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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО  

 И ВОДОСТОПАНСТВО  

Врз основа на член 72 став (7) од Законот за шумите (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 64/2009, 24/2011 и 53/2011), министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство донесе  
 

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ И НАЧИНОТ  
 НА КОРИСТЕЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ  

 

Член 1  

Со овој правилник се пропишуваат видовите на други шумски производи и начинот на 

користење и собирање на други шумски производи.  

Член 2  

Другите шумски производи ги вклучуваат производите од биолошко и минерално  

потекло во шума и на шумско земјиште и тоа: мов и лишаи, папрат, треви, цвеќе, лековити  

и ароматични јадливи и индустриски растенија, други растенија и нивни делови (корења,  

кора, листови, плодови, патолошки израстоци, полупаразитски и паразитски растенија),  

габи, смола, шишарки, сокови од растенијата, листинец, трева за сено од шумски ливади и  

голини, дивеч и други диви животни кои живеат во шума, тресет и хумус, песок и камен,  

изземајќи го дрвото од шумата од области дефинирани како шума, како и услугите кои ги  

овозможува шумата.  

Член 3  

Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење:  

- собирач е физичко лице кое врши собирање на други шумски производи;  

- откупувач е правно лице регистрирано за откуп, преработка и промет со други 
шумски производи согласно закон и  

- преработувач е правно лице регистрирано за преработка и промет со други шумски 

производи.  

 

Член 4  

Користење односно собирање на шумски производи е собирање на други шумски 

производи наведени во член 2 на овој правилник така што да не се нарушува природната 

популацијата на видовите во обем и степен со кои се одржува нивниот биодиверзитет, 

продуктивност, способност за регенерација, виталност и нивниот потенцијал за исполнување, 

сега и во иднина на релевантните еколошки, економски и социјални функции, а во согласност со 

плановите за стопанисување со шумите.  

Член 5  

(1) Од шумските дрвја може да се користи: кора, иглици, листови, плодови и семе, цвет, 
гранчиња, смола, мов, лишаи и сл.  

(2) Кора може да се собира само од посечени стебла.  

(3) Иглици и листови може да се собираат само од посечени стебла и од гранки кои се 

сечат при чистењето на насади.  
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(4) Плодови и семе може да се собираат кога субјектот кој стопанисува со шумите, ќе 

утврди дека насадот се наоѓа во технолошка зрелост согласно посебните планови за 

стопанисување со шумите.  

(5) Цвет и гранчиња може да се собираат само од шумски видови и тоа во време на 

цветање, односно вегетација.  

(6) Смолата може да се собира со смоларење само од стебла означени за сеча и тоа две 

години пред да се посечат од мај до август.  
(7) Мов и лишаи може да се собираат така да не се оштети кората на стеблата и  

(8) Габите се собираат така да не се оштети мицелиумот (делот кој останува во земја) а се 

користи само надземниот дел.  

Член 6  

(1) Од лековити растенија може да се користи цвет, гранчиња, лисје, корен и плод.  

(2) Цвет, гранчиња и лисје како и плод од лековити растенија може да се собира на 
локалитетот каде што ги има во изобилство и ако со собирањето не е загрозен нивниот 
опстанок, а под континуирана контрола на стручно лице.  

(3) Цвет, гранчиња и лисје од лековити растенија може да се собираат кога се богати со 

алкалоиди, сокови и етерични масла.  

(4) Плодови од лековити растенија се собираат кога се зрели или пред нивно зреење при 

што да не се сечат или оштетуваат растенијата.  

(5)  Корени  од  лековити  растенија  може  да  се  собираат  пред  почнување  и  по 

завршување на вегетациониот период. Деловите од коренот кои не се собираат, се враќаат во 

земја и се закопуваат.  

Член 7  

Видот, количината, местото, начинот и времето на собирањето на другите шумски  

производи треба да го определат субјектите кои стопанисуваат со шумите, водејќи сметка:  
1. да не дојде до нарушување на популациите на другите шумски производи,  

2. кај собирањето на другите шумски производи за регенерација потребно е да се  

сочува:  

- луковица ... ...... ...50 %; 

- лисје... ................ .50 %; 

- билки... ............... .20 %; 

- цветови ... ......... ..30 %; 

- плод и семе... ... ...30%; 

3. при собирањето или други активности да не се оштети останатата вегетација, стебла и 

почва.  

Член 8  

Собирањето на печурките може да се врши водејќи сметка:  

1. при берењето на печурките да не се оштетуваат и однесуваат мицелиите, така што 

печурките да се берат внимателно,  

2. да не се берат и не се оштетуваат старите, црвливи примероци на печурки, за да на исто 

место остават спори,  
3. да не се берат недораснати примероци на печурки,  

4. смрчак, лисичарка и рујница да се сечат до површината на почвата,  

5. вргањ се собира со вртење и откинување со рака непосредно над површината на 

почвата,  
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6. при берењето на печурките кои растат во збирови да се врши избор, т.е. да се остава  

најмалку 20% примероци од печурки заради растурање на спорите и одржување на видот  

и  

7. печурките кои не се берат да не се оштетуваат.  

Член 9  

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 

начинот на користење и собирање на други шумски производи (“Службен весник на 

Република Македонија” број 54/2000).  

Член 10  

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 09-9457-3  

17 октомври 2011 година Министер, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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