ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13 и 43/14)
Консолидиран текст - неофицијална работна верзија
I. ОПШТИ ОДР ЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
(1) Со овој закон се уредува планирањ ето, управувањето, стопанисувањето (одгледувањето,
заштитата и корис тењето (во натамошниот текс т: стопанисување со шумите), чувањето на шумите како
природно богатс тво и шумското земјиш те, ос тварувањ ето на општокорисните функции на шумите, правото и
обврските на корис тењ е на шумите, финансирањето како и други праш ања од значење за шумите и шумското
земјиш те по принципот на биолошка, економска, социјална и еколошка прифатливос т.
2) Одред бите на овој закон се применуваат на сите шуми и шумско земјиш те без оглед на
сопственос та и намената.
Сопственост
Член 2
Шумите се во државна и во приватна сопс твенос т.
Јавен интерес
Член 3
(1) Шумите како природно богатс тво се добро од опш т интерес за Република Македонија и уживаат
посебна заш тита.
(2) Планирањ ето, управувањето, с топанисувањ ето и чувањето на шумите и шумското земјиш те се
дејнос ти од јавен интерес.
Цели на Законот
Член 4
Цели на овој закон се:
- трајно да се сочува површ ината под шума, да се зголеми нивната вреднос т и да се обезбеди
најголем прирас т според природните услови на мес торас тењето и
- да се обезбеди одржливо управување, планирање, с топанисување со шумите и чување на шумите и
шумското земјиш те на начин и во обем со кој трајно се одржува и унапредува нивната производна способност,
биолошка разновидност, спос обнос т за обнова и виталнос т во интерес на сегашниот и идниот развој на
економските, еколошките и социјалните функции на шумата, притоа да не се наруши екосис темот.
Субсидијарна примена на закон
Член 5
(1) На постапките у тврдени со овој закон се применуваат одредбите на Законот за опш та управна
постапка, доколку со овој закон поинаку не е уредено.
(2) Во пос тапката во вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат од редбите од Законот за
инспекциски надзор и Законот за шумарска и ловна инспекција, доколку со овој закон поинаку не е уред ено.
Шума и шумско земјиште
Член 6
(1) Шума, во смис ла на овој закон, претс тавува шумски екосистем кој пос тои на шумско земјиш те
обраснато со шумски вид ови дрвја и грмушки, голини непосредно до шумата, како и д руги голини и ливади
внатре во шумата, шумски расадници, шумски патишта, семенски плантажи, противпожарни просеки во шу ма,
ветрозаш титни појаси на површ ина поголема од два ари, како и шуми во заш титените подрачја. Шума се
состои и од млади насад и и шумски култури со површина поголема од два ари, како и површини кои се
составен дел на шумата, а привремено се необраснати како резултат на човечкото влијание или природни
непогоди на кои започнало природното обновување.
(2) Под шума не се подразбираат одвоени групи на дрвја и на површина помала од два ари, меѓни
стебла помеѓу земјоделско земјиш те, плантажи од брзорас течки видови дрвја, како и крајбрежна вегетација
надвор од шума, дрвореди и паркови во населени мес та.

Стопанисување со шумите
Член 7
Стопанисување со шумите претс тавува одгледувањ е, заш тита и корис тење на шумите, преку обнова,
нега, заштита, подигнување на нови шуми, корис тење на шуми и шумско земјиш те, како и други активнос ти за
одржување и унапредувањ е на фу нкциите на шумите.
Управување со шумите
Член 8
(1) Управување с о шумите опфаќа стратешко планирање, организација и извршувањ е на управни
работи, стручни и советодавни работи за поддршка на субјектите кои стопанисуваат со шумите, мониторинг и
надзор.
(2) Со шумите се управува и с топанисува на начин со кој трајно ќе се сочува и зголеми нивната
површина, вреднос та, да се обезбеди најголем прираст според природните услови и да се сочуваат и
подобруваат нивните опш токорисни и производни функции.
Функции на шумите
Член 9
(1) Шумите без оглед на сопственоста и намената, имаат производ ни, заш титни и опш токорисни
функции.
(2) Производните функции на шумите се во насока на производс тво на дрво и други производ и од
шумата.
(3) Заш титните функции на шумите се ос тваруваат ос обено преку:
- заштита на земјиш тето, сообраќајниците и други објекти од ерозија, поројни надоаѓања и поплави,
влијание на водниот режим и режимот не ерозивните нанос и,
заштита на електроенергетските, хидромелиоративните, водоснабдителните системи и објекти,
-заш тита на населби и објекти од јавен и локален интерес во државна и приватна сопс твеност и
-проширувањ е и облагородување на урбаните зони.
(4) Опш токорисните функции на шумите се во насока на одржлив развој и унапредување на животната
средина и се остваруваат особено преку:
-подобрување на плод нос та и заштита од загадување на земјиш тето,
-позитивно влијание на климата и климатските промени,
-врзување и претварање на јаглероден диоксид и јаглерод ен моноксид во цврс та сос тојба,
-намалување и запирање на ерозивните процес и,
-создавањ е на кис лород и прочис тување на атмос ферата,
-зачувување на природните вредности и биолошката разновиднос т,
-создавањ е поволни услови за лечењ е, закрепнување, одмор, спорт и рекреација,
-развој на туризмот и ловството,
-одбранбени активнос ти,
-придонес за рурален развој и развој на локалните заедници и
- влијанието на убавината на пејзажот.
(5) Според функциите на шумите од с тав (1) на овој член и мерките на с топанисување, шумите можат
да бидат с топански шуми, заш титни шуми, шуми со посебна намена и шуми во заш титени подрачја.
Видови на шуми по намена
Член 10
(1) Стопански шуми првенствено се корис тат за трајно производство на дрвни сортименти и други
шумски производ и и услуги.
(2) Заш титни шуми првенствено се корис тат за заштита на земјиштето, водата, населбите,
инфраструкту рни сис теми и други објекти и ос танатиот имот.
(3) Шуми со посебна намена можат да бидат определени како: шумски и ловни резервати, парк шуми,
спомен шуми, шуми за производство на шумско семе, излетишта и шуми за потребите на науката, нас тавата и
одбраната.
(4) Шумски и ловни резервати се опред елуваат заради заш тита и одгледување на ретки вид ови
шумски дрвја, дивеч и заштита на биолошката разновиднос т.
(5) Парк шуми и излетиш та се опред елуваат за одмор, спорт и рекр еација.
(6) Спомен шуми се определуваат заради одбележување на важни ис ториски настани.
(7) Шуми за производство на шумско семе се определуваат за производство на признат и квалитетен
репродуктивен семенски материјал.
(8) Шуми за потребите на науката и наставата се определуваат заради едукација на с тручни лица од
облас та на шумарс твото и научно-ис тражувачки цели.
(9) Шуми во заш титените под рачја се прогласуваат согласно со Законот за заш тита на природата.

Начин на определување на шумите по намена
Член 11
(1) Шумите за посебна намена ги определува В ладата на Република Македонија.
(2) Шуми во заш титени подрачја се прогласуваат согласно Законот за заш тита на природата.
(3) Определување на шума со посебна намена се врши по барање на заинтересирани субјекти в рз
основа на стручно-техничка документација за намената, потребата и оправданос та за нејзино опред елувањ е.
(4) Со актот од став (1) на овој член се утврдуваат намената, режимот на одгледување, заш титата на
шумата и правните лица кои ќе врш ат одгледување и заш тита на шумата со посебна намена.
Дефиниции
Член 12
Одделни поими употребени во овој закон го имаат следното значење:
1. Биолошка разновидност е севкупнос т на живите организми како сос тавен дел на екосис темите, а
ја вклучува разновиднос та внатре во вид овите, меѓу видовите, како и разновидноста на екосис темите.
Компоненети на биолошка разновиднос т се видови на растенија, габи и животни со нивните живеалиш та,
нивниот генетски материјал и екос истемите;
2. Генофонд е целокупното количес тво на нас леден материјал во одредена попу лација;
3. Горна граница (ивица-раб) на шума е линијата која ш то со верткалната проекција ја формираат
крошните на крајните стебла во највисокиот височински појас (зона) на шумата;
4 Деградирана шума е шума која во значителна мера го изгубила квалитетот и спос обнос та за
прирас т заради неповолно влијание на биотски, абиотски и антропогени фактори;
5. Долна граница (ивица-раб) на шума е линијата која ш то со верткалната проекција ја формираат
крошните на првите стебла во најнискиот височински појас (зона) на шумата;
6. Екосистем е еколошки с истем на организација кој претс тавува комплексно, с труктурнофункционално единс тво на живата и неживата природа;
7. Енклава, односно полуенклава е земјиш те опкружено со земјиш те од друг облик на сопс твенос т
или земјиш те кое под лабоко навлегува во земјиш тето на друг сопственик, односно корисник. Под енклава или
полу енклава нема да се смета земјиште поголемо од 5 ха;
8. Етат е планирано количес тво дрвна маса за корис тење според посебните планови за
стопанисување со шумите;
9. Заштита на шумите е сис тем на мерки и активнос ти кои се спроведуваат со цел да се обезбеди
опстанок на шумата, зачувување на здравс твената сос тојба и виталност на шумите од противправно
присвојувањ е и користење, бесправни сечи, пожари, рас тителни болес ти и ш тетници, напасувањ е на добиток,
желадење, противправно собирање на други шумски производ и и други ош тетувањ а;
10. Интегрирано управување е управување со прос торот и природните. ресурси (шуми, вода,
минерални суровини, дивеч, туризам, други шумски производи итн. ) од страна на еден субјект;
11. Копачење на шумите е отс транувањ е на целата шумска вегетација за пренамена на шумското
земјиш те;
12. Корисници на шуми с е правни лица, односно јавните претпријатија и/или с топански субј екти кои
со овој или друг закон с текнале право на користење на државните шуми;
13. Користење на шумите е сеча на дрвја и производс тво на шумски сортименти, корис тење на
отпадот од сеча, други шумски производи (шумски плод ови, лековити рас тенија или нивни д елови, печурки,
лишаи, мов, семе, смола, камен и друго), промет на д рво и д руги шумски производи, како и корис тење на
шумите за туризам, лов и рекреација;
14. Лиценцирање за извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост е
постапка во која органот на државната управа над лежно за работите од облас та на шумарс твото врши
утврдувањ е дали правното и физичкото лице ги исполнуваат с тручните квалификации за извршување на
стручни работи на шуми во приватна сопс твенос т;
15. Мониторинг е сис тем на пос тојано следење и анализа на целосната сос тојба на шумските
екосис теми, а особено на нивната виталнос т, здравс твена сос тојба и биолошка разновиднос т поради
превземањ е на превентивни мерки и заштита;
16. Насад е дел од шума која според видовите на дрва, с тру ктурата, начинот и формата на
одгледување се разликува од својата околина и бара посебни одгледувачки мерки;
17. Нега на шумите опфаќа одгледувачки мерки која се спроведува во шумските насад и од моментот
на нас танување па до времето на обновителна сеча;
18. Обнова на шума е процес на настанувањ е/основање на нови млади шуми на мес тото на
постојните шуми по природен пат или веш тачки под игнати шуми;
19. Одгледување на шумите е одржувањ е, нега, обнова, мелиорација и реконс трукција на шуми и
шикари, замена на видови дрвја, збогатување на шумите с о повредни видови дрвја и пошумување на голини и
ерозивни земјишта;
20. Одржливо стопанисување подразбира стопанисување и користење на шумите и шумското
земјиш те на начин и во обем (степен) со кои се одржуваат нивниот б иодиверзитет, продуктивнос та,

способнос та за регенерација, виталнос та и нивниот потенцијал за исполнување, сега и во иднина, на
релевантните еколошки, економски и социјални функции на локално, национално и глобално ниво, односно на
начин кој не предизвикува ош тетувањ е на други екосис теми;
21. Подигнување на шуми, во смис ла на овој закон, е пошумување на необраснато шумско земјиш те,
подигнувањ е на насади од одредени дрвни видови и заш титни појаси на нови површини, како и нега на
новоподигнатите шуми до првио т проред;
22. Пасиште е земјоделско земјиш те кое што во најголем обем е обраснато со тревна и зелјас та
вегетација и првенс твено се корис ти за исхрана на дивеч и напасување на добиток;
23. Провиниенција е географско потекло на од реден вид;
24. Производни функции на шумите се производс твото на дрвната маса и другите шумски
производи;
25. Проценка на влијанието на животната средина е превентивна мерка на заш тита на животната
средина основана врз изработка на студија спровед ена со консултации и со учество н а јавноста и анализа на
алтернативни мерки со цел д а се соберат податоци и д а се предвидат одредени ш тетни влијанија врз животот
и здравјето на луѓето, флората и фауната, земјиш тето, водата, воздух, климата и пред елот, материјалните и
културните добра и заемното влијание на овие причинители, како и утврдување и предлагање на мерки со кои
се спречуваат, намалуваат или отс трануваат овие штетни влијанија;
26. Пустошење на шумите се работи изврш ени спротивно на прописите с о кои се ос лабува
производната сила на шумското земјиш те со ш то се доведува во опасност трајнос та на шумското
производс тво, одгледувањ ето на шумите на тоа земјиш те или се загрозува опс танокот на шумата и нивните
општокорисни фу нкции (с еча во поголем обем која би значела копачењ е на шумите, пре бирна сеча од појак
интензитет, под белување на стеблата, секоја активност која може д а предизвика закоравување,
измивање/ерозија на земјиш тето);
27. Пожар на отворен простор е секое неконтролирано горење на шума и шумско земјиш те, без
оглед на зафатената површина, интензитет и причина за негово нас танување, кој опфаќа и горење на
земјоделска површина и пасиш те, поблиску од 200 м до работ на шумата.
28. Шумски пожар е секое неконтролирано горењ е на шума, шумско земјиш те, без оглед на
зафатената површина, интензитет и причина за негово нас танување.
29. Управување со пожарите се мерки за заштита од пожари на отворен прос тор, кои опфаќаат:
1) превентивни мерки наменети за едукација и подигање на јавната свес т и се преземаат во текот на
целата година;
2) подготвителни мерки кои се преземаат во текот на целата година, пред да нас тане пожарот, а имаат
за цел пос тигнувањ е на максимална подготвенос т на субјектите одговорни за заштитата на шумите да
одговорат во случај на нас танување на пожар и
3) директни мерки кои се преземаат за време на траењ ето на пожарот, а за цел го имаат неговото
локализирање и гасење.
30. Управување со опожарена површина се активнос ти за санација (сечење на опожарените д рвја
на пожариш тето и нивно отс транување), како и пошумување на опожаре на површ ина, одгледување и заш тита
на садниците кои ги преземаат субјектите кои управуваат с о шумите во наредните две год ини по гаснењето на
пожарот.
31. Реинтродукција е повторно внесување на одред ен рас тителен или животински вид во од редено
подрачје;
32. Санитарни сечи со кои од шумата се отс трануваат оштетените, заболените, сувите стебла со цел
спречување на понатамошно ширење на штетното влијание;
33. Стопанисување со шумите е планирање, организација, раководење и контрола на сите дејнос ти
во шумарств ото (одгледување, заш тита и корис тење);
34. Стручно советодавни работи се давање на стручни совети, давање на упатс тва и други с тручни и
образовни услуги од с трана на шумарските с тручнаци на сопс твениците на шумите;
35. Стручни работи во областа на шумарството се работи поврзани со извршување на ознаката за
сеча и планирање на шумите, заш тита и одржувањ е на шумите и биодиверзитетот во шумите, одгледување на
шумите, корис тењ е на шумите, изградба на шумски комуникации и советувања на сопс твениците на шумите ;
35-а. Трајна пренамена на шумско земјиште e пренамена на шумско земјиш те за периодот во кој се
вршат работите предвидени во членот 14 на овој закон;
36. Управување со шумите е стратешко планирањ е, организација и извршување на управни работи,
мониторинг и надзор во шумарс твото;
37. Чиста сеча означува отс транување на сите или скоро сите дрвја на површината чие рас тојание на
рабовите помеѓу останатиот насад е поголем од две висини на средно стебло од насадот;
38. Шумарство е наука, веш тина и практика на одржливо с топанисување со шуми и други природ ни
ресурси кои се наоѓат во шума и на шумско земјиш те;
39. Шумска инфраструктура се објекти во шума, шумски патиш та, патеки за привлекување, други
дотурни патиш та и друга инфраструктура која е наменета за с топанисување со шумите;
40. Шумска ливада е шумско земјиш те коеш то е обраснато со тревна и зелјас та вегетација и
првенствено се корис ти за косење и производс тво на семе и исхрана на дивеч;

41. Шумски отпад/отпад после сеча се делови од стеблото кои ос тануваа т во шума по сеча како
неупотребени за понатамошно производс тво, освен деловите на с теблата и гранките со д ијаметар над 7 см
кои не претс тавуваат шумски отпад;
42. Шумски патишта се патиш та во кои се вклучени и другите патни инфраструктури кои се долж
нивните правци кои се првенствено наменети за одгледувањ е и користење на шумите;
43. Шумски влеќи/патишта за привлекувањ е е секундарна патна мрежа наменета за привлекувањ е на
дрвните сортименти при користењето на шумите;
44. Шумски ред е с остојба во шумата која обезбедува услови за нејзино одржување, обновување и
унапредување на шумите, посебно: заш тита од пожари, рас тителни болес ти и ш тетници, заш тита на
земјиш тето под шума од нас танување и развивање на ерозивни процеси порад и сеча или отс транување на
дрвата од шума и заш тита на подмладокот;
45. Шумски производи се сите производи од дрво во шума и на шумско земјиш те, вклучувајќи шумски
дрвја и грмушки и сите нивни делови, и тоа: биомаса на целата шумска вегетација, репродуктивните органи на
сите дрвенести, грмушес ти и зелјес ти рас тенија (цвет, плод, семе), иглици и лис тови, гранчиња, кора и
корења;
45-а. Други шумски производи се производи од биолошко и минерално потекло во шума и на шумско
земјиш те, и тоа: мов и лишаи, папрат, треви, цвеќе, лековити ароматични, јад ливи и индустриски рас тенија,
други растенија и нивни делови (корења, кора, лис тови, плодови, патолошки израс тоци, полупаразитски и
паразитски рас тенија), габи, смола, шишарки, сокови од рас тенијата, лис тинец, трева за сено од шумски
ливади и голини, дивеч и други диви животни кои живеат во шума, тресет и хумус, песок и камен;
46. Шумски жиг-означувач е печат за означувањ е на с тебла за сеча и посечена дрвна мас а-дрвни
сортименти;
47. Шумски сортименти се видови дрвни производи во шума (огревно д рво, целу лозно дрво, ситно
техничко дрво и техничко дрво);
48. Шумскостопанска единица е дел од шумска област која по правило ја сочинува прос торната
целина од шума и шумско земјиш те, а опфаќа цел шумски комплекс или само еден негов дел и
49. Шумско земјиште e земјиш те на кое има шума или кое поради своите природни својс тва е
најповолно за одгледување на шума, како и земјиш те на кое се наоѓаат објекти наменети за с топанисување со
шумите.
II. ОДРЖЛИВО СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ
Забрани
Член 13
(1) За да се ос твари одржливото стопанисување со шумите забрането е:
- пустошењ е и копачење на шуми;
- трајна пренамена на шумско земјиш те;
- чиста сеча која не е одобрена како редовна мерка за обновувањ е на шумата во планските документи;
- секоја сеча која не е во согласност со планските документи;
- активнос ти во заш титените подрачја кои не с е во согласнос т со планските документи за заш титените
подрачја;
- сеча на ретки и заш титени видови на дрвја;
- подбелување на с тебла освен за потребите за обнова и нега на шума;
- напасување, брс тењ е на кози и друга стока и желадењ е без дозвола;
- собирање на листинец, хумус и други д ејствија со кои се ослабува приносната сила или се загрозува
опстанокот на шумата и нејзините општокорисни функции;
- самоволно присвојување на шума, уништувањ е или ош тетување на ознаки и гранични знаци;
- депонирање на отпад, отровни супстанции и друг вид на материјал во шума;
- други работи кои го намалуваат приносот на шумите и ја загрозуваат нивната фу нкција;
- сеча на семенски стебла и насад и и чис ти сечи кои не се предвидени со посебниот план, освен при
изград ба на објекти, согласно со овој закон;
- палење и опожарување на шума;
- бесправна сеча на шума;
- лупењ е кора од с тебла;
- уништување или ош тетување на подмладок во шума или на садници во пошумени сечиш та;
- спроведување на активнос ти со кои се интензивираат процесите на ерозија и други процеси на
деградација на земјиш тето;
- кастрење на стебла за лисничарењ е спротивно на планските документи;
- намерно отс транување и намалување на популаци ите на другите шумски производ и или нивно
уништувањ е на кој било начин и
- смоларењ е.
(2) Без дозвола на сопственикот, односно корисникот на шуми, забрането е:
- подигнувањ е на привремени објекти, шатори и организирање на кампови;
- организација на масовни собири кои можат да пред извикаат ш тета на шумите;

- пос тавувањ е на кошници за пчели;
- собирање на други шумски производи (печурки, плодови, лековити рас тенија, полжави и друго) во
количини поголеми од 1 килограм;
- пос тавувањ е на информативни табли и озн аки;
- пос тавувањ е на огради;
- движење на моторни возила надвор од патиштата, освен за службени потреби;
- движење во затворени и забранети под рачја, патиш та, опитни површ ини и деловни објекти и
- движење на површини на кои се изведуваат шумски работи и д руги деловни активнос ти
(пошумување, сеча, изградба на објекти, лов и друго).
Копачење на шуми и трајна пренамена на шумско земјиште
Член 14
(1) По исклучок од одредбите на членот 13 с тав (1) алинеи 1 и 2 од овој закон, копачење на шуми и
трајна пренамена на шумско земјиш те може да се врши:
1) кога тоа е утврдено со посебните планови и програми за с топанисувањ е со шумите;
2) заради спроведување на документи за просторно и урбанистичко планирање и тоа Прос торен план
на Репу блика Македонија, прос торен план за регион и прос торен план за подрачје од посебен интерес за
Република Македонија согласно со закон;
3) заради изград ба на објекти за заш тита на луѓе и материјални добра од елементарни непогоди и
одбрана на земјата;
4) во пос тапка на комасација и арондациј а на шуми и шумско земјиш те;
5) за изград ба на објекти од јавен интерес утврд ен со закон и
6) за вршењ е на работи од јавен интерес утврден со закон.
(2) При зафаќањ е на шуми и шумско земјиш те субјектите кои ги град ат објектите од с тавот (1) точки 5)
и 6) на овој член се должни да прибават согласнос т за трајна пренамена на шуми и шумско земјиш те од
органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(3) До започнување на вршење на планираните активнос ти за изград ба на објекти од с тавот (1) точки
5) и 6) на овој член, со шумите и шумското земјиш те за кои е дадено согласнос т за трајна пренамена,
стопанисува дотогашниот корисник на шумата и шумското земјиш те согласно со овој закон.
(4) Трајна пренамена на шуми и шумско земјиш те за вршење на работите од с тавот (1) точки 5) и 6) на
овој член може да се врши:
- на голини во шума и
- на неочувани нискос теблени шуми, деградирани шуми и шикари.

Постапка за трајна пренамена
Член 14-а
(1) За изградба на објекти од јавен интерес у тврден со закон и за вршење на работи од јавен интерес
утврден со закон, инвес титорот е д олжен да поднесе барање за д обивање на согласнос т за трајна пренамена
од органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(2) Кон барањ ето за добивање на согласнос т за трајна пренамена од с тавот (1) на овој член,
инвес титорот под несува:
- техничка д окументација за градбата (комплетен основен проект, посебен елаборат и фази на
проектот);
- документ за регис трација за вршење на дејнос т од јавен интерес и
- опис на бараната локација со нумерички податоци и површ ина.
(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарс твото од лучува по
барањето за согласноста од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од д енот на поднесувањето на
барањето.
Надоместок за трајна пренамена
Член 15
(1) За трајна пренамена на шуми и шумско земјиште од членот 14 став (1) точки 5) и 6) на овој закон се
плаќа надомес ток во висина од вреднос та за пошумување на површината колку ш то изнесува површината на
која е предвидена град ба на објект, дрвната маса, изгубениот прираст и опш токорисните функции.
(2) Без платен надоместок од ставот (1) на овој член не може да се издаде одобрение за градење.
(3) Пос ле завршувањето на вршењето на работите од јавен интерес инвес титоро т е должен веднаш да
му плати на корисникот на шумата над омес ток за пошумување во обем за десет пати поголема површина од
површината која била предмет на пренамената, во согласнос т со пропиш аните с тандарди и норми за
пошумување, вклучувајќи ја и самата пов ршина на која се изведувале работите од јавен интерес, а
извршената работа да бид е конс татирана со записник од Државниот инспекторат за шумарство и ловс тво.

Право на службеност на шумите и шумското земјиште
Член 16
Во шуми и на шумско земјиш те во државна сопс твенос т може да се с текне право на с лужбенос т при
изград ба на водоводи, канализации, гасовод и, електрични водови, експлоатација на минерални суровини,
извршување на туристичка дејнос т, премин за одгледување на добиток, како и за премин за под игнување на
повеќегодишни насади на необраснато шумско земјиш те и земјиш те обраснато со деградирана шума во
приватна сопственост.
Размена на шуми и шумско земјиште
Член 17
(1) Заради окрупнување на комплексите, државна шума и шумско земјиш те може да се размени за
приватна шума и шумско земјиш те.
(2) Државната шума и шумското земјиш те се разменува доколку е издвоена од шумскиот комплекс и се
наоѓа како енклава во приватни шуми и шумско земјиш те или се граничи со повеќе страни со приватни шуми и
шумско земјиште.
(3) Приватната шума и шумското земјиште се разменува доколку се наоѓа како енклава во државна
шума и шумско земјиште или се граничи со повеќе с трани со државна шума и шумско земјиш те.
(4) Размената на шуми и шумско земјиште од с тавовите (2) и (3) на овој член може да се направи
доколку се исполнети следниве услови:
- површините кои се предмет на размена се наоѓаат во ис та катастарска опш тина и се со иста или
приближно ис та големина и
- шумата која е предмет на размена е со ис т или приближно ист квалитет.
(5) Пос тапката за размени на шума и шумско земјиште ја спроведува органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарс твото по барање на заинтересирано лице или по с лужбена
должност.
(6) На предлог на минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за работите од
облас та на шумарс твото, од луката за размени на шума и шумско земјиш те од с тавовите (2) и (3) на овој член
донесува В ладата на Република Македонија по претходно мис лењ е на Државното правобранителс тво на
Република Македонија.
(7) Трошоците на пос тапката за размена шума и шумско земјиште од ставовите (2) и (3) на овој член се
на терет на пред лагачот на размената.
(8) Договорот за размени на шума и шумско земјиште во име на Република Макед онија го потпишува
минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото.
Уредување на начин и надомест на копачење на шумите
Член 18
(1) За копачењ е на шумите на корисникот му се плаќа надомес ток во висина од вреднос та за
пошумување на површината колку што изнесува површ ината на која е извршено копачењето, дрвната маса,
изгубениот прирас т и опш токорисните фу нкции.
(2) За копачењ е на шуми и шумско земјиште се плаќа надомес ток во висина на вреднос та на
утврдената штета согласно со членот 60 од овој закон.
Заштита на загрозени и ретки видови на дрвја
Член 19
(1) Забранета е сеча на с тебла, униш тување на подмладок, собирањ е на семе од заш титени,
загрозени и ретки видови на шумски дрвја во шума нас танати по природен пат.
(2) По исклучок од с тав (1) на овој член, по барање на корисникот или с опс твеникот на шумата
собирање на семе од заш титени, загрозени и ретки видови на шумски дрвја настанати по природен пат и
нивна сеча може да се изврши, во с лучаи кога заш титените, загрозените и ретките видови на шумски дрвја
нас танати по природен пат се суви или заболени, физиолошки зрели и пос тојат други причини поради кои им
претс тои непосредна опасност од сушење, заради изград ба на објекти во фу нкција на стопанисување со
шумата и објекти од јавен интерес у тврд ени со закон, по претх одно одобрение на минис терот кој раковод и со
органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото во соработка со минис терот
кој раководи с о органот на државната управа над лежна за работите од облас та на заш тит а на животната
средина и прос торно планирање.
Утврдување на општокорисните функции на шумите
Член 20

Општокорисните функциите на шумите се у тврдувааат со посебните планови за с топанисувањ е со
шумите.
Приоритети за општокорисни функции на шумите
Член 21
(1) Со шуми над кои се утврд ени приоритети за опш токорисните функции се стопанисува согласно со
овој закон и други прописи.
(2) Плановите од членот 28 на овој закон, со кои се у тврдени приоритетите за општокорисните
функции за шумите, ги содржат мерки те кои мора да се преземат за с топанисувањ ето со тие шуми.
(3) Во плановите и програмите со кои се опфатени шумите за кои се у тврд ени приоритети за
општокорисните функции се вршат соодветни измени и дополнувања во согласнос т со членот 34 од овој закон
и се на терет на пред лагачот.
(4) Средствата за спроведувањ е на мерките од с тавовите (2) и (3) на овој член и надомес токот,
доколку со тие мерки се ограничува правото на користење на шумите и се зголемуваат трошоците за
стопанисување, ги обезбедува лицето по чие барање се утврд ени приоритетите за опш токорисни функции на
шумите.
(5) Со шумата за која се у тврд ени приоритетите за опш токорис ни фу нкции с топанисува корис никот,
односно сопс твеникот кој стопанисувал со таа шума до утврдување на приоритетните функции.
(6) Доколку не се обезбедат средс тва од ставот (4) на овој член корисникот, односно сопс твеникот на
шумата не е должен да ги спроведува мерките утврдени со членот 34 од овој закон.
Обврски за санирање на обесшумени површини
Член 22
(1) Сопс твениците и корисниците на шуми се должни да извршат пошумување на пожариш та,
површини на кои не успеало природна обнова и пошумување, како и на површини на кои е изврш ено
пустошење-бесправна чис та сеча, копачењ е на шуми или бесправна сеча на ретки видови д рвја, во рок к ој не
може да биде подолг од две години сметано од денот на нас танување на обесшумувањето.
(2) Доколку сопс твениците и корисниците од с тав (1) на овој член не се во можнос т д а ги спроведат
мерките од с тав (1) на овој член, овие мерки ќе ги спроведе органо т на државната управа над лежен за
работите од облас та на шумарството или правното лице кое тој ќе го овлас ти на терет на сопс твеникот и
корисникот на шумата.
III. ПЛАНИР АЊЕ
Стратегија за одржлив развој на шумарството
Член 23
(1) Националната шумарска п олитика во Р епублика Македонија се остварува преку Стратегијата за
одржлив развој на шумарството во Република Македонија.
(2) Стратегијата за одржлив развој на шумарс твото е плански документ ш то го уредува
проширувањето на квалитетот и заш титата на шумскиот фонд согласно со Просторниот план на Репу блика
Македонија, му лтифу нкционално стопанисување со шумите и одржлив развој на шумарс твото, зголемување
на придонесот на шумите и на другите поврзани добра и услуги во квалитетот на животот во ру ралните
облас ти, зголемување на јавните и социјалните функции на шумите и шумарс твото преку заедничка с тратегија
за развој, со севкупна валоризација на нејзините опш токорисни функции и социјални фу нкции и зголемување
на свеста за еколошките и социјалните вред нос ти на шуми те.
(3) Стратегијата за одржлив развој на шумарс твото ја донесува В ладата за период од 20 години.
Општ план за стопанисување со шумите во Република Македонија
Член 24
(1) Поделбата/разграничувањето на шумите по намена, производни и заш титни, се утврдува врз
основа на опш тиот план.
(2) Во опш тиот планот за стопанисување со шумите во Република Македонија се прикажува и
анализира состојбата на шумскиот фонд (шумите), се одредуваат функциите на шумите, се одред ува
намената на шумите, се дефинира функционалната, просторната и еколошката целина, главните цели на
развојот, целите и мерките за унапредување на шумите, одржување и унапредување на опш токорисните
функции на шумите и заш титата на шумите, одредување на методите/начините на с топанисување с о шумите,
како и одгледувачките и уредувачките мерки.
(3) Со општиот план за с топанисување со шумите во Република Македонија особено се утврдуваат
природните услови и можнос ти за опс танок, обнова и развој на шумите, состојбите на шумите по вид,
очуванос т, д рвна мас а, прираст, отворенос т, загрозенос т од негативни влијанија, општите насоки и цели на
идното с топанисување и мерките за одгледувањ е, заш тита, развој, унапредувањ е и проширување на

шумскиот фонд во Р епублика Македонија.
(4) Општиот план за стопанисување со шумите во Република Македонија има важнос т од 20 години и
го донесува Собранието на Република Македонија.
(5) Органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото го изготвува
општиот план за стопанисување с о шумите во Република Македонија и го дос тавува д о Владата на
усвојување, а Владата го доставува до Собранието на Република Македонија за донесување.
(6) Опш тиот план за с топанисување со шумите во Репу блика Македонија се изработува во две фази и
тоа нацрт и предлог.
(7) Владата донесува одлука за ставањ е на нацртот на опш тиот план за стопанисување со шумите на
јавен увид, која се објавува во “Службен весник на Репу блика Македонија“.
(8) Нацртот на општиот план за с топанисување со шумите с е с тава на јавен увид најмалку 60 д ена од
денот на објавувањето на од луката од ставот (7) на овој член.
(9) Стручната расправа по нацртот на опш тиот план за с топанисување со шумите ја организира
органот надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(10) Врз основа на мис лењата дадени од стручната расправ а по нацртот на опш тиот план за
стопанисување со шумите се изготвува предлог на опш тиот план кој се дос тавува на усвојување до В лад ата
на Република Макед онија.
(11) Средствата за изработка и рецензија на опш тиот план за стопанисување со шумите се
обезбедуваат од Буџетот на Репу блика Македонија.
(12) Опш тиот план за стопанисување со шумите може да се изменува и дополнува во текот на
неговата примена врз основа на научно -ис тражувачките сознанија, изменети природни услови и потреби и
други поводи за унапредување на опш тиот план.
(13) Изменувањето и дополнувањето на опш тиот план за с топанисување со шумите, согласно со
ставот (12) од овој член, го врши Собранието на Република Македонија на предлог на Владата.
Национална инвентаризација
Член 25
(1) За квалитетно планирање во шумарс твото ќе се спроведе национална инвентаризација на
шумските ресурси со која ќе се собираат податоци за сос тојбата на шумите, за потребите на шумарската
политика и шумарската оператива, екологијата, ловс твото, заш титата на околината, заш титата на природата,
дрвопреработувачката индустрија, како и за потребите на државните и меѓународните организации.
(2) Податоците од спровед ената национална инвентаризација органот на државната управа над лежен
за работите од облас та на шумарс твото ги собира, евидентира и води во единс твена база на податоци.
(3) Содржината и начинот на спроведувањ е на национална инвентаризација на шумските ресурси ги
пропишува минис терот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството.
Национален совет
Член 26
(1) Заради следење на од ржливо управување, планирање, стопанисување со шумите и чување на
шумите и шумското земјиш те на начин и во обем со кои трајно се одржува и унапредува нивната производна
способнос т, биолошка разновиднос т, способнос т за обнова и виталнос т во интерес на економските,
еколошките и социјалните функции на шумата, се основа Национален совет за шумарс тво (во натамошниот
текст: Советот) како советод авно тело на минис терот кој раководи со органот на државната упр ава над лежен
за работите од облас та на шумарс твото.
(2) Советот е сос тавен од претсед ател и десет члена кои ги именува минис терот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(3) Минис терот кој раководи со орг анот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството по функција е претс едател на Советот.
(4) Во Советот се именуваат членови согласно со следнава структура:
1) еден претс тавник од Секторот за шумарс тво и ловс тво при Минис терството за земјоделс тво,
шумарство и водос топанс тво-дипломиран шумарски инженер–отсек шумарс тво со пет год ини работно
искуство во шумарс твото;
2) еден претс тавник од Државниот инспекторат за шумарс тво и ловс тво–д ипломиран шумарски
инженер - отсек шумарс тво со пет год ини работно искуство во шумарс твото;
3) еден претс тавник од субјектот кој стопанисува со државните шуми –дипломиран шумарски инженеротсек шумарство со пет години работно искуство во шумарството;
4) еден претс тавник од истакнати стручни и научни работници од облас та на шумарството;
5) еден претс тавник од органот на државната управа над лежен за работите од областа на заш титата
на природ ата;
6) ед ен претс тавник од органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
законодавс твото;
7) еден претс тавник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа;

8) еден претс тавник од сопственици на приватни шуми;
9) еден претс тавник од Минис терс твото за од брана и
10) ед ен претс тавник од Дирекцијата за заш тита и спасување.
(5) Ч леновите на Советот се именуваат за период од четири години и можат повторно д а бидат
именувани.
(6) Начинот на своето работење Советот го уредува со деловник.
(7) Средс твата за вршењ е на работите на Советот се обезбедуваат од Буџетот на Репу блика
Македонија.
Шумскостопанска единица
Член 27
(1) Шумскос топанска единица претс тавува основна ед иници за планирањ е.
(2) Шумскос топанска единица е природна и с топанска целина утврдена според орографските и
хидрографските карактерис тиките, сообраќајниците и други природни и економски услови за упр авувањ е и
стопанисување со шумите и шумската инфрас труктура.
(3) Шумскос топанска единица е сос тавена од оддели и пододдели.
(4) Шумско с топанската единица опфаќа шуми на еден сопс твеник или корисник со површина од 100 до
10.000 ха.
(5) По исклучок од став (4) на овој член шумскостопанска единица може да се формира и од шуми на
повеќе сопс твеници и корисници, д околку тие заедно не поседуваат помалку од 100 ха шуми и шумско
земјиш те.
(6) Во исклучителни случаи површината на шумскостопанската единица може да изнесува и над 10.000
ха, ако ис тата не може да претставува посебна географска целина, но не повеќе од 15% од површината
утврдена во с тавот (4) од овој член.
Плански документи
Член 28
Планирањ ето на управувањето и с топанисувањето со шумите и шумското земјиш те с е ос тварува
преку:
- посебни планови за с топанисувањ е со шумите;
- програма за стопанисување со шумите и
- годишни планови за стопанисување со шумите.
Посебни планови за стопанисување со шумите
Член 29
(1) Стопанисувањето со шумите во шумскос топанските единици се врш и во согласнос т с о посебни
планови за стопанисување со шумите (во натамошниот текс т: посебни планови).
(2) В рз основа на опш тиот план за с топанисување со шумите корисникот донесува посебни планови за
стопанисување со шумите за секоја шумскостопанска единица.
(3) Посебните планови се д онесуваат за сите шуми освен за шумите во приватна сопс твенос т чија
површина е под 30 ха.
(4) Посебниот план ги разработува опш тите услови пропишани со опш тиот план за стопанисување со
шумите во Репу блика Македонија, ги анализира спроведените мерки на с топанисување, ги у тврд ува
плановите за с топанисување по вид и обем на работите, времето и начинот на спроведување и ги у тврд ува
вреднос тите на шумите. Сос тавен дел на планот е деталниот попис на шумите и ш умското земјиш те во состав
на шумскостопанската единица усогласен со катас тарската евиденција.
(5) Корисникот на државните шуми донесува посебен план со важнос т од десет години, по претход на
добиена согласнос т од органите на државната управа над лежни за работите од облас та на шумарс твото и
одбраната.
(6) Субјектите задолжени за управување со заш титените подрачја се должни во плановите за
управување со заш титените под рачја, во д елот кој се од несува за шумските екосис теми да ги вградат
елементите од содржината на посебниот план за стопанисување со шумите у тврден согласно с о прописите од
ставот (11) на овој член.
(7) Сопс твениците на приватни шуми кои пос едуваат шума со површ ина над 30 ха или ќе се здружат на
ниво на една или повеќе катастарски опш тини, донесуваат посебен план со важнос т од десет години.
(8) Сопс твениците на приватни шуми за кои нема изработено посебен план или програма за
стопанисување со шумите, кои ш то се со површина до 10 ха, стопанисуваат според критериуми за
стопанисување со шумите во приватна сопс твенос т..
(9) Со критериумите за с топанисувањ е со шумите во приватна сопс твенос т се пропишува формата на
одгледувањето; квалитетот на насад ите; претходно изврш ени работи, обемот и видот на сечата; видот и
роковите за извршување на работите за одржувањ е и унапредување на шумите; лицата кои можат да ги

извршуваат работите; роковите за нивно извршување како и начинот на евиденција во посебен образец евиденциски картон за приватни шуми за секоја катас тарска парцела посебно.
(10) Средс твата за изработка и рецензија на посебните планови за с топанисување со шумите ги
обезбедува сопственикот, односно корисникот на шумата.
(11) Министерот кој раководи со органот на државната управа над лежен за работите од облас та на
шумарството донесува поблизок пропис за:
- содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со с топанска намена и заш титна
намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување,
- содржината на посебните планови за одгледување и заш тита на шумите во заш титените под рачја,
начинот на нивната изработка, донесувањ е и одобрувањ е,
- содржината на посебниот план за с топанисување со шумите во приватна сопс твенос т над 30 ха,
начинот на нивната изработка, донесувањ е и одобрувањ е и
- критериумите за с топанисувањ е со шумите во приватна сопс твенос т за кои не се изработува посебен
план или програма како формата и содржината на евиденцискиот картон за приватни шуми за секоја
катас тарската парцела посебно.
Програма за стопанисување со шумите
Член 30
(1) Со семенски плантажи, ветрозаш тини појаси на површ ина поголема од два ари, шумски култури и
плантажи со површина поголема од два ари кои не се опфатени во шумскостопанска единица, како и за
приватни шуми од 10 до 30 ха се стопанисува врз основа на програма за с топанисувањ е со шуми (во
натамошниот текс т: програмата), а за приватни шуми за кои нема изработено програма се с топанисува според
критериуми за стопанисување со шуми во приватна сопс твенос т.
(2) Минис терот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството ќе донесе поблизок пропис за содржината на програмата од ставот (1) на овој член.
(3) Програмата ја донесува корисникот на шумата од ставот (1) на овој член со важнос т од десет
години.
(4) На програмата од ставот (1) на овој член согласнос т дава органот на државната управа над лежен
за работите од облас та на шумарс твото.
(5) Средствата за изработка и од обрување на програмата од ставот (1) на овој член ги обезбедува
сопственикот, односно корис никот на шумата.
Годишен план за стопанисување со шуми
Член 31
(1) Год ишниот план за с топанисување со шуми го донесува корисникот до 1 д екември од тековната за
наредната година.
(2) Годишниот план за стопанисување с о шуми е во с огласнос т со посебните планови за
стопанисување со шумите.
(3) Годишниот план за с топанисување со шуми го одобрува органот на д ржавната управа надлежен за
работите од облас та на шумарството.
(4) Год ишниот план за с топанисување со шуми ги дефинира обемот и динамиката на работите на
заштита, одгледувањ е и корис тењ е на шумите и средствата за извршување на тие работи. Сос тавен дел на
годишниот план за с топанисување со шуми е извед бениот план.
(5) Содржината на годишниот план за стопанисување со шуми може да се измени само поради
елементарни непогоди и други непредвидени околнос ти и тоа по ис та процедура како ш то е донесен.
(6) Годишниот план за с топанисување со шуми содржи: планови за заш тита на шумите, одгледување,
расадничко производство, корис тење на други шумски производи, корис тењ е на шумски отпад/отпад пос ле
сеча, користење и изград ба на инфрас труктурни објекти во фу нкција на с топанисување со шумите, како и
планиран обем на средства за извршување на овој план.
(7) Минис терот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството ја пропишува содржината на годишниот план за стопанисување со шуми.
Изведбен план
Член 32
(1) Изведбениот план за с топанисување со шуми се изработува само за шуми за кои е донесен
посебен план за стопанисување.
(2) Извед бениот план за с топанисување со шумите детално ги разрабо тува плановите за одгледување,
заштита и корис тење на шумите, како и технолошката постапка, условите, начинот и рокот за извршување на
овие работи.
(3) Изведбениот план за стопанисување со шумите се изработува на ниво на оддел утврден со
посебниот план обележан на терен.
(4) Изведбениот план за с топанисување со шумите се донесува најд оцна д о 31 октомври во тековната

за наредната година.
Изработка на посебните планови и програми
за стопанисување со шумите
Член 33
Изработка на пос ебните планови и програми за с топанисување со шумите во државна с опс твенос т е
обврска на корисникот на шумите, а за приватните шуми на сопс твениците на шумите.

Изменување и дополнување на плановите и програмите
Член 34
(1) Ако во текот на спроведување на плановите или програмите се утврд ат битни недос татоци или се
променат сос тојбите врз кои се засновани, корисникот на шумата е должен да престане со работа во шума и
ќе се изврши изменување и дополнување на плановите и програмите во рок од шес т мес еца од у тврдувањ ето
на битните недос татоци, односно изменетите околнос ти.
(2) Пос тапката за изменување и дополнување може д а покрене органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарс твото, сопственикот или корисникот на шуми.
(3) В о случај кога пос тапката за изменување и д ополнување ја покренува субјект кој не е наведен во
ставот (2) на овој член, средствата за изменувањ е и дополнувањ е ги обезбедува субјектот кој ја покренува
постапката.
Важност на плановите
Член 35
(1) Плановите и програмите за стопанисување со шуми те мора да бид ат поднесени на од обрување
најдоцна до ис текот на важнос та на периодот за кој претходн o се одобрени.
(2) На планот и програмата се дава согласност најдоцна во рок од една година од ис текот на периодот
за кој е донесен планот, односно програм ата.
(3) Во периодот од ис текот на времето за кое е донесен претходниот план, односно програма до
донесувањето на новиот план, односно програма со шумата се стопанисува согласно со претходниот план,
односно програма.
(4) Во периодот од став (3) на овој член обемот на работите на одгледувањ е и заштита на шумите не
може да биде помал, а обемот на сеча на шума не може да бид е поголем од просекот на овие работи
предвид ени со плановите, односно програмите донесени за претход ниот период.
(5) Работите од став (4) на овој член, не може да се извршуваат доколку нема согласнос т од органот
на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(6) По ис текувањ ето на период от од став (2) на овој член, доколку не се добие согласнос т на планот,
односно програмата, не може да се врши сеча на шума.
Чување на планските документи
Член 36
(1) Планските документи од членовите 23, 24 и 28 алинеи 1 и 2 на овој закон, се чуваат трајно.
(2) Годишните и изведбените планови се чуваат десет години.
(3) Планските документи од членовите 23, 24 и 28 алинеи 1 и 2 на овој закон се чуваат во органот на
државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството.
(4) Год ишните и изведбените планови с е чуваат кај сопс твеникот, односно корисникот и кај органот на
државната управа над лежна за работите од облас та на шумарството.
Спроведување на планските документи
Член 37
(1) Сопс твениците и корисниците на шумите се должни да ги спроведуваат целите, мерките,
активностите и одредбите предвидени с о Стратегијата за одржлив р азвој на шумарството во Репу блика
Македонија, опш тиот план за с топанисување со шумите, посебните планови и програми за стопанисување со
шумите во рок и на начин у тврден со истите.
(2) Спроведувањето на Стратегијата за одржлив развој на шумарс твото во Репу блика Макед онија и
општиот план за с топанисување со шумите се обезбедува со изработка и спроведувањ е на посебните планови
и програми за стопанисување со шумите.
(3) Спроведувањето на посебните планови и програми за стопанисување со шумите се обезбедува со
годишниот план за с топанисување со шумите и изведбените планови.

(4) Изврш ениот обем на планирани работи со посебните планови, во шумите треба да биде по вид и
обем сразмерен на обемот на изврш ена сеча во претх одната година утврден со планот.
(5) Планираните работи и мерки во делот на заш титата на шумите с е задолжителни и треба да бидат
извршени во целос т.
Учество на јавноста
Член 38
(1) Носителите на планирањ ето се должни во пос тапката за изработка на с тратегијата за одржлив
развој на шумарс твото во Република Македонија и опш тиот план за с топанисување со шумите да обезбедат
учество на заинтересираните страни и пошироката јавнос т.
(2) Во постапката за добивањ е на согласнос т на планските документи од ставот (1) на овој член се
врши јавен увид и се одржува јавна расправа во време кое не може да бид е пократко од 60 дена од денот на
објавувањето на јавниот увид.
Евидентирање на работите
Член 39
(1) Извршените работи на одгледувањ е, заш тита и користење на шумите без оглед на сопс твенос та и
намената мораат да се евидентираат во пос ебните планови и програми најдоцна д о 1 март во тековната за
претходната год ина.
(2) Покрај евиденцијата во посебните планови и програми за изврш ените работи од ставот (1) на овој
член, субјектите кои с топанисуват со шумите без оглед на сопственоста и намената и лиценцираните субјекти
од член 97 на овој закон, се должни да водат и месечен извештај во пос ебни образци (сеча, доту р и превоз) во
електронска и пишана форма во кои се книжат приемници за сеча, приемници за доту р и испратни ци за секој
оддел/пододдел од шумскостопанска единица, односно за секоја катас тарска парцела посебно.
(3) Месечните извеш таи се со трајна вредност и се приложуваат кон посебните планови и програми,
односно се наоѓаат кај сопс твеникот и субјектите од член 97 на овој закон.
(4) Формата, содржината и начинот на пополнување на мес ечните извеш таи, приемници за сеча и
приемниците за дотур од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот
надржавната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото.
Достапност на податоците од планските документи
Член 40
(1) Податоците од планскитесе дос тапни за целокупната заинтересирана јавнос т.
(2) За издавањ е и користење на податоците од с тавот (1) на овој член се наплатува надомес ток.
(3) Податоците од с тавот (1) на овој член на барање на државните органи се изд аваат без надомес ток.
(4) Податоците од посебните планови за с топанисување со шумите можат да се корис тат со
надоместок кој ја пропишува сопс твеникот, од носно корисникот. Податоците од програмите кои се однесуваат
на поединечни сопс твеници на парцели, сопс твениците ги добиваат без надомес ток.
(5) Пос тапката, начинот на корис тењ е на податоци и висината на надоместокот за нивното користење
ја пропишува минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за работите од облас та на
шумарството.
(6) Не се д остапни под атоците со кои располага органот на државната управа надлежен за работите
од облас та на шумарс твото за посебни планови за с топанисување, одгледување и заш тита на шумите или
нивни делови за кои не е дадена с огласнос т за нивна целосна или делумна реализација од с трана на
Минис терс твото за од брана.

III-а. ПЛАНИР АЊЕ ПОР АДИ ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ ОД ПОЖАРИ
Национален план
за управување со пожарите на отворен простор
Член 40-а
(1) Со цел да се пос тигне безбедно, ефективно и координирано управување со пожарите на отворен
прос тор како и спроведување на заеднички с тандарди и оперативни пос тапки на сите учесници во пос тапката
за управување со заш титата од пожари, Владата на Република Македонија на пред лог на минис терот кој
раководи со органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството донес ува
Национален план за управувањ е со пожарите на отворен простор за период од десет години.
(2) Национален план за управување со пожарите на отворен прос тор се ревидира пет години по
неговото донесување.

Содржина на националниот план
за управување со пожари на отворен простор
Член 40-б
Националниот план за управување со пожарите на отворен прос тор (во натамошниот текс т: Национален
план) особено ги содржи следните елементи:
1) Ис торијат и актуелна состојба со пожарите на отворен простор;
2) Планирање на управувањ ето со пожари и ресурси;
3) Мерки за едукација и подигнување на јавната свест за заш тита од пожари;
4) Превенција на пожари;
5) Степен на опаснос т од пожари и систем за рано предупредување;
6) Подготовителни мерки за заш тита од пожари;
7) Активнос ти пред сезоната на пожари;
8) Рано откривање, дојава и првичен одговор;
9) Почетен напад, локализирањ еи гаснењ е на пожарот;
10) Управување со горливиот материјал;
11) Управување со опожарената површина и
12) Субјекти вклучени во релизација на националниот план и активнос ти кои треба да се превземаат.
Национален комитет
Член 40-в
(1) Заради спроведувањето на Националниот план, В ладата на Република Макед онија формира
Национален комитет (во натамошниот текст: Комитетот) кој ги врши с ледните работи:
1) изготвува предлози и мис лења за поефективна коорд инација на субјектите кои учес твуваат во
управувањето со пожарите на отво рен прос тор заради поцелоисходно корис тење и обезбедување на средства
за конс труктивна заедничка работа;
2) предлага насоки за с тандард изиран прис тап при изготвување и спроведување на тренинг
програми, квалификации, други оперативни функции и примен а на с танд ардизирана опрема за пожари;
3) предлага с тавови и мислења по однос на економичнос та, ефикаснос та и квалитетот во сите
активности од облас та на управувањето со пожари и практикување на концепт на тотална мобилност,
употреба на најблиски сили и заеднички ресурси без географски ограничувања;
4) пред лага насоки за спроведување на активнос ти за под игање на јавна свес т за заш тита од
пожари и друга превенцијаи и
5) пред лага мерки за унапредувањ е на сис темот за у тврдување на с тепен н а опасности од пожар и
рано предупредување и подготвителни мерки.
(2) За членови на Комитетот може да се номинираат лица од редовите на раковод ни државни
службеници, односно лица на раководна позиција во субјектите од ставот (5) на овој член и да имаат
овластувања да ги предлагаат, преговараат и у тврдуваат мерките согласно со ставот (1) на овој член.
(3) К омитетот е сос тавен од претс едател, заменик претседател и 17 члена и с е номинират за временски
период од четири години.
(4) Раководниот државен службеник номиниран од органот на државната управа надлежен за работите
од облас та на шумарс твото е претседател на Комитетот.
(5) Во Комитетот се номинираат членови од следниве субјекти:
1) Минис терство за земјоделс тво, шумарс тво и водос топанс тво;
2) Минис терство за животна средина и прос торно планирање;
3) Минис терство за локална самоуправа;
4) Минис терство за внатрешни работи;
5) Минис терство за од брана;
6) Дирекција за заштита и спасување;
7) Центар за управување со кризи;
8) Јавно претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје;
9) Јавно претпријатие за пас ишта;
10) Управа за хидрометеоролошки работи;
11) ЈПУЗПП Јасен- Скопје;
12) ЈП Паркови и зеленило - Скопје;
13) Национално здружение на сопственици на приватни шуми;
14) Територијалните противпожарни единици при единиците на локалната самоуправа;
15) Субјекти задолжени за управување со национални парковии други заштитени подрачја;
16) Противпожарен сојуз на Македонија;
17) Универзитет „Св. Кирил и Метод иј“ во Скопје, Шумарски Факултет во Скопје и
18) Црвен крс т на Република Македонија.
(6) Комитетот начинот на своето работење го уредува со деловник.

Работни групи
Член 40-г
(1) К омитетот за вршење на работите од членот 40-в од овој закон, формира работни групи за с ледните
облас ти:
1) обука и квалификации за превземањ е на мерките за гаснењ е пожари;
2) степен на опаснос ти од пожар и рано предупредување;
3) подигнување на јавна свест за заш тита од пожари;
4) координација на активнос тите за употреба на воздухоплови;
5) стандардизација при заш титата од пожари;
6) стандардни оперативни процедури;
7) координација во организацијата при гаснење на пожари и
8) наука и истражувањ е.
(2) Ч леновите на работните групи треба да бид ат квалификувани с тручни лица за соодветната облас т
што ја покриваат субјектите од членот 40 -в с тав (5) од овој закон, вклучувајќи и претс тавници од други правни
лица и експерти кои не се вклучени во работните групи, доколку е потребно зарад и обезбедување на
стручност и ефикаснос т во работењето на Комитетот.
(3) Административно-техничките работи за потребите на К омитетот и работните групи ги вршат
вработените во Минис терс твото за земјоделство, шумарство и вод остопанс тво.
(4) Инс трукциите, протоколите, плановите, материјалите за обука и насоките од областа на
управувањето со пожари, работните групи ги дос таву ваат до Комитетот за нивно разгледување.
(5) Комитетот за документите од ставот (4) на овој член ја информира Владата на Репу блика Македонија
со предлози и решенија по ис тите.
Средства за работа
Член 40-д
Средс твата за вршење на работите на Комитетот се обезбедуваат во рамките на Програмата за
проширена репродукција на шумите од членот 96 на овој закон.
IV. СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ
1. Одгледување на шумите
Стопанисување со објекти за производство на семе
Член 41
Стопанисувањето со објекти за производс тво на семе се врши на начин со кој се обезбедува
максимално производс тво на квалитетно шумско семе и овозможува полесноберење, односно собирањ е на
семето.
Сеча на стебла за производство на шумско семе
Член 42
(1) Сеча на с тебла и насади кои се признати како основен материјал за производство на шумско семе,
може да се врши заради спроведувањ е на мерки на нега за пос тигнување на оптимални с труктури за
производс тво на шумско семе.
(2) Ош тетени или заболени стебла се отс трануваат кога на истите им претс тои непосредно сушење
или претс тавуваат легло на зараза од рас тителни болес ти и штетници.
Извршување на одгледувачки работи
Член 43
Субјектите ш то врш ат одгледување на шумите, особено ги вршат след ниве работи:
- го прилагодуваат начинот на одгледување според условите на сред ината, биолошките особенос ти,
видовите на дрвја и состојбата на тие шуми;
- го следат семеносењ ето, го потпомагаат природното обновување на шумите со шумско-одгледувачки
и други мерки и вршат веш тачко пошумување каде ш то природното обновување не успеало;
- пошумуваат необновени по природен пат с ечиш та, пожариш та, оголени и други деградирани
површини од природни и зооантропогени влијанија при што им дава предност на дрвни видови од локална
провениенција;
- спроведуваат мерки на нега;
- ги штитат деград ираните шуми и шикарите од натамош на деградација и врш ат реконс трукција и

мелиорација на ис тите;
- ги збогатуваат шумите со високоприносни и квалитетни видови дрвја и
- преведуваат нискос теблени во високос теблес ти шуми, во завис нос т од мес торас тењ ето и
биолошките особини на дрвјата.
Обем на извршување на работите
Член 44
(1) Р аботите на одгледување на шумите предвид ени со плановите и програмите, се извршуваат секоја
година, по обем и квалитет сразмерно на искорис тениот сечив етат во претходната година, но не помалку од
50% од предвидените.
(2) Работите од с тав (1) на овој член ш то како обврска од извршените сечи во годината произлегуваат
од една шумскостопанска ед иница, можат да се предвидат и извршат и во друга шумскостопанска единица.
Рок на извршување на работите
Член 45
(1) Су бјектите ш то вршат одгледување со шумите се д олжни во рок од две години од денот на
нас танатата промена да извршат пошумување на површините на кои не успеало обновувањето на шумата, на
површините на кои е извршено бесправно копачење, бесправна сеча, сеча со поголем интензитет од
предвид ениот и на пожариш та, врз основа на изменувањ е и дополнување на посебниот план.
(2) Површините кои се опожарени или ош тетени од природни непогод и, чија вкупна површина не е
поголема од 50 ха во границите на една шумскостопанска ед иница ќе се пошумат врз основа на изменувањ е и
дополнување на посебниот план, а ако површината изнесува над 50 ха ќе се пошумуваат во предвидениот рок
од ставот (1) на овој член со средс тва од програмата за проширена репордукција на шумите, врз основа на
изменување и дополнување на посебниот план.
Изградба на објекти
Член 46
(1) Во шума не можат да се градат објекти и да се изведуваат други работи, освен оние кои се во
функција на унапредувањ е на шумите и дивечот, во согласнос т со планските документи во шумарс твото и
ловс твото, како и објекти од јавен интерес у тврдени со закон и објекти наменети за потребите на одбраната.
(2) При изготвување на техничката документација за изградба на објекти од јавен интерес,
инвес титорот е д олжен да поднесе барањ е за добивање на согласнос т од органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарс твото согласнос та од
ставот (2) на овој член ја изд ава во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.
(4) За изград ба на објекти во шума, на корисникот му се плаќа надомес ток во висина од вреднос та за
пошумување на површината колку што изнесува површ ината на која е предвидена град ба на објект, дрвната
маса, изгубениот прирас т и општокорисните фу нкции.
(5) За у тврдувањ ето на ш тетите нас танати со град ба на објекти во шума се плаќа надомес ток во
висина на вреднос та на утврдената ш тета согласно со членот 60 од овој закон.
2. Заштита на шумите
Заштита на шумите и обврските на корисниците и сопствениците на шумите
Член 47
(1) Заш титата на шумите и шумското земјиш те опфаќа мерки и активности кои се спроведуваат со цел
да се спроведе заш тита од биотски, абиотски и други фактори кои можат да предизвикаат штетни последици
во шумата.
(2) Корисниците и сопс твениците на шумите се должни во соработка со органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарс твото да го следат влијанието на биотските и абиотските фактори
по здравс твената сос тојба на шумите и по нивно барање навремено да преземат мерки за заш тита на шумите
и шумското земјиш те, согласно со с тавот 1 на овој член.
Извршување на работите за заштита на шумите
Член 48
(1) Во вршењето на работите за заш тита на шумите сопс твениците, односно корисниците на шумата се
должни:
- навремено да го известат органот на д ржавната управа над лежен за работите од облас та на
шумарството, од носно овлас теното лице кој ја извршува стручно -советодавната работа во приватната шума
за секоја нова и невообичаена појава која може да предизвика ш тета во шумата и

- да постапуваат по барање на извеш тајно -дијагнос тичката служба.
(2) Сопствениците на приватни шуми спроведуваат мерки на заш тита во соработка со овластените
лица кои ги извршуваат стручно - советодавните услуги во приватните шуми.
(3) Доколку сопс твениците и корисниците на шума не ги спроведуваат мерките од с тавот (1) алинеја 2
на овој член, шумарскиот инспектор ќе наложи нивно спроведување на трошок на сопственикот, односно
корисникот на шумата.
Извештајно дијагнозно-прогнозна служба
Член 49
(1) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарс твото обезбедува
спроведување на извеш тајно дијагнозно-прогнозни работи за заш тита на шумите.
(2) Органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството води евид енција,
востановува и од ржува пос тојана база на податоци за движењ ето на растителните болес ти и ш тетници
усогласен и поврзан во единс твен информационен сис тем.
(3) Р аботите на Извеш тајно дијагнозно -прогнозната служба, органот на државната управа надлежен за
работите од облас та на шумарс твото може д а ги дод ели на јавна ус танова од облас та на шумарс твото, врз
основа на договор.
(4) Начинот на вршење на работите на Извештајно дијагнозно -прогнозната служба го пропишува
минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото.
Мерки за одгледување и заштита на шумите
Член 50
(1) Субјектите ш то стопанисуваат со шумите и правните лица кои вршат одгледувањ е и заш тита на
шумите за посебна намена, како и с опс твениците на шуми се должни да преземаат мерки за заш тита на
шумите од пожари, елементарни непогод и, растителни болес ти, штетни инсекти, бесправно напасувањ е и
други оштетувања.
(2) Мерките од с тавот (1) на овој член се однесуваат и за шуми за кои не е донесен посебен план за
стопанисување.
(3) Субјектите што с топанисуваат со шумите и сопс твениците на шуми се должни д а ја следат
здравс твената сос тојба на шумите, да преземаат превентивни мерки против појава на рас тителни болес ти,
штетни инсекти и други ш тетници и да врш ат сузбивањ е кога тие ќе се појават.
Белези и знаци
Член 51
Забрането е уништување на белези и знаци во шума и сеча на с тебла на кои се пос тавени знаците.
Напасување и желадење
Член 52
(1) Забрането е напасување на добиток и желадење во шума.
(2) По исклучок од с тавот (1) на овој член на определени површини може да се врши напасување на
добиток, освен на кози и тоа во шуми во кои не се врш ат, односно не се извршени мелиоративни мерки, во кои
не е во тек природна или вештачка обнова и подмладување, кои не се издвоени за семенски насад и, како и на
необраснато шумско земјиште.
(3) Напасување на добиток и желадењ е во шума може да се врш и само под контрола на чувар на
добитокот и со одобрение на субјектите кои с топанисуваат со шумите.
(4) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопс твениците на шуми се должни во шумата во која е
забрането напасување, да определат делови од шумата низ кои ќе биде дозволен премин на добитокот до
местото за пасење, односно до поилата за вода.
(5) Субјектите кои стопанисуваат со шумите имаат право на надомес ток за напасување.
(6) Условите под кои може д а се врш и испаш а (време на испаш а, вид на стока, број на грла, висина на
надоместок за напасување, определување на премини за добитокот и слично) ги у тврдуваат субјектите кои
стопанисуваат со шумите.
Одгледување на дивеч
Член 53
Во шума може да се одгледува дивеч под услови и во број кој не го доведува во прашање
одгледувањето и обновувањето на шумата.
Одгледување пчелни семејства
Член 53-а

(1) Во шума во државна сопс твенос т може да се пос тавуваат пчелни семејс тва под услови со кои не се
доведува во прашање с топанисувањето и управувањето на шумите.
(2) По барање на сопс твеник на пчелни с емејс тва, одобрение за пос тавувањ е пчелни с емејс тва во шума
во државна сопс твенос т го издава органот на државната управа над лежен за работите од облас та на
шумарството по предходно мис лење од корисникот или управувачот на шумата.
(3) По завршувањето на периодот на пос тавување на пчелни семејс тва, сопс твеникот на ис тите е
должен површината која ја корис тел да ја врати во првобитна состојба.
(4) Местото на пос тавувањ е, начинот на пос тавување, формата и содржината на барањ ето како и
формата и содржината на одобрението за пос тавувањ е на пчелни семејс тва во шума го пропиш ува
минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото.
Палење на отворен оган
Член 54
(1) Забрането е палење на отворен оган во шума и на земјиш те во непосредна близина на шумата, на
рас тојание најмалку од 200 метри од работ на шумата.
(2) По исклучок од с тав (1) на овој член, може да се пали отворен оган под услови и на мес та ш то ќе ги
опред ели и обележи субјектот ш то с топанисува со шумата.
(3) Мес тата на кои е д озволено палење на отворен ог ан мора да бидат видно обележани и внес ени во
планот за заш тита на шумите од пожар.
Подигнување на варници и жежници
Член 55
(1) Забрането е подигнување на варници, жежници за дрвен јаглен и слични објекти ш то претс тавуваат
опасност за појава на пожар, на рас тојание помало од 200 метри од работ на шумата.
(2) По исклучок од став (1) на овој член подигање на жежници за производство на дрвен јаглен може да
се врши во шума со одобрение од Дирекцијата за заш тита и спасување, а по претходно добиено мис лење о д
органот на државната управа надлежен за работите од облас та на внатрешните работи.
(3) Мес тата наменети за подигнувањ е на жежници за производство на дрвен јаглен мора д а бидат
обележани од страна на субјектот кој ја корис ти жежницата и ис тиот мора да ги спроведе сите пропиш ани
мерки на претпазливос т пропишани од органот на д ржавната управа над лежен за работите од облас та на
шумарството, во соработка со Дирекцијата за заш тита и спасување.
Правење на просеки и набљудувачници
Член 56
(1) Субјектите кои с топанисуваат со шумите и сопс твениците на шуми, во зависност од степенот на
загрозеност на шумата се должни да преземаат посебни мерки за заштита од пожари (правење просеки во
шума, подигање на појаси од лисјарски видови дрвја во иглолисни шуми, поставување набљудувачници,
организирањ е на набљудувачка, известувачка, противпожарна служба и слично).
(2) Правните и физичките лица кои преку вршењ е на својата дејнос т предизвикуваат шумски пожари се
должни да ја надомес тат ш тетата на субјектите кои с топанисуваат со шумите, како и сопс твениците на шуми.
(3) Пос ебните мерки за заш тита на шумите од пожари ги пропишува минис терот кој раководи со
органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото во согласност со раководниот
работник кој раководи со Дирекцијата за заш тита и спасување, во соработка со ед иницата на локалната
самоуправа.
Движење во шума
Член 57
(1) Граѓаните имаат слободен прис тап во шумите заради уживање, одмор и рекреација, на сопс твена
одговорнос т за својата безбедност и обврска за ненанесување на штета на шумата.
(2) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопствениците на шуми, слободниот прис тап можат да го
ограничат во заш титени делови на шума или делови на шума во кои е загрозена безбед нос та на луѓето.
(3) Субјектите кои с топанисуваат со шумите и сопс твениците на шуми во согласнос т со органот на
државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото, можат целосно или делумно да
забранат движење во шумата или во одделни нејзини д елови во период кога пос тои зголемена опас нос т од
шумски пожари или од работи кои се изведуваат во шума.
(4) Забраната од с тавот (3) на овој член се објавува во средствата за јавно информирањ е.
Шумски ред
Член 58

(1) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопс твениците на шуми се должни својата работа во
шума да ја организираат во време и на начин со кој ќе се овозможи воведување и одржување на шумски ред .
(2) Доколку се поремети шумскиот ред, субјектите кои стопанисуваат со шумите и сопс твениците на
шуми се должни во најкраток можен рок и на пропиш ан начин да воведат и од ржат шумски ред.
(3) Начинот на воведување и од ржување на шумски ред го пропишува минис терот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
Депонирање на отпад
Член 59
(1) Забрането е депонирање на отпад во шумите.
(2) Под отпад од ставот (1) на овој член влегуваат сите категории на отпад
класифицирани/категоризирани според Законот за управување со отпад.
(3) Под загадување на шумите и шумското земјиште се подразбира и загаду вањ е со прашина и ш тетни
материи од копови на минерални суровини, емисии од штетни материи на индус триски капацитети,
рафинерии, топилници, хемиски капацитети и капацитети коиш то преработуваат и третират опасни супстанции
и материи, кисели д ождови, загадување со загадени вод и и други видови и форми на загадувањ е со ш то се
загрозува здравјето и виталнос та на рас тителниот и животинскиот свет во шумите и на шумските земјиш та, се
намалува прирас тот на живиот свет, како и продуктивноста на почвата и врши загадување на почвата и вод ата
во шумските екосис теми.
(4) Субјектите кои стопанисуваат со шумите и шумско земјиште и сопс твениците на шуми и шумско
земјиш те се должни да ги почитуваат нормите и да ги спречат дејс твијата за загадување на шумите, како и да
извршат отс транување на отпадот и другите ш тетни материи од шумата со право на целос ен надомес ток на
трошоците од страна на лицето кое го извршило од лагањето на отпадот и другите материи.
(5) Правните и физичките лица кои вршат загадување согласно со ставот (3) од овој член се должни да
ги надоместат нас танатите ш тети.
Надоместок за причинети штети
Член 60
(1) За ш тети причинети во шума се плаќа надоместок според ценовник за штети во шума што го
донесува органот на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото.
(2) Средс твата од надомес тот од ставот (1) на овој член за приватна шума се приход на сопственикот
на шумата, а за државна шума се прих од на субјектите кои с топанисуваат со шумите.
(3) Субјектите кои с топанисуваат со шумите се должни сред с твата од надомес токот за причинети
штети посебно да ги евидентираат и да ги користат за прос та репродукција на шумите.
3. Користење на шумите
Член 61
(1) Корис тењ ето на шумите се врши според намената и на начин кој обезбедува:
- трајно зачувување и зголемување на вред нос та на шумите,
- зголемување на нивниот прирас т и принос и
- зачувување и унапредување на нивните опш токорисни фу нкции.
(2) Корис тењ е може да се врши само на оние шуми за кои е донесен пос ебен план или програма.
Ознака за сеча и евиденција
Член 62
(1) Сеча во шума се врши само по претх однo извршена ознака за сеча со втиснување на јасно вид лив
шумски жиг-означувач (во понатамошниот текс т: шумски жиг).
(2) Под ознака за сеча во смисла на с тавот (1) на овој член се подразбира:
1) одбирањ е и означување на стебла за сеча и евидентирање на дрвната маса при с теблимична и
групимично пребирна сеча и
2) обележувањ е на површината и евидентирање на дрвната маса при површинска-чиста сеча.
(3) Стеблимична сеча е сеча на од брани поед инечни с тебл а.
(4) Групимично пребирна сеча е сеча на од брани групи стебла.
(5) Површинска-чис та сеча е с еча на сите с тебла на површината од одделот/пододделот, односно
катас тарската парцела.
(6) Ознаката за сеча се врш и согласно предвидената сеча утврдена во посебните планови и програми.
(7) Ознаката за сеча во шуми за кои нема изработено посебен план или програма за с топанисување со
шумите, се врши според критериуми од членот 29 с тав (9) од овој закон.
(8) Ознака при с теблимична и групимично пребирна сеча се врши до 30 септември во тековната за
наредната год ина и тоа во обем од најмногу 80% од предвидената дрвна маса за с еча. Ос татокот од д рвната

маса дополнително се означува по изврш ената сеча според претходната ознака. При дополнителната ознака
се означуваат и се евид ентираат првично сите неозначени стебла кои се ош тетени при сечата.
(9) Извршената ознака за сеча и направената шумска ш тета се евид ентираат во книги и тоа: К нига за
евиденција на извршена ознака за сеча во шума во државна сопс твенос т, Книга за евиден ција на изврш ена
ознака за сеча во шума во приватна сопственост и Книга за евиденција на направена шумска штета во шума
во државна сопственост.
(10) Видот на ознаката за сеча, видот на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење на
ознаката за сеча, формата и содржината на К нигата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во
државна сопс твенос т, Книгата за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во приватна сопс твенос т и
Книгата за евиденција на направена шумска штета во шума во државна с опс твенос т ги пропишува минис терот
кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
Вршење на ознака за сеча
Член 63
(1) Ознака за сеча (с теблимична и групимично пребирна) во државна шума ја извршува стручно лице,
со високо образование дипломиран шумарски инженер-насока шумарс тво, вработени во јавното претпријатие
за с топанисување со државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени д а управуваат со
заштитените под рачја, кое има работно искуство од најмалку две години од облас та на с топанисување со
шумите.
(2) Ознака за површинска-чис та сеча и ознака на ретки видови на дрвја и на поединечни или група на
шумски дрвја на површини надвор од шума во државна сопс твенос т ја извршува стручно лице со високо
образование дипломиран шумарски инженер-насока шумарс тво со или без работно искуство во облас та на
стопанисување со шумите или стручно лице со средна с тручна спрема шумарски техничар-насока шумарс тво,
со најмалку една година работно искуство од облас та на с топанисување со шумите, вработени во јавното
претпријатие за стопанисување с о државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да
управуваат со заштитените подрачја.
(3) Ознака за с еча (с теблимична, групимично пребирна и површинска-чис та сеча), како и ознака на
ретки видови на дрвја, на поединечни или група на шумски дрвја на површини надвор од шума во приватна
сопственос т, вршат стручни лица кои имаат лиценца за вршење на стручни работи на шуми во приватна
сопственос т.
(4) Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Макед онски шуми“ за шумите со
стопанска намена, д ругите субјекти задолжени да управуваат со заш титените подрачја за шумите во
заштитените подрачја и с тручните лица кои имаат лиценца за врш ење на с тручни работи на шуми в о приватна
сопственос т изработуваат шумски жиг за ознака за сеча и шумски жиг за жигосување на дрво и дрвни
сортименти и ис тите ги дос тавуваат на увид и заверка во органот на државната управа над лежен за работите
од облас та на шумарс твото.
(5) За вршењ е на ознака за сеча согласно с тавовите (1) и (2) на овој член средс тва обезбедува
корисникот на шумата, а за вршење ознака за сеча согласно со ставот (3) на овој член средства обезбед ува
сопственикот на шумата.
(6) За заверените шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за жигосување на дрво и дрвни
сортименти од ставот (4) на овој член, органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството води евиденција во регис тар на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски жигови за
жигосување на дрво и дрвни сортименти.
(7) Формата и содржината на регис тарот на заверени шумски жигови за ознака за сеча и шумски
жигови за жигосување на дрво и дрвни сортименти како и начинот на неговото вод ење го пропиш ува
минис терот кој раководи со органо т на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото.
Известување за извршената ознака за сеча
Член 64
(1) Субјектите кои с топанисуваат со шумите без оглед на сопс твенос та и намената и сопс твениците на
приватни шуми кои имаат донесено посебни планови или програми, од носно поседуваат шума над 30 ха., за
извршената ознака за сеча од членот 62 од овој закон, се должни да го известат шумарскиот инспектор во рок
од 15 дена од денот на завршувањ ето на извршената ознака за сеча.
(2) По исклучок од с тавот (1) на овој член, за извршената ознака за сеча согласно со членот 62 став (7)
од овој закон, не се извес тува шумарскиот инспектор.
(3) Не може да се врши сеча од ставот (1) на овој член, ако ознаката за сеча не е извршена на целата
површина од одделот/пододделот и ако не е извршен преглед на ознаката за с еча од овлас тен шумарски
инспектор.
Утврдување на сечив етатот
Член 65
(1) Сечивиот етат се у тврдува според посебните планови и програми.

(2) Забрането е пречекорување на сечивиот етат во шумско стопанската единица, како и на етатот во
пододделот у тврден за десет години со посебниот план или програма.
(3) Одредбите од став (2) на овој член не се однесуваат на чиста сеча при нискос теблес то
стопанисување, како и на сеча во деградирани шуми, шикари и шибјаци, ако тие се предвид ени за
мелиорација.
Сеча во државна шума од страна на физички лица за сопствени потреби
Член 66
(1) Забрането е вршење на сеча во државна шума од страна на физички лица.
(2) По исклучок на с тавот (1) на овој член, дозволена е сеча во државна нискостеблена шума само за
физички лица кои се со пос тојано мес то на живеење во руралните подрачја заради обезбедување на
сопствени потреби.
(3) Забрането е препродажба на дрво и дрвни сортименти од ставот (2) на овој член.
(4) Сечата во државна шума заради обезбедувањ е на сопствени потреби се врш и по претход но
поднесено барањ е од физичкото лице до Јавното претпријатие за с топанисувањ е со државните шуми
“Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.
(5) За изврш ената сеча од с тавот (2) на овој член физичките лица плаќаат надомес ток врз ос нова на
издадена дозвола за сеча, согласно со важечкиот ценовник на Јавното претпријатие за с топанисување со
државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заш титените под рачја.
(6) За исечената дрвна маса од с тавот (2) на овој член Јавното претпријатие за с топанисување со
државните шуми “Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заш титените подрачја се
должни да вод ат евиденција во посебен образец за сеча во државна шума од с трана на физички лица за
сопствени потреби.
(7) Количината на дрвната маса за сеча во државна шума од с трана на физички лица за задоволување
на сопс твени потреби не смее да надминува повеќе од 10 метри кубни за ед на календарска година.
(8) Начинот на обезбедување за сопс твени потреби со огревно д рво на физички лица од државна
шума, формата и сод ржината на образецот од ставот (6) на овој член, ги пропишува минис терот кој раководи
со органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството.
Одобрение за сеча во шуми во приватна сопственост
Член 67
(1) Сеча во шума во приватна сопс твенос т се врши со одобрение за сеча.
(2) Одобрение за сеча во шума во приватна сопс твенос т издаваат лицата од членот 97 с тав (1) на овој
закон, по барање на сопственикот на шумата.
(3) За издад ените од обренија за сеча лицата од с тавот (2) на овој член се должни да дос тавуваат
извеш тај ед наш месечно до Државниот инспекторат за шумарс тво и ловство.
(4) Од обрение за сеча во приватна шума која е сопс твенос т на повеќе сосопс твеници, може да се
издаде само врз основа на заедничко барањ е од сите сосопс твеници.
(5) Поед инец кој е сосопс твеник на шума во смисла на ставот (4) од овој член може да добие
одобрение за сеча само со согласнос т од другите сосопс твеници.
(6) Со од обрението од ставот (2) на овој член се утврдуваат дрвната маса за сеча и мерките за
обновување, одгледување и заштита на шумите, како и рокот за нивно извршување.
(7) Средства за извршување на мерките од ставот (6) на овој член се обезбедуваат од сопс твеникот на
шумата и Буџетот на Република Македонија.
(8) Одобрението за сеча издадено на име на сопс твеникот на шумата не може да се отстапува на
друго лице.
(9) Жалба против актот за изд авање на одобрение за сеча, сопственикот на шумата може да под несе
до минис терот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството.
(10) За извршената ознака за сеча во шума во приватна сопс твенос т лицата од членот 97 с тав (1 ) од
овој закон се должни да водат евиденција согласно со членот 62 став (9) од овој закон.
(11) В идот на сеча и сод ржината на образците за барање за сеча, одобрение за сеча и евиденција на
сечата за површини помали од 100 ха кои се во приватна сопственос т, како и формата и содржината на
образецот за сеча, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од облас та на шумарството.
Услови за неиздавање на одобрение за сеча
Член 68
Одобрение за сеча во приватна шума не може да се издаде, ако:
- лицето не поседува доказ за право на сопс твенос т на шумата;
- не е извршена промена на култу рата во катас тарската евиденција;
- видно и трајно не се обележани границите на шумата за која се однесува барањ ето за сеча од страна

на трговци поединци, овлас тени геод ети и трговски друштва за геодетски работи и
- не се извршени предвидените мерки во од обрението за сеча од претходната година.
Жигосување и издавање испратница
Член 69
(1) Исеченото дрво во шума како и надвор од шума (ос вен дрво од овошни с тебла на земјоделско
земјиш те), без оглед во чија сопственос т е, мора да е жигосано со втиснување на јасно видлив шумски жиг и
снабдено со испратница за исечено дрво и дрвни сортименти кога се превезува од мес тото на утовар или
пренесува од мес то до мес то.
(2) Производи од дрво (дрвен јаглен, рачки, прачки, колци, дрвен чипс, пелети, брикети и друго) не
можат да се пренесуваат или превезуваат, ако не се снабд ени со испратница на мес тото на у товар.
(3) Испратницата од с тавот (1) на овој член за шумите во приватна сопственос т ја издаваат лицата од
членот 97 став (1) на овој закон се издава за секое превозно, односно преносно средс тво на мес тото на у товар
и важи за денот и часот за кој е издадена и не може да се отстапува на друго лице.
(4) Испратниците за исечено дрво и дрвни сортименти се издаваат на следниот начин:
- испратниците за ис ечено дрво во шума во државна сопс твенос т за превоз од мес то на утовар до склад
на Јавното претпријатие за с топанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и д ругите субјекти
задолжени да управуваат с о заш титените подрачја ги издава органот на државната управа над лежен
за работите од облас та на шумарс твото,
- испратниците за продажба на исеченото д рво од склад во сопс твенос т на Јавното претпријатие за
стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат
со заштитените подрачја до крајните потрошувачи и правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни
сортименти ги издаваат Јавното претпријатие за с топанисување со државните шу ми „Македонски
шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја во чија сопс твенос т е
складот, и истите треба д а бидат заверени од Државниот инспекторат за шумарс тво и ловс тво во
Регистар за заверени испратници.
- испратниците за прод ажба на исеченото дрво од склад во сопс твенос т на правни лица кои вршат
промет на дрво и дрвни сортименти до крајните потрошувачи ги издаваат правните лица со нивно
лого и печат и истите треба да бидат заверени од Државниот инспекторат за шумарс тво и ловс тво во
Регистар за заверени испратници,
- испратниците за превоз на дрво и дрвни сортименти исечено во државна нискос теблена шума од
страна на физички лица кои се со пос тојано мес то на живеење во руралните подрачја заради
обезбедување на сопствени потреби до мес тото на живеење и за шумски отпад/отпад после сеча ги
издаваат Јавното претпријатие за с топанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и д ругите
субјекти задолжени да управуваат со заш титените подрачја и ис тите треба да бидат заверени од
Државниот инспекторат за шумарство и ловс тво во Регис тар за заверени испратници,
- испратниците за исечено дрво во шума во приватна сопс твеност, на лицата од член 97 с тав (1) ги
издава органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(5) Правните лица кои врши промет на дрво и дрвни сортименти во складовите во нивна сопс твенос т
должни се за дрвото и дрвните сортименти да имаат испратници од Јавното претпријатие за с топанисување
со државните шуми „Македонски шуми“ и другите субјекти зад олжени да управуваат со заш титените подрачја
или од сопствениците на шуми во приватна сопс твенос т од каде потекнуваат дрвото и дрвните сортименти.
(6) За изд адените и заверени испратници од с тавовите (4) и (5) на овој член, органот на државната
управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото води евиденција во регис тар на издадени и оверени
испратници.
(7) Жигосувањето на исеченото дрво и дрвни сортименти од шума во државна сопс твенос т го врши
стручно лице со високо образование д ипломиран шумарски инженер – насока шумарс тво, со и без работно
искуство, или с тручно лице со с редна с тручна подготовка шумарски техничар-насока шумарс тво, с о и без
работно исукуство во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми “Макед онски шуми“ и
другите субјекти зад олж ени да управуваат со заш титените подрачја..
(8) Правното лице кое врши промет со дрво и дрвни сортименти е должно на купувачот да му издаде
испратница од правното лице кое ги содржи след ните под атоци: дрвен вид, дрвен сортимент, количина, ден и
час на превезување и точна адреса на ис товарот на дрвото и дрвните сортименти.
(9) Испратницата од с тавот (1) на овој член при превезувањето, односно пренесувањето на дрвото
превозникот, односно преносникот е должен да ја носи со себе.
(10) Жигосувањ е и издавање на испратница се врш и само за дрво исечено според одредбите на овој
закон.
(11) Исеченото дрво ако се превезува или пренесува без испратница или ако не е жигосано се смета за
бесправно исечено во шума.
(12) Складирано дрво кое не е жигосано и за кое нема испра тница согласно сос тавовите (1), (4) и (5)
од овој член се смета за бесправно исечено во шума. .
(13) За издад ените испратници, Јавното претпријатие за с топанисување со државните шуми
“Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заш титените подрачја и лицата кои
поседуваат лиценца за извршување на с тручни работи на шуми во приватна сопственос т плаќаат надомес ток

во висина од стварно направените трошоци потребни за нивно издавањ е.
(14) В идот и начинот на жигосување, начинот на издавање на испратница, пуш тањ е во промет на
исечено дрво, формата и содржината на регис тарот на издадени и заверени испратници, формата и
содржината на регистарот за заверени испратници од Државниот инспекторат за шумарс тво и ловс тво ,
формата и содржината на испратниците, формата и содржината на барањето за издавање на испратница и
висината на надомес токот за издадени испратници ги пропишува минис терот кој раководи со органот на
државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството.
Откуп, преработка и промет на дрво и дрвни сортименти
Член 70
(1) Забранет е откуп, преработка и промет на дрво и дрвни сортименти кои не се жигосани и снабд ени со
испратница.
(2) По исклучок на с тавот (1) на овој член може да се врши откуп, преработка и промет на шумски
отпад/отпад после сеча по претходно дос тавена и одобрена Програма за обработка на шумски отпад/отпад
после сеча од органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(3) Програмата од ставот (2) на овој член особено ги содржи с ледните ел ементи: шумскостопанска
единица, предвидени активнос ти со посебниот план за стопанисување со шумите, локација, дрвен вид, дрвна
маса, количина, технолошка постапка и начин и рокови за извршување на сите предвид ени работи.
(4) Програмата од с тавот (2) на овој член, мора да биде усогласена со посебниот план за стопанисување
со шумите, сос тојбата на шумата на терен и количините на шумски отпад/отпад пос ле сеча која е предмет на
обработка, по количина и квалитет.
(5) Програмата од с тавот (2) на овој член се изработува за оддел/пододдел, односно за повеќе оддели
во границите на една шумскостопанска единица.
(6) Програмата од ставот (2) на овој член ја изготвува корисникот, односно сопс твеникот на шумата
најдоцна до 31 декември во тековната за наред ната година и се д оставува на одобрување до органот на
државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството.
(7) Јавното претпријатие за с топанисување со државните шуми “Македонски шуми“, субјектите кои
управуваат со заш титените под рачја се должни прометот на дрво и дрвни сортименти да го вршат преку
регис трирани складиш та во нивна сопс твенос т.
(8) По исклучок од с тав (7) на овој член, Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми
„Македонски шуми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја можат да вршат
продажба на дрво и д рвни с ортименти на корен и собирање на шумски отпад/отпад после сеча со издад ено
решение од Државниот инспекторат за шумарс тво и ловс тво при вонредни сечи на: опожарени површ ини,
површини зафатени со ветроломи, ветроизвали, снеголоми и снегоизвали, прореди на ку лтури, прочис тување
на траси на проектирани шумски патиш та, просветлување на шумски патиш та, противпожарни просеки,
прочис тувањ е на граничен појас, прочис тување на траси за изград ба на далековод и, чис тење на пренаменети
површини за корис тење (експлоатација) на минерални суровини, чистењ е на шумската вегетација во
акумулациониот прос тор од хидроенергетските системи како и за собирање на шумски отпад/отпад после сеча
од делови ос стабла кои ос тануваат во шума по редовни или вонредни сечи.
(9) Забрането е да се врши преработка на дрво и дрвни сортименти во пос тројки за механичка
преработка на дрвото, ако д рвото не е жигосано и снабдено со испратница на начин у тврден согласно овој
закон.
(10) Сопс твеникот на пос тројката за механичка преработка на дрвото и дрвните сортименти е должен
дрвото и дрвните сортименти по приемот д а ги евидентира во посебна К нига за водењ е на евиденција на
дрвото и дрвните сортименти примени за преработка во пос тројката за механичка преработка на дрвото.
(11) Формата и содржината на Програма за обработка за шумски отпад/отпад пос ле сеча и К нигата за
водење на евиденција на дрвото и дрвните сортименти примени на преработка во пос тројки за механичка
преработка на дрвото ги пропишува минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за
работите од облас та на шумарството.
Промет на дрво и дрвни сортименти
Член 70-а
(1) Промет на дрво и дрвни сортименти може да врши правно лице кое е регис трирано согласно
одредбите од Законот за трговски друштва, кое поседува соодветно земјиш те за вршење на дејнос та и кое е
регис трирано во Регис тар на правни лица кои врш ат промет на дрво и дрвни сортименти.
(2) Правното лице може да биде регис трирано за промет на дрво и дрвни сортименти, по претх одно
доставено барањ е до органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(3) Органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото на правното лице од
ставот (2) на овој член доколку ги исполнува условите од ставот (1) на овој член му издава решение за промет
на дрво и дрвни сортименти.
(4) Во Минис терс твото за земјоделс тво, шумарс тво и вод остопанс тво се води Регистар на правни лица
кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти.
(5) По исклучок на с тавот (1) на овој член, промет на дрво и дрвни сортименти може да вршат и правни и

физички лица кои се сопственици на приватна шума.
(6) Субјектите од ставот (5) на овој член не се евидентираат во Регистар на правни лица кои вршат
промет на дрво и д рвни сортименти, но се д олжни за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти да
достават извес тување до Државниот инспекторат за шумарс тво и ловс тво.
(7) Формата и содржината на барањето од с тавот (2) на овој член, формата и содржината на решението
од ставот (3) на овој член, формата и содржината на извес тувањето од с тавот (6) на овој член како и формата,
содржината и начинот на водењ е на Регис тар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти
ги пропишува минис терот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството.
Извоз на дрво
Член 71
(1) Извозот на техничко, огревно дрво и целулозно дрво може да се изврши само со од обрение кое го
издава органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото и ако истото е
жигосано, снабдено со испратница и потврд ено со записник за количината и класата од државен инспектор за
шумарство.
(2) Одобрение за извоз се издава по претходно барањ е на правни и физички лица кои се регис трирани
за вршење на оваа дејнос т.
(3) Минис терс твото за земјоделс тво, шумарство и вод остопанс тво, во рок од 30 дена од денот на
поднесување на барањето за издавање на решение за од обрување за извоз на тех ничко огревно дрво и
целулозно дрво донесува решение, со кое одлучу ва по барањ ето за изд авање на решение за од обрување за
извоз на техничко огревно дрво и целу лозно дрво.
(4) Доколку Минис терството за земјоделс тво, шумарс тво и водос топанство не донесе решение за
одобрување за извоз на техничко огревно дрво и целу лозно дрв о, односно не донесе решение за одбивање на
барањето во рокот од с тавот (3) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни
дена од истекот на тој рок д а поднесе барање до писарницата на минис терот за земјоделс тво, шумарс тво и
водостопанс тво, за донесување на решение по поднесеното барање.
(5) Формата и сод ржината на барањето од с тавот (3) на овој член ги пропишува минис терот за
земјоделс тво, шумарс тво и водос топанс тво.
(6) Кон барањето за донесување на решението за одобрување за изво з на техничко огревно д рво и
целулозно дрво под носителот на барањето доставува и копија од барањето од ставот (3) на овој член.
(7) Минис терот за земјоделс тво, шумарс тво и водос топанс тво е должен во рок од пет работни дена од
денот на приемот на барањето од с тавот (4) на овој член до писарницата на Минис терството за земјоделс тво,
шумарство и водос топанс тво да донесе решение со кое барањето за издавање на решение за одобрување за
извоз на техничко огревно дрво и целу лозно дрво е уважено или одбиено. Доколку министерот за
земјоделс тво, шумарс тво и водос топанс тво нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на
седиштето на Министерс твото.
(8) Доколку министерот за земјоделс тво, шумарс тво и водос топанс тво не донесе решение во рокот од
ставот (6) на овој член, под носителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок
од пет работни дена.
(9) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на
извес тувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Министерс твото за земјод елс тво, шумарс тво и
водостопанс тво д али е спроведена пос тапката с огласно со закон и во рок од три работни дена од денот на
извршениот надзор да го информира поднос ителот на барањ ето.
(10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон
донесува решение со кое го задолжува минис терот за земјод елс тво, шумарс тво и вод остопанс тво во рок од
десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести
инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се дос тавува копија од актот со кој од лучил по поднесеното
барање.
(11) Доколку минис терот за земјоделство, шумарс тво и водос топанство не одлучи во рокот од ставот
(10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведу вање прекрш очна пос тапка за прекршок у тврден
во Законот за управната инспекција и ќе опред ели дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот за
земјоделс тво, шумарс тво и водос топанс тво ќе од лучи по поднес еното барање за ш то во ис тиот рок ќе го
извес ти инспекторот за донесениот акт. Кон извес тувањето се дос тавува копија од актот со кој од лучил по
поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена да го информира подносителот на барањето за
преземените мерки.
(12) Доколку министерот за земјоде лс тво, шумарс тво и водос топанс тво не од лучи и во дополнителниот
рок од с тавот (10) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе под несе пријава до надлежниот
јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањ ето.
(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од с тавот (10) на овој член, под носителот на
барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на
Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето с е поднесува во писарницата
на седиш тето на Државниот управен инспекторат.

(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го
разгледа приговорот од с тавот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не пос тап ил по
извес тувањето од поднос ителот на барањ ето од ставовите (9) и (10) и/или не поднес е пријава согласно со
ставовите (11) и (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за
поведување прекрш очна постапка за прекршок утв рден во Законот за управната инспекција за инспекторот и
ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерс твото
за земјод елс тво, шумарство и водос топанство дали е спроведена пос тапката согласно со закон и во рок од три
работни д ена од д енот на изврш ениот надзор д а го информира подносителот на барањ ето за преземените
мерки.
(15) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, директорот
на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и
во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањ ето за преземените мерки.
(16) Во случајот од с тавот (15) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а
најдоцна во рок од еден работен ден ќе овлас ти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.
(17) Во случаите од с тавот (16) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од
три работни дена да го информира подносителот на барањето.
(18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не пос тапи согласно со с тавот (14) од овој
член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до над лежниот јавен обвинител, во рок од осум
работни дена.
(19) Доколку минис терот за земјоделство, шумарс тво и водос топанство не одлучи во рокот од ставот
(12) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.
(20) Пос тапката пред Управниот суд е итна.
(21) Подзаконскиот акт од с тавот (5) на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на
влегувањ ето во сила на овој закон.
(22) По донесувањето на подзаконскиот акт од ис тиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува
на веб страницата на Минис терството на земјоделство, шумарс тво и вод остопанс тво.
(23) Формата и содржината на барањето и формата и сод ржината на одобрението и видот на
производите од д рво за извоз ја пропишува минис терот кој раководи с о органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
Користење на други шумски производи
Член 72
(1) Забрането е корис тењ е на други шумски производи кои се заш титени и строго заш титени.
(2) Корис тењ ето, односно собирањето на други шумски производи во шума и на шумско земјиш те може
да се врши само ако тоа е предвидено со посебниот план и годишните планови за стопанисување со шумите.
(3) Субјектите кои с топанисуваат со шумите можат врз основа на склучен договор, со надоместок да го
отстапат корис тењ ето, односно собирањето на производите од ставот (2) на овој член на други правни и
физички лица за с топанска намена по претходна согласнос т на органот на државната управа надлежен за
работите од облас та на шумарството.
(4) Субјектите кои стопанисуваат со шумите се должни да водат евиденција за бројот на изд адените
согласности и видот и количините на собра ните производи од ставот (2) на овој член.
(5) Кога пос тои опаснос т од ис требување на одделни рас тителни видови на одделни делови или на
целата територија на Репу блика Македонија, министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарс твото во соработка со министерот кој раковод и со органот на
државната управа надлежен за работите од облас та на животната средина и прос торното планирање може
привремено да го ограничи или забрани собирањето, односно корис тењето на тие шумски производи.
(6) К орис тењето, односно собирањето на други шумски производи во шума и на шумско земјиште се
врши на начин со кој нема да дојд е до ис требувањ е на одделни рас тителни видови или нема д а се нанесе
штета на шумата и на шумското земјиште.
(7) Вид овите на други шумски производи и начинот на корис тење и собирање на други шумски
производи ги пропишува минис терот кој раководи со органот на д ржавната управа над лежен за работите од
облас та на шумарс твото.
Инфраструк тура
Член 73
Шумската инфрас трук тура се планира, гради, одржува и корис ти на начин со кој не се:
- загрозуваат општокорисните фу нкции на шумите;
- загрозува процесот на природната обнова на шумите;
- загрозуваат изворите на водите и водните текови:
- предизвикуваат ерозивни процеси ;
- загрозува протекот на површински и подземни води;
- нарушува стабилнос та на земјиш тето;
- загрозуваат живеалиш тата на дивите животни и рас тенијата и

- загрозуваат културно-ис ториските нас ледс тва.
Шумски патишта, планирање и изградба
Член 74
(1) Планирани и изградени патишта во шума кои се наменети за превоз на шумски производи, се
сметаат за шумски патишта и ги корис тат субјектите кои стопанисуваат со тие шуми.
(2) Оптималната отворенос т на шумите со патиш та се утврдува со опш тиот план и пос ебните планови.
Планирањ ето и изград бата на шумските патиш та детално се разработени во посебните планови и програми.
(3) Координација во планирањето, изградбата, одржувањето и кофинанс ирањ ето за изградба и
одржување на патиш та во функција за с топанисувањ е со приватните шуми, како и стручен надзор за
извршените работи, врши субјектот кој с топанисува со шумите и претс тавник на единицата на локалната
самоуправа на чија територија се гради патот.
(4) Изград бата на шумски патиш та ќе се врши врз основа на проектна документација.
(5) Формата и содржината на образецот за проектната документација ја пропишува минис терот кој
раководи со органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото.
Шумски патишта – одржување и користење
Член 75
(1) Шумските патиш та се користат првенс твено за потребите на субјектите кои с топанисуваат со
шумите и потребите на локалната заедница.
(2) Корисниците на шуми се должни да ги одржуваат шумските патиш та и да водат евиденција за нив.
(3) По исклучок од с тавот (1) на овој член шумските патиш та можат да ги корис тат и други правни и
физички лица под услови кои ќе ги утврдат субјектите кои с топанисуваат со шумите, како и ед иницата на
локалната самоуправа за патиш та во приватни шуми за чија изград ба учес твувала во финансирањето.
(4) Доколку шумските патишта се корис тат за ос тварување на приход, корисниците се должни да
плаќаат надоместок за корис тење на субјектот кој стопанисува со шумата, односно на сопс твеникот на
шумата.
(5) По исклучок од ставот (1) на овој член шумските патиш та можат да ги користат и други субјекти
зарад и спасување, за работи на органите на државната управа за внатрешни работи, за потребите на одбрана
на земјата, за спроведување на мерки за заш тита од природни катастрофи, како и за одржување на јавната
инфраструкту ра.
(6) Доколку на шумските патиш та се извршуваат шумарски и други работи кои можат да ја загрозат
сигурнос та на одвивање на прометот, патот може да се затвори.
(7) Субјектот кој го затворил патот зарад и причини од ставот (6) на овој член е должен да го обележи
попречувањето/затворањ ето со сообраќајни знаци.
Службеност
Член 76
(1) Сопс твеникот на шумското земјиште е должен д а дозволи привремен премин, превоз, пренос, како
и сместувањ е на туѓи шумски производи на своето земјиш те (службеност).
(2) К орисникот на службенос та е должен на сопс твеникот на шумското земјиш те да му плати
надоместок според прописите за експропријација.
V. КАТАСТАР И ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ
Катастар на шумите и шумското земјиште
Член 77
(1) Зарад и евиденција на шумите и шумското земјиш те во органот надлежен за работите од облас та на
шумарството се вос тановува и води Катас тар на шуми и шумско земјиште.
(2) К орис ници и сопс твеници на шуми кои имаат обврска д а нос ат пос ебни планови и програми се
должни да извршат попис на шумите и шумското земјиште и за тоа да го известуваат органот на државната
управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(3) Катас тарот на шуми и шумско земјиш те содржи:
- катас тарски податоци за шуми и шумско земјиш те;
- детални карти за опис на површ ините под шуми и
- идентификациски и регис тарски броеви на сопствениците и субјектите кои стопанисуват со шумите.
(4) На барање на органот надлежен за работите од облас та на шумарс твото, а за потребите на водење
на Катас тарот на шуми и шумско земјиште, Агенција та за катас тар на недвижнос ти е должна да достави
картографски и табеларни податоци во печатена и електронска форма.
(5) Формата, содржината и начинот на водење на Катастарот на шуми и шумско земјиште ги
пропишува минис терот кој раковиди со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на

шумарството.
Информативен систем во шумарството
Член 78
(1) Органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарството воспоставува и
управува с о информативниот сис тем во шумарс твото. Со информативниот сис тем се обезбедуваат с ите
неопх одни информации за сос тојбите и промените на шумскиот фонд за потребите за планирање, с ледење на
состојбите и извес тување.
(2) Сод ржината, начинот на управување и корис тење на информативниот сис тем, пописот на шумите и
шумското земјиш те, начинот на водење на евиденција на извршените работи и извес тувањето за сос тојбите
со шумите ги пропишува минис терот кој раковиди со органот на државната управа надлежен за работите од
облас та на шумарс твото.
VI. МОНИТОР ИНГ НА ШУМИТЕ
Mониторинг над шумските екосистеми
Член 79
(1) Поради спроведување на интензивен и траен мониторинг над шумските екос истеми, со оглед на
штетата предизвикана од атмос ферските влијанија и други природни непогод и кои влијаат на промената на
состојбата на шумите и шумското земјиш те, органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството донесува програма на мерки и активнос ти за собирање на податоци за ош тетенос та на шумите и
воспос тавува регис тар на ош тетенос та на шумите.
(2) Програмата од с тавот (1) на овој член се носи за период од две години.
(3) Програмата од с тавот (1) на овој член ја изготвува и спроведува Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј“ - Скопје, Шумарски факу лтет - Скопје.
(4) За изработка и спроведувањ е на програмата од ставот (1) на овој член минис терот кој раковод и со
органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото склучува договор со
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Шумарски факултет - Скопје.
(5) Начинот на собирањ е на податоци за оштетенос та на шумите, формата, содржината и начинот на
водењето на регис тарот на оштетенос та на шумите, како и начинот на корис тењ е на податоците ги пропиш ува
минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото.
Mониторингот над шумските пожари
Член 80
(1) Поради подобрување на мониторингот над шумските пожари, превентива, фактори и причинители,
вид и големина на пожарот, учесници во гаснењето и трошоци за гаснење, предизвиканите ш тети, во органот
на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото ќе с е воспостави и води Единс твен
информативен систем и регис тар за шумските пожари.
(2) Субјектите кои с топанисуваат со шумите се должни да ги собираат под атоците за шумските пожари
и најд оцна во рок од осум дена од денот на избувнувањето на пожарот за тоа да го известат органот на
државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството.
(3) Органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото собраните
податоци од с тавот (2) на овој член ќе ги д остави на домаш ните и меѓународ ните тела и инс титуции на нивно
барање.
(4) Начинот на собирање на податоците, водењ ето на регис тарот на шумските пожари и условите за
корис тењ е на податоците ги пропишува минис терот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од облас та на шумарството.
VII. ЧУВАЊЕ НА ШУМИТЕ И ШУМСКА ПОЛИЦИЈА
Член 80-а
Припадниците на органот на државната управа над лежен за работите од облас та на внатрешни работи
се овластени да:
1. вршат преглед на сите средс тва со кои се превезува или пренесува дрво и други шумски
производи, на сите мес та кад е што се чува дрво и други шумски производи;
2. ги спречат и да ги легитимираат или да ги приведат лицата затечени во врш ење на прекрш оци
казниви по овој закон, или кривични дела ш то се однесуваат на шумите, или за кои пос тои
основано сомневањ е дека извршиле такви дела и
вршат привремено одземање на предмети и средс тва со кои е извршено кривично дело или прекршок и
предметите ш то нас танале или се присвоени со извршување на такво дело и ис тите ги пред адат на шумската
полиција.

Шумска полиција
Член 81
(1) Чувањето на шумите во државна и во приватна сопственост го врши шумска полиција.
(2) Средствата за финансирање на шумската полиција се обезбедуваат од Буџ етот на Репу блика
Македонија.
Овластувања во шумската полиција
Член 82
(1) Припадниците на шумската полиција особено се овлас тени да:
- ја чуваат шумата;
- интервенираат;
- ги спречат и да ги легитимираат или да ги приведат лицата затечени во вршење на прекршоци
казниви по овој закон, или кривични дела што се од несуваат на шумите, или за кои пос тои основано
сомневање дека извршиле такви дела;
- врш ат преглед на сите средс тва со кои се превезува или пренесува д рво и д руги шумски производи,
на сите мес та каде што се чува дрво и други шумски производи;
- вршат привремено одземање на предмети и средс тва со кои е извршено кривично дело или прекршок
и предметите што нас танале или се присвоени со извршување на такво дело и
- ја следат и известуваат за сос тојбата на шумите во врска со бесправните сечи и шумските кражби,
шумските пожари, рас тителните болес ти, шумските ш тетници, како и други непогоди и да ги известуваат
надлежните органи за противправното присвојување на шуми и шумско земјиш те, а против прекршителите
покренува пос тапка пред надлежен орган.
(2) Превозот на одземените предмети и средс твата од ставот (1) алинеја 5 на овој член, ако за тоа е
потребно, се врши со превозно средс тво на корисниците на шумата.
(3) На контрола на шумската полиција под лежат сите субјекти ш то с топанисуваат со шумите, други
правни лица и граѓаните кои се должни на припад ниците на шумската полиција да им овозможат извршување
на нивните овлас тувања.
(4) Правилата за врш ење на работите на шумската полиција ги пропишува минис терот кој раководи со
органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството, во согласнос т со минис терот
кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на внатрешни работи.
Организација
Член 82-а
Шумската полиција е организирана на Централна организациона единица, смес тена во Скопје и 30
шумско-полициски станици низ целата територија на Репу блика Македонија.
Статус, посебни должности и овластувања на
работниците во шумската полиција
Член 82-б
(1) Шумската полиција работите од својата над лежнос т ги извршува преку шумски полицајци.
(2) Во шумската полиција вработените имаат статус на:
- овлас тени службени лица, согласно со овој закон и Законот за вработените во јавниот сектор и
- админис тративни службеници, согласно со Законот за админис тративните службеници.
Посебни должности и овластувања
Член 82-в
(1) Вработените во шумската полиција со с татус на овлас тени с лужбени лица имаат посебни
должности и овлас тувања, у тврдени со овој и друг закон, п оради вид от, сложенос та и тежината на
работата, како и условите и начинот на нејзиното вршењ е.
(2) Вработените во шумската полиција со статус на админис тративни службеници, применуваат
овластувања и пос тапуваат под услови у тврд ени со овој закон, Законот за админис тративните службеници и
други прописи.
Службена легитимација и значка
Член 82-г

(1) На вработените во шумската полиција со статус на овлас тени службени лица, органот на
државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото им издава службени легитимации и
значки.
(2) Во случај на откажувањ е на договорот за вработување, односно отс транување од работа,
работникот е должен да ја врати легитимацијата .
(3) Доколку во случај на отс транување од работа не биде у тврдена дисциплинска одгово рност,
работникот повторно се задолжува со легитимацијата.
(4) Формата и содржината на легитимациите и значките и начинот на нивно издавање ги пропишува
минис терот над лежен за работите од областа на шумарс твото.
Внатрешна контрола
Член 82-д
(1) К онтролата на вршењето на работите на шумската полиција се ос тварува како внатрешна
контрола.
(2) Внатрешната контрола ја ос тварува посебна организациска единица за потребите на шумската
полиција која спроведува постапки за оценувањ е на законитос та на пос тапувањето на работник на
шумската полиција.
(3) Заради заштита и остварувањ е на своите права и кога смета дека со пос тапувањето на работникот
во шумската полиција се повредени неговите с лободи и права, граѓанинот има право да поднесе претс тавка
до минис терс твото над лежно за работите од облас та на шумарството.
(4) Министерс твото надлежно за работите од облас та на шумарството е должно д а изврши проверка
на наводите во претс тавката од ставот (3) на овој член и во рок не подолг од 30 дена од приемот на
претс тавката, во писмена форма да го извес ти подносителот за утврдената сос тојба и преземените мерки.
Класификација на работните места во шумската полиција
Член 82-ѓ
(1) К ласификацијата на работните места на работниците во шумската полиција се врш и согла с но со:
- одговорнос та, целите, видот и сложенос та на работите и работните задачи на работното мес то и
- потребните с тручни квалификации, работното искуство и други критериуми од значење за работното
место.
(2) Согласно со критериумите од ставот (1) на овој член работните мес та на работниците во
шумската полиција се класифицираат во две категории, и тоа:
- категорија А - раководни работници и
- категорија Б - с тручни работници.
Нивоа на работни места од категоријата А - раководни
Член 82-е
(1) Во рамките на категоријата А раководни работници се утврдуваат четири нивоа на работни места:
- ниво А1 раководител на шумска полиција,
- ниво А2 помош ник раководител на шумска полиција, ниво А3 командир и
- ниво А4 заменик командир.
(2) Раководниот работник од категоријата А за сите нивоа треба да ги исполни следниве услови за
вработувањ е:
- да е државјанин на Република Макед онија,
- активно да го користи макед онскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да е физички и психички способен за вршење на работите на шумската полиција,
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејнос т
или должнос т,
- да има ниво на квалификации VI А според Националната рамка на високообразовните квалификации
и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V II/ 1 степен на образование,
- да има најмалку пет години работно искуство,
- да познава компју терски програми за канцелариско работење,
- да е соодветен за работното мес то што се докажува со потврд а за п оложен психолошки тес т
и тест за интегритет,
- да е подобен за носењ е оружје согласно со прописите за поседување и носење оружје
и
- други посебни работни компетенции у тврдени во актот за систематизација на работни мес та за
соодветното работно мес то.
Нивоа на работни места од категоријата Б - стручни
Член 82-ж

(1) Во рамките на категоријата Б стручни работници се утврдува едно ниво на работно мес то и тоа
ниво Б1 патролни шумски полицајци.
(2) Стручниот работник од категоријата Б треба да ги исполни следниве услови за вработување:
- да е државјанин на Република Макед онија,
- активно да го користи макед онскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да е физички и психички способен за вршење на работите на шумската полиција,
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејнос т
или должнос т,
- да има ниво на квалификации V А или ниво на квалификации IV според Националната рамка
на високообразовните квалификации и с текнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕ Т или МКСОО или најмалку
средно образование,
- со или без работно искуство,
- да е соодветен за работното мес то што се докажува со потврд а за положен психолошки тес т
и тест за интегритет,
- да е подобен за носењ е оружје согласно со прописите за поседување и носење оружје
и
- други посебни работни компетенции у тврдени во актот за систематизација на работни мес та за
соодветното работно мес то.

Прописи со кои се уредени правата и обврските од работен однос
на работниците на шумска полиција
Член 82-з
Правата и обврските од работниот однос, работниците во шумската полиција ги остваруваат с огласно
со одредбите од овој закон, Законот за вработените во јавниот сектор, прописите за работните однос и и
Колективниот договор на Минис терството надлежно за работите од облас та на шумарс твото.
Безбедносна проверка
Член 82-ѕ
(1) Минис терството над лежно за работите од облас та на шумарството во соработка со
Минис терс твото за внатрешни работи врши безбедносна проверка на лице пред засновање на работен од нос
во шумската полиција зарад и утврдување на безбедносен ризик.
(2) Безбедносната проверка од ставот (1) на овој член, се врш и врз основа на претх одна писмена
согласност на лицето.
(3) За лицето кое ја од бива безбедносната проверка се смета дека не ги испол нува условите за
засновањ е на работен однос во шумската полиција.
Засновање работен однос
Член 82-и
(1) Работен од нос во шумската полиција се заснова врз основа на јавен оглас.
(2) Јавниот оглас за засновање работен однос во шумската полиција се објавув а на интернет
страницата на минис терството надлежно за работите од облас та на шумарс твото, како и во најмалку три
дневни вес ници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден од весниците
што се издаваат на јазикот ш то го зборув аат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен
од македонскиот јазик.
(3) Во јавниот оглас се назначува работното мес то и услови за вработувањ е.
(4) Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот (1) на овој член, не може да биде покр аток од 15
дена односно под олг од 20 дена од денот на неговото објавување во дневните печатени мед иуми.
(5) Формата, содржината и начинот на пополнувањ е на пријавата, ги пропишува минис терот над лежен
за работите од облас та на шумарс твото.
Постапка за селекција за засновање работен однос
Член 82-ј
(1) Пос тапката за селекција за засновање работен однос во шумската полиција опфаќа три фази и тоа:
- админис тративна селекција;
- писмено тес тирањ е (Закон за опш та управна пос тапка, Закон за прекршоци, Закон за к ривична
постапка, Закон за внатрешни работи, посебни пос тапки од облас та на Законот за шумите и други облас ти) и

- интервју.
(2) Начинот на спроведување на селекцијата на канд идатите за вработување го пропишува минис терот
надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
Комисија за селекција
Член 82-к
(1) За спроведување на процесот на селекција при засновање на работен однос во шумската полиција,
минис терот формира комисија за селекција.
(2) Комисијата од с тавот (1) на овој член, е сос тaвена од претседател, најмалку четири члена и нивни
заменици.
Изјава
Член 82-л
(1) Л ицата кои склучуваат договор за вработување на работни мес та согласно овој закон, се д олжни
при вработувањ е во шумската полиција да потпишат изјава со с ледниов текст: ,,Се обврзувам дека в о својата
работа ќе ги почитувам Ус тавот и законите на Република Македонија и дека совесно и уредно ќе ги вршам
работите на шумската полиција и ќе ги почитувам основните слободи и права на човекот и граѓанинот
гарантирани со Уставот, законите и ратификуван ите меѓународни договори“.
(2) Потпишаната изјава од ставот (1) на овој член се чува во персоналното досие на работникот на
шумската полиција.
(3) Ако работникот на шумската полиција од бие да ја потпиш е изјавата од ставот (1) на овој член, ќе се
смета дека договорот за вработување не е склучен.
Обврска за обука
Член 82-љ
(1) Работник на шумската полиција има право и обврска, во текот на годината, да се обучува во
согласност со потребите на шумската полиција, а врз основа на план за обуки, кој го донесува минис терот
надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(2) Обука во шумската полиција се спроведува во след ниве случаи:
- кога определено лице за прв пат заснова работен однос;
- заради континуирана обука на работник.
(3) По завршување на обуката, работникот е должен да го пренесе с текнатото знаење на д ругите
работници.
(4) Во случаите од ставот (2) на овој член, работникот по ис текот на обуката полага посебен испит.
(5) Начинот на полагање на испитот го пропишува минис терот надлежен за работите од областа на
шумарството.
Унапредување на работниците
Член 82-м
(1) Постапката на у напредување на работно место во повисоко ниво има за цел да им овозможи на
работниците во шумската полиција кариерно напредување, односно преминување од пониски, на повисоки
работни мес та.
(2) Унапредувањ ето се врши во транспарентна пос тапка, со објавување на интерен оглас, врз основа
на професионалните квалитети и квалификации на работникот, неговите работни способности, завршените
обуки во текот на работниот однос и начинот на извршување на работните обврски, независно од полот,
расата, бојата на кожата, политичкото и верското уверувањ е.
(3) Работник може да бид е унапреден доколку ги исполнува следните услови:
- работното мес то на кое се унапредува е слободно;
- во целос т ги исполнува условите у тврд ени во актот за сис тематизација на работните мес та за
работното место на кое се врши унапредувањето;
- бил оценет со оценки ,,особено се ис такнува“ или ,,се истакнува“ под услови утврдени со овој закон;
- е распореден на работно мес то непос редно пониско од работното мес то на кое се унапредува;
- поминала најмалку една год ина од неговото послед но унапредување и
- во пос ледната година не бил казнуван поради кршење на работниот ред и дисциплина или
неисполнување на работните обврски у тврдени со закон, Колективен договор на Минис терс твото и договор за
вработувањ е.
Селекција во постапката за распоредување односно унапредување
Член 82-н

Сос тавот на комисијата за унапредување и начинот на спроведување на с елекцијата за унапредување
ја пропишува министерот над лежен за работите од областа на шумарс твото.
Управување со учинокот и оценување
Член 82-њ
(1) Раководниот работник е должен континуирано да го следи учинокот на работниците со кои
раководи, во текот на целата календ арска год ина и по потреба да пред лага мерки за под обрување на нивната
работа.
(2) Најдоцна до 31-ви декември, раковод ниот работник со оценки 1, 2, 3, 4 или 5 врши оценување на
вработените врз основа на критериумите ш то се однесуваат на резултатите од неговата работа, како и
личните квалитети ш то тој ги покажал во текот на работењето, и тоа: с тручност; обем на работа (колку работа
завршил); правовременос т (кога ги завршил работите), самостојност; д оверливос т; соработка; организирање
на работата; комуникација и други способнос ти поврзани со работата.
(3) По завршувањето на оценувањ ето, копија од образецот за оценување, се д оставува и до
работникот.
(4) Оценката од став (2) на овој член е основ за: зголемување или намалување на платата на
вработениот, утврдување на парична или друг вид материјална или нематеријална наград а, унапредување
или распоредувањ е на работно мес то на пониско ниво, или прекинувањ е на работниот однос.
(5) Раководниот работник кој го врши оценувањ ето е должен да подготви и најд оцна до 31 декември,
до Министерс твото надлежно за работите од облас та на шумарството д а дос тави извештај со ранг лис та на
годишни оценки на сите работници, како и примерок од образецот за извршено оценувањ е.
(6) Работник кој отсуствал од работа подолго од шест месеци во текот н а една календарска година
(боледување, неплатено отсуство и слично), како и работник во шумската полиција кој за првпат засновал
работен од нос во шумската полиција во годината за која се врши оценувањето и работел пократко од ш ест
месеца, нема да биде оценуван.
(7) Начинот на управување со учинокот, како и формата и содржината на образецот за оценување го
пропишува минис терот над лежен за работите од облас та на шумарството.
Право на приговор
Член 82-о
(1) Работникот кој не е задоволен од оценката, може во рок од осум дена од денот на извес тувањ ето
за извршеното оценувањ е, да поднесе приговор до комисиите за преиспитување на оценката ш то ги формира
минис терот.
(2) Комисиите од ставот (1) на овој член се составени од претсед ател, двајца членови и нивни
заменици.
Плата и надоместок на плата
Член 82-п
Основната платата и на додатоците на плата на работниците во шумската полиција се утврдуваат со
закон и колективен договор.
Право на штрајк
Член 82-р
(1) Работниците во шумската полиција правото на ш трајк мож ат да го остваруваат на начин и под
услов битно да не се нарушува редовното извршување на работите на шумската полиција.
(2) Заради спречување на евентуални штетни пос ледици од неизвршување на работите од шумската
полиција за време на штрајкот, минис терот или од него овлас тен работник е должен да обезбед и потребно
функционирање на организациските единици во процесот на работата.
(3) Во случајот од ставот (2) на овој член работниците се должни да пос тапуваат по соодветните
наредби.
(4) Доколку работниците не постапат согласно ставот (3) на овој член, министерот, односно од него
овластен работник е д олжен да го обезбеди ос тварувањето на работниот процес со заменување со соодветни
работници.
(5) Организаторот на ш трајкот е должен д а го најави штрајкот на минис терот и да ја дос тави од луката
за стапување во ш трајк, како и програмата за начинот и обемот на вршење на работите и задачите кои е
неопх одно да се извршуваат за времето на ш трајкот, најд оцна седум дена пред почетокот на штрајкот. “
Дисциплинска и материјална одговорност
Член 82-с

(1) За кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски, работникот
на шумската полиција одговара дисциплински.
(2) За конечната одлука донесена по спроведна дисциплинска пос тапка се извес тува подносите лот на
иницијативата од с тавот (1) на овој член.
(3) Одговорнос та за сторено кривично д ело, од носно прекршок не ја исклучува дисциплинската
одговорнос т на работникот на шумската полиција.
(4) Р аботник кој ќе предизвика ш тета на шумската полиција во работата, однос но во врска со работата
е должен да ја над омес ти.
Видови на кршење на работниот ред и дисциплина или
неисполнување на работните обврски
Член 83
(1) Р аботник во шумската полиција одговара дисциплински за полесни и потешки случаи на кршење на
работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски.
(2) Р аботникот врши полесно кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на
работните обврски у тврдени со закон, колективен договор, правила и прописи на шумската полиција и договор
за вработување, доколку:
1) не го почитува работниот ред и дисциплина;
2) не се придржува на утврденото работно време, распоред от и користењето на работното време;
3) не побара отсуство или навремено писмено не го извес ти претпос тавениот работник за отсус твото
од работа;
4) поради болес т или оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа во рок од 48 часа писмено не
го извес ти претпос тавениот работник за отсуството од работа;
5) со средствата за работа не постапува совесно или во согласнос т со техничките упатс тва за работа;
6) нас тане ш тета, грешка во работењето или загуба, а за тоа веднаш не го извес ти претпос тавениот
работник за отсуството од работа;
7) не ги одржува средствата и опремата за заштита при работа согласно прописите за заштита при
работа;
8) незаконски или неовлас тено ги корис ти средс твата на шумската полиција;
9) не укажува правна и друга помош во рамки на своите овлас тувања на странката во ос тварување на
нејзините законски права и правни интерес и и
10) избегнува обука.
(3) Р аботникот врши потешко кршењ е на работниот ред и дис циплина или неисполнување на
работните обврски, утврд ени со закон, колективен договор, правила и пропис и на шумската полиција и
договор за вработување, доколку:
1) неоправдано изостане од работа три последователни работни дена или пет работни дена во текот
на една год ина;
2) го злоупотреби боледувањето;
3) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски;
4) не се придржува кон прописите кои важат за вршењ е на работите на работното место;
5) не се придржува кон пропис ите за здравс твена заш тита, заш тита при работа, пожар, експлозија,
штетно дејс твување на отрови и други опасни материи и ги повредува прописите за заш тита на животната
средина;
6) внес е, употреби или е под дејс тво на алкохол и наркотични средс тва;
7) стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание предизвика ш тета на
Минис терс твото;
8) изврши злоупотреба на лични податоци;
9) пос тапува спротивно на правилата и прописите на шумската полиција;
10) го злоупотреби или пречекори даденото овлас тување;
11) избегнува лекарски преглед заради у тврдувањ е на работната способнос т;
12) предизвикува неред и насилнички се однесува за време на работата;
13) неприс тојно се однесува спрема с транки;
14) противправно прибавува лична корис т во врска со врш ењето на работите и задачите;
15) изврши пос луга или овозможувањ е на пос луга на друго лице со пари или со други работи од
вреднос т кои на работникот му се доверени во вршењето на работите и зад ачите;
16) врши опред елени работи, самостојна или дополнителна стопанска или професионална дејнос т под
услови спротивно на закон;
17) не дава податоци или д ава неточни податоци ш то според прописите им се даваат на овластените
органи или граѓани и
18) изврши д ејствие што претс тавува кривично дело или изврши д ејствие кое претс тавува прекршок
против јавниот ред и мир.
Видови дисциплински мерки
Член 83-а

(1) За полесните с лучаи на кршење на работниот ред и дис циплина или неисполнување на работните
обврски се изрекуваат следните дисциплински мерки:
- писмено предупредување и
- парична казна во висина од 15% од пос ледната исплатена месечна нето плата на работникот, во
траењ е најмногу до три мес еци.
(2) За потешките случаи на кршење на работниот ред и дис циплина или неисполнување на работните
обврски се изрекуваат следните дисциплински мерки:
- парична казна во висина од 30% од пос ледната исплатена месечна нето плата на работникот, во
траењ е најмногу до три мес еци;
- распоредувањ е на работно мес то непосред но пониско од работното мес то на кое дотогаш работел,
согласно Класификацијата на работните мес та и
- откажување на договорот за вработување.
Отстранување на работникот од работното место
Член 83-б
(1) До донесување на реш ение во д исциплинска постапка ш то се води против од реден работник,
работникот со решение се отс транува од работното мес то и од Минис терството во случаите утврд ени со
прописите за работните односи, ако нас тане една од следниве ситуации:
- непосредно се загрозува животот или здравјето на работниците или други лица или се ош тету ваат
средства од поголема вреднос т,
- присуството на работа и понатамошната работа во Минис терс твото ш тетно ќе се одрази врз
работењ ето на Минис терс твото,
- се осуетува или оневозможува у тврдувањето на одговорнос та за повреда на работните обврски и
- кога против работникот е покрената кривична пос тапка за кривично дело с торено на работа или во
врска со работата.
(2) За време на отс транувањето од работното мес то и од Минис терс твото, на работникот му се
утврдува и исплатува надоместок во висина од 50% од износот на платата ш то работникот ја ос тварил во
месецот пред отстранувањето од работното мес то.
(3) Решението од с тавот (1) на овој член, го донесува минис терот или од него овлас тено лице.
(4) Работникот има право на приговор против решението од с тавот (1) на овој член до посебна
комисија, во рок од осум дена од денот на дос тавувањ е на решението.
(5) Комисијата од ставот (4) на овој член ја формира министерот и е сос тавена од претс едател и
двајца членови и нивни заменици.
(6) Приговорот против решение то од ставот (3) на овој член, не го одложува извршувањето на
решението.
Решение за изрекување дисциплинска мерка
Член 83-в
(1) Решение за изрекувањ е дис циплинска мерка донесува министерот на предлог на комисиите за
утврдувањ е на дис циплинска одговорнос т која ја формира минис терот и е с оставена од претседател, два
члена и нивни заменици.
(2) Решението за изрекување на дисциплинска мерка содржи и образложение за основот и причините
за изрекување на дис циплинската мерка.
(3) Решението за изрекувањ е на дисциплинска мерка на работникот, минис терот е д олжен да го
донесе во рок од шес т месеца од денот на пријавувањ ето на повредата на работниот ред и д исциплина или
неисполнување на работните обврски, а најдоцна во рок од 12 месеца од денот кога е с торена по вредата.
(4) Како ден на пријавувањ е се смета денот на под несување на предлогот за покренување пос тапка за
утврдувањ е на дисциплинската одговорнос т од овлас тен поднос ител.
Приговор против ре шението за изрекување на дисциплинска мерка
Член 83-г
(1) Против решението за изрекување на дис циплинска мерка, работникот има право на приговор во рок
од осум дена од денот на приемот на реш ението. Приговорот се поднесува преку Минис терс твото до
Државната комисија за одлучување во управна пос тапка и пос тапка од раб отен однос во втор степен.
(2) Приговорот против решението од ставот (1) на овој член, не го од лага извршувањето.
Надомест за причинета штета
Член 83-д
(1) Работникот, кој на работа или во врска со работата, намерно или од крајно небрежнос т ќе предиз вика
штета, одговорен е за нас танатата ш тета и должен е да ја надомести.

(2) Минис терот со решение формира Комисија за у тврдување на материјална одговорнос т на
работниците која е составена од три члена и нивни заменици.
(3) Комисијата од с тав (2) на овој член ја у тврдува материјалната одговорнос т за постоењ е на с торена
материјална штета, нејзината висина и начинот на сторувањ е, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја
надомести.
(4) К омисијата од став (2) на овој член, за у тврдената фактичка сос тојба под несува извеш тај, врз основа
на кој минис терот, донесува од лука за надомес т на штета.
(5) Против одлуката од став (4) на овој член незадоволниот канд идат има право во рок од осум дена да
поднесе жалба до Државната комисија за од лучување во управна постапка и пос тапка од работен однос во
втор с тепен.
Надомест за претрпена штета
Член 83-ѓ
(1) Ако работникот претрпи ш тета на работа или во врска со работата, минис терс твото е должно да му ја
надомести штетата согласно со одредбите од Законот за облигационите однос и.
(2) Минис терс твото е должно да ја надомес ти материјалната ш тета ш то вработениот во вршењето на
работите и работните зад ачи ја предизвикал кон трети лица.
Престанок на работен однос
Член 83-е
(1) На вработениот му прес танува работниот однос:
со спогодба;
по негово барање;
по сила на закон и
во други случаи у тврдени со овој и друг закон и колективен договор.
(2) На вработениот му престанува работниот од нос со спогодба, кога со минис терот, ќе склучи писмена
спогодба за прес танок на работниот однос.
(3) На вработениот му прес танува работниот однос во минис терс твото, ако поднесе писмено барање за
прес танок на работниот однос.
(4) В о случај на престанок на работниот однос по барање на вработениот, отказниот рок трае 30 дена од
денот на поднесувањето на барањето за прес танок на работниот однос.
(5)На вработениот му прес танува работниот однос по сила на закон, ако:
ја загуби работната способнос т со денот на доставувањето на правосилното решение за утврдување на
загубената работна способнос т;
му прес тане државјанс твото на Р епублика Македонија, со денот на дос тавувањето на решението за
отпуст од државјанс тво на Репу блика Македонија;
биде осуден за кривично дело во врска со с лужбената должнос т, со денот на правосилноста на
пресудата;
му е изречена казна забрана за вршење професија, д ејнос т или должнос т, со денот на правосилнос та на
пресудата;
порад и издржувањ е на казна затвор во траење подолго од шес т месеца, со денот на започнувањето на
издржување на казната;
наврши 64 години с тарос т;
неоправд ано отсус твува од работа најмалку три работни дена послед ователно во еден мес ец;
се утврди дека при вработувањето премолчил или дал невис тинити податоци во однос на опш тите и
посебните услови за вработување;
органот на државната управа, над лежен за инспек циски надзор, во рок од една година утврди дека
вработениот е вработен спротивно на одредбите од овој закон и
други услови согласно овој закон и посебните закони.
(6) Решението за прес танок на работниот однос на вработениот го донесува министерот.
(7) Решението за прес танок на работниот однос се врачува лично на вработениот, по правило на
работното место, односно на адреса на неговото живеалиште, односно прес тојувалиш те.
(8) Ако вработениот не може да се пронајде на адрес ата на живеалиштето, односно пр ес тојувалиш тето
или ако го од бие врачувањ ето, реш ението се прикачува на огласната табла на минис терството и по
изминувањето на осум дена од денот на огласувањето се смета дека врачувањето е извршено.
(9) Против решението од с тав (6) на овој член вработени от има право во рок од осум дена да под несе
жалба до Државната комисија за од лучување во управна пос тапка и пос тапка од работен однос во втор
степен.

Употреба на оружје
Член 84

(1) При вршење на работите од членот 82 на овој закон припад ниците на шумската полиција можат да
употребат огнено оружје во следниве с лучаи:
1) да спречат бегство на лице затечено во вршењ е на кривично дело со кое се нанесува ш тета на
шумата, ако пос тојат основани сомненија дека ќе употреби огнено или друг вид на оружје и
2) да одбијат од себе непосреден напад со кој се загрозува нивниот живот.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член припадниците на шумската полиција ќе употребат огнено
оружје само ако со употребата на физичка сила, гумена палка или други средства на присилба н е можат д а ја
обезбедат службената работа.
Одговорност
Член 85
Ако средствата за присилба и огненото оружје се употребени во границите на овластувањата,
исклучена е одговорнос та на припадникот на шумската полиција кој го употребил средството или огненото
оружје.
Униформа и оружје
Член 86
(1) Припадниците на шумската полиција носат униформа и се вооружени.
(2) Униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција ги пропишува
минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото.
VIII. СУБЈЕКТИ КОИ СТОПАНИСУВААТ СО ШУМИТЕ
Субјекти кои стопанисуваат со државните шуми
Член 87
(1) Стопанисување со шумите кои имаат с топански и заштитен карактер во државна сопс твенос т го
врши Јавното претпријатие за с топанисување со државните шуми „Македонски шуми”.
(2) Стручните работи во шумарс твото Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми
“Македонски шуми“ и субјектите кои управуваат со шумите и шумското земјиште во заш титените подрачја ги
вршат без лиценца.
(3) Стопанисувањето и управувањ ето со шумите и шумското земјиште заш титените подрачја го вршат
субјекти утврдени со актот за прогласување, а согласнос т со овој закон и Законот за заштита на природ ата.
Услови за стопанисување со шумите
во државна сопственост
Член 88
(1) Субјектите кои с топанисуваат со шумите во државна сопс твеност мора да исполнуваат услови за
кадровска, тех ничка и финансиска оспособенос т, така за да се обезбед и с тручно и трајно извршување на
работите и мерките на одгледувањ е, заштита и чување на шумите, заштита на биодиверзитетот во шумските
екосис теми, како и работи за корис тењ е на шумите, односно изработка и од ржување на шумски сообраќајници
и други објекти кои се во функција на стопанисување со шумите.
(2) Су бјектите кои с топанисуваат со шумите во д ржавна сопс твенос т без разлика на нивната намена и
начин на управување се должни да с топанисуваат со шумите под услови и на начин у тврд ени со овој и д руг
закон.
Начин на користење на шумите
во државна сопственост
Член 89
(1) Шумите во државна сопс твенос т не се предмет на продажба и пренамена.
(2) По исклучок од с тавот (1) на овој член е дозволена пренамена, доколку се работи за изград ба на
објекти од јавен интерес.
(3) Правниот субјект кој е корисник на објектот од јаве н интерес плаќа над омес ток на корисникот на
шумата во државна сопс твенос т.
(4) Шумите во државна сопс твенос т не можат да се даваат под закуп.
Обврски при стопанисување со шумите во државна сопственост
заради остварување на јавниот интерес
Член 90

(1) Субјектите кои с топанисуваат с о шумите во државна сопственост се должни д а ги врш ат особено
следниве работи:
- заштита на шумите од биотски и абиотски фактори;
- чување на шумите и дивечот;
- изработка и спроведување на плански документи;
- обезбедување на шумски репродуктивен материјал;
- одгледувањ е на шуми;
- корис тењ е на шуми;
- проектирање, изработка и одржување на шумски сообраќајници и д руги објекти кои се во функција на
стопанисување со шумите;
- унапредување на опш токорисните фу нкции на шумите;
- стручен надзор над извршување на работите на заштита на шумите, одгледувањ е на шумите и
корис тењ е на државните шуми;
- водење на евиденција за државните шуми;
- обезбедување на средства за одржлив развој и заш тита на шумите;
- обезбедувањ е на економската и социјалната фу нкција на шумата, обезбедувајки трајни приноси од
дрво и други производи и фу нкции на шумите;
- зголемување на учеството на високос теблените шуми во вкупниот шумски фонд;
- зголемување на површината под интензивни насади со цел за зголемувањ е на производс твото на
дрво;
- преведувањ е на деградирани шуми во високос теблени шуми д околку природ ните/еколошките услови
тоа го дозволуваат;
- обезбедување природен начин на обновување на шумите, доколку природните/еколошките услови
тоа го дозволуваат и
- други работи утврд ени со овој закон и други прописи.
(2) Субјекти кои с топанисуваат со шумите во државна сопс твеност се должни во процесот на
стопанисување со шумите да ја зачува и зголеми вреднос та на д ржавните шуми и при корис тењето на шумите
и шумското земјиште и д ругите потенцијали на шумата и севкупниот прос тор и с одржина во рамките на
државните шуми да обезбед и услови за одржлив развој и остварувањ е на опш токорисни финкции на шумите и
да оствари најдобар економски ефект во согласнос т со овој закон и други пропис и.
(3) Субјекти кои с топанисуваат со шумите во државна сопственост одговараат со целиот свој имот за
штетите предизвикани заради неизвршување на обврските од с тавот (1) на овој член.
Стекнување добивка
Член 91
Субјекти кои с топанисуваат со шумите во државна сопс твенос т можат да ос тварат добивка преку:
- производс тво и продажба на шумски сортименти;
- собирање, производство и прод ажба на шумски плодови, печурки и лековити рас тенија (недрвни
шумски производ и), полжави и желки;
- експлоатација на камен, песок, чакал, хумус и друго и
- други дејнос ти предвид ени со овој закон и други прописи.
Стопанисување со приватни шуми
Член 92
(1) Активнос тите за стопанисување на приватните шуми ги вршат сопс твениците на приватните шуми,
здруженија на сопс твеници на приватни шуми, правни и физички лица кои имаат лиценца да ги вршат
шумските и с тручните работи согласно со овој закон.
(2) Работите кои се однесуваат на заш тита и корис тењ е на шумите го вршат сопс твениците.
(3) Стручни и советодавни работи во приватните шуми можат да ги вршат регис трирани правни и
физички лица согласно со овој закон.
(4) Стопанисувањето со приватните шуми се врши врз основа на донесени посебни планови за
стопанисување, програми или критериуми за с топанисување со шумите во приватна сопс твенос т.
(5) Посебните планови и програми за стопанисување со шумите во приватна сопс твенос т ги
донесуваат сопствениците на шумите, а ги одобрува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(6) Спроведувањето на д онесените пос ебни плановите за с топанисување или програми, го вршат
сопствениците, со ангажирање на лиценцирано правно и физичко лице.
(7) Начинот и условите за извршување на с тручно тех ничките и советодавните работи во шумите ги
пропишува минис терот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од облас та на
шумарството.
Здружение на сопственици на приватни шуми
Член 93

(1) Сопс твениците на приватните шуми можат да се здружуваат во здружение на сопс твеници на
приватни шуми.
(2) Здруженијата на сопственици на приватни шуми можат да ги извршуваат следниве активнос ти:
1) ги информира своите членови за програмите, процедурите и можнос тите за поддршка на
шумарството во приватниот сектор и руралниот развој;
2) извршување на с тручно- технички работи во приватните шуми;
3) зас тапување на интересите на членовите на здружението и
4) други активнос ти поврзани со шумите.
IX. РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ
Проста репродукција
Член 94
(1) Под прос та репродукција на шумите, во смисла на овој закон, се подразбира одгледување, заш тита
на пос тојните шуми, изград ба на шумски патиш та, техничко опремување зарад и вршење на работи на заш тита
на шумите и за изработка на планови за с топанисување со шумите.
(2) Средс тва за проста репродукција на шуми издвојуваат субјектите кои с топанисуваат со шумите во
државна сопс твеност во висина од 10% од вреднос та на исеченото дрво, франко камионски пат во шума.
(3) Средствата од с тавот (2) на овој член ш то ги издвојуваат субјектите кои с топанисуваат со шумите
во државна сопс твенос т, се водат на посебна сметка во субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна
сопственос т, односно правното лице кое врши одгледување и заштита на шумите за посебна намена.
(4) Средс твата за проектирање и изград ба на шумски патишта, техничко опремување заради вршење
на работи за заш тита на шумите и за изработка на планови за с топанисување со шумите можат да изнесуваат
до 40 % од висината на средствата издвоени за прос та репродукција на шумите.
Проширена репродукција на шуми
Член 95
(1) Прош ирена репродукција на шуми опфаќа:
- подигнувањ е на нови шуми со пошумување на голини и ерозивни земјиш та;
- мелиорација на деградирани шуми и шикари;
- нега на шумски култури;
- превентивна заш тита на шумите и шумските култури;
- сузбивање на рас тителни болес ти и ш тетници во шуми и шумски култури подигнати на голини,
површини во кои е извршена мелиорација на деградирани шуми и шикари;
- обезбедување на семе и на шумски саден материјал;
- изград ба на инфрас труктурни објекти во шума и
- техничко опремување за спроведувањ е на проширената репродукција на шумите.
(2) К орисници на средс твата на проширената репродукција на шумите се субјектите кои с топанисуваат
со шумите во државна сопс твенос т и сопс твениците на шуми во приватна сопс твенос т сразмерно на
уплатените средс тва.
(3) За работите на прош ирена репродукција на шуми средс тва обезбедуваат:
- субјектите кои с топанисуваат со шумите во д ржавна сопс твенос т во вис ина од 3% од вред нос та на
исечено дрво, франко камионски пат;
- сопствениците на шуми во приватн а сопс твенос т во висина од 3% од вреднос та на исечено дрво,
франко камионски пат;
- правните субјекти ш то вршат промет на дрво во висина од 3% од вреднос та на продаденото дрво и
- Буџетот на Р епублика Македонија.
(4) Средс твата од с тавот (3) алинеи 1, 2 и 3 на овој член се уплатуваат во Буџетот на Репу блика
Македонија.
Користење на средствата од проширената репродукција
Член 96
Средс твата за проширена репродукција на шумите се корис тат според годишна програма ш то ја
донесува Владата ос обено за:
- пошумување на голини и ерозивни земјиш та;
- мелиорација на деградирани шуми и шикари;
- отс транување на пос ледиците од шумски пожари на површина над 50 ха во рамките на ед на
шумскостопанска единица преку вештачка обнова;
- нега на шумски култури и на пренаменети природно пошумени површини;
- превентивна заш тита на шумите и шумските култури;

- објавување и печатење на инс трукциите, протоколите, плановите, материјалите за обука, насоките и
други материјали од облас та на управувањето со пожари на отворен простор како и за техничко одржувањ е и
хостирање на веб страницата на Минис терс твото на земјоделс тво, шумарс тво и водос топанство за под игање
на јавната свес т за заш тита на шумите од пожари и
- за вршење на работите од членот 40-в од овој закон.
- сузбивање на рас тителни болес ти и ш тетници во шуми и шумски култури и на површ ини во кои е
извршена мелиорација на деград ирани шуми и шикари и
- обезбедување на шумско семе и саден материјал.
X. ИЗВР ШУВАЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ НА ШУМИ ВО ПР ИВАТНА СОПСТВЕНОСТ
Лиценци за извршување на стручни работи на шуми во приватна сопственост
Член 97
(1) Стручните работи на шуми во приватна сопственос т ги вршат правни и физички лица кои поседуваат
лиценца за извршување на с тручни работи на шуми во приватна сопственост.
(2) Со лиценцата за извршување на с тручни работи на шуми во приватна с опс твенос т, лиценцираните
правни и физички лица се овлас тени да ги извршуваат с ледните работи:
1) ознака за сеча и водење на евиденција согласно со членовите 62 и 63 од овој закон;
2) пополнување на ев иденциски картон за приватни шуми за евидентирањ е на извршените работи по
вид и рокови на извршување, по обем и вид на сеча, одржување и унапредување на шумите и претх одно
извршените работи согласно со членот 29 с тав (9) од овој закон;
3) издавање на одобрение за сеча согласно со членот 67 од овој закон;
4) жигосување на исечено дрво и дрвни сортименти и издавање на испратница за исеченото дрво и
дрвните сортименти за превоз или пренос од мес тото на у товар или од мес то д о мес то согласно со членот 69
од овој закон и
5) пополнување и водење на месечен извеш тај во посебни образци (сеча, дотур и превоз), за секоја
шумскостопанска единица, односно за секоја катас тарска парцела (КП) посебно согласно со членот 39 од овој
закон.
(3) Правното лице за да поседува лиценца за извршување на с тручни работи на шуми во приватна
сопственос т, треба да е регис трирано во трговскиот регис тар при Централниот регистар на Репу блика
Македонија за вршење на работи од областа на шумарс твото и да има вработено најмалку едно лице со
лиценца за извршување на с тручни работи за шуми во приватна сопс твенос т.
(4) Физичко лице за да поседува лиценца за извршување на с тручни работи на шуми во приватна
сопственос т треба да е со високо образование дипломиран шумарски инженер –насока шумарство и д а има
најмалку две години работно искуство во облас та на стопанисување со шумите.
(5) Физичко лице лиценцирано за извршувањ е на с тручни работи на шуми во приватна сопс твенос т за да
може самостојно да ја врши оваа дејнос т мора д а е регис триран како пр авното лице од ставот (3) на овој член
за вршење на работи од облас та на шумарс твото, да изработи шумски чекан за ознака за сеча и шумски чекан
за жигосување на дрво и дрвни сортименти и ис тите да ги евидентира кај органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
(6) Правното лице кое поседува лиценца за извршување на с тручни работи на шуми во приватна
сопственос т, работите на жигосување на исечено д рво и дрвни сортименти и пополнувањ е на испратница
може да ги извршува преку стручно лице со високо образование дипломиран шумарски инженер–насока
шумарство, со или без работно искуство во облас та на стопанисување со шумите или преку стручно лице со
средна с тручна спрема, шумарски техничар-насока шумарс тво со или без работно искуство во облас та на
стопанисување со шумите, вработени во п равното лице кое поседува лиценца за извршување на с тручни
работи на шуми во приватна сопс твенос т.
Начин на издавање на лиценца
Член 97-а
(1) Лиценца за вршењ е на с тручни работи на шуми во приватна сопс твенос т се издава врз основа на
поднесено барање до органот на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото..
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член правното лице поднесува:
1) документ д ека е регис трирано во трговскиот регис тар при Централниот регис тар на Република
Македонија за изведување с тручни работи од облас та на шумарството;
2) податоци за минималниот број на вработени со лиценца;
3) документ за поседување на опрема потребна за изведување на с тручни работи од облас та за која
се бара лиценцата и
4) потврда за платен надоместок за барањ е на лиценца.
(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член физичкото лице под несува:
- потврд а за работно искуство во облас та на стопанисување со шумите,
- копија од лична карта

- уверение за заврш ено соодветно образование и
- потврд а за платен над омес ток за барањето за лиценца.
(4) Пос тапката за издавањ е на лиценци од членот 97 на овој закон ја спроведува Комис ија за издавање
на лиценци (во натамошниот текс т: Комисијата) која ја формира минис терот кој раководи со органот на
државната управа над лежен за работите од облас та на шумарството.
(5) Комисијата се состои од пет члена и секретар.
(6) Ч ленови на Комис ијата с е докажани шумарски стручњаци во одделни области во шумарската
практика со најмалку пет години практично работно искуство и најмалку високо образование од облас та на
шумарството - шумарска насока.
(7) По д оставеното барање и приложените документи Комисијата ја проверува комплетнос та на
барањето и дос тавената д окументација и доколку ис тото е комплетно во рок од 30 дена од денот на
доставувањето изготвува пред лог за издавање на лиценца.
(8) Доколку Комисијата утврди дека барањ ето за издавање на лиценца е некомплетно, за тоа писмено го
извес тува барателот, кој во рок од седум дена од денот на д обивањето на известувањето треба да го
комплетира барањето, а во спротивно барањето се одбива.
(9) Комисијата за својата работа има право на паричен над омес ток чија висина треба да е во рамките на
реално направените трошоци потребни за работа на Комисијата.
(10) Вис ината на надомес токот за работа во К омисијата ја пропишува минис терот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарс твото.
Издавање, промена и одземање на лиценцата
Член 97-б
(1) Врз основа на пред логот на Комисијата, минис терот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од облас та на шумарството донесува решение за издавање на лиценца, односно
решение врз основа на кое барањето се одбива.
(2) Против решението со кое се од бива барањето за изд авање на лиценца може да се изјави жалба во
рок од осум дена д о Државната комис ија за одлучување во управна пос тапка и постапка од работен однос во
втор с тепен.
(3) За д обивање на лиценцата од членот 97 став (1) на овој закон правните и физичките лица плаќаат
надоместок.
(4) В исината на надомес токот од с тавот (3) на овој член ја у тврдува минис терот кој раководи со
органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарсвтото, врз основа на реално
направените трошоци за нејзиното издавање во поглед на изготвување на потребниот материјал, печатење,
копирање и за работењето на Комисијата.
(5) За изд адените и одземените лиценци органот на д ржавната управа над лежен за работите од
облас та на шумарс твото, води Регис тар на лиценци за вршењ е на с тручни работи во шумарс твото.
(6) Лиценците од членот 97 с тав (1) на овој закон не смеат д а се пренесуваат на друго правно и
физичко лице.
(7) Лиценцата се изд ава трајно.
(8) Правното и физичкото лице кои имаат лиценца се должни за секоја промена да го извес тат органот
на државната управа над лежен за работите од областа на шумарс твото во рок од 30 д ена од денот на
нас танатата промена.
(9) Лиценцата се одзема доколку се утврд и дека правното или физичкото лице:
- се откаже од правото на врш ење на с тручни работи од облас та на шумарството,
- трајно ја загуби способнос та за вршење на стручни работи од облас та на шумарс твото,
- биде лиш ен од деловна способнос т за вршење на с тручни работи од облас та на шумарството,
- правосилно е осуден за кривично д ело безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или ако му
е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на стручни работи од облас та на шумарството и
- за секоја настаната промена не достави извес тување.
(10) Правното или физичкото лице на кое му е одземена лиценц ата нема право во рок од пет година
да поднесе барање за издавањ е на нова лиценца.
(11) Формата, содржината и начинот на водење на барањето за издавање на лиценцата, формата и
содржината на образецот на лиценцата и формата, сод ржината и начинот на водење на Регистарот од с тавот
(5) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на д ржавната управа надлежен за работите
од облас та на шумарс твото.
XI. НАДЗОР И КОНТРОЛА
Вршење надзор
Член 98
(1) Надзорот над спроведувањето на одредбите на овој закон и на пропис ите донесени врз основа на
него го врши Државниот инспекторат за шумарс тво и ловс тво.
(2) Работите на инспекцискиот надзор ги вршат државни инспектори за шумарс тво.

(3) Надзор и контрола на прометот - продажбата на дрвото, како и на другите шумски производи врши
државниот пазарен инспекторат.
Државен инспектор
Член 99
(1) Државен инспектор за шумарство може да биде лице со вис око образование од шумарска насока и
најмалку пет години работно искуство во облас та на шумарс твото.
(2) Државниот инспектор за шумарс тво има легитимација.
(3) Формата, содржината и начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата на државниот
инспектор за шумарс тво ги пропишува минис терот кој раководи со органот на државната управа над лежен за
работите од облас та на шумарството.
Надзор над извршената ознака за сеча
Член 99-а
(1) За извршениот инспекциски надзор кај субјектите од членот 64 с тав (1) од овој закон, инспекторот е
должен да состави записник за конс татираната состојба за извршената ознака за сеча.
(2) Ако инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор утврди неправилнос ти, е должен да донесе
решение с о кое ќе нареди да се отс транат неправилнос тите во опред елен рок , согласно со одред бите од
членот 24 од Законот за шумарска и ловна инспекција.
(3) Ако субјектите од членот 64 с тав (1) од овој закон не постапат согласно реш ението од с тавот (2) на
овој член, инспекторот поведува пос тапка за порамнување согласно со одредбите од членот 30 -а од Законот
за шумарска и ловна инспекција и донесува решение за поништување на извршената ознака за сеча.
Овластувања на државен инспектор
Член 100
(1) Во вршењето на работите државниот инспектор за шумарс тво е овлас тен да:
1) врши контрола на работите на одгледувањето, заш титата и корис тењето на шумите, објектите,
уредите и направите, како и сите мес та каде ш то дрвото с е сече, изнесува од шума, пренесува, превезу ва,
сместува, преработува или се пушта во промет, како и средствата со кои дрвото се превезува или пренесува;
2) врши контрола на спроведувањето на плановите за с топанисување со шумите плановите за
одгледување и заш тита на шумите во заш титени подрачја, програмите и критериумите, да ги преглед ува
деловните книги и други документи;
3) врши увид во работењето и документацијата на правното или физичкото лице кое има лиценца за
изведување на стручните работи од областа на шумарс твото;
4) запре привремено сеча на шума, копачење, напасување на добиток, како и други дејс твија ш то не се
во согласнос т со од редбите на овој закон и со пропис ите донесени врз основа на него, до извршувањето на
мерките наредени со решение, односно до конечна од лука на надлежниот орган;
5) бара податоци, информации и известувања за извршените работи на репродукција, корис тење,
одгледување и заш тита на шуми, како и д руги податоци за у тврдување дали с топанисувањето со шумите се
врши во согласнос т со овој закон и прописите донесени врз негова основа;
6) ги известува надлежните органи, органите на управување на јавното претпријатие и правните лица
кои вршат одгледување и заштита на шуми со посебна намена за конс татираните неправилнос ти, да бара
нивна интервенција, ако самиот не е овластен да пос тапи непосредно;
7) бара анализа од соодветни научни и други инс титу ции заради утврдување на фактичката состојба;
8) нареди привремени мерки за спречувањ е на ш тетата во итни случаи, во кои би нас танала ш тета по
јавниот интерес и
9) презема и други мерки и дејс твија за што е овлас тен со посебни прописи.
(2) За мерките од ставот (1) на овој член со исклучок на точката 7 ) од с тавот (1) на овој член
шумарскиот инспектор е должен да сос тави записник во кој ќе ја у тврди направената неправилност и за ис тата
донесува решение за укажување за отс транување на у тврдената неправилност на лицето или субјектот каде
што е у тврд ена неправилнос та при вршењ ето на инспекцискиот надзор.
(3) Доколку државниот инспектор при спроведување на контролата и надзорот у тврд и дека се
отстранети у тврдените неправилнос ти од с тавот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира
покренатата постапка.
(4) Доколку државниот инспектор при спроведувањ е на контролата и надзорот у тврд и дека не се
отстранети у тврдените неправилнос ти од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведувањ е на
прекршочна постапка пред над лежниот орган.
(5) Субјектите што с топанисуваат со шумите и субјектите кои ги спроведуваат плановите за
одгледување и заш тита на шумите во заш титените подрачја, другите правни лица и граѓаните, чија работа
подлежи на надзор на државни инспектори за шумарс тво и ловс тво се должни да го овозможат вршењето на
надзорот и да им ги дад ат потребни те под атоци.
(6) Субјектите на кои се однесува решението од с тавот (2) на овој член се должни да пос тапат по

истото во рок од осум дена од денот на приемот на решението.
(7) Жалбата против реш ението од ставот (2) на овој член може да с е изјави до минис терот кој
раководи со органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото.
(8) Жалбата од с тавот (7) на овој член не го од лага извршувањето на решението, ако со
неизвршувањето на у тврдените мерки ќе се предизвикаат пос ледици кои тешко можат да се отстранат.
XI-а. КАЗНЕНИ ОДР ЕДБИ
Шумска кражба
Член 100-а
(1) Тој што во шума собори, ис ече, ископачи и на д руг начин противправно присвои едно или повеќе
стебла, ќе се казни со казна затвор од најмалку три години.
(2) Ако делото од с тав (1) на овој член е с торено со намера собореното д рво д а се прод аде, ако се
соборени повеќе од еден прос торен метар дрва или ако делото е изврш ено во шуми во заштитените под рачја,
во заш титни шуми или други шуми с о посебна намена, с торителот ќе се казни со казна затво р од најмалку пет
години.
(3) Со казна од ставот (1) на овој член ќе се казни тој ш то носи, превезува или на друг начин
транспортира едно или повеќе с тебла кое потекнува од шума, а дрвото не е жигос ано с о јасно вид лив шумски
жиг, не поседува одобрение за сеча и не е снабдено с о испратница за исеченото дрво и дрвни с ортименти
кога се превезува или пренесува од мес тото на сеча или од мес то до мес то.
(4) Обидот за дело од став (1), (2) и (3) на овој член е казнив.
(5) Ако делото од став (1), (2) и (3) на овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.
Средс твата и предметите кои произлегуваат од кривичното дело и кои се употребени за извршување на
делото од овој член се одземаат.
XII. ПРЕКР ШОЧНИ ОДР ЕДБИ
Прекршоци за правно лице
Член 101
(1) Глоба во износ од 25.000 до 30.000 евра во денарска противвреднос т ќе му се изрече за прекршок
на правно лице, доколку:
1) врши активности спротивно на предвидувањ ата со членот 13 с тав (1) од овој закон;
2) не го заврши копачењето кое е одобрено на површината за друга намена во рок од две години од
започнувањето со копачењето (член14 став (1));
3) врш и или овозможи копачењ е или чис та сеча спротивно од одредбите на членот 14 с тав (1) точки 1)
и 6) од овој закон;
4) не го пошуми земјиштето (член 15 с тав (3));
5) не ги изврши обвските во определиот временски период согласно со членот 22 с тав (1) од овој
закон;
6) одгледувањето на шумите (биолошка обнова) не ги врши според посебните планови (членови 29
став (1), 43 и 50);
7) врши корис тењ е на шума за која не е донесен посеб ен план, односно програма (членови 29 и 30);
8) во законскиот рок не донесе пос ебен план за секоја шумскостопанска единица (член 29 став (2));
9) не донесе пос ебен план за стопанисување со шумите со посебна намена (член 29 став (5));
10) со шумите и шумското земјиште стопанисува спротивно од одобрените посебни планови и
програми за стопанисување (членови 29 с тав (1) и 30 став (1));
11) не донес е програма за стопанисување со шумите согласно со членот 30 став (1) од овој закон;
12) веднаш не престане со спроведување на мерките од посебниот план или програмите и не изврши
изменување и дополнување (член 34);
13) не ги поднесе на одобрување посебните планови и програми во определениот рок согласно со
членот 35 став (1) од овој закон;
14) извршува работи спротивно на прописите од членот 35 став (5) на овој закон;
15) не обезбеди чување на плановите согласно со членот 36 с тавови (2) и (4) од овој закон;
16) во шума и на шумско земјиште гради или овозможи градењ е на објекти спротивно од одредбите на
членот 46 став (1) од овој закон;
17) Пос тапува спротивно на одредбите од членот 62 на овој закон;
18) ознаката за с теблимична сеча и за површинска сеча дозволи да се врши спротивно на одредбите
од членот 63 ставови (1) и (2) на овој закон;
19) не пос тапи согласно со одредбите од членот 64 с тав (1) и (3) на овој закон;
20) изврши пречекорување на сечивиот етат (член 65 с тав (2));
21) не го извес ти органот на државната управа над лежен за работите од облас та на шумарс твото за
издадените од обренија за сеча од членот 67 став (2) на овој закон;
22) издаде одобрение за сеча спротивно на одредбите од членот 68 на овој закон;

23) врш и откуп и преработка на дрво спротивно на одредбите од членот 70 на овој закон;
24) не издвои и не ги води на посебна сметка средс твата за прос та репрод укција согласно со членот 94
став (2) од овој закон;
25) изведува с тручни работи спротивно на одредбите од членот 97 с тавови (1) и (2) на овој закон и
26) не пос тапува по донес еното решение не овозможи вршење на надзор или не му ги даде
потребните податоци на инспекторот по шумарс тво согласно со членот 100 од овој закон.
(2) За прекршоците од овој член ќе се изрече глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска
противвреднос т за одговорното лице во правното лице.
(3) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршило од корис тољу бие или со
нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во износ од 8.000 до 12. 000
евра во денарска противвредност.
(4) Покрај изречената глоба во износ од 8.000 до 12. 000 евра во денарс ка противвреднос т на
одговорното лице во правното лице ќе му се изрече посебна прекршочна санкција забрана за вршење на
одговорни должности во траење од две до пет години.
Член 102
(1) Глоба во износ од 15.000 до 20.000 евра во денарска противвреднос т за прекршок ќе му се изрече
на правното лице, доколку:
1) не плати надомес ток за изврш еното копачење согласно со членот 18 од овој
закон;
2) врши сеча на ретки видови дрвја без одобрение (член 19 с тав (1));
3) не донесе годишен план за стопанисување со шумите согласно со членот 31 од овој закон;
4) не донесе изведбен план соглас но со одред бите од членот 32 на овој закон;
5) не ги евидентира извршените работи согласно со членот 39 став (1), (2) и (3) од овој закон;
6) не извршува одгледувачки работи согласно с о членот 43 од овој закон;
7.) не ги извршува работите согласно со членот 44 од овој закон;
8) не ги изврши работите согласно со членот 45 од овој закон;
9) не ги изврши работите за заш тита на шумите согласно со членот 48 с тавови (1) и (3) од овој закон;
10) не ги спроведе мерките за заш тита согласно со членот 50 од овој закон;
11) врш и униш тување на белези и знаци во шума и сече с тебла на кои се пос тавени знаци (член 51);
12) д озволи напасување и желад ење во шума надвор од определените мес та (член 52 с тавови (1) и
(4));
13) пали отворен оган во шума и шумско земјиште спротивно на членот 54 став (1) од овој закон;
14) д озволи под игнување на варници и жежници за дрвен јаглен и слични објекти спротивно на членот
55 став (1) од овој закон;
15) не преземе посебни мерки за заш тита на шумите од пожари согласно со членот 56 с тав (1) од овој
закон;
16) работите кои ги изведува се спротивни на одред бите од членот 58 с тавови (1) и (2) на овој закон и
не воведат шумски ред;
17) ги загадува шумите со депонирање на отпаде н материјал и не ги спречи д ејствијата со кои се врши
загадување согласно со членот 59 с тавови (1) и (4) од овој закон;
18) изврш и ознака за сеча спротивно на предвидувањата на посебните планови и програми (член 62
став (6));
19) не изврши ознака за с теблимична сеча спротивно на членот 62 с тав (8) од овој закон;
20) не изврши ознака согласно со одредбите од членот 64 с тав (3) на овој закон;
21) дозволи на физичко лице вршење на сеча во д ржавна шума спротивно на членот 66 став (1) од
овој закон;
22) врш и жигосување и издава испратница спротивно на одред бите од членот 69 на овој закон;
23) врш и извоз спротивно на одредбите од членот 71 с тав (1) на овој закон;
24) собира, користи или дозволи собирање спротивно на членот 72 од овој закон;
25) гради шумски патиш та без проектна документација (член 74 став (4));
26) не води евиденција и не достави податоци во определениот рок (член 80 с тав (2)) и
27) не издвои и не уплати средства за проширена репродукција согласно со членот 95 ставови (3) и (4)
од овој закон.
(2) За прекршок од ставот 1 точки од 1 д о 27 на овој член ќе се изрече глоба во износ од 3.000 до 5.000
евра во денарска противвредност за одговорното лице во правното лице.
(3) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршило од корис тољу бие или со
нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во износ од 6.000 до 10. 000
евра во денарска противвредност.
(4) Покрај изречената глоба во износ од 6.000 до 10. 000 евра во денарска противвреднос т на
одговорното лице во правното лице ќе му се изрече посебна прекршочна санкција забрана за вршење на
одговорни должности во траење од две до пет години.
Член 103

(1) Глоба во износ од 12.000 до 15.000 евра во денарска противвреднос т за прекршок ќе му се изрече
на правното лице, доколку:
1) врши сеча спротивно на членот 42 с тав (1) од овој закон;
2) не презема мерки согласно со членот 47 став (2) од овој закон;
3) не определи делови од шума за премин на добиток согласно со членот 52 с тав (5) од овој закон;
4) ознаката ја врши спротивно на членот 62 став (10) од овој закон;
5) не вод и евиденција на исечената дрвна маса или дозволи да се издад е поголема дрвна маса за
сеча (член 66 ставови (6) и (7));
6) претпријатијата ш то вршат промет со дрво на купувачот не му издад ат соодветен д окумент (член 69
став (8));
7) Постапува спротивно на одред би на членот 70 став (7) на овој закон;
8) не води евиденција за корис тење на другите шумски производи согласно с о членот 72 с тав (4) од
овој закон;
9) не ги одржува и не води евиденција на шумските па тиш та (член 75 с тав (2));
10) корис ти шумски патиш та спротивно на условите предвид ени во членот 75 став (3) од овој закон;
11) на сопственикот на земјиш тето не му плати надомес ток за користење на с лужбенос т во согласнос т
со членот 76 с тав (2) од овој закон и
12) не води евиденција на површ ините (попис на шумското земјиште и нас танатите промени) и не
достави известување согласно со членот 77 с тавови (1) и (2) од овој закон.
(2) За прекршокот од с тавот 1 точки од 1 д о 11 на овој член ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до
4.000 евра во денарска противвредност на одговорното лице во правното лице.
(3) Доколку одговорното лице во правното лице прекршоците ги извршува од корис тољубие или со
нивно извршување е предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра
во денарска противвреднос т.
(4) Покрај изречената глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвреднос т, на
одговорното лице во правното лице ќе му се изрече посебна прекршочна санкција забрана за вршење на
одговорни должности во траење од две до пет години.
Прекршоци за физичко лице
Член 104
(1) Глоба во износ од 3.500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко
лице, доколку:
1) врши дејс твија спротивно на членот 13 с тавови (1) и (2) од овој закон;
2) врши копачење или чис та сеча спротивно од одредбите на членот 14 с тав (1) точка 6) од овој закон;
3) врши сеча на ретки видови дрвја без одобрение согласно со членот 19 став (2) од овој закон;
4) не ги изврши обвските во определиот временски период согласно со членот 22 с тав (1) од овој
закон;
5) врши с топанисување со шумите спротивно на членот 29 с тавови (7), (8) и (9) од овој закон;
6) град и објекти и изведува други работи во шума спротивно на членот 46 став (1) од овој закон;
7) врши сеча без ознака (член 62 став (1));
8) врш и сеча во д ржавна шума спротивно на одредбите од членот 66 с тавови (1), (4) и (7) на овој
закон;
9) врши сеча без одобрение спротивно на одред бите од членот 67 с тавови (1), (3), (4), (5) и (7) на овој
закон;
10. не го извести органот на државната управа надлежен за работите од облас та на шумарството за
издадените од обренија за сеча од членот 67 став (2) на овој закон;
11) пренесува, превезува ис ечено дрво од место на сеча или од мес то до место, или складира д рво
без да е жигосано или снабдено со испратница или друг документ (член 69);
12. врши откуп и преработка на дрво кое не е жигосано и снабдено со испратница спротивно на членот
70 од овој закон,
13. собира, односно корис ти без издадена согласност или спротивно на одред бите на поблискиот
пропис од членот 72 ставови (3) и (7) на овој закон;
14. не му овозможи на припадникот на шумската полиција д а ги извршува неговите овлас тувања
согласно со членот 82 од овој закон;
15. не издвои и не уплати средс тва за проширена реп родукција согласно с о членот 95 ставови (3) и (4)
од овој закон;
16. изведува с тручни работи спротивно на одредбите од членот 97 ставови (1) и (2) на овој закон и
17. не овозможи вршење на надзор или не му ги даде потребните под атоци на инспекторот по
шумарство согласно со членот 100 од овој закон.
(2) Доколку физичкото лице прекршоците ги извршува од корис тољубие или со нивно извршување е
предизвикана поголема имотна штета ќе се изрече глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во денарска
противвреднос т.
(3) За прекршоците од ставот (1) точки од 1) до 16) на овој член покрај глоба се изрекува и мерка на

безбеднос т одземање на предмети употребени или наменети за извршување на прекршокот, како и безправно
присвоените предмети кои настанале со извршувањ е на прекршокот.
Член 105
(1) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко
лице, доколку:
1) не плати надомес ток за изврш еното копачење согласно со членот 18 од овој закон;
2) не донесува посебен план или програма согласно со членовите 29 ставови (7) и (8) и 30 од овој
закон;
3) не изврши пошумување на површините предвидени со планот, односно програмите, го отс тапи
одобрението за сеча на друго лице (членови 29 и ставови (7) и (8) и 30 ставови (1) и (3));
4) изврши сеча на с тебла спротивно од членот 42 с тав (1) на овој закон;
5) не презема мерки согласно со членовите 47 став (2) и 48 с тав (2) од овој закон;
6) врши напасување и желадење во шума без одобрение (член 52 с тавови (1) и (4));
7) пали отворен оган во шума спротивно на членот 54 став (1) од овој закон;
8) изврши ознака за сеча спротивно на предвидувањата на посебните планови и програми (член 62
став (5));
9) не изврши ознака за стеблимична сеча спротивно на членот 62 став (8) од овој закон;
10) изврши ознака спротивно на одредбите од членот 62 с тав (10) на овој закон;
11) Пос тапува спротивно на одредби на членот 66 с тав (3) на овој закон;
12) не дозволи премин, пренос или превоз, односно туѓи шумски производи на своето земјиш те (член
76 став (1)) и
13) не пос тапат согласно со членот 77 с тав (2) од овој закон.
(2) Доколку физичкото лице прекршоците ги извршува од корис тољубие или со нивно извршување е
предизвикана поголема имотна штета ќе му се изрече глоба во износ од 4. 000 д о 6.000 евра во денарска
противвреднос т.
(3) За прекршоците од ставот (1) точки од 1) до 13) на овој член покрај глоба се изрекува и мерка на
безбеднос т одземање на предмети употребени или наменети за извршување на прекршокот, како и безправно
присвоените предмети кои настанале со извршувањ е на прекршокот.
Член 106
(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко
лице, доколку:
1) униш тува белези и знаци во шума или сече стебла на кои се поставени знаци (член 51);
2) подига варници и жежници спротив но од членот 55 с тав (1) на овој закон;
3) не презема посебни мерки за заштита на шуми од пожари (член 56 с тав (1));
4) се движи во шума за време на забрана без од обрение (член 57 став (3));
5) не спроведува и не одржува шумски ред (член 58 с тавови (1) и ( 2));
6) загадува шуми со депонирање на отпаден материјал (член 59 с тавови (1) и (4));
7) ознаката за стеблимична сеча и за површинска сеча ја врши или дозволи да се врши спротивно на
одредбите од членот 63 ставови (1) и (2) на овој закон;
8) не носи со себе испратница при вршење на пренос односно превоз на дрво (член 69 с тав (9));
9) град и пат без проектна документација (член 74 с тав (4)) и
10) корис ти шумски патиш та спротивно на условите предвид ени во членот 75 став (3) од овој закон.
(2) Доколку физичкото лице прекршоците ги извршува од корис тољубие или со нивно извршување е
предизвикана поголема имотна штета ќе му се изрече глоба во износ од 2. 000 д о 4.000 евра во денарска
противвреднос т.
(3) За прекршоците од с тавот 1 точки од 1 до 10 на овој член покрај глоба се изрекува и мерка на
безбеднос т одземање на предмети употребени или наменети за извршување на прекршокот, како и безправно
присвоените предмети кои настанале со извршувањ е на прекршокот.
Рокот на застареност
Член 107
Рокот на зас таренос т на прекршочната постапка од членовите 101, 102, 103, 104, 105 и 106 на овој
закон изнесува пет години.
XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВР ШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за шумите („Службен весник на Репу блика Македонија“ бр. 64/ 09)
Трансформација на Јавното претпријатие

Член 108
Транс формацијата на Јавното претпријатие за с топанисување со државните шуми „Македонски шуми”
ќе се изврши со посебен закон.
Донесување на Општ план
Член 109
Општ план за развојот на шумарс твото во Р епублика Македонија ќе се донесе во рок од две години од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Постапување со неуредени државни шуми
Член 110
До донесување на посебните планови и програми за неуред ените шуми во државна сопс твеност,
правните лица кои с топанисуваат с о шумите се должни да ги извршуваат ра ботите кои се однесуваат на
одгледувањето и заш титата и д а изготват планови и програми во рок од две години од денот на влегување во
сила на овој закон.
Постапување со неуредени приватни шуми
Член 111
До донесување на посебни планови и програми за шумите во приватна сопственост ќе се стопанисува
според пос тојните критериуми и изготвени евиденциски картони.

Ознака и жигосување
Член 112
До издавање на лиценци на лица за вршењ е на ознака за сеча и жигосување на посечено дрво, ознака
за сеча и жигосување во државни и приватни шуми на посечено дрво ќе вршат правните лица кои
стопанисуваат со шумите во државна сопс твенос т.
Извршување на започнати постапки
Член 113
Пос тапките започнати пред влегување на сила во овој закон ќе се завршат согласно со одред бите на
Законот за шумите (“Службен весник на Репу блика Македонија” бр. 47/97, 7/2000, 89/2004, 54/2007 и
103/2008).
Донесување на подзаконски прописи
Член 114
(1) Подзаконските пропис и предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од две години од дено т на
влегувањ ето во сила на овој закон.
(2) До денот на влегувањето во сила на прописите од с тав (1) на овој член ќе се применуваат
постојните прописи.
Важност на законот за шумите
Член 115
Со денот на влегувањ е во сила на овој закон прес танува да важи Законот за шумите (“Службен весник
на Република Макед онија” бр. 47/97, 7/2000, 89/2004, 54/2007 и 103/2008).
Влегување во сила
Член 116
Овој закон влегува во сила осмиот д ен од денот на објавувањето во “Службен весник на Репу блика
Македонија.

Преодни и завршни одредби од Законот за дополнување на Законот за шумите („Службен весник
на Република Макед онија“ бр.53/ 11)

Член 2
Одредбата на членот 1 на овој закон со кој се д ополнува членот 71 со нов став (9) ќ е започне да се
применува со д енот на започнувањето на примената на Законот за основање на Државната комисија за
одлучување во управна пос тапка и пос тапка од работен однос во втор с тепен.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот д ен од денот на објавувањето во „Службен весник на Репу блика
Македонија“.

Преодни и завршни одредби од Законот за дополнување на Законот за шумите („Службен весник
на Република Макед онија“ бр.25/ 13)
Преодни и завршни одредби
Член 3
Се зад олжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Р епублика Македонија да утврд и
пречис тен текс т на Законот за шумите.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањ ето во „Службен весник на Репу блика Македонија”.

Преодни и завршни одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2013)
Член 29
Владата на Република Македонија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон
ќе го донесе националниот план за управувањ е со пожари на отворен прос тор.
Член 30
Владата на Репу блика Макед онија во рок од 30 дена од денот на влегувањ ето во сила на овој закон ќе
го формира Комитетот.
Член 31
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шес т месеци од денот на
влегувањ ето во сила на овој закон.
Член 32
Со денот на влегување во сила на овој закон, сите правни и физички лица кои пос едуваат лиценца за
изведувачи на с тручни работи во шуми во приватна сопс твенос т треба да се усогласат со одред бите на овој
закон во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Доколку правните и физичките лица кои поседуваат лиценца за изведувачи на с тручни работи во шуми
во приватна сопс твенос т не пос тапат согласно одред бата од ставот 1 на овој член, издадените лиценци
прес тануваат да важат.
Член 33
Започнатите постапки за ознака за сеча до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат
согласно одред бите од Законот за шумите (“Службен весник на Репу блика Макед онија” бр.64/2009, 24/ 11,
53/11 и 25/13).
Член 34

Се овлас тува Законодавно-правната комисија на Собран ието на Република Македонија д а у тврди
пречис тен текс т на Законот за шумите.
Член 35
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Репу блика
Македонија”.

Преодни и завршни одредби од Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.43/14)
Член 5
Подзаконските пропис и предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од д евет месеци од денот на
влегувањ ето во сила на овој закон.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот д ен од денот на објавувањето во „Службен весник на Репу блика
Македонија“, а ќе отпочне да с е применува со денот на отпочнувањето на примена на Законот за вработените
во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14).

