Службен весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година

20150441622
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот
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
ПАРК-ШУМА ГАЗИ БАБА ЗА ПАРК НА ПРИРОДАТА
Се прогласува Законот за прогласување на локалитетот Парк-шума Гази Баба за парк на
природата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 март 2015
година.
Бр. 08 - 1295/1
16 март 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПАРК-ШУМА ГАЗИ БАБА ЗА ПАРК
НА ПРИРОДАТА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Подрачјето на локалитетот Парк-шума Гази Баба се прогласува за парк на природата (во
натамошниот текст: парк-шума).
Член 2
Парк-шумата се наоѓа на подрачјето во Катастарска општина Гази Баба
(во
натамошниот текст: КО Гази Баба) и ги опфаќа следните катастарски парцели
(во
натамошниот текст: КП): 71/1 (дел), 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/3, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 631/2
(дел), 631/17 (дел), 631/18 (дел), 631/22 (дел), 631/23 (дел), 631/25, 631/27, 633, 634, 635/1,
635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 650, 709, 721/1, 721/2, 722, 723/1,
723/2, 726/1, 726/2, 727, 728, 729, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739/1,
739/2, 740, 741, 742, 743, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 745/3, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748/1,
748/2, 748/3, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759/1,759/3,759/5,759/6,759/7,
759/8, 759/9, 759/10, 759/11, 759/12, 760, 764, 765/1, 765/2, 766, 876/1, 876/2, 876/3, 877,
878, 879, 880, 883/1 (дел), 883/2, 883/3, 884/3, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 895/1 (дел), 895/5
(дел), 895/6 (дел), 1207/1, 1207/2, 1211, 2142 (дел), 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158/1,
2158/3, 2158/4, 2158/5, 2159/1, 2159/2 (дел), 2159/3, 2159/4, 2166/1 и 2166/2; и на
подрачјето во Катастарска општина Центар 1 (во натамошниот текст: КО Центар 1): КП
8070/2, 8070/3, 8070/4 и 8070/5.
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Член 3
(1) Подрачјето на парк-шумата е определено со следните граници:
- на север со општината Бутел, населбата Бутел 2;
- на исток со општината Гази Баба, населбата Железара и населбата Автокоманда;
- на југ со Природно-Математичкиот факултет, Студентскиот дом “Стив Наумов“,
Шумарскиот факултет и Земјоделскиот факултет и
- на запад со општината Чаир.
(2) Границата на парк-шумата започнува од тромеѓата помеѓу КП 76/1, КП 75/1 и КП
71/1 КО Гази Баба означена како прекршна точка (во натамошниот текст: точка Т) број 1 и
оди во правец на запад по северната граница на КП 75/1, ја сече КП 71/1 КО Гази Баба,
продолжува по северната граница на КП 73/2 КО Гази Баба, продолжува по јужната
граница на КП 71/1 и КП 65 до тромеѓата помеѓу КП 745/3, КП 746/3 и КП 65 КО Гази
Баба, врти на југ до четворомеѓата помеѓу КП 745/3, КП 745/1, КП 746/1 и КП 746/3 КО
Гази Баба врти на запад продолжува по јужната граница на КП 746/3 КО Гази Баба врти на
северозапад до точката Т-2 која претставува четворомеѓа помеѓу КП 746/3, КП 65, КП 64/1
и КП 2153 КО Гази Баба, продолжува на запад по јужната граница на КП 64/1 КО Гази
Баба до точката Т-3 која претставува тромеѓа помеѓу КП 64/1, КП 767/1 и КП 2153 КО
Гази Баба, свртува во правец на југ по западната граница на КП 2153 КО Гази Баба до
точката Т-4 која претставува тромеѓа помеѓу КП 2153, КП 872 и КП 766 КО Гази Баба,
свртува во правец на запад и се движи по северната граница на КП 766 КО Гази Баба до
точката Т-5 која претставува тромеѓа помеѓу КП 766, КП 872 и КП 764 КО Гази Баба, се
движи во правец на југ по западната граница на КП 766 КО Гази Баба до точката Т-6,
продолжува на југ и ја сече КП 764 КО Гази Баба до точката Т-7 која претставува тромеѓа
помеѓу КП 764 КО Гази Баба, КП 1271/2 и КП 8070/4 КО Центар 1, продолжува на југ по
западната граница на КП 8070/4 до точката Т-8 која претставува тромеѓа помеѓу КП
8070/4, КП 8070/6 и КП 1844 КО Центар 1, свртува на исток и се движи по северната
граница на КП 8070/6 КО Центар 1, скршнува на југ и се движи по источната граница на
КП 8070/6 КО Центар 1, свртува на запад, движејќи се по јужната граница на КП 8070/6
КО Центар 1, до точката Т9 која претставува тромеѓа помеѓу КП 8070/6, КП 8070/4 и
КП1844 КО Центар 1, продолжува на југ по западната граница на КП 8070/4 КО Центар 1
до точката Т-10 која претставува тромеѓа помеѓу КП 13778, КП 8070/4 и КП 8070/2 КО
Центар 1, продолжува на југ по западната граница на КП 8070/2 КО Центар 1 до точката
Т-11 која претставува тромеѓа помеѓу КП 788 и КП 8070/2 КО Центар 1 и КП 1207/1 КО
Гази Баба, продолжува на југ по западната граница на КП 1207/1 КО Гази Баба до точката
Т-12 која претставува тромеѓа помеѓу КП 1207/1 и КП 2159/2 КО Гази Баба и КП 8070/1
КО Центар 1, продолжува на југ по западната граница на КП 1207/1 КО Гази Баба, свртува
во правец на исток по јужната граница на КП 1207/1 КО Гази Баба до точката Т-13 која
претставува тромеѓа помеѓу КП 1207/1, 1207/2 и 2159/2 КО Гази Баба, продолжува на
исток по јужната граница на КП 1207/2 КО Гази Баба до точката Т-14 која претставува
тромеѓа помеѓу КП 1207/1, КП 1207/2 и КП 2159/2 КО Гази Баба, продолжува на исток по
северната граница на КП 2159/2 КО Гази Баба до точката Т-15 која претставува тромеѓа
помеѓу КП 1207/1, КП 2159/2 и КП 2166/2 КО Гази Баба, продолжува по јужната граница
на КП 2166/2 КО Гази Баба до точката Т-16 која претставува тромеѓа помеѓу КП 2159/2,
КП 2166/2 и КП 891/1 КО Гази Баба, продолжува на исток по јужната граница на КП 891/1
КО Гази Баба и ја сече КП 2159/2 КО Гази Баба, свртува во правец на север по источната
граница на КП 2159/2 КО Гази Баба и се движи до точката Т-17 која претставува тромеѓа
помеѓу КП 895/9, КП 2159/2 и КП 895/1 КО Гази Баба, продолжува на север по источната
граница на пешачката патека која ја сече КП 895/1 КО Гази Баба до точката Т-18,
продолжува на север по источната граница на пешачката патека и ја сече КП 895/6 КО
Гази Баба до точката Т-19, продолжува по источната граница на пешачката патека која ја
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сече КП 895/1 КО Гази Баба до точката Т-20, продолжува по источната граница на
пешачката патека и ја сече КП 895/5 КО Гази Баба до точката Т-21, се движи во правец на
север по источната граница на пешачката патека до точката Т-22 која претставува тромеѓа
помеѓу КП 895/1, КП 883/2 и КП 2159/1 КО Гази Баба, продолжува по западната граница
на КП 895/1 КО Гази Баба до точката Т-23 која претставува тромеѓа помеѓу КП 895/1, КП
884/3 и КП 883/2 КО Гази Баба, продолжува по западната граница на КП 895/1 КО Гази
Баба до точката Т-24 која претставува тромеѓа помеѓу КП 895/1, КП 883/1 и КП 883/2 КО
Гази Баба, свртува во правец на југоисток по јужната граница на КП 883/1 КО Гази Баба и
се движи до точката Т-25 која претставува тромеѓа помеѓу КП 895/1, КП 884/2 и КП 883/1
КО Гази Баба, продолжува на североисток и ја сече праволиниски КП 883/1 КО Гази Баба
до точката Т-26, свртува во правец на северозапад и се движи по западната граница на КП
631/19 и КП 631/26 КО Гази Баба до точката Т-27 која претставува тромеѓа помеѓу КП
631/23, КП 631/25 и КП 631/26 КО Гази Баба, продолжува на северозапад и ги сече
праволиниски КП 631/23, КП 631/22, КП 631/2, КП 631/17 и КП 631/18 КО Гази Баба до
точката Т-28 која се наоѓа на границата помеѓу КП 631/18 и КП 631/15 КО Гази Баба,
продолжува на север по западната граница на КП 631/15 КО Гази Баба до точката Т-29
која се наоѓа на границата помеѓу КП 631/15 и КП 631/18 КО Гази Баба, свртува во правец
на северозапад и ја сече праволиниски КП 631/18 до точката Т-30 која претставува
тромеѓа помеѓу КП 649/1, КП 650 и КП 631/18 КО Гази Баба, продолжува на северозапад
по западната граница на КП 649/1, КП 648, КП 647/2, КП 647/1, КП 646, КП 645, КП 644,
КП 643, КП 708, КП 707, КП 706 и КП 705 КО Гази Баба до точката Т-31 која претставува
тромеѓа помеѓу КП 705, КП 704 и КП 709 КО Гази Баба, продолжува на запад по јужната
граница на КП 704, КП 710, КП 711, КП 712, КП 713, КП 714, КП 715, КП 716/2, КП 717,
КП 718 и КП 719 КО Гази Баба до точката Т-32 која претставува тромеѓа помеѓу КП 719,
КП 759/15 и КП 759/12 КО Гази Баба, продолжува по јужната граница на КП 759/15 КО
Гази Баба до точката Т-33 која претставува тромеѓа помеѓу КП 759/15, КП 722 и КП 721/2
КО Гази Баба, свртува во правец на север по источната граница на КП 722 КО Гази Баба
до точката Т-34 која претставува тромеѓа помеѓу КП 722, КП 724/5 и КП 759/2 КО Гази
Баба, свртува во правец на запад по јужната граница на КП 724/5 и КП 724/1 КО Гази Баба
до точката Т-35 која претставува тромеѓа помеѓу КП 723/1, КП 724/1 и КП 725/1 КО Гази
Баба, продолжува на запад по јужната граница на КП 725/1 КО Гази Баба до точката Т-36
која претставува четворомеѓа помеѓу КП 742, КП 723/1 КП 725/1 и КП 725/3, свртува во
правец на север по источната граница на КП 742 и КП 743 КО Гази Баба до точката Т-37
која претставува тромеѓа помеѓу КП 743, КП 725/3 и КП 2142 КО Гази Баба, свртува во
правец на исток по јужната граница на КП 2142 до точката Т-38 која претставува тромеѓа
помеѓу КП 2142, КП 724/4 и КП 110/7 КО Гази Баба, свртува во правец на север и ја сече
КП 2142 КО Гази Баба до точката Т-39 која претставува тромеѓа помеѓу КП 2142, КП 75/3
и КП 76/1 КО Гази Баба, и продолжува на север по источната граница на КП 75/3, КП 75/2
и КП 75/1 до точката Т-1, со што завршува описот на границата на парк-шумата.
Член 4
Градот Скопје управува со целото подрачје на парк-шумата.
Член 5
(1) Парк-шумата јавно се обележува на самото место со трајни и видливи белеги дека е
ставена под заштита на законот, за што се изготвува геодетски елаборат.
(2) Обележувањето го врши Градот Скопје.
(3) Врз основа на овој закон и геодетскиот елаборат за обележувањето од ставот (1) на овој
член, во катастарот на недвижностите на се врши прибележување дека катастарските парцели
на парк шумата се заштитени со закон.
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Член 6
(1) Градот Скопје е должен да ја чува, да се грижи и одржува парк-шумата во состојба што
одговара на нејзиното значење и функција.
(2) Градот Скопје е должен да ги презема сите пропишаните заштитни мерки за:
1) создавање услови и преземање мерки за заштита на парк-шумата, со трајно одржлив
шумски екосистем;
2) одржливо користење на парк-шумата во интерес на сегашниот и идниот развој без
оштетување на деловите на природата и на природната рамнотежа;
3) остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја
одржуваат природната состојба на парк-шумата;
4) проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од
интерес за заштитата на парк-шумата;
5) водење евиденција и документација за природните и другите вредности во
паркшумата (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита и други);
6) обезбедување поттик и поддршка на заштитата на парк-шумата преку подигање на
јавната свест за природните вредности на шумата во урбана средина, а посебно во
воспитно-образовниот процес;
7) спречување на вршење на земјени работи како што се рамнење, вдлабнување на
теренот и слично, кои непосредно или посредно можат да и наштетат на парк-шумата;
8) спречување на штетните активности и други нарушувања и обезбедување услови за
заштита и развој на природата;
9) поттикнување на научно-истражувачката работа во областа на заштитата на
паркшумата;
10) издавање научни и стручни публикации, водичи и друг информативен материјал за
парк-шумата;
11) уредување на парк-шумата за посета на јавноста преку изградба на патеки,
одморалишта, поставување на информативни табли и насоки за движење;
12) поттикнување и развивање на интерес кон чувањето на парк-шумата преку
организирање изложби, предавања, одржување на културни и спортски манифестации и
други јавни манифестации;
13) создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив
еколошки развој и
14) вршење други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на
паркшумата.
Член 7
(1) Парк-шумата се уредува и користи според намените и содржините утврдени во
генералниот односно деталниот урбанистички план.
(2) Заштитата на парк-шумата се врши врз основа на стручна студија, која содржи:
- дендролошка основа;
- фитоценолошка основа;
- план за заштита од пожари и други елементарни непогоди и
- други стручни подлоги.
(3) Студијата од ставот (2) на овој член Советот на Градот Скопје ќе ја донесе во рок од
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8
(1) Заради остварување на заштита на парк-шумата, Советот на Градот Скопје донесува
план за управување и годишна програма.
(2) Со годишната програма е предвидена:

4 од 6

www.pravdiko.mk

Службен весник на РМ, бр. 44 од 19.03.2015 година

- санитарна сеча;
- интродукција (обновување на шумскиот фонд);
- заштита од болести и штетници;
- поставување и вид на урбана опрема;
- изградба и реконструкција на инфраструктурата (линиски инфраструктурни објекти,
резервоари за вода и пре-пумпни станици); и
- други работи од одржувањето, како и трошоците за извршување на овие работи и
изворите на средствата.
(3) Годишната програма од ставот (2) на овој член се донесува најдоцна до 15 декември во
тековната година за наредната година.
Член 9
(1) За управување со парк-шумата градоначалникот на Градот Скопје формира Совет
составен од претседател и четири членови од редот на научните работници од соодветните
области.
(2) Членовите на Советот на парк-шумата се избираат за време од четири години, со
право на повторен избор.
(3) Советот на парк-шумата за својата работа донесува деловник за работа.
Член 10
(1) Советот на парк-шумата, на градоначалникот и на советот на Град Скопје им
предлага:
- стручна студија за заштита на парк-шумата (член 7 став 2 од овој Закон);
- план за управување и годишна програма за заштита на парк-шумата (член 8 став 1 од овој
Закон);
- правилник за одржувањето, користењето и заштитата на парк-шумата; и
- мерките за надомест на направените штети во случај на непочитување на одредбите од
овој Закон.
(2) Стручната студија, планот за управување, годишната програма, правилникот и
мерките за надомест од ставот (3) на овој член, Советот на Град Скопје ги донесува во
согласност со овој закон.
Член 11
(1) Одржувањето, користењето и заштитата на парк-шумата се врши во согласност со овој
Закон и друг Закон.
(2) Во парк-шумата може да се организираат изложби и предавања, прикажуваат
филмови, одржуваат културни, спортски и други јавни манифестации, на начинот и под
условите утврдени со правилникот од членот 10 став (1) алинеја 3 од овој Закон.
(3) Правилникот од ставот (2) на овој член, на предлог на Советот на парк-шумата,
градоначалникот на Градот Скопје ќе го донесе во рок од шест месеци од денот на
влегувањето во сила на овој Закон.
Член 12
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој Закон врши органот на државната
управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата.
Член 13
(1) Во случај на непочитување на одредбите од овој Закон ќе се применат казнените
одредби од Законот за комуналните дејности и Законот за заштита на природата.
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(2) Изречените казни за сторен прекршок од овој Закон, не го исклучуваат правото на Град
Скопје да бара надомест на направените штети.
II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Советот на парк-шумата ќе се формира во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој
Закон.
Член 15
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за прогласување на
локалитетот Гази Баба за карактеристичен пејсаж (“Службен гласник на Град Скопје“ број
18/1998).
Член 16
Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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