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ЗАКОН ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА
ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО ЗА СПОМЕНИК НА

ПРИРОДАТА

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1

Член 1

Преспанското  Езеро  со  крајбрежниот  појас  заради  природните
убавини, геоморфолошките, хидролошките и хидробиолошките и други
научни вредности се прогласува за споменик на природата.

Член 2

Називот на споменикот на природата е Преспанско Езеро.

Член 3

Категоријата на заштитеното подрачје Преспанско Езеро е споменик на
природата.

Член 4

(1)  Границата  на  споменикот  на  природата  Преспанско  Езеро  како
водна  граница  започнува  од  тромеѓата  меѓу  Република  Македонија,
Република Грција и Република Албанија југозападно од островот Голем
Град  од  каде  што  се  протега  на  исток  во  напореднички  правец  по
граничната  линија  со  Република  Грција  и  избива  на  југозападните
падини на Пелистер кај месноста Маркова Нога. Одовде границата има
меридијански правец на протегање и води по брегот на Преспанското
Езеро се до селото Асамати, при што го опфаќа и појасот со трска. Од
селото  Асамати  границата  води  низ  водите  на  Преспанското  Езеро  
изобата од 10 метри и избива на брегот на Преспанското Езеро на кота
од  851,2  метри,  јужно  од  месноста  Миовица.  Оттука  границата
продолжува да води повторно по брегот на Преспанското Езеро спрема
одморалиштето  Отешево.  Одовде  границата  води  во  југозападен
правец по брегот на Преспанското Езеро кон одморалиштето во Царина
од  каде  што  свртува  на  југоисток,  минува  покрај  крајбрежјето  на
Стење, потоа води по бреговата линија на северните падини на Пречна
Планина до селото Коњско од каде што продолжува да води во јужен
правец  се  до  котата  од  866  метри  кај  граничниот  столб  Ф  20  на
југоисточните падини на Пречна. Оттука границата се движи на југ по
воден пат по граничната линија со Република Албанија и завршува на
почетната точка на тромеѓата меѓу Македонија, Грција и Албанија.

(2) Вкупната површина на споменикот на природата Преспанско Езеро
изнесува 17. 788,61 хектари.

Член 5

Со  споменикот  на  природата  Преспанско  Езеро  управува  општината
Ресен,  а  во  име  на  општината  Ресен,  со  споменикот  на  природата
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Преспанско Езеро управува градоначалникот на општината Ресен.

Член 6

(1)  Заради  остварување  на  заштита  на  споменикот  на  природата
Преспанско  Езеро,  субјектот  задолжен  за  управување  со  споменикот
на природата од членот 5 на овој закон, донесува план за управување
и  годишни  програми  за  заштита  на  природата  во  кои  се  утврдени
мерките и активностите за заштита на природата.

(2)  Планот  за  управување  и  годишните  програми  за  заштита  на
природата од ставот (1) на овој член ги донесува субјектот задолжен
за  управување  со  споменикот  на  природата  Преспанско  Езеро  по
претходна  согласност  од  органот  на  државната  управа  надлежен  за
вршење на работите од областа на заштитата на природата.

(3)  Непосредната  заштита  на  споменикот  на  природата  Преспанско
Езеро ја спроведува чуварска служба основана од општината Ресен.

(4) Чуварската служба врши мониторинг на состојбата со природните
вредности  на  споменикот  на  природата  Преспанско  Езеро,  како  и
надзор врз спроведувањето на дозволените активности во споменикот
на  природата  и  други  работи  кои  ќе  му  ги  довери,  односно  овласти
градоначалникот  задолжен  за  управување  со  споменикот  на
природата.

Член 7

Градоначалникот  задолжен  за  управување  со  Преспанското  Езеро  е
должен  да  го  чува,  да  се  грижи  и  да  го  одржува  споменикот  на
природата и навремено да презема заштитни и други мерки со кои се
обезбедува: 
 зачувување на Езерото во природна состојба, 
 создавање на поволни услови за одржување и развој на живиот свет
во Езерото, 
 спречување на дејствија кои можат да предизвикаат деградација на
природните  вредности  на  Езерото  заради  кои истото  е  прогласено  за
заштитено подрачје, 
  интегрална  заштита  на  природните  живеалишта  и  видовите  од
национално и меѓународно значење, 
  одржливо  користење  на  природното  наследство  во  интерес  на
сегашниот и идниот развој без оштетување на деловите на природата, 
  одржување  на  еколошката  рамнотежа  преку  трајно  зачувување  на
биотските карактеристики на Езерото, 
  создавање  на  услови  за  развој  на  туризмот  во  согласност  со
принципот на одржлив развој и 
 вршење на други работи кои придонесуваат за заштита и управување
на споменикот на природата.

Член 8

Заради заштитата на природните вредности на Преспанското Езеро се
утврдува следниов режим на заштита: 
 се забранува внесување на алохотни (туѓи) растителни и животински
видови во Езерото, 
  се  забранува  внесување  на  штетни  материи  во  Езерото  кои  би
можеле да предизвикаат хемиски, физички, биолошки, микробиолошки
и други промени на водата и живиот свет, 
  се  забранува  испуштање  на  нафта  и  отпадни  масла  од  пловните
објекти, 
  се  забранува  внесување  на  непречистени  отпадни  води  од
населените места и индустриските капацитети, 
 се забранува сечење на стебла, трска и палење оган во крајбрежниот
појас на Езерото, 
  се  забранува  деградирање  и  уништување  на  природните
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живеалишта, особено на местата каде што животните се размножуваат
или престојуваат во границите на споменикот на природата, 
 се забранува поставување на капацитети за одгледување на риби за
комерцијални цели во крајбрежниот појас и во водите на Езерото, 
  се  забранува  отворање  на  позајмишта  за  црпење  на  песок  и
поставување  на  објекти  и  инсталации  во  крајбрежниот  појас  на
Езерото,  кои можат да  го нарушат природниот  амбиент или да имаат
негативни влијанија врз развојот на природните процеси на Езерото, 
 се забрануваат антропогени зафати во литоралниот појас на Езерото
како што се тампонирање со крупен или ситен тампон и насипување на
песок, 
  се  забранува  преземање  на  активности  со  кои  се  прекинува
природната комуникација меѓу Езерото и крајбрежниот појас (изградба
на бетонски и камени ѕидови и слично) и 
 се забранува изградба на објекти од траен карактер во крајбрежниот
појас  во  широчина  од  50  метри  од  котата  на  највисокиот  утврден
водостој на Езерото.

(2) По исклучок од  ставот  (1)  на  овој  член  во  туристичката развојна
зона можат да се вршат активностите определени во ставот (1) алинеи
9,  10  и  11  на  овој  член,  доколку  истите  се  определени  со
урбанистичкопланската документација за туристичката развојна зона и
доколку истите  се во  согласност  со одредбите од Законот  за  заштита
на природата.

Член 9

(1) Заради заштита на заедницата со трска се забранува отстранување
на трската во водата и крајбрежниот појас.

(2)  По  исклучок  од  ставот  (1)  на  овој  член  може  да  се  дозволи
отстранување на делови на појаси на трска по добиено согласност од
органот  на  државната  управа  надлежен  за  вршење  на  работите  од
областа на заштитата на природата.

Член 10

(1) Уредувањето на крајбрежниот појас на Езерото може да се врши на
начин  со  којшто  предвидените  плански  решенија  нема  да  бидат
спротивни на режимот на заштита утврден во членот 8 на овој закон и
нема  да  претставуваат  потенцијална  опасност  за  деградација  на
природните живеалишта,  биолошката  и  пределската  разновидност  на
езерскиот екосистем.

(2)  Градежни,  хидромелиоративни,  хортикултурни  и  други  работи  во
крајбржниот  појас  на  Езерото  можат  да  се  изведуваат  врз  основа  на
урбанистики план или  урбанистичка планска  документација  утврдена
со закон.

(3)  Планската  документација  се  донесува  по  претходно  прибавена
согласност  од  органот  на  државната  управа  надлежен  за  вршење  на
работите  од  областа  на  заштитата  на  природата,  во  рок  утврден  со
Законот за општата управна постапка.

(4)  Согласноста  од  ставот  (3)  на  овој  член  органот  на  државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на
природата,  ја  издава  во  рок  од  15  дена  од  денот  на  приемот  на
барањето.

(5)  Доколку  уредувањето  на  крајбрежниот  појас  на  Езерото  се  врши
спротивно на режимот на заштита на Езерото, по барање на органот на
државната  управа  надлежен  за  вршење  на  работите  од  областа  на
заштитата  на  природата,  ќе  се  запрат  натамошните  работи  до
обезбедување на услови за нивно правилно изведување.

Член 11
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Согласно  со  Законот  за  заштита  на  природата  во  споменикот  на
природата  Преспанско  Езеро  се  воспоставуваат  следниве  зони  на
заштита: 
 зона за строга заштита, 
 зона за активно управување и 
 зона за одржливо користење.

Член 12

(1)  Во  зоната  за  строга  заштита  дозволено  е  вршење  мониторинг  и
спроведување научни истражувања.

(2)  Заради  одржување  на  карактеристиките  на  зоната  за  строга
заштита,  градоначалникот задолжен за управување со споменикот на
природата  Преспанско  Езеро  е  должен  да  обезбеди  постојан
мониторинг.

Член 13

Во зоната за активно управување дозволени се активности кои се во
функција  на  заштитата  на  природните  вредности  на  езерските
екосистеми, типови живеалишта и видовите. Во оваа зона можат да се
вршат рекреативни активности и еколошки езерски туризам.

Член 14

Во  зоната  за  одржливо  користење  дозволени  се  активности  на
традиционален,  рекреативен  и  стопански  риболов,  езерски  туризам,
рекреативни  активности,  користење  на  инфраструктурни  објекти,
објекти на културно наследство и одржливо користење на природните
ресурси.

Член 15

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

 
Услови за користење | Заштита на приватноста |   | Сите права задржани
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