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ПРЕДГОВОР 

Оваа анализа е спроведена од страна на РЕФОРД - Регионален центар за 

шумарство и рурален развој и НЗСПШ – Национално здружение на 

сопственици на приватни шуми, како дел од проектот „Приватни шуми за 

Позитивни Промени во Полошки Плански регион (5П)“, кој е имплементиран 

во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални 

промени“ спроведен од Фондација за развој на локалната заедница – Штип, 

Институт за развој на заедницата – Тетово и Центар за одржлив развој Алка – 

Скопје, со финансиска поддршка од Европската Унија. 

РЕФОРД е насочен кон остварување на поширок општествен интерес за 

поддршка на руралниот развој преку одржливо управување со природните 

ресурси и има за цел да придонесе кон подобро управување со природните 

ресурси преку: Споделување на нови технологии, искуства и работни методи; 

Зголемување и зајакнување на свеста, социјалната и економската моќ на 

руралното население; Сите други активности кои можат да помогнат во 

постигнување на целта. 

Во досегашното работење РЕФОРД има  делувано во полето на одржливо 

управување со комунални и приватни шуми, руралниот развој во овие 

заедници и нивните сродни активности. Преку остварување на добра соработка 

и застапување на  интересите на сопствениците на приватни и комунални 

шуми, оформена е Балканска  мрежа под капата на РЕФОРД во која членуваат  

Национални здруженија на соспственици на приватни и комунални шуми од 

регионот. 

 Преку , професионална и стручна обука за сопственици и корисници на 

приватни и комунални шуми, истите се прва генерација сопственици во 

нашиот регион кои добиваат професионална обука во нивните области на 

интерес.   

 

Со цел РЕФОРД да им помогне во зајакнување на капацитетите за 

застапување на интересите на сопствениците на приватни шуми и утврдување 

на моменталната соработка со локалната самоуправа во Пелагонистиот регион 

направена е оваа анализа во соработка со НЗСПШ.  
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ВОВЕД 

 

 Приватните шуми зафаќаат 10% од вкупната површина под шума во 

Република Северна Македонија и околу 60 000 сопственици на приватни 

шуми.НЗ Приватни Шуми уште од 1998 година делува во Македонија на 

национално ниво, но се уште има региони во Македонија каде не е 

воспоставена структура на локално ниво, како што е тоа Полошкиот регион. Во 

овој регион повеќе од 20% од шумските ресурси се во приватна сопственост, 

СПШ поради незапознаеноста со нивните права и можностите за учество во 

носењето на одлуки и креирање на политики, како и нивна недоверба во 

институциите  се пасивни за здружува 

 За организирање и вклучување на сопствениците на приватни шуми од 

Полошкиот регион во структурите на НЗСПШ преку развој на механизам за 

соработка на локалната самоуправа и давање на придонес за поголемо 

внимание кон зачувувањето на шумските ресурси како богатство кое покрај 

економски бенефит носи и далеку поголеми користи за целото општество, се 

спроведува проектот „Приватни шуми за Позитивни Промени во Полошки 

Плански регион (5П)“ 

 Главна цел на проектот е , зголемена вклученост на локалните граѓански 

организации во процесите на донесување на одлуки на локално ниво заради 

зачувување на шумските ресурси и нивните екосистемски услуги во Полошкиот 

регион. 

 Оваа цел ќе доведе до следните резултати:   

 Идентификувана моментална соработка помеѓу СПШ и 

локални/национални институции.  

 Формиран општински огранок на сопственици на приватни шуми од 

Врапчиште, Теарце и Јегуновце во рамките на ЗГ Приватни Шуми за 

зедничко делување во области кои се од интерес на СПШ и пошироката 

општествена заедница.  

 Зголемено знаење на СПШ за своите права и одговорности за учеството 

во крирањето на политики и носење на одлуки на локално ниво. 

 Воспоставена соработка и одговорност помеѓу сопствениците на 

приватни шуми и локалните самоуправи во Полошкиот плански регион. 

 За идентификување на моменталната состојба и степен на соработка 

помеѓу локалната самоуправа и сопствениците на приватни шуми од 

Врапчиште, Маврово и Ростуше, Теарце и Јегуновце подготвена е оваа анализа. 

Податоците за истата се собрани преку два прашалника, еден прашалник 

наменет за СПШ, а другиот за ЛС. Прашалниците, беа доставени доизработен 

краток прашалник кој беше доставен до општините, месните заедници и СПШ.  

Преку истиот се утврдија главните предизвици со кои се соочува локалната 

самоуправа и СПШ во нивната меѓусебна соработка и комуникација, а кои се  
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настојува да се надминат во понатамошните фази при реализирањето на 

проектот. 

 Резултатите во анализата ќе бидат изразени во проценти. 
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Резултати од анкетниот прашалник спроведен за сопствениците на 

приватни шуми 

1. Иако со проектните активности сакавме да имаме родоова еднаквост, за 

жал резултатите покажаа дека шумарството е сеуште традиционален 

сектор. На Графиконот 1 за полова структура може да се забележи дека 

сите исптаници биле од или 100% се припадници на машкиот пол.  

 
Графикон 1 : Пол 

 

2. Со анализа на Графикон 2 каде се прикажни податоците од возрастната 

структура може да се забележи дека 59% од испитанците се на возраст  

помеѓу 51-70 год., потоа 29% се на возраст од 31-50 год., 10% - помеѓу 21-

30 год., 2% над 70 год., а ниту еден сопственик на приватна шума нема во 

граници помеѓу 18-20 години. 

 

 

Графикон 2: Возрастна структура 
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3. Од  3-8 членови на домиќинство сочинуваат 86% од испитаниците и тоа 

по 43% 3 до 4 члена во домаќинство, исто така 43% се и 5-8 члена на 

домаќинство, 2% се само со 1 член во домаќинство, 8% имаат 2 члена во 

домаќинството, 4% имаат 9 и повеќе членови. 

 

 

Графикон 3: Членови на домаќинство 

4. Од анкетираните според местото на живеење, најголем дел беа од 

Маврово и Ростушре со 37%, потоа 29% од испитаниците се од Врапчиште, 

додека 18% беа од Теарце и 16 % од Јегуновце. 

 
 

                  Графикон 4: Место на живеење 
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5. На прашањето за основно занимање на испитаниците може да се види 

дека 27% одговориле дека се занимааваат со земјоделство, 18% се 

вработени во приватниот сектор, 22% се пензионер, 16% имаат друго, 9% 

со шумарство, 6% се дел од владин сектор (јавна и државна 

администрацја) и 2% се занимаваат со туризам.  

 

 

Графикон 5: Занимање 

 

6. Полошкиот плански регион се води како еден од најдобрите земјоделски 

регионо во државава, познат по производство на пченица, па така и 

очекувани беа резулатите дека 35% од населението од овие општини 

главен извор на приходи е земјоделството, 23% од лицата се во пензија па 

тоа е главен извор на приходи, 14% од нив се занимаваат со 

трговија/приватен бизнис, 12% главен извор им е  Јавна/Државна 

администрација, на 6% главен извор им е шумарство, 2%  се занимаваат 

со туризамот, а додека 8% навеле дека имаат други извори на приходи. 
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Графикон 6: Главни приходи во домаќинството 

 

7. Нивото на образование кај најголемиот дел од анкетираните скоро 2/3 

или 65% се изјасниле дека имаат завршено средно образование, основно и 

помалку од основно имаат завршено 19%, вишо образование има 

завршено 4%, а додека високо образование имаат завршено 13%. 

 

 
 

Графикон 7: Образование 
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8. Интересен е податокот дека дури 42.85% од испитаниците не знаат точно 

која е големината на нивната шума.  

 

9. На Графиконот 8 кој се однесува за поседување на документ за 

сопственост на својата шума голем дел скоро 4/5 или 88% од 

анкетираните се изјаснија дека имаат поседовен/имотен лист, 14% дека 

имаат тапија, а 4% дека имаат само докумаент од оставинска постапка. 

 

 

Графикон 8: Документ за сопственост 

 

10. По малку загрижувачки е податокот дека 73% од испитаниците имаат 

шума во незавршена постапка за денационализација. Што индицира на 

големи проблеми со кои се соучуваат сопствениците на приватни шуми во 

државава.  

 

11. Покрај податокот дека најголем дел од приходите на домаќинствата се од 

земјоделство на прашањето бр. 11 за пренамена на земјоделско земјиште 

во шума 51% од населението се изјасни дека доколку има земјоделско 

земјиште сака да го пренамени во шума, а 49% дадоа одговор дека не 

сакаат. 
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Графикон 9: Пренамена на земјоделско земјиште во шума 

12. Постои голема неинформираност на сопствениците на приватни шуми за 

стопансувањето (менаџирањето) на приватните шуми. Анализата покажа 

дека дури 88% од анкетираните не знаат што е план за стопанисување со 

шумите и што содржи истиот т.е. која е неговата содржина и намена. 

 

 

Графикон 10: Менаџмент план 

 

13. Очекувано е дека најважен производ од приватна шума е дрвото за што се 

изјасниле скоро 92% од исптаниците, додека другите производи ги 

употребуваат значително помалку: техничко дрво користат 20%, селска 

граѓа – 18%, колци – 16%, медицински и ароматични растенија – 10%,  
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шумски плодови – 18%, печурки – 16%, трева и листинец за добитог – 

12%. Ова прашање има можност за повеќе одговори. 

 

 

Графикон 11: Производи од шума 

 

14. На прашањето дали некој од локалната самоуправа ги прашал за 

потребите поврзани со стопанисување со шумата со „Не“ одговорија дури 96%. 

 

 

Графикон 12: Соработка со локална самоуправа  
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15. Па според претходното прашање оценката за соработката помеѓу 

сопствениците на приватни шуми и локалната самоуправа беше следната: 

72% - 1, 10% - 2, 6% - 3, 12% - 4 и 2% - 5. 

 

 
Графикон 13: Соработка локална самоуправа СПШ 

 

16. Интересен е одговорот на прашањето 16 за тоа дали имаат слушнато за 

Националното Здружение на Сопственици на Приватни Шуми (НЗСПШ) 

каде 76% од анкетираните одговорија дека не слушнале никогаш за 

здрушението на сопственици на приватни шуми.  

 

 
 

Графикон 14: НЗСПШ   
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17. Од останатите 24% кои слушнале за НЗСПШ, 90% се веќе членови на 

НЗСПШ.  

 
Графикон 15: Дали сте член на НЗСПШ 

 

18. Кога се во прашање активностите на здружението, најголем број од 

испитаниците одговорија дека незнаат ништо или 45%, 35% се изјасниле 

дека го претставуваат и застапуваат приватното шумарство, за лобирање 

за примени и подобрување на приватните шуми – 12%, информации за 

сопствеиците на приватните шуми – 12% и за едукација и тренинг 

практики – 10%. 

 

 

Графикон 16: Активности на НЗСПШ 
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19. На Графикон 17 се преставени одговорите за потребите на сопственицте 

на приватни шуми од Полошкиот плански регион т.е. на која 

проблематика/ тема имаат потреба од дополнителни обуки, тренинзи.  

Најголем број односно 41% од населението има потреба и интерес за 

услуги поврзани со планирање, 16% имаат потреба за шумски операции, 

за пазар на дрво – 20%, за правни совети – 29%, за информации – 33%, за 

едукација и тренинг – 10%, за подготовка на програми за пошумување – 

12% и за помош при набавка на садници – 18%. 

 
Графикон 17: Потреба од услуги и интерес 

 

20. Од горе споменатите услуги, 43% од анкетираните мислат дека истите 

треба да ги дава Националното здружение за сопственици на приватни 

шуми, 29% - ЈП Македонски шуми, 24% - локалната самоуправа и само 

4% - приватни компании.  

 
Графикон 18: Институција релевантна за тие услуги 
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21. Кога станува збор за членарината, 63% од анкетираните мисли дека треба 

да остане како што е, односно 200 денари на годишно ниво, 10% мислат 

дека таа треба да е повисока, 6% - дека треба да биде пониска и 18% дека 

воопшто не треба да се плаќа членарина. 

 

 
Графикон 19: Чланарина 

 

22. Како главни проблеми со сопствената шума беа наведени: дивата сеча, 

плаќањето на висока такса за сеча во сопствена шума, легализацијата и 

вадењето на геодетски елаборат, нерегулирани имотни прашања, 

неозначени приватни шуми и сл. 
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Резултати од анкетниот прашалник спроведен локалната 

самоуправа 

1. Од вкупниот број на испитаници од локалните самоуправи во општините 

Маврово и Ростуше, Теарце, Јегуновце и Врапчипте, 94% беа 

припадници на машкиот пол. 

 
 

Графикон 2о: Пол 

 

2. Најзастапена возрасна граница на вработените во локалните самоуправи 

беше помеѓу 51-70 години, односно 47%, потоа 29% помеѓу 31-50 год. и 

24% од 21-30 години. 

 
 

Графикон 21: Возрастна структура 
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3. Во анкетирањето беа вклучени по 10 лица од локалнате самоуправи од 

општините Маврово и Ростуше, Врапчиште, Теарце и Јегуновце 

4. Само 18% од анкетираните вработени имаат дополнителен приход, и тоа 

12% од земјоделство и 6% од шумарство. 

 
 

Графикон 22: Дополнителни извори 

 

5. 76% од вработените анкетирани се со високо образование, 18% со средно 

и 6 % со вишо образование. 

 

Графикон 23: Образование 
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6. Никој од анкетираните во локалните самоуправа не знае колкава е 

површината под шума во нивната општина 

7. Никој од анкетираните не знае колкав процент од шумата во нивната 

општина е во приватна сопственост  

8. На прашањето каков документ за сопственост има населението во 

општината, 59% одговорија – имотен/поседовен лист, 23% - тапија (стар 

документ) и 18% - документ во оставинска постапка. 

 

Графикон 24: Документ за сопственост 

 

9. 88% од анкетираните вработени во локалните самоуправи незнаат дали 

има шума во незавршена постапка за денационализација во нивната 

општина, а 12% мислат дека веќе нема. 

 
 

Графикон 25: Процес на денационализација 
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10. 76% од анкетираните лица вработени во локалните самоуправи не знаат 

што е тоа план за стопанисување со шумите и што содржи тој. 

 
 

Графикон 26:  Менаџмент план 

 

11. Само 6% од анкетираните некогаш ги контактирале и прашале 

сопствениците на приватни шуми какви се  нивните потреби за 

стопанисување со шумата. 

 

Графикон 27: Услуги за СПШ за менаџмент плановите 
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12. Само 12% од испитаниците одговорија позитивно на прашањето дали 

некогаш сопствениците на приватна шума се обратиле за помош во 

општината поврзана со нивната шума. 

 

Графикон 28: Барање на помош од СПШ  

 

13. За моменталната соработката помеѓу локалната самоуправа и 

сопствениците на приватни шуми се добиени следниве оценки: 18% - 1, 

53% - 2 и 29% - 3.  

 

Графикон 29: Соработка со СПШ 
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14. 18% од вработените во локалната самоуправа кои што беа анкетирани 

слушнале за националното здружение на сопственици на приватни 

шуми. 

 

Графикон 30: НЗСПШ 
 

15. Ниту еден од анкетираните не е член на здружението. 

16. На прашањето за кои услуги мислите дека сопствениците имаат потреба 

и интерес ги добивме следниве одговори: планирање – 47%, пазар на 

дрво – 41%, правни совети – 6%, информации – 29%, едукација и тренинг 

– 35%, подготовка на програми за пошумивање – 41%, помош при 

набавка на садници – 59%. Интересно е дека ниту еден не се изјаси за 

услуги поврзани со шумски операции. 

 

Графикон 31: Интерес и услуги за СПШ 
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17. Врз основ на претходнот прашање, горе споменатите услуги, според 

анкетираните лица од локалните самоуправи треба да ги обезбеди: 65% - 

ЈП Македонски шуми, 12% - НЗСПШ, и 35% - локалната самоуправа.  

 

Графикон 32: Релевнатна инстиуција за интерес на СПШ 

18. Како главни проблеми поврзани со сопствениците на приватни шуми во 

општините, од анкетираните лица вработени во локалната самоуправа 

беа наведени: неконтролирана и дива сеча, нерегулирана сопственост, 

упростување на документацијата потребна за легализација, сеча и сл. 
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Анекс 1. Анкетниот прашалник за Сопствници на приватни шуми   

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

 за идентификација на моменталната состојба и степен на 
соработка помеѓу локалната самоуправа и СПШ  

 

Проектот „Приватни шуми за Позитивни Промени во Полошки Плански 

регион (5П)“ е имплементиран во рамки на проектот „Силни граѓански организации за 

позитивни социјални промени“ спроведен од Фондација за развој на локалната 

заедница – Штип, Институт за развој на заедницата – Тетово и Центар за одржлив 

развој Алка – Скопје, со финансиска поддршка од Европската Унија.  

Проектот има за цел, зголемена вклученост на локалните граѓански 

организации во процесите на донесување на одлуки на локално ниво заради 

зачувување на шумските ресурси и нивните екосистемски услуги во Полошкиот 

регион. 

Овој прашалник е анонимен и се спроведува со цел да ја идентификува 

моменталната состојба и степен на соработка помеѓу локалната самоуправа и 

Сопствениците на приватни шуми (СПШ) и главните предизвици во нивната 

меѓусебна соработка и комуникација, од Врапчиште, Маврово и Ростуше, Теарце и 

Јегуновце.  

 

 А) ПОДАТОЦИ ЗА АНКЕТИРАНИОТ 
 

1. Пол:   

о   машки    о   женски 

2. Возраст 

  о   18 – 20 години 

  о   21 – 30 години 

  о   31 – 50 години 

  о   51 – 70 години 

  о   Над 70 години 

3. Членови на домаќинство 

  о   1 

  о   2 

  о   3 – 4  

  о   5 – 8 

  о   9 и повеќе 

4. Место на живеење (можни се и двата одговора) 

  о   Село (наведете) _____________ 

  о   Град (наведете) _____________ 
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5. Кое е Вашето основно занимање?  

  о   Земјоделство 

  о   Шумарство 

  о   Туризам 

  о   Приватен сектор (бизнис) (наведете) _____________ 

  о   Владин сектор (наведете) _____________ 

  о   Пензионер 

о   Друго (наведете) _____________ 

6. Кои се главните извори на приходи во Вашето домаќинство? 

  о   Земјоделство 

  о   Шумарство 

  о   Туризам 

  о   Трговија / Бизнис (приватен) 

  о   Јавна / Државна  администрација  

о   Пензија 

  о   Друго (наведете) _____________ 

7. Ниво на образование? 

  о   Помалку од основно и основно образование 

  о   Средно образование 

  о   Вишо образование 

  о   Високо образование 

  о   Друго 

 

Б) ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИВАТНИ ШУМИ 

 

8. Која е вкупната големина на шумата што ја имате во сопственост? 

  о   Наведете во ха: ______  o   Не знае 

9. Каков документ за сопственост имате? 

o  Имотен/поседовен лист    o Тапија (стар документ)  o Документ од оставинска 

постапка 
 

10. Дали имате шума во незавршена постапка за денационализација? 

  o   Да, во ха: _______  o   Немам 

11. Доколку имате земјоделско земјиште дали би сакале да го пренамените во шума? 

  o   Да     o   Не  

12. Дали знаете што е план за стопанисување со шумите и што тој содржи? 

  o   Да     o   Не 
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13. Кои производи ги добивате од шумата? (За лична потреба / продажба) 

                 Лична потреба      Продажба 

 Огревно дрво      o   o 

 Техничко дрво     o   o 

 Селска граѓа      o   o 

 Колци       o   o 

 Медицински и ароматични растенија  o   o 

 Шумски плодови     o   o 

 Печурки      o   o 

 Трева и листинец за добиток   o   o 

 Друго (наведете) _____________  o   o 

 

14. Дали некој од Локалната самоуправа Ве прашал какви се Вашите потреби за 

стопанисување со Вашата шуми? 

  o   Да     o   Не 

Ако Да: Дали е постапено по Вашите сугестии? _____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

15.  Како ја оценувате моменталната состојба на соработката помеѓу Вас и Локалната 

самоуправа? (на скала од 1 – 5 каде 1 – многу лоша соработка, 2 – лоша сорабтка, 3 – 

ни  лоша ни добра соработка, 4 – добра соработка, 5 – многу добра соработка) 
 

o   1  o  2  o   3  o   4  o  5 

 

 В) НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ НА СОПСТВЕНИЦИ НА ПРИВАТНИ 

ШУМИ (НЗСПШ) 

 

16. Дали сте слушнале за здружението на приватни шуми (НЗСПШ)? 

  o   Да     o   Не 

17. Дали сте член на здружението на приватни шуми (НЗСПШ)? 

  o   Да     o   Не 

18. Што знаете за активностите на здружението на приватни шуми (НЗСПШ)?  

 o   Го претставуваат приватното шумарство во Република Македонија  

 o   Лобираат за промени и подобрувања во приватните шуми   

 o   Им даваат информации на сопствениците на приватните шуми  

 o   Едукација и тренинг практики во приватните шуми    

 o   Друго (наведете) _______________________________________ 

 o   Ништо        

19. За кои услуги имате потреба и интерес? (може и повеќе) 

  o   Планирање 
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  o   Шумски операции 

  o   Пазар на дрво 

  o   Правни совети 

  o   Информации 

  o   Едукација и тренинг 

  o   Подготовка на програми за пошумување 

  o   Помош при набавка на садници 

20. Според Вас кој треба да ги дава гореспоменатите услуги? 

  o   Јавното претпријатие Македонски шуми 

  o   Здружението на приватни шуми (НЗСПШ) 

  o   Приватни компании 

  o   Локална Самоуправа (Општината) 

  o   Друго (наведете) _____________________ 

21. Дали мислите дека членовите на НЗСПШ треба да плаќаат членарина што во 

мометот изнесува 200 денари годишно?  

  o   Да, како што е 

  o   Да, повисока 

  o   Да, пониска 

  o   Не 

22. Кој е најголем проблем поврзан со Вашата приватна шума? (ако го има) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ви благодариме на соработката. 

 

 

 

 

Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За 

содржината на овој документ целосно е одговорен Регионалниот центар за шумарство 

и рурален развој - РЕФОРД и во никој случај не ги рефлектира ставовите на 

Европската Унија. 
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Анекс 2. Анкетниот прашалник за Локална самоуправа 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

 за идентификација на моменталната состојба и степен на 
соработка помеѓу локалната самоуправа и СПШ  

Проектот „Приватни шуми за Позитивни Промени во Полошки Плански 

регион (5П)“ е имплементиран во рамки на проектот „Силни граѓански организации за 

позитивни социјални промени“ спроведен од Фондација за развој на локалната 

заедница – Штип, Институт за развој на заедницата – Тетово и Центар за одржлив 

развој Алка – Скопје, со финансиска поддршка од Европската Унија.  

Проектот има за цел, зголемена вклученост на локалните граѓански 

организации во процесите на донесување на одлуки на локално ниво заради 

зачувување на шумските ресурси и нивните екосистемски услуги во Полошкиот 

регион. 

Овој прашалник е анонимен и се спроведува со цел да ја идентификува 

моменталната состојба и степен на соработка помеѓу локалната самоуправа и 

Сопствениците на приватни шуми (СПШ) и главните предизвици во нивната 

меѓусебна соработка и комуникација, од Врапчиште, Маврово и Ростуше, Теарце и 

Јегуновце.  

 

 А) ПОДАТОЦИ ЗА АНКЕТИРАНИОТ 
 

1. Пол:   

о   машки    о   женски 

2. Возраст 

  о   18 – 20  години 

  о   21 – 30 години 

  о   31 – 50 години 

  о   51 – 70 години 

  о   Над 70 години 

3. Место на живеење (можни се и двата одговора) 

  о   Село (наведете) _____________ 

  о   Град (наведете) _____________ 

4. Дали имате дополнителни извори на приходи од: 

  о   Земјоделство 

  о   Шумарство 

  о   Туризам 

  о   Друго (наведете) _____________ 

5. Ниво на образование? 

  о   Помалку од основно и основно образование 

  о   Средно образование 

  о   Вишо образование 
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  о   Високо образование 

  о   Друго 

   

 Б) ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

  

6. Која е вкупната површина на шуми во Вашата општина?  

  о   Наведете во ха: ______  o   Не знае 

7. Колку проценти од таа шума е во приватна сопственост? 

  о   Наведете во %: ______  o   Не знае 

8. Каков документ за сопственост на шумата  најчесто има населението во Вашата 

општина? 

o  Имотен/поседовен лист    o Тапија (стар документ)  o Документ од оставинска 

постапка 
 

9. Дали има приватна шума во незавршена постапка за денационализација во Вашата 

општина? 

  o   Да, во ха: _______   o   Нема   o   Не знам  

10. Дали знаете што е план за стопанисување со шумите и што тој содржи? 

  o   Да     o   Не 

11. Дали некогаш сте ги контактиралe сопствениците на приватните шуми, какви се 

нивните потреби за стопанисување со шумата? 

  o   Да     o   Не 

12. Дали сопствениците на приватни шуми се обратиле за помош во Вашата опшина 

поврзано за нивната шума?  

  o   Да     o   Не 

Ако Да: (за која намена) __________________________________________ 

__________________________________________________________ 

13.  Како ја оценувате моменталната состојба на соработката помеѓу Вас и Приватните 

сопственици на шуми?  (на скала од 1 – 5  каде 1 – многу лоша соработка, 2 – лоша 

сорабтка, 3 – ни  лоша ни добра соработка, 4 – добра соработка, 5 – многу добра 

соработка) 

o   1  o  2  o   3  o   4  o  5 

14. Според Вас кое поле (интерес) е круцијално за подобрување на соработката со 

сопствениците на приватни шуми? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

  

  

В) НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ НА СОПСТВЕНИЦИ НА ПРИВАТНИ 

ШУМИ (НЗСПШ) 

 

15. Дали сте слушнале за здружението на приватни шуми (НЗСПШ)? 

  o   Да     o   Не 

16. Дали познавате некој што е член на здружението на приватни шуми (НЗСПШ)? 
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  o   Да     o   Не 

17. За какви услуги мислите дека има потреба и интерес кај населението од Вашата 

општина – сопственици на приватни шуми? (може и повеќе) 

  o   Планирање 

  o   Шумски операции 

  o   Пазар на дрво 

  o   Правни совети 

  o   Информации 

  o   Едукација и тренинг 

  o   Подготовка на програми за пошумување 

  o   Помош при набавка на садници 

18. Според Вас кој треба да ги дава гореспоменатите услуги? 

  o   Јавното претпријатие Македонски шуми 

  o   Здружението на приватни шуми (НАСПШ) 

  o   Приватни компании 

  o   Локална Самоуправа (Општината) 

  o   Друго (наведете) _____________________ 

19. Кој е најголем проблем поврзан со шумите во приватна сопственост во Вашата 

општина? (ако го има) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

Ви благодариме на соработката. 

 

 

     

 

Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За 

содржината на овој документ целосно е одговорен Регионалниот центар за шумарство 

и рурален развој - РЕФОРД и во никој случај не ги рефлектира ставовите на 

Европската Унија. 


