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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 

февруари 2016 година. 

 

Бр. 08-1263/1 

23 февруари 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ  

Член 1  

Во Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ брoj 64/2009, 

24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15 и 147/15), членот 65-в се 

менува и гласи:  

„(1) Лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во  
шумите со стопанска намена во државна сопственост се издава врз основа на поднесено  
барање до органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.  

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член  правното лице поднесува:  

- документ дека има вработено најмалку едно стручно лице од областа на шумарството 

дипломиран шумарски инженер-насока шумарство, со или без работно искуство или лице со 

завршена средна стручна спрема од шумарска струка-шумарски техничар, техничар за 

шумарство и пејсажна архитектура или специјалист за шумарски работи со минимум две 

години работно искуство од областа на стопанисување со шумите,  

- да поседува минимални технички средства и човечки ресурси за извршување на  
шумско културни работи за активноста на сеча и дотур кои ги докажува со соодветен  
документ и  

- потврда за платен надоместок за барањето за лиценца,  

- документ дека е регистриран во трговскиот регистар при Централниот регистар на 

Република Македонија за изведување стручни работи од областа на шумарството,  

- документ дека не е правосилно осуден за кривично дело безусловна казна затвор од 
најмалку шест месеци или да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
шумскокултурни работи за активностите сеча и дотур,  

-   потврда за платени даноци издадена од Управата за јавни приходи на Република 

Македонија и  
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- извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех издедено од Централен 
регистар на Република Македонија.  

(3) Доказите за исполнување на условите од ставот (2) алинеи 4, 5, 6 и 7 на овој член ги  

прибавува овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за  

вршење на работите од областа на шумарството кое ја води постапката за издавање на  

лиценцата за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур, кое е  

должно во рок од три дена од приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот  

јавен орган.  

(4) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 

ставот (2) алинеи 4, 5, 6 и 7  на овој член  да ги достави во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето.  

(5) Постапката за издавање на лиценци од членот 65-а од овој закон ја спроведува 

Комисија за издавање на лиценци (во натамошниот текст: Комисијата) која ја формира 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

шумарството.  
(6)  Комисијата се состои од пет члена.  

(7) Членовите на Комисијата се докажани шумарски стручњаци во одделни области во  

шумарската практика со најмалку пет години практично работно искуство и најмалку  

високо образование од областа на шумарството-шумарска насока, од редот на вработените  

во органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.  

(8)  По  доставеното  барање  и  приложените  документи  Комисијата  ја  проверува  

комплетноста на барањето и доставената документација и во рок од 30 дена од денот на  

доставувањето изготвува предлог и решение за издавање на лиценца за шумскокултурни  

работи за активностите на сеча и дотур, односно предлог и решение за одбивање на  

барањето за   издавање на лиценца за шумскокултурни работи за активностите на сеча и  

дотур.  

(9) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член ги 

пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.  

Член 2  

Во   членот 65-г став (1) по зборот „Комисијата“ зборовите: „министерот кој раководи со“ 
се бришат.  

 

Член 3  

Во членот 67 став (9) се менува и гласи:  

„Жалба против актот за издавање на одобрение за сеча, сопственикот на шумата може да 
поднесе до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен.“.  

 

Член 4  

Во членот 70-а  се менува и гласи:  
„(1) Промет на дрво и дрвни сортименти може да врши правно лице кое е:  

- регистрирано согласно со одредбите од Законот за трговски друштва и исполнува 

минимално технички услови за вршење на трговија на големо и мало,  

- да има вработено најмалку едно стручно лице од областа на шумарството-дипломиран 

шумарски инженер насока шумарство со или без работно искуство или лице со завршена 

средна стручна спрема од шумарска струка-шумарски техничар, техничар за шумарство и 

пејсажна архитектура или специјалист за шумарски работи со минимум две години 

работно искуство од областа на стопанисување со шумите,  
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- да е во урбана/населена средина со пристапен пат согласно со урбанистичката планска 
документација,  

- приклучок на електрична, водоводна и канализациска мрежа (потврда од соодветните 

институции),  

- да има административен простор со минимална површина од 10 м2,  

- да има простор за складирање на дрво и дрвни сортименти со минимална површина од  
1.000 м2 и  

- да е регистрирано во Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни 

сортименти кој се води во органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

шумарството.  

(2) Правното лице може да биде регистрирано за промет на дрво и дрвни сортименти, по 
претходно доставено барање до органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на шумарството .  

(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството 

преку Државениот инспекторат за шумарство и ловство, на правното лице од ставот (2) на овој 

член   му врши проверка на поднесената документација од ставот (7) на овој член со 

фактичката состојба на лице место и ја констатира со записник кој го доставува до органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.  

(4) Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се води Регистар на 

правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти.  

(5) По исклучок на ставот (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 дрвни сортименти, но се должни за секој извршен промет на дрво  и  

дрвни  сортименти  да  достават  известување  до  Државниот  инспекторат  за шумарство и 

ловство.  
(7) Кон  барањето од ставот (2) на овој член, правното лице поднесува:  

- доказ дека правното лице е регистрирано согласно со одредбите од Законот за 

трговски друштва и исполнува минимално технички услови за вршење на трговија на 

големо и мало,  

- документ дека има вработено најмалку едно стручно лице од областа на 

шумарствотодипломиран шумарски инженер насока шумарство со или без работно искуство 

или лице со завршена средна стручна спрема од шумарска струка-шумарски техничар, 

техничар за шумарство и пејсажна архитектура или специјалист за шумарски работи со 

минимум две години работно искуство од областа на стопанисување со шумите,  

-  документ  дека  е  во  урбана/населена  средина  со  пристапен  пат  согласно  со 
урбанистичката-планска документација,  

-  документ  дека  има  приклучок  на  електрична,  водоводна  и  канализациска 

мрежа(потврда од соодветните институции),  

- документ дека има административен простор со минимална површина од 10м2.,  

- простор за складирање на дрво и дрвни сортименти со минимална површина од  
1.000м2.  

(8) Доказите за исполнување на условите од ставот (7) алинеја 1   на овој член ги  

прибавува овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за  

вршење на работите од областа на шумарството кое ја води постапката за издавање на  

Решение за вршење на промет на дрво и дрвни сортименти, кое е должно во рок од три  

дена од приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.  

(9) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 

ставот (7) алинеја 1 на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на 

барањето.  
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(10) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството во рок 
од 60 дена од денот на приемот на барањето донесува решение за вршење на промет на дрво 
и дрвни сортименти односно решение за одбивање на барањето.  

(11) Против решението од ставот (10) на овој член може да се поднесе жалба во рок од 15 

дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во 

управна постака и постапка од работен однос во втор степен.  

(12) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член,   формата и 

содржината на известувањето од ставот (6) на овој член како и формата, содржината и 

начинот на водење на Регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни 

сортименти ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на шумарството.“.  

Член 5  

Во членот 71 став (7) зборот „Министерот” се заменува со зборот „Министерството“.  

Во ставот (8)  зборот „министерот“ се заменува со зборот „министерството“.  

Во ставот (11) зборот „министерот“ се заменува со зборот „министерството“.  

Во ставот (12) зборот „министерот“ се заменува со зборот „министерството“.  

Во ставот (19) зборот „министерот“ се заменува со зборот „министерството“.  

 

Член 6  

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето во сила на овој закон.  

 

Член 7  

По членот 106-a се додава нов член 106-б, кој гласи:  

„Член 106-б  

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за  

вршење на работите од областа на шумарството ако не ги побара доказите по службена  

должност во рокот утврден во членовите 65-в став (3)  и 70-а став (8) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 

доказите, ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членовите 65-в став (4) и 70-а 

став (9) од овој закон.  

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за 

вршење на работите од областа на шумарството ако не одлучи по барањето во рокот 

утврден во членовите 65-в став (8)  и 70-а став (10 ) од овој закон.  

(4) За прекршоците од ставовоте (1), (2) и (3) на овој член прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.“.  

Член 8  

Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 9  

Започнатите постапки до денот на започнувањето со примената на овој закон ќе 

завршат согласно со законот по кој биле започнати.  
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Член 10  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на  

Република Македонија“, а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на  

примената на Законот за општа управна постапка согласно со членот 141 од Законот за  

општа управна постапка („Сужбен весник на Република македонија“ број 124/15).  
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