
Развој на PEFC регионален стандард  
за Словенија, Северна Македонија и  

Босна и Херцеговина  
 
Почитувани,  
 
Следејќи ги меѓународните заложби за одржливо користење на природните ресурси иницирани 
на самитот во Рио 1992; зголемената загриженост на општеството за негативните ефекти 
предизвикани од климатските промени; барањата за заштита на животната средина; имајќи за 
цел примената на критериумите за одржливо стопанисување и управување со шумите (ОСШ) 
кои беа прифатени на Министерската конференција за заштита на шумите во Европа (MCPFE) во 
Лисабон 1998 година, Советот за одржливо стопанисување со шумите во Република Македонија 
(Совет за ОСШ) го објавува почетокот на процесот за изработка на критериуми и индикатори 
за ОСШ според барањата на PEFC.     
 
Националните тела за управување со PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) 
систем за сертификација на шумите во Словенија, Северна Македонија и Босна и Херцеговина 
започнуваат со развој на PEFC регионален систем за сертификација на шумите во кој ќе бидат 
вклучени и националните стандарди за одржливо стопанисување со шумите (ОСШ) по PEFC. 
PEFC е најголемиот систем за сертификација на шумите во светот. Повеќе од 325 милиони 
хектари шума и повеќе од 750.000 сопственици на шуми се сертифицирани по овој систем.   
 
Секој од националните стандарди за ОСШ во Словенија, Северна Македонија и Босна и 
Херцеговина ќе биде во согласност со глобалниот стандард на PEFC 1003:2018, како и со 
постојната законска рамка која се однесува на стопанисување со шумите во земјата. Содржината 
на националниот стандард за ОСШ е специфичен за секоја земја учесничка во регионалниот 
стандард.   
 
Процесот на донесување на регионален стандард ќе се одвива во неколку фази:  
 

 Ажурирање на листата на засегнати страни  
 Јавна објава на процесот  
 Покана за заинтересираните засегнати страни да се вклучат во процесот  
 Дефинирање на составот на работната група 
 Работни сесии за дискусија по предложениот нацрт Стандард за ОСШ  
 Прва јавна консултација за содржината на нацрт Стандардот за ОСШ во траење од 60 

дена и ревизија на примените коментари и предлози  
 Втора јавна консултација на нацрт Стандардот за ОСШ во траење од 30 дена 
 Градење на консензус за содржината на Стандардот за ОСШ во рамки на работната 

група  
 Прифаќање на финалната верзија на Стандардот за ОСШ од страна на Националното 

тело за управување со PEFC 
 
Целокупниот процес на донесување на стандардот за ОСШ, до негово поднесување на 
одобрување пред PEFC Council се очекува да трае до крајот на 2020 година. Процесот на 
проверки и консултации од страна на PEFC Council до признавање на регионалниот стандард се 
очекува да заврши есента 2021 година.  
 



Подготовката на стандардот ќе биде јавен процес и ќе се одвива според правилата и 
процедурите опишани во документот Процедури за развој и ревизија на стандарди. 
Документот е достапен на веб страната: https://pefc.mk/documents/  
 
Прашања и забелешки поврзани со содржината на Процедури за развој и ревизија на 
стандарди или во врска со самиот процес може да се поставуваат по електронски пат на email: 
pefcmk@gmail.com или saso.petrovski@cnvp-eu.org .  
 

За таа цел, Советот за ОСШ ги повикува засегнатите страни да се вклучат 
во процесот на изработка на национални стандарди за ОСШ преку 
номинирање на свои претставници во работната група. Номинациите на 
претставници на членови во работна група се примаат до 31.05.2020.  
 
Составот на работната група го одобрува Советот за ОСШ на база на пристигнатите номинации 
и профилите на номинираните лица, во согласност со процедурата 5.2.2 од Процедури за развој 
и ревизија на стандарди.  
 
Работната група се очекува да работи на усвојување на нацрт Стандардите за ОСШ во текот на 
месец јуни и јули. Средбите се планира да се одржуваат во работен ден во траење од по неколку 
часови. Средбите ќе се организираат до усвојување на содржината на стандардот од работната 
група, а самата содржина на стандардот реално може да се издискутира и усвои на 4-6 средби.   
 
За повеќе информации можете да се јавите и на телефонскиот број 071 292 004.   
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