да обезбеди постојан 
мониторинг. 

 
Член 10 

Во зоната за активно управување Јавната установа - Национален парк Пелистер, 
Битола, Република Македонија врши активности потребни за реставрација, ревитализација 
или рехабилитација на екосистемите и другите елементи од пределот.  

Екотуризмот и традиционалното екстензивно земјоделство се единствените економски 
активности кои Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, Република 
Македонија ги врши во зоната за активно управување. 

 
Член 11 

Во зоната за одржливо користење, Јавната установа - Национален парк Пелистер, 
Битола, Република Македонија, ги врши сите активности од членот 7 на овој закон, како и 
активностите кои му се утврдени во планот за управување и годишните програми за 
заштита, при што особено води грижа со извршувањето на активностите да не ги наруши 
компонентите на биолошката разновидност и одржување на природната рамнотежа во 
националниот парк.  

 
Член 12 

Во заштитниот појас Јавната установа - Национален парк Пелистер, Битола, Република 
Македонија спроведува активности за непосредна заштита на зоната на строга заштита, 
зоната за активно управување и зоната за одржливо користење и при вршењето на 
стопанските активности задолжително да ги применува мерките за заштита утврдени со 
закон. 

Заштитниот појас се воспоставува и во рамките на националниот парк меѓу зоните чиј 
режим на заштита и управување меѓусебно се исклучува. 

 
Член 13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија“. 
 


