
 1

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

 
У  К  А  З 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА  ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ �ПЛОЧЕ-ЛИТОТЕЛМИ�, ЗА СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ 

 
Се прогласува Законот за прогласување на локалитетот �Плоче-Литотелми�, за строг 

природен резерват, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октом-

ври 2003 година. 
 
    Бр. 07-5360/1                                 Претседател 

29 октомври 2003 година            на Република Македонија, 
        Скопје                                Борис Трајковски, с.р. 
 
                                            Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ �ПЛОЧЕ-ЛИТОТЕЛМИ �, ЗА СТРОГ 

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ 
 

Член 1 
Просторот на локалитетот �Плоче-Литотелми � се прогласува за строг природен резер-

ват (во натамошниот текст: резерват). 
Член 2 

Границата на резерватот започнува од составот на двата крака на Ругински Дол, од каде 
што се движи на исток по истоимениот поток до составот со КП 2004/1 (КО Страцин). От-
тука границата продолжува во ист правец и минува по јужната страна на КП 2127 и 2126 
(КО Страцин) и продолжува по Ругински Дол, при што ја пресекува КП 2004/1 и избива на 
раскрсницата на патот 6338. Оттука, границата свртува на север и минува по патот 6338, 
сй до раскрсницата со патот 6341. Одовде границата свртува на запад и минува по патот 
6338, кој води во правец на селото Карадак. Во овој правец границата води до местото ка-
де што започнува безимениот поток. Од ова место границата го менува правецот и се про-
тега кон југозапад минувајќи по должината на безимениот поток и завршува на почетната 
точка на неговиот слив во Ругински Дол. 
Вкупната површина на резерватот изнесува 75 хектари. 
 

Член 3 
Министерот за животна средина и просторно планирање ги пропишува мерките за 

спроведување на заштитата на строгиот природен резерват �Плоче-Литотелми� во рок од 
три месеци по влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 4 

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


