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САЕМ

ЈУБИЛЕЈ

МОНОГРАФИЈА

Во Софија, Бугарија по 26-ти
пат се одржа традиционалниот Саем за ЛОВ, РИБОЛОВ,
СПОРТ На саемот, ЈП Македонски шуми имаше определен
простор на штандот домаќините, на кој што со рекламни
материјали ги претстави и
популаризира четирите ловишта, Милисин-Гевгелија,
Полаки-Кочани, Лешница –
Тетово и Честово-Валандово,
со кои стопанисува Јавното
претпријатие како дестинации за лов од меѓународен
карактер.

20 години од формирањето
на Јавното претпријатие за
стопанисување со шумите
во државна сопственост на
територијата на РМ – “Македонски шуми“ Скопје.
Основано со Одлука на Владата на Република Македонија, а со работа започна на
1.07.1998 година како правен следбеник на дотогаш
постојните претпријатија
за стопанисување со шуми.

Во МОНОГРАФИЈАТА “ЈП Македонски шуми 1998-2018”,
забележителни се настојувањата за одбележување на
важните настани од постоењето и функционирањето
на ЈП Македонски шуми, со
благ осврт кон функционирањето на шумарството во
минатото и сега.

СЕКТОРИ

Преку планирање, обработка и анализа на податоците
добиени од сите подружници, овој Сектор го обединува и координира работењето во овој домен на ниво на
ЈП, овозможувајќи во секој
момент да се добие јасна
претстава за резултатите
од работењето и степенот
на остварување на планските задачи.
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БЛИЦ
На 24.10.2018 година, e склучен Mеморандум за соработка меѓу: Јавното претпријатие за стопанисување
со државните шуми «Македонски шуми» п.о - Скопје, претставувано од директорот Зоран Ѓорѓиев,
Министерството за замјоделство, шумарство и водостопанство, претставувано од министерот
Љупчо Николовски и Национално здружение на сопственици на приватни шумипретставувано од
претседателот Војо Соколовски
Меморандумот за соработка меѓу овие три институции е потпишан со цел конкретизирање на
меѓусебната соработка.
Во интерес на што покомплексно и поинтегрирано стопанисување со шумите во Република Македонија,
со цел приближување до евроинтеграциските процеси, во рамките на своите надлежности, го
потпишавме овој Меморандум за соработка.
Со потпишувањето на овој Меморандум за соработка меѓу трите институции се преземаат конкретни
чекори за унапредување и зајакнување на досегашната и идната соработка, во интерес на нашата
заедничка цел - создавање на модерно шумарство.
Ориентацијата на земјата кон Европската Унија бара хармонизација на шумарската политика со
обврските кон неа. Реалните услови во моментов ја налагаат потребата од ефикасен систем за
многуфункционално стопанисување со шумите и развој на модерна дрвна индустрија со високи
стандарди.
Со членовите наведени во овој Меморандум само се потврдува досегашната соработка и се нагласуваат
традиционалните и со Закон утврдени заложби за одржливо управување и менаџирање со шумите во
Република Македонија и трајно зголемување на шумскиот фонд, унапредување на мерките за рурален
развој со што се заокружува процесот на негување на економските, еколошките и културните вредности
на шумите. Потписниците се согласија дека во иднина сите заедно ќе придонесат кон зацврстување на
шумарството како важна стопанска гранка на што, на некој начин, се обврзуваат и со овој меѓусебен
меморандум за соработка.
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Јубилеите се секогаш убав повод за чествување личности, институции или настани, за резимирање
на минатото, но и повод за прикажување на сопствените потенцијали и претставување на визијата за
иднината.
Дваесет години, не се многу, но кога се земат предвид предизвиците со кои ЈП Македонски шуми
секојдневно се соочува, претставуваат успех, особено зашто во рамките на јавното претпријатие
работат и функционираат 30 поранешни Шумски стопанства, преку кои гордо се пренесува традицијата
за домаќинско стопанисување со шумарството како стопанска гранка.
Со интегрално стопанисување со шумите е започнато со формирањето на Јавното претпријатие за
стопанисување со шумите во државна сопственост на територијата на РМ – “Македонски шуми“ Скопје
кое е основано со Одлука на Владата на Република Македонија, а со работа започна на 1.07.1998 година
како правен следбеник на дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шуми.
Тоа значи дека во 2018 година, ЈП «Македонски шуми» наполни 20 години.
Јубилејната година од постоењето е одбележана со низа активности по повод јубилејот “ЈП Македонски
шуми 1998-2018”. На 12 декември се одржа Свечена академија по повод јубилејното постоење на
Македонски шуми.
На свечената академија која се одржа во хотел “Континентал” присуствуваа еминентни претставници од
сите институции во државата, пред се од шумарството.
На академијата присуствува претставници од Министерството за земјоделие, шумарство и
водостопанство, Деканот на Шумарски факултет -Скопје, сегашни и поранешни професори на
Шумарскиот факултет, градоначалници на скопски општини,поранешни директори на ЈП “”Македонски
шуми, првиот претседател на Управен одбор, г-дин Томе Ѓорѓиев, помошници директори, раководители
на подружници, вработени во ЈП Македонски шуми, пензионирани работници и останати присутни.
На Свечената академија говореа, директорот на ЈП Македонски шуми, Зоран Ѓорѓиев, првиот директор
на Јавното претпријатие, Симеон Тодоров и Деканот на Шумарски факултет–Скопје, проф д-р Кирил
Сотировски.
Директорот на ЈП Македонски шуми, Зоран Ѓорѓиев, во своето поздравно обраќање ги поздрави
присутните и им посака добредојдовте на прославата Јубилејот 20 години од постоењето на ЈП
Македонски шуми.
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ПРОЕКТ СО ШВАЈЦАРСКАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И СОРАБОТКА „SDC“

БЛИЦ

На работниот состанок во МЗШВ со претставниците
од Проектот за заштита на природата во
Македонија стана збор за вклучување и поддршка
на оваа организација во реформите планирани за
шумарството.
Проектот е финансиран од швајцарската агенција
за развој и соработка „SDC“, а следната година
ќе се дефинираат модалитетите за соработка во
делот на обезбедување на експертиза.
Со реформите во секторот шумарство се создаваат
услови за одржливо управување со шумските
ресурси.
Реформите ќе опфатат 3 столба:
- формирање на Агенција за шумарство
- трансформација на ЈП Македонски шуми во
ефикасен систем за управување со шумите
- реформа на целокупниот систем за чувување на
шумите.

БЛИЦ
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ЕСЕНСКО ПОШУМУВАЊЕ
Согласно стратегијата на ЈПМакедонски шуми
за 2018 година во делот на извршувањето на
шумскокултурните работи т е извршување на
задолжителните обврски со Годишните изведбени
планови(проста репродукција на шумите),
реализација на Програмата за Проширена
репродукција на шумите преку МЗШВ.
Проста репродукција
Пошумување на голини – 176,98 хектари
Пошумување во шума – 298,46 хектари
Пополнување со садници во сечишта – хектари
Нега со прореди – 277,09 хектари
Пошумување со подсејување на шумско семе –
115,66 хектари Пошумувањата по основ на проста
репродукција на шумите, а во согласност со
Законот за шуми вршени се на целата територија
на Република Македонија каде стопанисува
ЈП,,Македонски шуми,,
Истите се извршуваат во пролетен и есенски
период кога временските услови тоа го
овозможуваат и кога шумската садница е во фаза
на хибернација – мирување –пролет а во есен со
формирање на терминална папка.Обработката на
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површините се врши воглавном механизирано
со булдужери – рипер а на лоши и екстерни
услови подготовката на површините е со дупчалки
наменети за пошумување.
Проширена репродукција на шумите
Пошумување на голини и ерозивни земјишта во
државна сопственост – 80,00 хектари
Нега со прореди – 140,00 хектари
Пошумување со отстранување на последиците од
шумски пожари - 120,00 хектари
По основ на Проширена репродукција на шумите
, одгледните мерки се вршени во подружниците
ШС,,Куманово,,Куманово, ШС,,Бабуна,, Велес,
ШС,,Серта,,Штип и ШС,,Шумарство,,Св.Николе.
За
реализација
на
извршувањето
на
шумскодгледните работи пошумувани се дрвни
видови кој се адекватни според климатските
услови (надморска височина, педолошки услови
и морфолошките карактеристики на садниот
материјал)
Видови за пошумување се: црн бор, бел бор,
дуглазија, смрча, приморски бор, аризонски
чемпрес, багрем, питом костен, јасен, јавор и даб.
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ЕДИТОРИЈАЛ

ЈУБИЛЕЈ ЗА ПОЧИТ
Со државните шуми во Република Македонија стопанисува Јавното претријатие за
стопанисување со шуми во државна сопственост «Македонски шуми».
Јавното претпријатие, аналогно на постоењето на секое друго битие, поминува низ
разни и сложени периоди со бројни проблеми и противречности, кои повеќе и или
помалку успешно ги решава.
Тоа најдобро го знаат оние кои живеат со шумата и од шумата.
Знаат дека рамнотежата која е неопходна, подразбира разумно искористување на
нејзините благодети и нивно правилно стопанисување.
Природните ресурси на една земја претставуваат основа на развитокот и животот
на нејзините жители .
Тие претставуваат основа на животната средина, од една страна, а од друга
страна, пак, тие се извор на разни суровини кои човекот ги употребува за своја
егзистенција.

£ÓÁ

Несомнено е значењето на шумските екосистеми за развојот на нашата држава,
зашто шумите претставуваат незаменлив природен ресурс. Тие не се само
производители на дрва, туку првенствено ја прават основата на животната средина,
а покрај производството на дрво врз принцип на интегрално стопанисување со
шумите и шумските подрачја, постои можност за афирмација на сите аспекти
на шумската продукција, во зависност од географските, демографските и другите
карактеристики и потенцијали на шумските подрачја кои овозможуваат содржаен,
богат и профитабилен живот.

За да се зачува, шумата треба да се сака. A грижата за шумите, правилното
насочување на стопанисувањето со шумите, нивната обнова и разумно користење, се
задача на јавното претпријатие за стопанисување со шуми во државна сопственост
“Македонски шуми”, кое е основано со Одлука на Владата на Република Македонија,
а со работа започна на 1.07.1998 г. како правен следбеник на дотогаш постојните
претпријатија за стопанисување со шуми.
Тоа значи дека годинава ЈП «Македонски шуми» полни 20 години.
Честит јубилеј!
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Со домаќинско планирање до
реални резултати
Преку планирање, обработка и анализа на податоците добиени од сите
подружници, овој Сектор го обединува и координира работењето во овој домен
на ниво на ЈП, овозможувајќи во секој момент да се добие јасна претстава за
резултатите од работењето и степенот на остварување на планските задачи.
Истовремено, овој Сектор дава и сопствени иницијативи, предлози и програми, а
со цел за поуспешно и порентабилно работење на претпријатието во целина
Разговор со помошник директорот на
Сектор за план и анализа, инвестиции и
развој, информатички и комуникациски
технологии,
шум. инж. Гордана Серафимовска

следбеник на дотогаш постојните претпријатија за
стопанисување со шумите. Со самото отпочнување
со работа на ЈП,,Македонски шуми,, покрај другите
сектори опстојуваше со работа и работни задачи и
Секторот за план и анализа, развој и инвестиции.
Подоцна во рамките на овој сектор се додадоа и
делот за информирање и информатичка технологија
како значаен интегрален дел во системот на
работењето на ЈП.
Овој Сектор има суштинска улога во работата на
секое претпријатие и секако, по својата комплексност
претставува предизвик коордирањето на неговата
работа.

Со вашето доаѓање за помошник директор на Секторот
за план и анализа, инвестиции и развој, информатички и
комуникациски технологии, Секторот всушност се врати
на своето место, по неаргументираното укинување во
2015 година.

Од формирањето на јавното претпријатие еден од
конститутивните делови во дирекцијата беше, тогаш
Сектор за план и анализа, инвестиции и развој. Со
Одлука на Владата на РМ бр.3028/1 од 15.12.1997
год. формирано е ЈП,,Македонски шуми,, - Скопје,
кое започна со работа на 01.07.1998 год. како правен
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Да. Меѓутоа, овде е пресудно моето искуство
стекнато со континуирана работа во овој сектор од
самиот почеток на поставувањето на основите на
планирањето и анализата, прибирање на податоци
кои првенствено се добиваат од секоја подружница, а
потоа се обработуваат на ниво на јавно претпријатие.
По својата суштина тој претставува важна
логистичка поддршка во работењето на другите
сектори, показател за насоката во која се движи
претпријатието, како и основа од која се тргнува
при донесување на деловната политика за идното
работење на претпријатието. Преку планирање,
обработка и анализа на податоците добиени од
сите подружници, овој Сектор го обединува и
координира работењето во овој домен на ниво на
ЈП, овозможувајќи во секој момент да се добие јасна
претстава за резултатите од работењето и степенот
на остварување на планските задачи, според
остварените физички и финансиски показатели од
работењето на 30 подружници. Истовремено, овој
Сектор дава и сопствени иницијативи, предлози и
програми, а со цел за поуспешно и порентабилно
работење на претпријатието во целина.
Од неразбирливи причини со Измена и дополнување
на Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работни места Секторот за план
и анализа, развој и инвестиции и информатичка
технологија беше укинат во 2015 година и
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трансформиран во Одделение за план и анализа
во состав на Секторот за економско-финансиско
работење, a одделенијата за развој и инвестиции
и информатички технологии во Секторот за јавни
набавки, информатички и комуникациски технологии,
инвестиции и развој.
Од мај 2018 година, Секторот за план и анализа,
инвестиции и развој, информатички и комуникациски
технологии ја доби позицијата која ја заслужува и која е
неопходна во функционирањето на ЈП Македонски шуми.
На 15. август, сте назначена за помошник директор
на Секторот. Веројатно затекнавте ситуација која
бараше системска промена на работењето, на која Вие
одговоривте со сопствена стратегија за работа.

Секако дека секој кој одговорно пристапува
кон работата треба да има план и стратегија за
дефинирање на задачите, пред се, а потоа и кон
примена на сопствен начин на координација и
справување со секојдневните задачи и предизвици.
Се работи за многу комплексна работа, можам
да кажам и разнородна, но со добро конципирана
координација со соработниците, успеваме да ги
сервисираме сите обврски на време и со успех.Со
Измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација на работни места,
бр.02-512/1 од 23.05.2018 год. согласно член 17, став
(7) од Законот за вработените во јавниот сектор и
член 37 од Законот за јавните претпријатија, повторно
се формира Секторот за план и анализа, инвестиции
и развој, информатички и комуникациски технологии
како битна алка во целокупното организирање и
делување во дирекцијата на јавното претпријатие, a
Секторот е организиран во четири одделенија и тоа:
• Одделение за план и анализа; Одделение за инвестиции
и развој; Одделение за информатички технологии;
Одделение за комуникациски технологии, што значи
дека станува збор за многу обемна работа која бара
сериозен пристап.

Во оваа прилика само накусо да потсетиме на
работните задачи на извршителите во Секторот за
план и анализа, инвестиции и развој, информатички
и комуникациски технологии.
Секој месец се прибираат и се обработуваат податоци
од 30 подружници и после тоа се изработуваат
месечни извештаи за производство и реализација
на дрвни сортименти по фази на работа, како и
месечни финансиски извештаи според податоците од
сметководствениот финансиски програм. Исто така
Согласно Наредбата Бр.02-66/1 од 23.01.2017 год., а
врз основа на член 35 од Статутот на ЈП,,Македонски
шуми,, – Скопје и врз основа на член 69-а од Законот
за шуми (Сл. Весник 102/13) за Електронскиот
систем за следење на дрвната маса вработените
задолжени за софтверот за план и анализа се должни
секојдневно да ги следат и усогласуваат податоците
од електронскиот систем за следење на дрвната

маса. Согласно Задолжението и модулотот за план и
анализа, задолжително е внесувањето на планот за
производство од Програмата за работа за тековната
година, месечните динамики на производство по
фази на работа (сеча, дотур и превоз), како и залихата
на дрвни сортименти (состојба со 31.12.) според
пописниот елаборат.
Се изработуваат Полугодишни извештаи за
работењето, за период од 01-06 месец и период
07-12 месец за тековната година, согласно член
23-а од Законот за јавните претпријатија според кој
Директорот на јавното претпријатие е должен секои
шест месеци да доставува Извештај за работата на
јавното претпријатие до Управниот одбор;
Годишен извештај за работењето на ЈП, врз основа
на член 27 од Статутот на Јавното претпријатие
изработен врз база на податоците за остварените
производни резултати од работењето, како и врз основа
на остварените финансиски резултати искажани во
Годишната сметка, како и Извештај по Годишната
сметка на ЈП,,Македонски шуми,, и Програма за
работа за наредната година, сето тоа предходно
изработено за 30 подружници. Овие документи ги
усвојува Управниот одбор на претпријатието, а после
тоа се доставуваат на разгледување како материјал
од информативен карактер до Владата на РМ.
Освен Програмата за работа за наредната година
се изработува и Инвестиционата програма која ЈП
„Македонски шуми„ ја донесува по усвојувањето на
Програмата за работа. Планираните инвестиции за
наредната година се во рамките на планираната нето
добивка на ниво на Јавно претпријатие. Средствата
за работа и развој на Јавното претпријатие
(инвестиционите вложувања) се обезбедуваат од:
• Сопствени приходи кои ги остварува ЈП„Македонски
шуми„ согласно предвидувањата во Програмата за
работа за тековната година;
• Буџетот и тоа само во делот на реализациjата на
Програмата за проширена репродукција на шумите,
во која партиципираат: буџетот на РМ, Јавното
претпријатие и приватниот сектор.
Инвестиционата програма ја усвојува Управниот
одбор на претпријатието со Одлука, а после тоа се
доставува до Владата на РМ врз основа на член 11,
точка 8 од Законот за јавните претпријатија и Владата
дава согласност на Годишната инвестициона
програма на јавното претпријатие.
Од реализирани сопствени приходи согласно
Годишната инвестициона програма за 2018 година
се извршени реконструкција на управните згради во
Подружниците во Пехчево, Гевгелија и Струга.
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Во реализирани останати набавки исто така од
сопствени приходи, влегуваат: потопна пумпа во
расадникот во Свети Николе, санација на парен котел
во трушница во Берово, набавка на парни котли за
подружниците во: Охрид, Кичево, Демир Капија и
Ресен.
Како јавно претпријатие, во последниов период е многу
битна координацијата со службите на Владата на
РМ, освен горенаведените примери, како функционира
системот e-vlada?

Покрај она што веќе го кажав, тековно се
изработуваат Тримесечни финансиски извештаи
за работењето на јавното претпријатие, согласно
член 5, став 3 од Законот за јавни претпријатија
според кој Директорот е должен секои три месеци
да доставува Извештај за работата до Управниот
одбор, овие извештаи со Мислење од Надзорниот
одбор за контрола на материјално-финансиското
работење на претпријатието и Одлука од Управен
одбор се доставуваат до Владата на РМ, преку
системот e-vlada. Владата на Република Македонија
согласно доставените Мислења по материјалот од:
Секретаријатот за законодавство, Министерството
за финансии и Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, на седница на
Генерален колегиум на државни секретари, седница
на Комисија за економски систем и тековна економска
политика и седница на Владата на РМ ги разгледува
Тримесечните финансиски извештаи како материјал
за информирање;
До Владата на РМ се доставуваат и месечни
извештаи за трошоци за службени ручеци
-репрезентација, службени патувања во странство;
Исто така, се доставуваат и месечни и годишни
извештаи до Републичкиот завод за статистика;
Секој месец се изработува пресметка на
коефициентите за исплата на плати, според
остварените физички и финансиски показатели од
работењето на 30 подружници;
Изработка на плански цени на огревно и техничко
дрво по фази на работа, кои се користат за
порамнување на залихите во сметководствената
состојба, како и пресметување на вредноста
на залихата на дрвни сортименти во пописните
елаборати од подружниците и на ниво на ЈП;
Реализација на разни барања од другите сектори
за доставување на податоци за работењето на ЈП по
години.
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Дали сте задоволни од соработката со раководителите
на одделенијата и останатите соработници, врз
основа на принципот на тимска работа кој очигледно
функционира со успех?

Со меѓусебна почит и координација со колегите,
успеавме за релативно кусо време да реализираме уште
неколку важни проекти на ЈП Македонски шуми, покрај
тековните и основните, секојдневни обврски. Тука пред
се е одржувањето и сервисирањето на ИТ системот кој
мора непречено да работи, зашто претставува основа
на комуникацијата на интерно ниво. Одделението, пак
за комуникациски технологии работи на поврзување
на интерната со екстерната комуникација, како и
афирмативно претставување на претпријатието во
јавноста преку интерното списание, веб страната која
редовно се сервисира и на која можат да се најдат сите
податоци и важни информации за јавноста. Покрај тоа
се следат и современите трендови во информирањето
и комуникацијата преку социјалните мрежи со редовно
поставување на информации на сопствената ФБстрана и You toobe каналот. Исто така функционира и
комуникацијата со медиумите преку соопштенија и прес
конференции на директорот на ЈП Македонски шуми. Со
еден збор се трудиме да ја задржиме транспарентноста
на претпријатието на високо ниво и отворени сме за
секаков вид на соработка и следење на современите
трендови во информирањето. Еден од проектите
кој успешно го организира и го спроведе Секторот
беше одбележувањето на 20-годишниот јубилеј од
формирањето на јавното претпријатие, настан кој го
заокруживме со Свечена академија која се одржа во
декември 2018 година. Планови и прооекти имаме и за
тековнава година, а и понатаму ќе се трудиме да бидеме
еднакво успешни и транспарентни на сите нивоа на
работењето. Всушност, како што кажав на почетокот, се
работи за исклучително комплексен сектор и се надевам
дека и во иднина ќе продолжиме со успешно справување
со предизвиците.
Разговорот го водеше: Соња Никчевиќ
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Информатичка технологија во ЈП Македонски шуми
Промените во секоја организација се составен
и неизбежен дел од динамиката на деловното
окружување. Со цел да ги подобрат своите
перформанси, организациите тежнеат да создадат
организациски структури кои ќе бидат во можност
многу полесно да се справат со промените кои ги
налага турбулентното окружување во кои работат
организациите. Бизнисот бара нови форми со цел да
ја подобри ефикасноста, да ги подобри услугите што
им ги нуди на своите корисници и соодветно да го
зголеми профитот. ЈП Македонски шуми, покрај овие
предизвици го има и социјално - општествениот аспект,
односно со зголемување на површините под шума да ја
подобри животната средина и да овозможи потенцијал
за развој на останати стопански гранки во државата.
Во такви услови за очекување е дека организациската
структура во ЈП Македонски шуми секогаш ќе биде под
притисок на промени и ќе претставува составен дел од
нивното работење. Да се следат таквите промени скоро
е невозможно без соодветна ИKТ платформа која ќе
поседува современи ERP/DMS/WFM модули и алатки
и соодветна мрежна, комуникациска, инфраструктура
како одговор на се поголемите предизвици и деловни
побарувања. За да биде во можност да ја извршува таа
чувствителна улога, ИТ околината во организацијата
мора динамички да се менува.
Сервисната инфраструктура во ЈП Македонски
шуми е базирана на следните елементи: Серверска
платформа, Серверски софтвер, Платформа за
зачувување на податоците, Корисничка платформа,
Кориснички софтвер.
Серверската платформа, серверскиот софтвер и
платформата за зачувување на податоците се сместени
во Дирекцијата на ЈПМШ. Целосната комуникација до
серверската платформа и серверскиот софтвер се
одвива по пат на TCP/IP протокол за комуникација.
Серверската платформа ги овозможува следниве
функционалности: Active Direktors, Domain, E-mail
Services, Web Services, Antivirus Services, Windous
Software Update Services (WSUS). Како столб на
серверската фарма поставен е Hyper-V Private Cloud
на кластер серверска инфраструктура. LAN/WAN
можности и опрема, т.е. Комуникациони сервиси -WAN
мрежни линкови: поставена е LAN мрежа со високо
квалитетни LAN компоненти и мрежна опрема next

generation firewall уреди за заштита.
Во рамките на Македонски шуми поставени се
централизирани софтверски решенија кои ги
интегрираат податоците кој што се користат од страна
на подружниците вклучувајќи го секторското работење
во унифициран систем. Соодветно дизајнираните
решенија се поставени за да ги моделираат и
автоматизираат повеќето од основните бизниспроцеси од компанијата ги интегрира информациите од
целата компанија на едно место и овозможува полесно
менаџирање. Софтверот е формиран од неколку
модули и компоненти кој што формираат решение
кое што ги покриваат следните области: Финансово
и сметководствено работење; Уредување за шуми
изработка на основи и ГИС; Пратење на дрвна маса;
Планирање и анализа на процесот на производство;
Заштита и пратење на пожари; Подршка и
евидентирање на проблеми
Во периодот ноември/декември 2013 направено
е снимање, проценка и анализа на комплетната
околина поврзана со Информатичката Технологија во
ЈП Македонски шуми. Согласно целосната анализа
изработена е 10 годишна ИТ стратегија од која
произлегуваат Главните цели кои треба да се постигнат
со развојот на и примената на технологијата и тоа:
•Интегрирана архитектура која ќе обезбеди ефикасно
и оптимално одвивање на работните процеси,
намалување на оперативните трошоци, зголемување
на приходот на претпријатието при што истата ќе
понуди услуги со висок квалитет во согласност со
стандардите на дрвната индустрија
•Развивање и документирање
информатичка архитектура

на

бараната

•Развивање и документирање на реален и изводлив
план за развој на ИТ комуникациски мрежен систем
кој ќе овозможи централизација и виртуелизација на
компјутерската архитектура и ИТ апликациите
•План за управување со ИТ системите за постепено
подобрување на деловното опкружување
•Подобрување на ИТ управувачките вештини во
Јавното претпријатие и хармонизација на процесите
во рамки на подружниците
•Елементи за развој и документирање
на процесите и процедурите во
претпријатието
усогласени
со
управувањето и најдобрите практики
во информатичката технологија
Подготвил: Мирослав Башевски
На сликата е даден приказ на
апликациските групи, портфолиото на
апликации, кои Јавното претпријатие
Македонски шуми се стреми да ги
имплементира.
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Извештајот за работењето за период од 01-06, 2018
Извештајот за работењето за период од 01-06 месец за тековната година се изработува согласно
член 23-а од Законот за јавните претпријатија според кој Директорот на јавното претпријатие
е должен секои шест месеци да доставува Извештај за работата на јавното претпријатие до
Управниот одбор.
Извештајот за работењето на ЈП “Македонски шуми“ за период од 01-06 месец 2018 год. е
изработен врз база на податоците за остварените производни резултати од работењето во сите
основни и други дејности, како и врз основа на остварените финансиски резултати добиени врз
основа на сметководствените податоци за книжени приходи и расходи по подружници.
Во овој извештај обработени се податоците кои се релевантни за работењето во ЈП
“Македонски шуми“ во целина и одделно за неговите подружници во извештајниот период.
При обработката на податоците извршена е компаративна анализа со месечните динамики
од Програмата за работа за 2018 год., како и споредба со резултатите од работењето за истиот
период од 2017 година.
Сеча на дрвни сортименти
Во периодот од 01-06 месец 2018 година извршена
е сеча и изработка на 218.610,94 м³ вкупна дрвна
маса, од што на техничко дрво отпаѓаат 47.199,45 м³
или тоа е 96% од планираната динамика за техничко
дрво, а на огревно дрво 171.411,49 м³ или 71%
од планот за огревно. Споредено со планираната
месечна динамика за сеча од Програмата за работа
за периодот од 01-06 месец 2018 год. произлегува
дека на ниво на ЈП сечата е извршена со 75%. Во
вкупно посечената дрвна маса влегува и дрвната
маса на пенушка во вкупна количина од 26.526,16
м³, од што на техничко дрво отпаѓаат 659,45 м³, а
на сеча на огревно дрво од страна на физички лица
во државна нискостеблеста шума отпаѓа 25.866,71
м³. Споредбените податоци за извршените работи
во фазата сеча со истиот период во 2017 год.
покажуваат дека индексот на остварено е 1,03 или
сечата е зголемена за 3% или во апсолутен износ
од 6.163 м³.
Дотур на дрвни сортименти
Во периодот од 01-06 месец 2018 година дотурени
се вкупно 167.818,38 м³ или 67% од планираната
динамика за дотур на вкупна дрвна маса, од што
37.764,71 м³ или 83% од планираната динамика на
техничко дрво за дотур, а 130.053,67 м³ или 63% од
планираната количина за дотур на огревно дрво.
Споредбата со истиот период во 2017 год. покажува
дека индексот на остварено е 1,07, а тоа значи дека
дотурот на вкупна дрвна маса е зголемен за 7% или
во апсолутен износ за 10.890 м³.
Превоз на дрвни сортименти
Во периодот од 01-06 месец 2018 год. извршен е
превоз на вкупна дрвна маса од 48.276,26 м³, односно
превезени се 91,79 м³ техничко дрво и 48.184,47 м³
огревно дрво или тоа е 31% од планираната динамика
за превоз на вкупна дрвна маса. Споредбата со
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2017 год. покажува дека индексот на остварен
превоз на вкупна дрвна маса е 0,87, или превозот со
остварената продажба од шумски склад е намален во
апсолутен износ за 17.973м³. И оваа година имаме
продажба на дрвни сортименти и на шумски склад,
а според важечкиот Ценовник на цени на главни
шумски производи бр.02-1170/2 од 05.12.2014 год.
Продажба на дрвни сортименти
Според податоците од месечните извештаи за
производство и реализација на дрвни сортименти
од подружниците, во периодот од 01-06 месец 2018
година продадена е вкупна дрвна маса од 149.745,42
м³ од кои 33.172,01 м³ се техничко дрво, а 114.788,86
м³ се огревно дрво и 1.784,55 м³ е отпад собран
после сеча. Споредбените податоци за остварена
продажба на дрвни сортименти со истиот период
во 2017 година покажуваат дека таа е намалена
во апсолутен износ за 13.010,34 м³. Индексот на
остварена продажба на техничко дрво е 1,03, или
во апсолутен износ продажбата на техничко дрво е
зголемена за 1.043,77 м³, а за огревното дрво е 0,89,
или во апсолутен износ продажбата на огревно дрво
со отпад после сеча е намалена за 14.054,11 м³.
Начин на продажба на дрвните сортименти
Договорно со склучување на годишни купопродажни
договори и продажба од склад-малопродажба,
спроведување на ценовникот за продажба на дрвни
сортименти, нови методи на продажба и начини
на плаќање: Јавното претпријатие “Македонски
шуми” – Скопје во декември 2017 година објави
Повик за интерес за склучување на купопродажни
договори за техничко и огревно дрво за 2018 година
на веб страната на јавното претпријатие. На основ
на повикот и јавното наддавање реализирана е
продажба на дрвни сортименти за период од 01-06
месец 2018 година во количина од 149.745,42м³, од
кои 33.172,01 м³ техничко дрво, 114.788,86 м³ огревно
дрво и 1.784,55 м³ отпад после сеча.
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Залиха на дрвни сортименти
Според месечните извештаи за производство и
реализација на дрвни сортименти од подружниците
вкупната залиха на дрвни сортименти на ниво на
ЈП “Македонски шуми” на 30.06.2018 год. изнесува
128.181,50 м³, од кои во шума е 35,31%, на пат 61,25%
и на склад 3,44%. Во однос на истиот период во 2017
година вкупната залиха е намалена во апсолутен износ
за 29.996,30 м³. Според сортиментната структура, на
техничко дрво отпаѓаат 27.186,93 м³, а на огревно дрво
100.994,57 м³.
Шумски патиштa
Планирани и изградени патишта во шума кои
се наменети за превоз на шумски производи, се
сметаат за шумски патишта и ги користат субјектите
кои стопанисуваат со шумите. Во периодот од 0106 месец 2018 изградени се вкупно 76,40 км меки
патишта, реконструирани се 308,80 км и извршено е
прочистување на постоечката патна мрежа на 1.342,92
км. За реализација на остварените плански задачи за
изградба, реконструкција на патишта и прочистување
на постоечката патна мрежа во периодот од 01-06
месец 2018 година потрошени се вкупно 58.934.760,00
денари со сопствена механизација.
Стопанисување со приватни шуми
Во периодот од 01-06 месец 2018 год. одобрени се
вкупно 92.740 м³, од кои на техничко дрво отпаѓаат
13.787 м³ и на огревно дрво отпаѓаат 78.953 м³.
Од вкупно одобрената дрвна маса во овој период
реализирано е 7.302 м³ техничко и 38.854 м³ огревно
дрво. Трошоците кои произлегуваат од работата
во приватните шуми, согласно важечките законски
прописи ги обезбедуваат самите сопственици врз
основа на важечкиот Ценовник за ознака и други
услуги за шумите, меѓите и осамени дрва во приватна
сопственост на ЈП “Македонски шуми”. Средствата
кои се остварени од ознака на техничко и огревно
дрво од шума и ознака на дрва од меѓи во приватна
сопственост за период од 01-06 месец 2018 год.
изнесуваат 18.843.020,00 денари.
Одгледување на шуми
Активностите во делот на одгледувањето на шумите,
се базираат на обврските кои се пропишани со
посебните планови за стопанисување со шумите.
Проста репродукција на шуми
Со членот 94 од Законот за шуми, регулиран е
начинот на издвојување и користење на средствата за
проста репродукција на шумите. Средства за проста
репродукција на шуми издвојуваат субјектите кои
стопанисуваат со шумите во државна сопственост

во висина од 10% од вредноста на исеченото дрво,
франко камионски пат во шума. Овие средства се
строго наменски и се користат за одгледување и
заштита на постојните шуми, за изградба на шумски
патишта, за техничко опремување заради вршење на
работи за заштита на шумите и изработка на планови
за стопанисување со шумите. Во извештајниот период
потрошените средства за проста репродукција на
шумите по вид на извршена работа се во износ од
22.858.435,00 денари
. Проширена репродукција на шуми
Согласно членот 95 од Законот за шумите за работите
на проширена репродукција на шуми средства
обезбедуваат:
субјектите кои стопанисуваат со
шумите во државна сопственост во висина од 3% од
вредноста на исеченото дрво на франко камионски
пат, сопствениците на шуми во приватна сопственост
во висина од 3% од вредноста на исеченото дрво на
франко камионски пат, како и правните субјекти што
вршат промет на дрво во висина од 3% од вредноста
на продаденото дрво и од Буџетот на РМ. Средствата
за проширена репродукција на шумите се користат
според годишна Програма што ја донесува Владата на
Република Македонија. Со оваа програма, согласно
Буџетот на РМ за 2018 година се утврдува изворот и
износот на средствата, видот и обемот на работите
и мерките кои ќе се финансираат, извршителите на
работите, како и начинот на користење на средствата
за извршени работи во 2018 година во вкупен износ од
19.500.000,00 денари. Средствата од оваа програма
се предвидени да се користат за следните работи:
1. Пошумување на голини и ерозивни земјишта:
1.1. Во државна сопственост со садници на површина
од 80 ха;
1.2. Пошумување на голини и ерозивни земјишта во
приватна сопственост ќе се врши на локации кои се
поголеми од 0,50 ха;
2. Нега со прореди е предвидено да се врши во
шумски култури, насади подигнати со пошумување
и на пренаменати природно пошумени површини до
30-годишна возраст. Извршител на работите ќе биде
ЈПМакедонски шуми на површина од 140 ха;
3. Отстранување на последиците од шумски пожари ќе
се врши на површина над 50 ха во рамките на една
шумско стопанска единица преку вештачка обнова со
пошумување со садници. Извршител на работите ќе
биде ЈПМакедонски шуми на површина од 120ха.
За реализација на мерките од точките 1, 2 и 3 од
Програмата извршителите на работите доставуваат до
МЗШВ за секоја работа посебна оперативно-стручна
програма, во која се наведуваат основните податоци
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за локалитетот и подетални податоци за обемот и
видот на работата, техниката, времето на реализација
на работите и други важни податоци;
4.Заштита на шумите и шумските култури од
растителни болести и потенцијални штетници кои
можат да загрозат поголеми шумски простори, ќе
се врши преку организирана Извештајно дијагнозно
прогнозна служба (ИДП служба) за шумите во
РМакедонија и преку следење на состојбата на
шумите на биоиндикаторските точки поставени на 16
километарска мрежа на територијата на РМ.
Расадничко производство
Во периодот од 01-06 месец 2018 год. произведени се
вкупно 3.247.136 броја садници од сите возрасти на
ниво на ЈП, од кои 1.780.436 броја садници се класично,
а 1.466.700 броја се контејнерско производство.
Од податоците за остварени приходи по видови за
период од 01-06 месец 2018 год. од (Одделение за
сметководство) од расадничко производство на ниво
на ЈП ,,Македонски шуми,, може да се констатира
дека од реализација на оствареното производство е
остварен вкупен приход од 611.911,00 денари.
Заштита на шумите од пожари
Од аспект на заштита на шумите, а со оглед на
нашите климатски услови, како најголем произлегува
проблемот со заштита на шумите од пожари кои како
деструктивен елемент се сметаат за елементарна
непогода со која на шумскиот фонд му се нанесуваат
повеќекратни штети.
Согласно податоците кои се прибираат во текот на
годината, а истите се добиени од: Електронскиот
систем MKFFIS и електронските Месечни извештаи за
реализирани активности на шумочуварската служба
доставени до Секторот за заштита на шуми, надзор и
внатрешна контрола, евидентирани се 22 пожари во
текот на периодот од јануари-јуни 2018 година.
Вкупно опожарена површина во периодот од јануаријуни 2018 год. е 336,40 хектари, а опожарена дрвна
маса е 1.197,00м³ при што е причинета штета од
30.654.000,00 денари. Вкупните трошоци за гаснење
на пожарите во периодот од јануари-јуни 2018
година изнесуваат 251.576,00 денари. Во гаснењето
на пожарите учествувале 231 гасначи од кои 133 се
вработени во ЈПМШ, а 98 се гасначи од други субјект
Заштита на шумите од шумски штети
Заштитата на шумите од шумски штети претставува
сериозен фактор во зачувување на шумскиот фонд.
Бројот на прекршителите, односно сторителите
на шумски штети и кражби на дрво во последните
години се зголемува, а со тоа на шумскиот фонд му
се нанесуваат значителни штети. ЈП Македонски
шуми преку Секторот за заштита на шумите, надзор
и внатрешна контрола и шумочуварската служба,
заштитува:
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- Уредена површина на ниво на ЈПМШ 1.051. 641 ха
- Неуредена 88.018 ха
или Вкупно се врши заштита на шумите на површина
од 1.139.659 ха Шумочуварската служба во периодот
од 01-06 месец 2018 година има поднесено вкупно
301 пријава од кои 28 кривични и 273 прекршочни.
Исто така откриени се нарушувања од познат сторител
при што е одземена дрвна маса од вкупно 147 м³.
Проценката на бесправно посечената дрвна маса
изнесува 424м3 или 688.501,00 ден. вредност според
комерцијален ценовник.
За нарушувања од непознат сторител во периодот
од 01-06 месец 2018 година поднесени се вкупно 20
пријави од кои кривични нема, сите 20 се прекршочни.
Исто така откриени се нарушувања од непознат
сторител при што е одземена дрвна маса од вкупно
578,12 м³. Проценката на бесправно посечената
дрвна маса изнесува 5.152,10м3 или 7.699.198,00 ден
вредност според комерцијален ценовник.
Финансиски податоци
Во овој извештај податоците за остварените
финансиски резултати за период 01-06 месец 2018г. се
добиени врз основа на сметководствените податоци
за книжени приходи и расходи по подружници.
Врз основа на горенаведеното, добиени се податоци
каде вкупниот приход на ниво на ЈП изнесува
413.930.456ден., вкупните расходи изнесуваат
623.496.857ден. Во однос на планските проекции,
планираните приходи се остварени со 48,19%,
планираните расходи со вклучени залихи со 65,37%.
Споредбените податоци за остварените приходи и
расходи за период 01-06м. 2018 година со истиот
период минатата година покажуваат дека оваа
година приходите се помали за 6%, а расходите се
помали за 5%. Споредбените податоци на приходите
по видови покажуваат дека приходите од продажба
на огревно дрво се помали за 13%, а приходите од
продажба на техничко дрво се поголеми за 12%. Од
другите приходи зголемени се приходите од проста
репродукција на шуми, расадничко производство,
други шумски производи и лов, а намалени се
приходите од маркирање, останатите приходи и
приходите на Дирекција. Намалувањето кај останатите
приходи најмногу произлегува од намалените приходи
од извршени услуги-превоз, приходите од поранешни
години и вонредните непредвидени приходи, како и
поради фактот што во минатогодишното полугодие
имавме и приходи од отпис на обврски и наплатени
отпишани побарувања. Кај приходите од Дирекција
позначително се намалени приходите од концесии и
приходите од наплатени шумски штети. Споредбените
податоци, пак, за расходите по видови покажуваат
дека оваа година вкупните расходи се помали за
5%, а позначително зголемување се забележува кај
следните позиции:
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Услуги за одржување и заштита – поради зголемените
трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми,
трошоци за пошумување и маркирање – поради
организирање на пролетна акција за пошумување,
како и кај бруто платите кои се зголемени најмногу
поради зголемениот број на вработени сечачи и
дотурачи на одредено време (2017г. – 186; 2018г. –
270). Според податоците за продадената дрвна маса
и остварените приходи од продажба, за период 0106м. 2018г. остварена е просечна продажна цена и
тоа за огревното дрво 2.169,32ден/м³ и за техничкото
дрво 2.954,68ден/м³. Во однос на планските проекции,
остварената просечна продажна цена на огревното
дрво е помала од планската за 13,95%, а на техничкото
дрво е помала за 5,21%. Споредбените податоци со
истиот период минатата година покажуваат дека оваа
година просечната продажна цена на огревното дрво е
помала за 3%, а на техничкото дрво е поголема за 8%.
Извештајот за остварената цена на чинење на 1м³
огревно и техничко дрво за период 01-06 месец 2018
г. е направен врз основа на пресметаните трошоци
од работењето на ЈП “Македонски шуми“, според
книжењата на подружниците за период 01 – 06м. 2018
година. Цел на Извештајот е да се добие приближно
точна слика за еден важен сегмент од работењето на
подружниците, а тоа се стварните трошоци направени
за извршување на основната дејност (производство на
огревно и техничко дрво), искажани во вкупен износ
и по единица производ. Резултатите од Извештајот
недвосмислено упатуваат на одредени сознанија
за успешноста и економичноста во работењето на
подружниците, односно за степенот на вклопување на
нивните трошоци од работењето во продажната цена
на основните шумски сортименти, определена според
важечкиот Ценовник на ЈП “Македонски шуми“.
Според направените трошоци за производство на
огревно и техничко дрво и извршениот учинок во м³ по
фази на работа, за периодот од 01 – 06м. 2018година,
генерална оценка за остварената цена на чинење на 1м³
огревно и техничко дрво е дека таа сеуште е доста висока,
но со позитивен тренд во движењето во споредба со
истиот период минатата година.Во извештајниот период
Владата на Република Македонија на својата Педесет и
втора седница одржана на 30.01.2018 год. под точка: 3 ја
разгледа Програмата за работа на ЈП,,Македонски шуми,,
за 2018 год. како материјал за информирање.

Програмата за работа на ЈП»Македонски шуми»–
Скопје за 2018 год. претставува збир на поединечните
предлог-програми од подружниците и е изработена во
согласност со Посебните планови за стопанисување
со шумите, во склад со реалните можности, технички
капацитети и човечки ресурси во секоја подружница.
Програмата за работа претставува еден од
најзначајните документи на ЈП»Македонски шуми»

со кој се предвидуваат конкретните задачи кои треба
да се остварат во наредната година, имајќи го притоа
предвид остварувањето на главната општествена
задача и основната цел во работењето на ЈП, а тоа
е заштита и одгледување на шумите, како добро
од општ интерес. Истовремено на својата Педесет
и втора седница одржана на 30.01.2018 год. под
точка:3 Владата заклучи дека се дава одобрение на
реализацијата на планираните нови вработувања,
исклучиво само за производниот процес. Врз основа
на одобрението од Владата, ЈП,,Македонски шуми,, Скопје објави Јавен оглас бр.2/2018 год. врз основа
на член 37-и од Законот за јавните претпријатија
за засновање на работен однос на неопределено
време. Исто така, Владата на Република Македонија
на својата Педесет и втора седница одржана на
30.01.2018 год. под точка: 4 ја разгледа Годишната
инвестициона програма за 2018 год. на Јавното
претпријатие за стопанисување со државните шуми
,,Македонски шуми,, - Скопје и ја донесе Одлуката
за давање согласност на Годишната инвестициона
програма за 2018 год., бр.12-915/1 од 20.12.2017 год.
усвоена од Управниот одбор на седница одржана на
22.12.2017 год.
Инвестиционата програма на претпријатието е
вложување во набавка на основни средства за превоз
на дрвни сортименти, отварање и изградба на шумски
патишта за превоз на дрвни сортименти заради
поекономично стопанисување со шумите во државна
сопственост со што би се намалиле дистанците за
привлекување и превоз на шумските сортименти,
а со самото тоа и трошоците во претпријатието што
претставува предуслов за остварување на подобри
финансиски резултати. Планирани инвестиции
за 2018 година се: изградба и реконструкција на
патишта, изградба и реконструкција на градежни
објекти, основни средства ( товарни возила-камиони
и теренски возила), информатичка опрема и останати
набавки. На 64-тата седница на Владата на Република
Македонија беше усвоена Информација за објавување
на службените трошења на именуваните директори
и заменици на директори на јавните претпријатија,
самостојните органи на државната управа, правните
лица со јавни овластувања, акционерските друштва
во државна сопственост и органите во состав на
министерствата на официјалните веб-страници.
Согласно Нацрт-записникот од Шеесет и четвртата
седница на Владата на Република Македонија, Точка:
66, одржана на 17.04.2018 година, ЈП,,Македонски шуми,,
п.о.–Скопје постапи според укажувањето на Владата
на Република Македонија: според која ЈП,,Македонски
шуми,, п.о. – Скопје на официјалната веб-страница ги
објави службените трошоци на Директорот направени во
периодот од 01.12.2017 година до 31.05.2018 година.
Изготвилa : Гордана Серафимовска
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ГОДИШНА ИНВЕСТИЦИОНА
ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА
Јавното претпријатие “Македонски шуми” стопанисува со шумите во државна
сопственост, со планирање и уредување, одгледување, користење и заштита
на шумите со чие извршување јавното претпријатие треба да обезбеди трајно
зачувување и зголемување на вредноста на шумите, постојано зголемување на
нивниот прираст и општокорисните функции.
Извори на средства
Инвестиционата програма ЈП „Македонски шуми„ ја донесува по усвојувањето на
Програмата за работа за 2019 година и во истата се вклучени сите инвестициони
вложувања. Средствата за работа и развој на Јавното претпријатие се во рамките на
планираната нето добивка која изнесува 109.601.929,00ден.
ЈП „Македонски шуми„ во 2019 год. планира да искористи 109,575,000,00ден.
Намена на инвестициите
Инвестиционата програма на претпријатието е вложување во набавка на основни
средства за превоз на дрвни сортименти, отварање и изградба на шумски патишта
за превоз на дрвни сортименти заради поекономично стопанисување со шумите во
државна сопственост со што би се намалиле дистанците за привлекување и превоз на
шумските сортименти, а со самото тоа би се намалиле трошоците во претпријатието
што претставува предуслов за остварување на подобри финансиски резултати.
Планирани инвестиции за 2019 година се:
- Изградба и реконструкција на патишта;
- Изградба и реконструкција на градежни објекти;
- Набавка на Основни средства ( товарни возила-камиони, теренски возила–џипови и
ровокопачи- утоварачи );
- Набавка на Информатичка опрема и
- Останати набавки.
Изградба и реконструкција на патишта
Во 2019 година се планираат средства за инвестициони вложувања во износ од
78.013.187,00 денари за изградба и реконструкција на шумски комуникации во должина
од 615,19 км. Овие средства за изградба на патишта се влезени како трошок во
Програмата за работа на ЈП,,Македонски шуми,, и средства во износ од 109.575.000,00
денари за останатите инвестиции (изградба и реконструкција на објекти, основни
средства, информатичка опрема и останати набавки).
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Изградба и реконструкција на градежни објекти
Во 2019 година се планира да се изврши реконструкција на некои од управните згради
на подружниците со што ќе се подобрат условите за работа на вработените.
Исто така се планира да се изврши реконструкција на некои планински куќи како и
адаптација на регионален склад-Бањице – Гостивар, како и доградба и адаптација на
постоечки објект во Берово за формирање на регионален центар за заштита на шумите
од пожари. Висината на потребните финансиски средства за изградба и реконструкција
на градежните објекти утвдрена е врз основа на потребниот материјал и работна рака,
согласно предмер и пресметка за соодветниот објект.
Планирани финансиски средства за изградба и реконструкција на овие објекти се во
износ од 21.035.000,00 ден.Основни средства ( товарни возила-камиони, теренски
возила-џипови и ровокопачи-утоварачи)
Со набавка на нови товарни и теренски возила ќе се овозможи квалитетно и
навремено извршување на планираните задачи односно навремен транспорт на
дрвните сортименти и секако заштеда на финансиски средства, односно поголема
профитабилност на претпријатието.
Финансиските средства планирани за набавка на 5 камиони и 11 теренски возилаџипови и 3 ровокопачи-утоварачи се во износ од 66.380.000 денари.
Информатичка опрема
Се планира набавка на нова опрема-рачни компјутери (уреди за следење на дрвна
маса), друга потребна компјутерска опрема, печатари и фотокопири, изработка на
софтверско решение за следење на судски предмети и мрежна опрема со која ќе се
замени дел од постоечката која е дотраена и подложна на чести дефекти. Предвидени
средства за оваа набавка се во износ од 19.415.000,0 денари.
Останати набавки
За осовременување на расадничкото производство се планира да се инвестира во
набавка на мрежа за засенување на расадникот во Свети Николе, Куманово и Струмица
како и набавка на опрема за наводнување и други останати набавки.
Вкупните предвидени средства за останати набавки се во износ од 2.745.000 денари.
Потребните финансиски средства за изградба и реконструкција на градежните објекти
е утврдена врз основа на потребниот материјал и работна рака, согласно предмер
и пресметка за соодветниот објект. Цената на чинење на основни средства, опрема
и останатите набавки е утврдена согласно пазарните цени, а количините согласно
потребите за навремено и квалитетно извршување на работните задачи.
Владата на Република Македонија на својата Сто и петнаесета седница
одржана на 15.01.2019 год. под точка: 15 ја разгледа Годишната Инвестициона
програма за 2019 год. на Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми ,,Македонски шуми,, - Скопје и ја донесе Одлуката за давање согласност на
Годишната инвестициона програма за 2019 год. под бр.44-11633/1-18 од 15.01.2019
година. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната Инвестициона програма
за 2019 год. усвоена од Управниот одбор на јавното претпријатие под бр.02-1053/3
од 25.12.2018 година.
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Програмата за работа на ЈП,,Македонски шуми,, п.о. – Скопје за 2019 година претставува
збир на поединечните предлог-програми на подружниците и е изработена во согласност со
Посебните планови за стопанисување со шумите, со примена на техничките норми и нормативи
во шумарството, како и во склад со реалните можности, технички капацитети и човечки ресурси
во секоја подружница.
Програмата за работа претставува еден од најзначајните документи на ЈП,,Македонски
шуми,, со кој се поставуваат основните насоки на деловната политика, како и конкретните
задачи кои треба да се остварат во текот на годината, имајќи го притоа предвид остварувањето
на главната општествена задача и основната цел во работењето на ЈП, а тоа е заштита и
одгледување на шумите како добро од општ интерес.

ЈП»Македонски шуми» од своето основање
стопанисува реализирајќи ги работите и задачите
поврзани со унапредување, заштита и користење на
шумските ресурси на принципите на одржлив развој.
Оваа дејност е многу сложена, имајќи предвид дека
стопанисувањето со шумите бара реализација на
дејностите од јавен интерес поврзано со шумите,
од една страна, како и работење на профитабилна
основа, од друга страна.

отпад собран после сеча, како и на вкупната залиха
од 2018 година, согласно Програмата за работа на
ЈП”Македонски шуми” за 2019 година.

Во деловната 2019 год. ЈП»Македонски шуми»
планира да произведе вкупна бруто дрвна маса од
770.525 м3.

а) Со склучување на рамковни договори за деловна
соработка со годишни договори;

Од вкупно планираното производство на
дрвни сортименти, ќе се произведе:
• Техничко дрво . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.584 м³

• Огревно дрво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

542.748 м³

• Отпад собран после сеча . . . . . . . . .

80.193 м³

Според сортиментната структура во вкупната
планирана бруто дрвна маса на ниво на ЈП»Македонски
шуми» за 2019 година, техничкото дрво учествува со
19,12%, огревното со 70,50%, а отпадокот собран
после сеча со 10,37%.
Од вкупно планираното производство за 2019
година, преку режиско искористување ќе се произведат
599.385 м³ или 86,82%, додека на сеча во државна
нискостеблеста шума од страна на физички лица
заради обезбедување на сопствени потреби отпаѓаат
13,18% или 90.947 м³.
Според квалитетот, од вкупната количина на
техничко дрво, на трупци за режење отпаѓаат 138.561
м³ или 93,73%, додека на останато техничко дрво
отпаѓаат 9.275 м³ или 6,27%. Во вкупната планирана
количина на огревно дрво буката учествува со 54,18%,
дабот со 42,90% и останати дрвни видови со 2,92%.
Во 2019 година се планира продажба на целокупното
планирано производство на дрвни сортименти во
вкупна количина од 722.811 м³ од кои 545.066 м³
огревно дрво, 147.836 м³ техничко дрво и 29.909 м³
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Продажбата на дрвните сортименти е планирано да
се врши Договорно со склучување на купопродажни
договори и продажба од склад-малопродажба:
1. Продажба на техничка дрвна маса

б) Со склучување на годишни договори врз основа
на рамковен договор;
в) Со склучување на годишен договор без рамковен
договор;
г) По пат на јавно наддавање.
2. Продажба на огревно дрво
а) Со склучување на годишни договори врз основа на
рамковни договори;
б) Со склучување на годишни договори со здруженија
на пензионери и синдикални
организации;
в) Со склучување на годишни договори со правни
субјекти: регистрирани за промет на дрво и дрвни
сортименти и за сопствени потреби;
г) По пат на јавно наддавање.
Во 2019 година се планира да се продолжи со
имплементација на системот за електронско следење
на дрвната маса во продажбата и издавање на
електронска испратница согласно Законот за шумите
член 69/а. Со имплементација на системот за следење
ќе се добие ефикасна продажба, навремена наплата
и следење на испораката на дневна основа, како и
следење на испораката на договорените количини
по договори и купувачи и пратење на состојбата на
залихите.
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Од вкупно планираната количина за сеча (690.332
м3), 137.470 м³ или 19,91% ќе се посечат со сопствени
работници, додека за сеча на 461.915 м³ или 66,91%
ќе се користат услуги од надворешни извршители,
а 13,18% или 90.947 м³ отпаѓа на планирана дрвна
маса за сеча од страна на физички лица во државни
нискостеблести шуми.
Во вкупно планираната дрвна маса за дотур
(587.187 м³), дотурот со сопствени работници (111.397
м³) учествува со 18,97%, а дотурот со надворешни
извршители (475.790 м³) со 81,03%.
Во вкупно планираната дрвна маса за превоз
(439.690 м³ ), превозот со сопствени камиони (22.181 м³)
учествува со 5,04%, додека превозот со надворешни
извршители (417.509 м³) учествува со 94,96%.
Секторот за шумарство во 2019 година планира
сечата, дотурот и превозот на шумските сортименти да
се извршуваат со сопствени работници и надворешни
извршители.
Вкупните трошоци за производство на огревно и
техничко дрво се составени од директни и режиски
трошоци. Директните трошоци за огревно дрво се
распоредени по фази на работа. Во директни трошоци
влегуваат трошоците во фазите сеча, дотур и превоз
со утовар и растовар.
Во режиски трошоци влегуваат: манипулативна
режија, управно-продажна режија, трошоци за
дирекција, одделение за изградба и прочистување на
патишта и одделение за одгледување и заштита на
шуми. Покрај директните и режиските трошоци, во
планираната цена на чинење влегуваат и законските
обврски, односно издвојување на средства за проста и
проширена репродукција на шуми (според член 94 и 95
од Законот за шумите). Вкупните трошоци (директни и
режиски трошоци и законски обврски) во зависност од
предвидената количина за производство на огревно и
техничко дрво, ја определуваат планираната цена на
чинење. Според овие параметри, планираната цена
на чинење на огревното дрво на ниво на ЈП изнесува
3.257,94 ден/ м³, а на техничкото дрво 2.856,57 ден/м³ .
Реализацијата на планираното производство на
шумски сортименти кое се извршува во тешки услови за
работа во шумите (особено метеоролошките), условува
потреба од соодветна патна инфраструктура. Заради
рационално и профитабилно користење на шумите со
кои стопанисува ЈП «Македонски шуми», во областа
на шумските комуникации во 2019 година се планира
изградба на патишта во вкупна должина од 246,29
км, реконструкција на патишта во вкупна должина од
368,90 км, како и прочистување на постоечката патна
мрежа во должина од 1.488,95 км. За реализација
на планските задачи за изградба, реконструкција и
прочистување на патиштата се планираат трошоци во
износ од 97.261.149,00 ден. со сопствена механизација.

ЈП «Македонски шуми» врши стручно-технички
работи во приватните шуми, контрола на преносот
и превозот на шумски сортименти и издавање на
пропишана документација. Во 2019 година се планира
да се означат вкупно 176.502 м³ од кои на техничко
дрво отпаѓаат 13.408 м³ и на огревно дрво се 163.094
м³. Трошоците кои произлегуваат од работата во
приватните шуми, согласно важечките законски
прописи, ги обезбедуваат самите сопственици и за
2019 година се планираат во износ од 30.215.097,00
ден. Средствата пак, кои се очекуваат да се остварат
по овој основ изнесуваат 44.348.455,00 денари.
Во расадниците во состав на ЈП «Македонски
шуми» во 2019 година се планира производство на
едно и двегодишни шумски и хортикултурни видови,
во количина од 3.157.619 броја садници, од кои
1.786.119 класични и 1.371.500 контејнерски. Вкупните
планирани трошоци за реализација на расадничкото
производство изнесуваат 16.604.989,00 денари, а се
очекуваат вкупни приходи од 30.207.245,00 денари.
Активностите во областа на одгледувањето на
шумите, се базираат на обврските кои се пропишани
со Посебните планови за стопанисување со шуми и
Програмата за проширена репродукција на шуми од
МЗШВ.
Со Програмата за работа за 2019 година е
утврден обемот на работите во делот на проширена
репродукција на шумите на 785,00ха и проста
репродукција на шумите кој изнесува 2.444,27ха.
По однос на Програмата за проширена репродукција
на шуми се планираат околу 8.400.000,00 денари од
Буџетот на Република Македонија, што треба да се
исплатат како долг од минати години. Сопствените
средства за проширена репродукција на шумите за
2019 година ќе бидат во висина од 50.792.730,00
денари, по основ на издвојување 3% од вредноста на
исеченото дрво, франко камионски пат.
Во рамките на заштитата на шумите од пожари
во 2019 година се планира навремено преземање на
превентивни мерки, преку обезбедување на соодветна
опрема, како и мобилизирање на соодветните служби.
Трошоците за заштита на шумите од пожари, се
планираат во износ од 10.807.026,00 денари.
Претпријатието моментално стопанисува со две
државни ловишта (Лешница – Тетово и Полаки - Кочани)
и две ловишта под концесија и тоа: Милисин-Гевгелија
и Честово-Валандово. ЈП,,Македонски шуми,, во 2019
година планира да оствари вкупен приход од лов и
ловен туризам во износ од 3.498.439,00 денари и
вкупни расходи во износ од 6.636.522,00 денари
Основна цел во деловната и развојна политика на
ЈП «Македонски шуми» во областа на вработеноста
е оптимален број на работници за остварување на
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производството.
ЈП «Македонски шуми» во 2019 година планира да изработи 19 ППСШ со вкупна површина од 96.229,96 ха, од
кои 21.246,75 ха се разновозрасни, 17.629,24 ха се едновозрасни, 34.499,18 ха нискостеблени, 655,36 ха култури
и 3.796,10 ха шикари или вкупно обрасната површина од 77.826,63 ха и 15.606,05 ха се необрасната површина.
Стручните проектантски работи ќе ги изврши Секторот за уредување на шуми и ловишта и проектирање во ЈП
«Македонски шуми».
Вкупните планирани приходи од производство на дрвни сортименти на ниво на ЈП «Македонски шуми» за 2019
година изнесуваат 1.909.439.616,00 денари.
1. Приходите од производство на техничко дрво се планираат во износ од 476.957.890,00 денари и тоа :
• Приходи од продажба на шумски склад во висина од 474.157.070,00 ден.
• Приходи од сеча покрај пенушка изработено во висина од 1.318.500,00 ден.
• Приходи од сеча на пенушка и покрај пенушка соборено во висина од 1.482.320,00 ден.
2. Приходите од производство на огревно дрво се планираат во износ од 1.404.376.026,00 денари и тоа :
• Приходи од продажба на шумски склад во висина од 3.701.250,00 ден.
• Приходи од продажба на склад во висина од 1.223.712.440,00 ден.
• Приходи од сеча на пенушка, покрај пенушка соборено и покрај пенушка изработено во висина од 176.962.336,00
ден.
3. Приходи од отпад собран после сеча во висина од 28.105.700,00 ден.
ЈП «Македонски шуми» во 2019 година планира да оствари вкупни приходи од основната и други дејности во
износ од 2.252.194.151,00 денари и вкупни расходи во износ од 2.130.414.230,00 денари.
Според тоа, претпријатието планира да оствари позитивен финансиски резултат од работењето (добивка),
така што по подмирување на придонесите и даноците од добивката, би остварило нето добивка во износ од
109.601.929,00 денари.
Владата на Република Македонија на својата Сто и петнаесета седница одржана на 15.01.2019 год. под точка:100
ја разгледа Програмата за работа на ЈП,,Македонски шуми,, за 2019 год. како материјал за информирање, усвоена
со Одлука од Управниот одбор на јавното претпријатие под бр. 02-1053/2 од 25.12.2018 година.
									

Гордана Серафимовска
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САЕМ

САЕМ - ЛОВ, РИБОЛОВ, СПОРТ, Софија,
Р. Бугарија
Од 26-29 септември 2018 во Софија, Бугарија
по 26-ти пат се одржа традиционалниот Саем за ЛОВ,
РИБОЛОВ, СПОРТ, под мото поддршка на традицијата во
организација на “Интер Експо Центар ДООЕЛ” и «Лов и
риболов ДОО». Изложбениот салон беше закупен од над 50
фирми изложувачи претставувајќи ги најновите производи
на светските производители на ловечко и спортско оружје,
прибор за риболов, ловна и туристичка понуда, како и
препаратори на ловни трофеи. Дневната посетеност на
саемот Интер Експо Центар беше над 700 посетители.
Со свои штандови за популаризација на дејноста на
државните ловни стопанства се претставија шесте
државни шумски претпријатија од Бугарија. Домашните
претставници направија многубројни средби со странски
клиенти за обезбедување на условите за организирање на
ловен туризам, претставувани од секторите на државните
претпријатија.

За прв пат на овој саем како гостин на Агенцијата за шуми на Република Бугарија учествуваше ЈП
Македонски шуми. На саемот, ЈП Македонски шуми имаше определен простор на штандот домаќините,
на кој што со рекламни материјали ги претстави и популаризира четирите ловишта, Милисин-Гевгелија,
Полаки-Кочани, Лешница –Тетово и Честово-Валандово, со кои стопанисува Јавното претпријатие како
дестинации за лов од меѓународен карактер.
Делегацијата која престојуваше на Интер Експо Центарот беше предводена од ген.директор Зоран
Георгиев. Во делегацијата беа и пом.директори Борче Бојчовски, Маре Басова и Николчо Киров. На
саемот кој имаше исклучително голема посетеност беа остварени повеќе билатерални средби со
сродни по дејности, претпријатија на кои беа разменети искуства за постоечката состојба и идниот
развој на ловниот туризам во регионот и светот. Одушевени од пречекот на домаќините и збогатени со
нови искуства, претставниците на ЈП Македонски шуми донесоа позитивни и применливи впечатоци и
искуства од оваа саемска манифестација.

С.Н.
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Форест Фест 2018
Форест Фест е повеќеслојна манифестација која овозможува вклучување на многу
содржини и настани. Со оглед на сложеноста во иднина Форест Фест бара вклучување
на поголем тим во самата организација и зголемени ресурси. Оваа што како главен
продукт од Форест Фест 2018 ќе излезе е предлозите за креирање на Програмите
за поддршка на руралниот развој и Програмата за проширена репродукција, како
единствени можности кои им стојат на располагање на сопствениците на приватни
шуми на Македонија.

Во период од 07-08.12.2018 година во Берово и Пехчево се организира и реализа настанот
Форест Фест 2018. Според концептот тој беше поддржан од повеќе институции како што се
Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, ЈП Македонски шуми, Општина
Берово, Општина Пехчево како и Програмата за заштита на природата финансирана од Владата
на Швајцарија како и од други поддржувачи.
Настанот започна во петок 07.12.2018 год. со свечено отварање на Форест Фест во просториите
на Бизнис инкубаторот во Берово. Во присуство на многубројни гости и граѓани, честа да го
отвори фестивалот му припадна на министерот за земјодество, шумарство и водостопанство г-нот
Љупчо Николовски. Покрај него на Форест Фест присутни беа директорот на ЈП Македонски шуми
г-нот Зоран Ѓорѓиев со голем број на членови на менаџментот на претпријатието. Свое учество
на настанот зедоа и градоначалниците на Општина Берово и Пехчево, г-нот Звонко Пекевски и
Драган Тренчевски. Присутни беа и професори на Шумарскиот факултет од Скопје, претставници
од МЗШВ и претставници од Македонска Православна Црква, претставници од други здруженија
на граѓани и др.
Програмата започна во 11.00 часот и во неа учество зедоа дечињата од градинката „23ти
Август“ од Берово со кореографијата „Шумска караница“. Потоа беа прочитани прво наградените
литературни творби на конкурсот распишан за најдобра творба на тема „Шумите живот значат“,
во ООУ Дедо Иљо Малешевски од Берово, ОУ Никола Петров Русински од Русиново и ООУ Ванчо
Китанов од Пехчево. Исто така беше распишан конкурс за ликовни творби во истите училишта и со
истата тема, а творбите беа изложени во фоајето на Бизнис инкубаторот.
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Да истакнеме дека во програмата свое учество зедоа и членовите на КУД „Димитар Беровски“ при
Домот на културата во Берово со играорната група и со староградскиот ансамбл.
По свеченото отварање беше посетен градскиот музеј при што посетителите можеа да се
запознаат со културното наследство на Берово и Малешевијата каде што дрвото и производите
од него имаат доминантна улога во животот и традицијата на Малешевецот. Исто така од страна
на министерот и другите гости и учесници беше посетен саемот на производителите на споредни
шумски производи и производителите на сувенири од дрво каде што беа дегустирани дел од
производите.
Според агендата во 13ч беше посетена подружницата на ЈП Македонски шуми Берово каде што
посетителите можеа да се запознаат и да го видат погонот за производство на етерични масла.
Потоа учесниците се упатија во Пехчево каде што во хотелот Гогов беше организиран пригоден
коктел за дегустација на домашни производи (сирење, зимници, мармалади, слатко, сокови и тн.)
Подоцна според програмата на Форест Фест 2018 го посетивме производствениот погон на „ДикФагус“ во Пехчево каде што министерот и гостите беа запознаени со моменталната состојба
но и со перспективите на дрво-преработувачката индустрија и на можноста за поврзување на
сопствениците на приватни шуми со бизнис секторот.
Во едукативниот центар во с.Негрево Пехчево, се одржа работилница на која беа презентирани
неколку презентации на актуелни теми врзани со руралниот развој и перспективите на населението
во руралните средини. Презентациите предизвикаа огромен интерес кај присутните покажувајќи
со тоа дека сопствениците на приватни шуми и понатаму активно ќе учествуваат во креирањето
на политиките за руралниот развој во Република Македонија. Особено би ја потенцирале
презентацијата на отец Фотиј кој ги претстави можностите за производство на етерични масла во
семејни услови како можност за мал семеен бизнис.
Во сабота на 08.12.2018 год., според програмата активностите започнаа во 10 часот на платото
Јуовец, во непосредна близина на Берово. На предвидените дестинации своите активности ги
започнаа планинарското друштво „Голак“ од Делчево, еколошката секција при гимназијата ОСУ
„Ацо Русковски“ од Берово, фитнес групата од фитнес центарот „Силует“, џип релито, а со особено
задоволство можеме да констатираме дека учество во овие активности зедоа над 200 луѓе.
Она што побуди посебен интерес е натпреварот во шумарски вештини за кој беа пријавени неколку
десетици натпреварувачи кои се натпреваруваа во неколку дисциплини. Во 14 часот заврши
програмата со прогласување на победник и со тоа званично Форест Фест 2018 беше затворен.

Посета на производствениот погон на „Дик- Фагус“ во Пехчево Пехчево
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ПШС Плачковица, Виница - рентабилно
работење во континуитет
За состојбите во ПШС Плачковица – Виница, разговараме со Бојан Петков, кој од
август, 2018 годинеа е Раководител на Подружница ШС Плачковица –Виница, инаку
вработен во подужницата е од 1977 година

Осврт кон актуелната ситуација во подружницата
Јавното претпријатие “Македонски шуми“ е
организирано така што дејноста заради која
е основано, да ја врши на начин со кој се
обезбедува:
техничко-технолошко и економско единство;
ефикасност во работењето; заштита и
унапредување на добрата од општ интерес.
Развој и усогласеност на сопствениот развој со
вкупниот стопански развој, согласно Годишна
програма за работа според предвидувањата
со Посебните планови за стопанисување со
шуми. Основна интенција во остварувањето на
планираното производство според Програмата
за работа е зголемување на обемот и квалитетот
на производството, со истовремено намалување
на трошоците на работењето, особено имајќи
предвид дека претпријатието својата дејност ја
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извршува со самофинансирање. Ангажирање на
обучена работна сила во делот на производството
на шумски сортименти, заради рационално
користење на шумите и изработка на квалитетни
производи со највисока пазарна цена. Поголемо
ангажирање на инжинерско техничкиот кадар
во следење и организирање на процесот на
производство, со што би се намалиле сите тесни
грла, како што се:
Воспоставување на шумски ред, со што ќе се
олесни дотурот и ќе се направи поефикасен;
Усогласување на динамиката помеѓу трите
фази на производство; Правилно и рационално
користење на техниката која што е во
употреба; Зголемување на процентот на
учество на поквалитетни класи кај техничкото
дрво, со што ќе се зголеми финансискиот
ефект од работењето.
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Како резултат на напред наведено, јавното
претпријатие има обврска да обезбеди стручно
извршување на работите и мерките, па затоа од
големо значење е да се поставуваат стручни кадри
на работни места од кои се бара голема стручност и
одговорност. Основна цел во деловната и развојна
политика на ЈП «Македонски шуми» во областа на
вработеноста е оптимален број на работници за
остварување на производството.

920,84 ха. Стопанисувањето е поделено на 5
Шумско-стопански единици: Голак Обозна - 8328,86
ха, Плачковица I- 3888,60 ха, Плачковица II 5317,41 ха,Градечка река-Река Ломија- 5783,07 ха,
Калиманци - 3602,90 ха.

Во ЈП”Македонски шуми” повеќе години наназад
се намалува бројот на вработени на неопределено
време, најмногу со природен одлив (пензионирање).
Поради тоа, реално се судира со проблемот на
недостиг од соодветни кадри, при што треба да се
има предвид фактот дека во последните години
вработувањата кои се вршени на неопределено
време се со несоодветни кадри. Покрај тоа,
со зголемување на старосната граница за
пензионирање, во претпријатието се чувствуваше
недостиг на млади и соодветно обучени кадри
од областа на шумарството, кои би требало да
ја преземат носечката улога во извршувањето
на основната дејност на претпријатието. За
остварување на зацртаните основни цели во
работењето, покрај ангажирањето и рационалното
искористување на сите вработени, водечка улога
на работни места од кои се бара голема стручност
треба да имаат кадри од областа на шумарството
како што се: раководители на Шумско – стопанските
единици, одговорни за заштита на шумите, шефови
на расадниците, за одржливо стопанисување со
шумите од големо значење е и уредувањето на
ШСЕ и планирањето во шумарството

“Подружница ШС Плачковица фазите сеча, дотур
и превоз ги извршува со надворешни извршители,
односно целокупниот сечив етат оди преку јавни
набавки. Во последните неколку години, како и во
другите подружници се јавува недостаток од работна
сила, односно, недостаток од сечачи и дотурачи.

Според квалификационата структура на постојниот
број вработени, во претпријатието од вкупно
вработени со високо образование, според
горенаведените потреби, се заклучи дека во
претпријатието постоеше реален недостиг на кадри
од профилите на шумарски инженери и шумарски
техничари.
Во работна посета на Подружница ШС Плачковица
–Виница, бевме во убав еснски ден и веднаш се
уверивме дека кругот на подружницата е еден
од најубаво уредените. Парк со убаво израснати
дрвја, понекоја грмушка, убава приодна патека и
убаво изграден и одржуван деловен објект. Првиот
впечаток го надополнуваат есенските сончеви зраци
кои во снопови се пробиваат низ пожолтените лисја
на дрвјата и го мамат погледот на репортерот да
продолжи понатаму да се открива други посебности.
Во кругот на подружницата има склад (којшто во
моментот беше празен), голема механичарска
работилница и неколку стари камиони околу неа и се
дава впечаток дека во оваа подружница домаќински
се стопанисува. Подружница ШС Плачковица –
Виница стопанисува со вкупна површина од 26

За актуелните состојби во подружницата,
раководителот на подружницата шум. инж.Бојан
Петков, рече:

Тоа го решаваме на тој начин што во овој период
(октомври) од годината почнуваме да бараме
извршители надвор од нашата општина, односно
од Берово, Каменица и другите околни места, но
со тоа се нарушува континуитетот во работата
и се доведуваме во ситуација на кампањско
работење и пропуштање на најпогодните периоди
за производство, како што беше, на пример, месец
септември, 2018. За жал, во нашиот крај имаме
исклучително голем процент на одлив на млада и
стручна работна сила во странство така што тоа
не погаѓа и нас и целото стопанство во регионот.
А ние тоа не можеме да го спречиме и мора да се
снаоѓаме на разни начини за решавање на овој
проблем, а тука се соочуваме со проблемот на
планираното производство. Како споредба ќе ги
наведам местата, Блатец, Градец
и други кои се
сместени во подножјето на Плачковица, каде во 90тите години имаше работна сила на која можевме
во секој момент да сметаме, а сега, соочено со
појавата на миграција тоа е сведено на минимум.
Преку целата година е отворен оглас за сезонско
вработување, а ние пак немаме работници. Но и
покрај овие проблеми, ние за последнава година
успеавме и да го зголемиме производството, а
и годинава, за некаде 3000м3 ќе биде поголемо,
што во проценти излегува некаде околу 70%
реализација. Реално, ова се должи на комплетната
поддршка на комплетен надворешен извршител
со кој имаме добра соработка и разбирање на
обострано задоволство.”
Кои се другите особености на оваа подружница?
Иако, во кругот на подружницата се наоѓа
механичарска работилница во која работат мајстори
за големи машини и која претставува регионален
сервис на сите возила во сопственост на ЈП
Македонски шуми, а гравитираат кон овој регион,
реално, што се однесува до механизација, ни фалат
трактори и трактористи.
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Голем дел од производството зазема техничкото
дрво, благодарение на големата количина на
квалитетна бука и даб. Ние сечеме техничко
дрво, трупци со кои ги снабдуваме индустриските
дрвно-преработувачки капацитети во регионот
како што се: Алфи ком Делчево, Фагус –Пехчево,
борово стебло во Ратево - беровско и други
пилани, за кои искрено немаме доволно можности
да ги покриеме нивните побарувања, особено на
букови трупци. Овие букови трупци претежно се
користат за правење на фурнир, што значи дека
се работи за квалитетна дрвна маса.
Снабдување со огревно дрво
Заради планско и навремено снабдување на
населението со огревно дрво, на самиот почеток
на годината склучуваме договори на регионално
ниво, односно во подружницата. Годинава се
работи за количина од околу 800м³ кои што
се веќе испорачани до крајните потрошувачи.
Исто така склучуваме договори и со синдикални
органзации и традиционално тие имаат предност
при снабдување. Заради квалитетната дрвна маса
со која располагаме имаме склучено и договори
со синдикални организации од соседните градови,
Штип и Пробиштип. Сето ова го правиме во
рамките на испомош на околните подружници, кои
од одределени причини не можат да одговорат на
барањата на купувачите.
Со какви проблеми се соочувате во процесот
на работа?
Како проблем можам да го наведам фактот што
нашите надворешни соработници се истовремено
и продавачи на дрва, исто така имавме проблем
со регулирање на количината на посечената
маса која надворешните соработници вообичаено
ја надминуваат со цел да им остане за нивна
продажба. Се обидуваме да најдеме решение и
заеднички јазик за законска примена на начинот
на сеча, а да не бидеме на било кој начин уценети
со извршување на обврските. Овде треба да се
нагласи дека во подружницата целата продажба
се врши на шумско камионски пат, со што ја
избегнуваме фазата превоз која ни е болна точка
во заокружувањето на продажбата. Во некои
оддели имаме склучено договори за превземање
во склад меѓутоа во недостаток на превоз не
успеваме да го исполниме договорот и пак се
презема од шумско-камионски пат. Побарувачката
за огревно дрво вообичаено е поголема од тоа
што ние можеме да одговориме иако на годишно
ниво сечeме околу 13 – 14.000 м³, количина која
можеме да ја сервисираме. Истото се однесува
и за техничката дрвна маса каде производството
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се движи околу 10.000 м³ што не ја задоволува
побарувачката. Вкупниот сечев етат е околу
39.000 м³ на годишно ниво. Значи, проблемите во
производството се сведуваат главно на поголема
побарувачка од она што можеме да одговориме
Планот за идната година е направен. Дали е
поамбициозен или пореален?
Свесно одиме кон намалување на планираното
производство затоа што си даваме можност за
реализација или доработувања на некои оддели
каде што е почната работата уште со Шумскостопански основи во 2013-2017 година, а сеуште
не се извршени. На сметка на тоа, остатокот од
работната рака и механизација го употребуваме
за одработување на претходните задачи и
исполнување на претходно зададените Шумскостопански основи. Инаку, реално, побарувачката
на техничка дрвна маса е многу поголема од
она што ние планираме, но секако треба да се
задоволат законските норми и да одиме според
долгорочните планови предвидени со Шумскостопанските планови.
Дали
сте
задоволни
од
екипираност на подружницата?

кадровската

Што се однесува на кадровската екипираност, во
моментов се 68 вкупно вработени, но реално се
соочуваме со проблем на благ одлив на работни
кадри (правник, благајник). Во планот за идната
година имаме барање и за одобрување на
местото технички раководител. Во 2017 имаме
одлив на 1.673 000, 00 денари, средства што би
се искористиле на друг начин. Имаме проблем
со признавање и регулирање на бенифициран
стаж на некои вработени за кои настојуваме да
ги решиме по редовен пат, што во 2018 година
го постигнуваме со договор. Што се однесува до
тужбите за јубилејни награди, К-15 и други тужби,
мислам дека е многу полесно да се исплатуваат
редовно за да се спречи одливот на средства
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и покрај законските акти што не обврзуваат за исплаќање на овие обрвски кон вработените.
Планираме изградба на нови шумски патишта(годишно се градат од 3-5 км шумски пат, кој се одржува
и сервисира). И досегашната отвореност на шумските патишта е добра, но фалат дотурни патишта кои
треба да обезбедат замена на дотур со анималии, со трактори кои ни недостигаат за работа.
Во кругот на подружницата имате и работилница и скромен возен парк...
Во кругот на ПШС Плачковица –Виница, имаме механичарска работилница со возен парк од 2 стари
камиона, две стари Лада-Нива и една нова која сега ја оспособивме, едно тамче. Вршиме услуга на
други подружници, зашто имаме добри стручни механичари. Едно време се планираше да ја направиме
како регионален центар са сервисирање на возилата, но тоа не се случи, иако им излегуваме во пресрет
на подружниците од Берово, Делчево со наши механичарски услуги.
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KOSTENIJADA 2018
На 4-ти Ноември 2018 година во
Смолари се одржа традиционалната регионална
манифестација „Костенијада 2018“ на која
учествуваа и преставници на ЈП „Македонски
шуми“ и Шумарскиот Факултет преку проектот
„Заштита на биодиверзитетот и економски
развој во регионот на планината Беласица преку
брендирани други шумски производи“. Овој
проект е дел од Програмата за подобрувањето на
управување со заштитените подрачја, финансиран
од Европската унија, а ја спроведува УНДП во
партнерство со Министерството за животна
средина и просторно планирање.
Организаторот на манифестацијата, Општина
Ново Село обезбеди потребна поддршка за
преставување на проектот, во кој заштитата на
костенот од Беласица има централно место. За
успешно презентирање во јавноста и регионот беа
обезбедени печатени материјали како списанието
„Наши шуми“ на ЈП „Македонски шуми“, написот
„Апел за костенот“ од Професор Др. Кирил
Сотировски од Шумарскиот Факултет во Скопје,
банери, папки и флаери од проектот.
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За посетителите се набавија и 100 садници од
питом костен и дива круша од расадниците на ЈП
„Македонски шуми“ од Демир Хисар и Струмица,
100 кгр. питом костен од Беласица, сушена и
смрзната боровинка, и чаеви од кантарион,
мајчина душичка, оригано, липа, сите со потекло
од Беласица.
Проектот обезбеди и традиционални специјалитети
од Смолари понудени за дегустација, како торта
од костен, раванија со боровинки, пита со диви
цреши, слатка од костен, боровинки, брусници,
шипки, аронија, јавболка и киви, подготвени од
локалните домаќинки од Смолари според стари
традиционални рецепти.
Големиот интерес на посетителите за производи
од Беласица со заштитено географско потекло, го
потврди потенцијалот за одржливо искористување
на другите шумски производи и економските
придобивки за локалното население преку
брендирање на финални производи од природата.
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„ЗАШТИТА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ВО РЕГИОНОТ НА ПЛАНИНА БЕЛАСИЦА ПРЕКУ
БРЕНДИРАНИ ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ“

Вовед
Програмата за развој на Обединети нации (УНДП)
заедно со Министерството за животна средина и
просторно планирање во месец декември 2017
година објавија повик за проектни апликации
за заштита на природата во рамки на проектот
„Подобрување на управувањето со заштитени
подрачја“. Повикот посочи дека ќе бидат избрани
15-на проекти финансирани од ЕУ преку ИПА 2 –
Оперативна програма за еколошки и климатски
активности 2014-2020. Право на учество имаа
националните паркови, заштитените подрачја,
локалната самоуправа и невладини организации
кои на локално ниво ќе предложат проекти за
имплементација. Целта на овие проекти е да
помогне да се заштитат природните ресурси,
истовремено подобрувајќи го и квалитетот на
животот на локалното население.
Еден од избраните проекти е и Проектот:„Заштита
на биодиверзитетот и економски развој во регионот
на планината Беласица преку брендирани други
шумски производи“ предложен од „Натура Нова“
од Струмица како имплементатори на проектот,
во партнерство со Општина Струмица.

Подрачје на имплементација
и засегнати страни
Целна област во која ќе се одвива проектот е
регионот на планина Беласица, која е предложена
за заштитено подрачје според моделот „Натура
2000“ во сите национални стратегии од областа
на животна средина и заштита на природата, а
учество во проектот ќе земат и други партнерски
организации, како што се: ЈП„Македонски шуми“,
Шумарскиот факултет, Државниот завод за
индустриска сопственост, општините Ново Село
и Босилево, како и бројни невладини организации
од регионот, приватни компании и здруженија на
граѓани.
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КОСТЕНИЈАДА
2018 ОД ПОЖАРИ
ЗАШТИТА
НА ШУМИТЕ
Предизвици кои се решаваат со
Проектот
Растителниот биодиверзитет во планинскиот
регион Беласица е национално богатство кое
треба да се заштити и да се користи на одржлив
начин. Традицијата на локалното население
за собирање и користење на „други шумски
производи “(ДШП), (недрвни производи) или „диви
растенија, габи и лишаи“ е дополнителен извор
на приходи, но тие се во состојба да задржат
далеку пониска вредност во споредба со таа на
финалните производи - прописно подготвени,
спакувани и брендирани. Постои меѓународен
систем за потврдување на нивното потекло
(CITES, органски производи), но се користи
само од компании кои имаат воведено систем
за сертифицирање на финалниот производ. Во
принцип, овие производи претежно како суровини,
се продаваат на организирани откупувачи за извоз
и ретко или воопшто не се наоѓаат како природни и
традиционални производи во домашната трговија.
На пример, посетителите на пл. Беласица
не можат да добијат основни информации за
биодиверзитетот, односно нема информации
за тоа што е достапно, што е дозволено да
се собира, кои видови се строго заштитени за
собирање, кога и каде можат да се соберат и
во која количина, како собираните растенија
може понатаму да се подготват или преработат.
Дополнително, не постои обучен персонал кој ги
знае основните прописи за одржливо собирање и
користење на дивите видови растенија и плодови,
не постојат мапи со локации на видови, календари
за сезони на собирање, ниту информативни
летоци или брошури за посетителите. Локалните
туристички понуди и угостителски објекти (хотели,
ресторани), продавниците и отворените пазари
немаат можност да понудат локални производи
од природата, кои честопати се барани од
посетителите.
Проектот има за цел да ги надмине предизвиците
споменати во претходниот став. Имено, нема
брендирани производи од заштитени подрачја
во Република Македонија. Предложениот пилотсистем за одржлива употреба на ДШП под
регистриран назив и потекло ќе биде воспоставен
за да додаде вредност на таквите производи.
Релевантните чинители ќе бидат вклучени во
процесот на воспоставување на системот со што
ќе обезбеди подобро одлучување во процесот на
развивање и сопственоста над интервенциите и
резултатите од истите. Со воведување на процес
за заштита на географскиот назив и потекло на
производите, државата има обезбедено правна
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рамка за регулирано и одржливо користење на
природните ресурси.
Системот ќе значи контролирани количини на
собрани ДШП, соодветно подготвени, преработени
и спакувани, со докажано потекло и брендирана
ознака. Ова значително ќе ја зголеми нивната
вредност во споредба со нивната суровинска
форма. Соодветно, постојат очекувани придобивки
за сите: локалните заедници, угостителските
оператори и трговците на мало, државните органи
што управуваат со овие ресурси и општините.
Тие ќе можат да ја промовираат заштитата и
одржливата употреба на нивните природни
ресурси во заштитените (или предложените)
области.
Подносител на пријавата за регистрација на
ДШП со заштитен географски назив и потекло (на
пример, „ БЕЛАСИЦА Планински производи“) ќе
биде Општина Струмица. Регистрацијата ќе биде
завршена преку Државниот завод за индустриска
сопственост. Целиот процес и изготвувањето на
потребната документација ќе бидат согласно
пропишаното со релевантните прописи. Истото
ќе биде поддржано од страна на Проектот и
подготвено од експерти од овластена институција,
во соработка со проектниот тим и партнерите.
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Проектни цели
Овој проект ќе обезбеди начини за заштита на биодиверзитетот и локален економски развој на регионот
на пл. Беласица преку воведување на пилот-систем за одржлива употреба на брендирани други шумски
производи.
Ова ќе се постигне преку:
• Имплементација на пилот-систем за одржлива употреба на ДШП (во натамошниот текст: Систем) под
регистриран назив и потекло
• Поддршка на локалниот економски развој преку промоција и маркетинг на брендираните ДШП

Очекувани резултати
• Креирани мапи со хабитати на шумски производи во областа кои имаат економска вредност, вклучувајќи
основни информации за загрозените и строго заштитени видови на територијата на планина Беласица
• Разработен и воспоставен пилот-систем за одржлива употреба и контрола на биодиверзитетот на
планина Беласица и природните ресурси – брендирани ДШП со регистриран географско назив и потекло
• Обучени и регистрирани собирачи и обработувачи на ДШП во рамки на пилот-системот
• Обучен персонал за администрација, контрола и следење на пилот-системот, соодветно вклучен во
неговото креирање
• Соодветно промовиран пилот-систем и придобивките од истиот, вклучувајќи јавни информации за
заинтересираните страни за достапните количини и локации на ДШП

Останати информации
Овој проект е дел од Програмата за подобрувањето на управување со заштитените подрачја,
финансиран од Европската унија, а ја спроведува УНДП во партнерство со Министерството за животна
средина и просторно планирање..
Предвидено е Проектот да се имплементира во периодот јуни 2018 - август 2019 година.
Лидер на проектниот тим е Панче Николов, вработен во ЈП „Македонски шуми“ – дирекција Скопје.
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20 години

ВО РИТАМ
СО ПРИРОДАТА

Oдбележан Јубилејот 20 години од постоењето на ЈП Македонски шуми
Природата и човекот отсекогаш постоеле и функционирале во една нераскинлива и надополнувачка
заедница.Природата го следи својот тек како мирна река, без големи осцилации, падови и скокови.
Во природата не постојат награди, ниту казни. Постојат само последици. А последиците ги чувствува
човекот. Затоа е важен складот со природата. Да се следи нејзиниот ритам, да се постане дел од неа.

Тоа најдобро го знаат оние кои живеат со шумата и од шумата. Знаат дека рамнотежата која е неопходна,
подразбира разумно искористување на нејзините благодети и нивно правилно стопанисување.
Природните ресурси на една земја претставуваат основа на развитокот и животот на нејзините жители
. Тие претставуваат основа на животната средина, од една страна, а од друга страна, пак, тие се
извор на разни суровини кои човекот ги употребува за своја егзистенција. Несомнено е значењето
на шумските екосистеми за развојот на нашата држава, зашто шумите претставуваат незаменлив
природен ресурс. Тие не се само производители на дрва, туку првенствено ја прават основата на
животната средина, а покрај производството на дрво врз принцип на интегрално стопанисување со
шумите и шумските подрачја, постои можност за афирмација на сите аспекти на шумската продукција,
во зависност од географските, демографските и другите карактеристики и потенцијали на шумските
подрачја кои овозможуваат содржаен, богат и профитабилен живот.
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ЈУБИЛЕЈ 20 ГОДИНИ

За да се зачува, шумата треба да се сака. A грижата за шумите, правилното насочување на
стопанисувањето со шумите, нивната обнова и разумно користење, се задача на ЈП “Македонски
шуми “

Јубилеите се секогаш убав повод за чествување личности, институции или настани, за резимирање
на минатото, но и повод за прикажување на сопствените потенцијали и претставување на
визијата за иднината. Дваесет години, не се многу, но кога се земат предвид предизвиците со
кои ЈП Македонски шуми секојдневно се соочува, претставуваат успех, особено зашто во рамките
на јавното претпријатие работат и функционираат 30 поранешни Шумски стопанства, преку кои
гордо се пренесува традицијата за домаќинско стопанисување со шумарството како стопанска
гранка.
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Со интегрално стопанисување со шумите
е започнато со формирањето на Јавното
претпријатие за стопанисување со шумите во
државна сопственост на територијата на РМ
– “Македонски шуми“ Скопје кое е основано со
Одлука на Владата на Република Македонија,
а со работа започна на 1.07.1998 година како
правен следбеник на дотогаш постојните
претпријатија за стопанисување со шуми.

£ Ó ÁÌÀÊÅÄÎÍÑÊÈ
ÈËÅ£
ØÓÌÈ
âî ïàðòíåðñòâî ñî ïðèðîäàòà

скопски општини,поранешни директори на ЈП
“”Македонски шуми, првиот претседател на
Управен одбор, г-дин Томе Ѓорѓиев, помошници
директори, раководители на подружници,
вработени во ЈП Македонски шуми, пензионирани
работници и останати присутни.

Тоа значи дека во 2018 година, ЈП «Македонски
шуми» наполни 20 години.

На Свечената академија говореа, директорот
на ЈП Македонски шуми, Зоран Ѓорѓиев, првиот
директор на Јавното претпријатие, Симеон
Тодоров и Деканот на Шумарски факултет –
Скопје, проф д-р Кирил Сотировски.

Јубилејната година од постоењето е одбележана
со низа активности по повод јубилејот “ЈП
Македонски шуми 1998-2018”. На 12 декември се
одржа Свечена академија по повод јубилејното
постоење на Македонски шуми.

Директорот на ЈП Македонски шуми, Зоран
Ѓорѓиев, во своето поздравно обраќање ги
поздрави присутните и им посака добредојдовте
на прославата Јубилејот 20 години од постоењето
на ЈП Македонски шуми.

На свечената академија која се одржа во
хотел “Континентал” присуствуваа еминентни
претставници од сите институции во државата,
пред се од шумарството

Во своето обраќање, директорот на ЈП
Македонски шуми, Зоран Ѓорѓиев, ги поздрави
сите присутни и им се заблагодари на укажаната
чест да присуствуваат на овој значаен Јубилеј.

На академијата присуствува претставници од
Министерството за земјоделие, шумарство и
водостопанство, Деканот на Шумарски факултет
-Скопје, сегашни и поранешни професори на
Шумарскиот факултет, градоначалници на
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“Со државните шуми во Република
Македонија
стопанисува
Јавното
претријатие за стопанисување со шуми во
државна сопственост «Македонски шуми».
Јавното
претпријатие,
аналогно
на
постоењето на секое друго битие, поминува
низ разни и сложени периоди со бројни
проблеми и противречности, кои повеќе и
или помалку успешно ги решава. Така е и со
стопанисувањето со шумите.
Тоа најдобро го знаат оние кои живеат
со шумата и од шумата. Знаат дека
рамнотежата која е неопходна, подразбира
разумно искористување на нејзините
благодети и нивно правилно стопанисување.
Природните
ресурси
на
една
земја
претставуваат основа на развитокот и
животот на нејзините жители .
Тие претставуваат основа на животната
средина, од една страна, а од друга
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страна, пак, тие се извор на разни суровини
кои човекот ги употребува за своја
егзистенција. Несомнено е значењето на
шумските екосистеми за развојот на нашата
држава, зашто шумите претставуваат
незаменлив природен ресурс. Тие не се само
производители на дрва, туку првенствено
ја прават основата на животната средина,
а покрај производството на дрво врз
принцип на интегрално стопанисување
со шумите и шумските подрачја, постои
можност за афирмација на сите аспекти
на шумската продукција, во зависност од
географските, демографските и другите
карактеристики и потенцијали на шумските
подрачја кои овозможуваат содржаен, богат
и профитабилен живот.
Со интегрално стопанисување со шумите
е започнато со формирањето на Јавното
претпријатие за стопанисување со шумите
во државна сопственост на територијата на
РМ – “Македонски шуми“ Скопје е основано со
Одлука на Владата на Република Македонија,
а со работа започна на 1.07.1998 година како
правен следбеник на дотогаш постојните
претпријатија за стопанисување со шуми.
Тоа значи дека годинава ЈП «Македонски
шуми» полни 20 години.
Голема чест и задоволство ми е што, токму
во овој период, раководам со работата
на претпријатието, се разбира, со помош
на Менаџерскиот тим, а во координација
со Управниот одбор и Одборот за
материјално и финансиско работење, како
именувани субјекти од страна на Владата
на Република Македонија. ЈП «Македонски
шуми» функционира како важен стопански
субјект во Република Македонија, следејќи
ги политичките и економските промени
во Република Македонија во согласност
со
евроинтеграциските
процеси
кои
налагаат приоритети и фокусирање кон
општокорисните функции на шумата и
нејзиното стопанисување, интегрирајќи
се во многу поширок контекст во кој
заштитата, биодиверзитетот и грижата
за природата и животна средина се ставени
во прв план.Имајки предвид дека шумите
се природно добро од општ интерес, а
стопанисувањето со шумите е дејност од
јавен интерес, со Законот за шуми утврдени
се основните дејности. “Македонски шуми“
е организирано така што се обезбедува:

ЈУБИЛЕЈ 20 ГОДИНИ

техничко-технолошко и економско единство;
ефикасност во работењето; заштита и
унапредување на добрата од општ интерес;
развој и усогласеност на сопствениот
развој со вкупниот стопански развој. Заради
успешно остварување на овие цели, јавното
претпријатие е организирано во: дирекција и
30 подружници со вкупен број на вработени
кој варира околу 2300-2400 вработени.
Работењето во Дирекцијата се извршува
преку девет сектори со кои раководат
помошници.ЈП “Македонски шуми“ во својот
состав има 30 (триесет) подружници, со
кои раководат Раководители. Со оваа
поставеност се постигнува координација
меѓу сите релеванти дејности за успешна
работа која резултира со успех во рамките
на стопанството на Република Македонија.
По
повод
Јубилејот
е
подготвена
Монографија “ЈП Македонски шуми 19982018“, на чија промоција ќе присуствуваме
вечерва. Прославата на јубилејот “20 години
од формирањето на ЈП “Македонски шуми“ ја
заокружуваме со оваа Свечена академија на која
се поканети и присуствуваат претставници
на сите релевантни институции и поединци
во државата со кои ЈП Македонски шуми
соработувало за дваесетте години од
постоењето. Целта на оваа свеченост е да
се потсетиме на сите успеси и предизвици
со кои се соочувало јавното претпријатие
во изминатиот период, да го прикажеме
овој 20-годишен јубилеј со гордост и покрај
сите препреки на кои низ годините сме се
среќавале. Ве поканувам да ја проследиме
и доживееме оваа свеченост со должна
почит кон 20 –годишниот јубилеј на Јавното
претпријатие Македонски шуми.”- го заврши
своето обраќање, директорот Зоран Ѓорѓиев.
Првиот директор на Јавното претпријатие,
Симеон Тодоров , направи кратка ретроспектива
на работењето на ЈП Македонски шуми, со осврт
на тешките и неизвесни почетоци на работата
на Јавното претпријатие и неговото 20 –годишно
постоење и функционирање и покрај сите препреки
и предизвици.Деканот на Шумарски факултет –
Скопје, проф д-р Кирил Сотировски ја нагласи
потребата од продолжување на долгогодишната
соработка меѓу ЈП Македонски шуми и Шумарски
факултет –Скопје, која и досега е на високо
ниво, во интерес на развојот на шумарството и
институционалното решавање на предизвиците
кои ги диктира грижата за шумите и шумарството
во Р. Македонија.
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По повод јубилејот ЈП ја издаде Монографијата“ЈП Македонски шуми 1998-2018”, која на свеченоста
беше промовирана од авторот и уредник на Монографијата, Соња Никчевиќ, која укажа на важноста
на Монографијата како капитално дело кое сведочи за работата на ЈП Македонски шуми, во текот на
изминатите 20 години, документ кој останува на идните поколенија.
На присутните званици, претставници на институции, поранешни директори на ЈП Македонски шуми,
сегашни и поранешни вработени во јавното претпријатие, првиот претседател на УО на ЈПМШ, г-дин
Томе Ѓорѓиев, актуелниот претседател на УО, Милутин Ристески, градоначалници и пратеници,
актуелни раководители на подружници и деловни соработници, директорот Зоран Ѓорѓиев им додели
Плакети и Благодарници за долгогодишна и успешна соработка.
Програмата беше збогатена со настап на фолклорна група, свеченоста заврши со свечен коктел, на кој
присутните имаа можност да разменат искуства стекнати во долгогодишната работа во шумарството.

Соња Никчевиќ

На сите присутни им беше поделен пригоден рекламен материјал по повод 20 годишниот јубилеј.
Целта на оваа свеченост беше потсетување на сите успеси и предизвици со кои се соочувало јавното
претпријатие во изминатиот период, и одбележување на 20-годишниот јубилеј со гордост и покрај сите
препреки на кои низ годините наидувало ЈП Македонски шуми.
Соња Никчевиќ
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„Во МОНОГРАФИЈАТА “ЈП Македонски шуми 1998-2018”,
забележителни се настојувањата за одбележување на важните
настани од постоењето и функционирањето на ЈП Македонски
шуми, со благ осврт кон функционурањето на шумарството
во минатото и сега. Оваа Монографија е обоена со есенски
бои, знак дена јавното претпријатие Македонски шуми созрева
во респектабилно и зрело претпријатие. Дел од сорджините,
ОПШТИОТ ДЕЛ е преведен на англиски јазик, со што се
зголемува достапноста на читателите од странство.

МОНОГРАФИЈА

МОНОГРАФИЈА
“ЈП Македонски шуми
1998-2018“

Тематскиот приод на обработка на материјата во Монографијата е концепт кој дозволува комплетно
претставување на сите сегменти од функционирањето на ЈП Македонски шуми, а монографските
карактеристики се појавуваат парцијално како илустрација на случувањата и учеството на одредени
личности во создавањето, градењето и развојот на претпријатието.
Со надеж дека сликата на ЈП Македонски шуми, која е пред Вас, насликана во позитивен колорит
е целосна и завршена, Ве препуштаме на комплетно доживување во неа.„- истакна Соња Никчевиќ,
уредник на МОНОГРАФИЈАТА “ЈП Македонски шуми 1998-2018”, на промоцијата на ова издание кое
претставува документ и лична карта на ЈП Македонски шуми.

ВОВЕД

Со ваквите изданија, вообичаено се
заокружува еден период на постоење,
функционирање на едно претпријатие,
Се запишуваат сведоштва, искуства и се
зачувуваат документи кои ќе останат на
поколенијата после нас.
Природата го следи својот тек, а ние како
поединци и како претпријатие, на кое му е
доверена грижата за шумите, го следиме
текот на природата.
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ПРИРОДАТА И ЧОВЕКОТ
Природата и човекот отсекогаш постоеле
и функционирале во една нераскинлива и
надополнувачка заедница. Природата го следи
својот тек, без големи осцилации, падови и
скокови. Во природата не постојат награди ниту
казни-постојат само последици. А ПОСЛЕДИЦИТЕ
ГИ ЧУВСТВУВА ЧОВЕКОТ. Затоа е важен складот
со природата. Да се следи нејзиниот ритам, да се
постане дел од неа.

ШУМСКИ РЕСУРСИ

Значењето на шумите најдобро го знаат оние
кои живеат со шумата и од шумата. За важноста
на нејзините благодети и нивно правилно
стопанисување знаат дека рамнотежата која е
неопходна, подразбира разумно користење.Тие не
се само производители на дрва, туку првенствено
ја прават основата на животната средина, а покрај
производството на дрво врз принцип на интегрално
стопанисување со шумите и шумските подрачја,
постои можност за афирмација на сите аспекти на
шумската продукција, во зависност од географските,
демографските и другите потенцијали на шумските
подрачја кои овозможуваат содржаен, богат и
профитабилен живот. За да се зачува, шумата
треба да се сака, а грижата за шумите, нивната
обнова и разумно користење, се задача на ЈП
Македонски шуми.
За развојот на шумарството во Македонија, од
минатото не постојат многу пишани документи, така
да нема доволно податоци за историскиот развој на
шумарството, ниту некои поверодостојни сознанија,
во кој временски период каков третман имале
шумите. Првите сознија за шумите на територијата
на Македонија ги среќаваме кај познатиот турски
патеписец и историчар Евлија Челебија.
По Втората светска војна во тогашна ФНР
Југославија, па и кај нас, шумарството е
организирано како модерна стопанска гранка, која
одговорно управува и интензивно стопанисува
со шумите. Со законски прописи и нивна
имплиментација во практична примена се регулира
организационата поставеност на шумарството,
како и сите постапки и активности за подигање
на шумите, одгледување, заштита, уредување и
искористување на шумите како во општествена
така и во приватна сопственост.
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Формирањето на претпријатија како шумски
стопанства, кои професионално и стручно ќе
се занимаваат со дејностите од областа на
шумарството ќе придонесат за развојот на
шумарството, трајност во стопанисување и
искористување на шумите.
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МОНОГРАФИЈА

И С Т О Р И Ј А Т на ШУМАРСТВОТО 1998-2018
„ЈП Македонски шуми во овој состав во кој и ден-денес функционира, е формирано со одлука на
владата од 01.07.1998 година

ДИРЕКЦИЈА И ПОДРУЖНИЦИ
ЈП “Македонски шуми“ во својот состав има 9 СЕКТОРИ со кои раководат ПОМОШНИЦИ ДИРЕКТОРИ.

ЈП “Македонски шуми“ во својот состав има 30 (триесет) подружници, со кои раководат
Раководители. Со оваа поставеност се постигнува координација меѓу сите релеванти дејности
за успешна работа која резултира со успех во рамките на стопанството на Република Македонија.

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ
Природните ресурси на една земја претставуваат основа на развитокот и животот на нејзините жители.
тие претставуваат основа на животната средина, од една страна, а од друга страна, тие се извор на
разни суровини кои човекот ги употребува за својата егзистенција. Шумите претставуваат незаменлив
природен ресурс, а шумските екосистеми се од огромно значење за развојот на државата.
Во Монографијата се обработени областите
• Уредување на шумите
• План и анализа
• Користењето на шумите
• Патна инфраструктура во ЈП Македонски шуми, како делови од економскиот дел на стопанисувањето
со шумите.
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Во тематскиот дел ШУМИТЕ И ЕКОЛОГИЈАТА е нагласена важноста на еколошкиот однос во
стопанисувањето со шумите. Сите знаеме дека, за да созрее едно дрво се потребни најмалку 50 години,
токму затоа треба да бидеме свесни за вредноста на заштитата на секое дрво, како жив организам
кој треба да ја постигне својата оптимална зрелост. Кој не ја почувтвувал шумата, нејзиниот мирис,
треперењето на лисјата тој не е свесен на важноста на шумата како еколошка заедница. Во овој дел
е опфатено и ПОШУМУВАЊЕТО, како неопходен дел за обнова на шумите, како и РАСАДНИЧКОТО
ПРОИЗВОДСТВО и Семенарството како основа за создавање на здрав прираст.
ЗА ДА СЕ ЗАЧУВА ШУМАТА ТРЕБА ДА СЕ САКА, токму затоа на заштита на шумите од пожари
и бесправни сечи се обрнува огромно внимание, тема на која во Монографијата и е даден поголем
простор.

СТОПАНСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ШУМИТЕ
Е тематски дел кој го опфаќа сите сегменти на материјална добивка преку користење и негување на
природните ресурси на шумата, како ЛОВ И ЛОВЕН ТУРИЗАМ како гранка која се негува од формирањето
на ЈП, а може да биде многу профитабилна. Искористување на другите шумски производи, кои
претставуваат значаен стопански потенцијал.
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МОНОГРАФИЈА

ЛЕГИСЛАТИВА ВО ШУМАРСТВОТО И ЛОВСТВОТО
Функционирањето на ЈП Македонски шуми се потпира на основата, а тоа се законите и законската
легислатива во шумарството, со примена на други закони и подзаконски акти кои придонесуваат кон правилно
стопанисување со ресурсите и менаџирање со човечките ресурси, врз основа на сите релевантни законски
регулативи.
ВО ВТОРИОТ ДЕЛ од Монографијата се обработени подружниците во состав на ЈП Македонски шуми.
За секоја подружница се наведени основните карактеристики, локација, површина, етат и специфики на
поедини подружници, илустрирани со автентични фотографии.
Монографијата изобилува со автентични фотографии од предели на целата територија на државата, што
дава исклучително визуелно доживување и запознавање на сите убави мигови што ги дава природата,
дополнети со фотографии од неколку ендемски видови од подрачјето на регионот, а потсилено со цитирани
поговорки за шумата и природата кои лесно остануваат врежани во меморијата на сите што ја сакаат шумата.

Во третиот тематски дел на монографијата е поместен дел од актуелните активности на ЈП Македонски
шуми, некои од нив се сеуште во тек, опфатен е и дел од меѓународна и меѓуинституционална соработка на
ЈП Македонски шуми.
На крајот од презентацијата, уредникот Соња Никчевиќ му се заблагодари на директорот на ЈПМШ, Зоран
Ѓорѓиев за поддршката во реализацијата на овој проект, како и на сите колеги од издавачкиот одбор и сите
кои на некој начин зедоа учество во подготовката на монографијата “ЈП Македонски шуми 1998-2018“.

Соња Никчевиќ
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Во пазувите на
Китка

Целта ни беше да снимаме материјал за видео на ЈП Македонски шуми. Ништо не може да ја долови
убавината на природата како присуството во неа. Навистина. Шумата ни ја понуди сета своја убавина
во својот есенски сјај. Опиени од сонцето и занишани во лулката на прекрасната рапсодија на есента,
доживеавме незаборавни мигови кои останаа да сведочат за убавината на шумите, особено во есен.
Уште на самото искачување кон Китка се почувствува мирисот на есента. Дури ни лошиот со дупки и
нерамнини преполн пат не нè поколеба. Се возевме со теренско возило, зашто поинаку не се стасува
до ниедна дестинација. Качувајќи се нагоре поминавме низ неколку села во подножјето. На 15-тиот
километар излеговме на висинка од каде не заплисна рапсодија на есенски бои, палета на жолта,
окер, бакарна и темно црвена, прошарена со зелени елементи се посла пред нас и само од окото на
набљудувачот зависи каква слика гледа пред себе. Мене секоја кривина ме мамеше да застанеме. Не
сакав да пропуштам нидна глетка, сметајќи дека сликата ќе биде нецелосна, но веќе застанувањето
на првата дестинација ме увери дека во длабочините на шумата има убавина која ја надминува
претходната. Тоа беше нашата дестинација. Со снимателот на видеото се договоривме да ги фатиме
сите агли на оваа Стасавме пред прекрасниот објект, шумска куќичка сопственост на ЈП Македонски
шуми, место кое располага со сите капацитети за престој на шумари, ловџии и, зошто да не, гости.
Секој патник намерник би можел да најде место за починка, иако овој објект памети и поубави времиња.
Објектот припаѓа на ПШС Караџица и служи за шумочуварите и ловочуварите кои работат на овој терен.
Во кругот се наоѓа и расадник од отворен тип кој е малку запуштен, но сепак ги задоволува потребите
со посадочен материјал на подружницата. убавина, зашто секој поглед, секоја глетка заслужува да
влезе во видео документот за ЈП Македонски шуми, кој требаше да биде илустрација за работата на
претпријатието, по повод 20 годишниот јубилеј од формирањето, претставена низ сликовит амбиент на
шумите, тешката, комплексна но секако и благородна работа на шумарите. Не секогаш вака убаво, во
зима со денови не може да се пријде до тука. Токму затоа и сите вработени гравитираат од околините
места, за да можат побргу да стасаат до засолниште, ни рече чуварот на куќата, кој најљубезно и
домаќински не пречека.”
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Стасавме пред прекрасниот објект, шумска куќичка сопственост на ЈП Македонски
шуми, место кое располага со сите капацитети за престој на шумари, ловџии и, зошто
да не, гости. Секој патник намерник би можел да најде место за починка, иако овој
објект памети и поубави времиња. Објектот припаѓа на ПШС Караџица и служи за
шумочуварите и ловочуварите кои работат на овој терен. Во кругот се наоѓа и расадник
од отворен тип кој е малку запуштен, но сепак ги задоволува потребите со посадочен
материјал на подружницата.
Продолживме по патот кон претпладневното
сонце кое со своите зраци ни го поправаше
расположението на секој чекор. Навлеговме
длабоко во шумата, но дури и таму стигаше
понекое зракче од сонцето. Се вративме на
патот, како повикани од бучавата на неколку
патнички возила (многу стари и без регистарски
таблички) кои со oгромна брзина се тркалаа
одозгора, веројатно изненаденi и исплашени од
ненадејните присутни “натрапници” во шумата.
За жал ова е секојдневна глетка, ни рекоа
домаќините, за месното население ( можеби и
не само за нив), законите не важат. Тешко се
“влегува во траг и покрај напорите кои ги прави
шумочуварската служба и останатите надлежни
институции. Реалност од која, немоќно мораш
да ги завртиш очите кон реалната и толку
блиска убавина. И така, поминаа неколку часа
на местата кои ни беа посочени. За жал не
снимивме сечиште. Почнавме да се симнуваме
надолу, во договор со снимателот да снимиме
кадри кои ќе го обојат видеото со убавина.
Сечишта постојат во секоја подружница, а
според сценариото, планирано е посета и
одбележување на сите фази на производство
во шума. Сонцето искачувајќи се до највисоката
точка, се сврте на другата страна, но не намали со
интензитетот. По кусиот одмор закрепнати пред
сè од чистиот воздух, со благо разочарување,
сепак мораше да се вратиме назад, задоволни
што ги искористивме оптималните услови за
снимање. Надолу по патот, подзастанавме уште
на неколку места од каде се нудеше прекрасен
панорамски поглед кој остана забележан во
камерата и во нашето сеќавање на еден, со
прекрасна есенска убавина, обоен ден.

Последната дестинација беше стовариштето на
огревно дрво во Драчево, каде ги затекнавме
вработените, неколку стари камиони и малку
дрва на складот. Сето тоа беше забележано
во слика која говори многу повеќе од било
кои зборови. Токму затоа, по повод јубилејот е
снимено видео претставување на работата на
ЈП Македонски шуми, кое беше промовирано на
свечената академија, а може да се најде на You
tube каналот на Македонски шуми https://www.
youtube.com/watch?v=ejHSDM_WfA4.
				

Соња Никчевиќ
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