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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
“МАРКОВИ КУЛИ“ ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА
Се прогласува Законот за прогласување на локалитетот “Маркови Кули“ за споменик
на природата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 април
2006 година.
Број 07-1585/1
10 април 2006 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
"МАРКОВИ KУЛИ" ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА
Член 1
Просторот на локалитетот "Маркови Кули" се прогласува за споменик на природата
заради заштита на неговите геоморфолошки особености, кои се од исклучително значење
за заштита на природата.
Член 2
Називот на споменикот на природата е Маркови Кули.
Член 3
Категорија на Маркови Кули е споменик на природата.
Член 4
Границите на споменикот на природата Маркови Kули се:
Исток: источната граница на локалитетот Маркови Кули започнува од месноста Г.
Чаир. Оттука границата се протега во североисточен правец по источните падини на
грамадата Кукул (980 м), покрај асвалтниот пат којшто води спрема вештачката
акумулација Прилепско Езеро. Кај споменатата акумулација границата го менува
правецот и се искачува по источните падини на грамадата Главица (1.033 м), потоа води
по југозападните падини на месноста Ридон и по источните делови на грамадата Единак
(1.303 м) и избива кај месноста Самарница. Оттука границата се спушта по источните падини на грамадата Сурун (1.077 м) и завршува на патот што ги поврзува селата Дупјачани
и Небрегово.
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Запад: западната граница започнува кај селото Забрчани и се протега на југ, па на
југозапад спрема селото Мало Мраморани, при што води по западните падини на
возвишението Негреа (988 м). Оттука границата се протега на југоисток и води по јужните
падини на ридот Негреа, потоа по југозападните падини на возвишението Заградски Стени
(976 м), по западните падини на Зеленик (983 м) и Маркови Кули (945 м) и завршува на
јужните падини на грамадата Маркови Кули над месноста Варош.
Север: северната граница започнува од патот што ги поврзува селата Дупјачани и
Небрегово, околу 500 метра источно од с. Небрегово. Оттука таа води на запад по патот за
с. Дупјачани и на околу еден километар пред селото свртува на југ и води спрема
месноста Орлов Камен. Оттука границата свртува малку на север, потоа остро свртува кон
југоисток и се протега по југозападните падини на грамадата Сурун се до Горно Село.
Оттука границата го менува правецот и води на запад по северните падини на грамадата
Златоврв (1.422 м) се до месноста Вирила. Оттука границата се протега на северозапад и
води по источните падини на ридот Негреа за да заврши кај селото Забрчани.
Југ: јужната граница започнува кај месноста Варош и се протега на североисток по
источните падини на грамадите Маркови Кули и Заленик заобиколувајќи ја рамнината
Средно Поле, за да продолжи да води по западните падини на грамадата Кукул и завршува
кај месноста Г. Чаир, на јужните падини на грамадата Кукул.
Член 5
Заради остварување на заштита на споменикот на природата - Маркови Кули, субјектот
кој управува, донесува план за управување и годишни програми во кои се утврдени
посебните мерки и активности за заштита на природата.
Непосредната заштита на споменикот на природата - Маркови Кули ја спроведува чуварска
служба која ја основа субјектот кој управува со овој споменик на природата.
Чуварската служба особено ги врши работите на набљудување и следење на состојбите
со сите вредности на споменикот на природата, врши надзор врз спроведувањето на
дозволените активности во споменикот на природата, како и други работи кои ќе му ги довери, односно овласти субјектот кој управува со споменикот на природата.
Член 6
Со споменикот на природата - Маркови Кули управува Јавната научна установа Институт за старословенска култура - Прилеп (во натамошниот текст: ЈНУ- Институт за
старословенска култура - Прилеп).
Член 7
ЈНУ- Институт за старословенска култура - Прилеп е должна да го чува, да се грижи и
да го одржува споменикот на природата - Маркови Кули и навремено да ги презема
пропишаните техничко-заштитни и други мерки со кои се обезбедува особено:
- 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 и видови во автентична состојба;
- 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 споменикот на природата;
- одржливо користење на природното богатство во интерес на сегашниот и идниот
развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
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- создавање услови и преземање мерки за заштита на споменикот на природата со цел
за зачувување и одржливо управување со одредени компоненти на пределската
разновидност;
- проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од
интерес за заштитата на споменикот на природата;
- водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во
споменикот на природата (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита);
- преземање мерки за заштита на утврдените зони во споменикот на природата;
- обезбедување поттик и поддршка на заштитата на споменикот на природата преку
подигање на јавната свест, а посебно во воспитно- образовниот процес;
- спречување на вршење на земјени работи како што се рамнење, вдлабнување на
теренот и слично, кои непосредно или посредно можат да му наштетат на споменикот на
природата;
- спречување откопување, кршење или разбивање на карпи;
- спречување на штетните активности од физички и правни лица и други нарушувања во
споменикот на природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности,
односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата;
- поттикнување на научно-истражувачката работа во областа на заштитата на
споменикот на природата;
- издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг
информативен и пропаганден материјал за споменикот на природата;
- уредување на споменикот на природата за посета на јавноста преку изградба на патеки
за посетители, разгледишта или одморалишта, поставување на информативни табли и
насоки за движење;
- поттикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на споменикот на
природата преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други
форми и
- вршење други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на споменикот на
природата.
Член 8
Во споменикот на природата - Маркови Кули се востановуваат следниве зони:
- зона на строга заштита;
- зона за активно управување;
- зона за одржливо користење и
- заштитен појас.
Член 9
Во зоната на строга заштита ЈНУ- Институт за старословенска култура - Прилеп врши
научно-истражувачки активности, доколку тие не се во спротивност со примарните цели на
заштита на споменикот на природата.
Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита ЈНУ- Институт за
старословенска култура - Прилеп е должен да обезбеди постојан мониторинг.
Член 10
Во зоната за активно управување ЈНУ- Институт за старословенска култура - Прилеп ги
врши активностите потребни за реставрација, ревитализација или рехабилитација на
екосистемите и другите елементи од пределот.
Екотуризмот е единствената економска активност која ЈНУ- Институт за
старословенска култура - Прилеп ја врши во зоната за активно управување.

3

Член 11
Во зоната за одржливо користење ЈНУ- Институт за старословенска култура – Прилеп
ги врши сите активности од членот 7 на овој закон, како и активностите кои се утврдени
во планот за управување, при што особено ќе води грижа со извршувањето на активностите да не се наруши природната рамнотежа на споменикот на природата.
Член 12
Во заштитниот појас ЈНУ- Институт за старословенска култура - Прилеп 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 ги применува мерките за заштита утврдени со закон.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
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