
  

 

Врз основа на чл.35 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми 

,,Македонски шуми,, п.о. Скопје, директорот на Јавното претпријатие, го објавува следниот: 

О Г Л А С   бр.2 

За продажба на огревно и техничко дрво  

Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, п.о.Скопје, ги известува 

сите правни лица дека врши продажба на огревно и техничко дрво од сопствено производство по пат на усно и  

јавно наддавање во количини и подружници како следи: 

ПРЕГЛЕД НА ДРВНА МАСА ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
 

I - ОГРЕВНО ДРВО НА ШУМСКИ СКЛАД  - продажбата е деллива по ПШС, ШСЕ, оддел/пододдел 

Р.
бр 

Подружница со ШСЕ  

одде
л   

/подо

дд. 

буково огревно дрво  дабово огревно дрво  

I/II сеченици I/II сеченици 

м3 

Поче-
тна 

цена 
по м3 м3 

Поче-
тна 

цена 
по м3 м3 

Поче-
тна 

цена 
по м3 м3 

Поче-
тна 

цена 
по м3 

1 ПШС Бигла - Д.Хисар                   

  ШСЕ Бигла  107-а 196,00 2.320 248,00 1.700         

  ШСЕ Ставраково 84-а 557,60 2.320 183,30 1.700 136,50 2.420 65,80 1.700 

2 
ПШС Мелешево - 
Берово 

         

 

Малешевски 
Планини-Ратевска 
Река 24-а 200 2.320 60 1.700 

    

3 
ПШС равна Река - 
Пехчево 

         

 
Буковиќ – Бајаз тепе 48-а 347,58 2.320 253,23 1.700 

     

 

II - ДРВНА МАСА НА ПЕНУШКА 

1. ПШС”Бабуна” Велес -  

ШСЕ”Крива круша Тополка” - продажбата не е деллива 

- Оддел/пододдел 26-а, дабово огревно дрво I/II кл. во количина од 2.000м3 со почетна цена  

...............................1.870,00 ден.м3 

ШСЕ”Попадија Крајници”- продажбата не е деллива 

- Оддел/пододдел 65-а, дабово огревно дрво I/II кл. во количина од 30м3 со почетна цена  

...............................1.870,00 ден.м3 

- Оддел/пододдел 65-а, огревно дрво тврди лисјари во количина од 20м3 со почетна цена  

...............................1.570,00 ден.м3 

- Оддел/пододдел 66-а, огревно дрво тврди лисјари во количина од 50м3 со почетна цена  

...............................1.570,00 ден.м3 



  

 

 

2. ПШС”Кожув” Гевгелија – продажбата не е деллива 

ШСЕ”Конска Река”: оддел 12-а 

20 м3 I кл. пилански трупци од бука, со почетна цена ..............  2.950,00 ден/м3 

20 м3 II кл. пилански трупци од бука, со почетна цена .............. 2.500,00 ден/м3 

30 м3 III кл. пилански трупци од бука, со почетна цена ..............2.050,00 ден/м3 

12 м3 I/II кл.огревно дрво од бука со почетна цена .....................1.770,00 ден/м3 

12 м3 сеченици огревно дрво од бука со почетна цена ............... 1.150,00 ден/м3 

 

3. ПШС”Галичица” Охрид - продажбата не е деллива 

ШСЕ”Караорман I” 

- Оддел/пододдел 62 до 95, облотехничко дрво од евла во количина од 300м3 со почетна цена  

...............................1.620,00 ден.м3 

 

ДРВНА МАСА НА ПЕНУШКА ОД ТРАСА - вкупна количина 950 м3, количините не се деливи од 

трите ШСЕ во ПШС”Лопушник” Кичево (автопат Кичево – Охрид) 

ШСЕ”Дреново”: 

- Оддел/пододдел: 1, дабово огревно дрво I/II кл. во количина од 500м3 со почетна цена  

...............................1.870,00 ден.м3 

ШСЕ”Стогово Лопушник”: 

- Оддел/пододдел: 101, дабово огревно дрво I/II кл. во количина од 200м3 со почетна цена  

...............................1.870,00 ден.м3 

- Оддел/пододдел: 105, дабово огревно дрво I/II кл. во количина од 200м3 со почетна цена  

...............................1.870,00 ден.м3 

ШСЕ”Беличка Река Пресека”: 

- Оддел/пододдел: 100, дабово огревно дрво I/II кл. во количина од 50м3 со почетна цена  

...............................1.870,00 ден.м3 

 

III - ОПОЖАРЕНА ДРВНА МАСА 

1. ПШС “Кајмакчалан” Битола  

ШСЕ”Древеник”: 

- Оддел/пододдел: 47-а, 60-а, 62-б, 63-б, 64-б, 65-а, 66-а, 67-а и 68-б опошарено огревно дрво од бука 

во количина од 2.100м3 со почетна цена ....................... 450,00 ден/м3 - продажбата не е деллива 

- Оддел/пододдел: 33-а, 34-б, 36-а, 37-а, 38-б и 39-в опожарено техничко дрво од црн бор во количина 

од 2.000м3 со почетна цена .......................................672,00 ден/м3- продажбата не е деллива 

 

2. ПШС “Липа” Крушево  

ШСЕ”Бирино Селце” - продажбата е деллива по оддел/пододдел 

- Оддел/пододдел: 3-а опожарено огревно дрво (бука, липа, јасика) во количина од 3.990 м3 со 

почетна цена  ........810,00 ден/м3 



  

 

- Оддел/пододдел: 3-б опожарено огревно дрво (бука, липа, јасика) во количина од 135 м3 со почетна 

цена  .......................810,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 6-а опожарено огревно дрво (бука, липа, јасика) во количина од 400 м3 со почетна 

цена  .......................810,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 6-в опожарено огревно дрво (бука, липа, јасика) во количина од 90м3 со почетна 

цена  .......................810,00 ден/м3 

 

3. ПШС “Галичица” Охрид 

ШСЕ”Буково”- продажбата не е деллива 

- Оддел/пододдел: 24-а опожарено техничко дрво од црн бор во количина од 700м3 со почетна  

цена  .................................1.110, 00 ден/м3 

 

4. ПШС “Гoолак” Делчево  

ШСЕ”Драмче Еленин врв” - продажбата е деллива по оддел (заедно техничко и огревно од 

одделот) 

 

- Оддел/пододдел: 17-г опожарено техничко дрво од четинари во количина од 100м3 со почетна цена  

................................784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 17-г опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

400м3 со почетна цена  ................................300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 24-а опожарено техничко дрво од четинари во количина од 200м3 со почетна  

цена  ...............................784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 24-а опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

400м3 со почетна цена  ...............................300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 24-в опожарено техничко дрво од четинари во количина од 100м3 со почетна цена  

...............................784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 24-в опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

300м3 со почетна цена  ...............................300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 25-а опожарено техничко дрво од четинари во количина од 300м3 со почетна цена  

...............................784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 25-а опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

1.000м3 со почетна цена  ...............................300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 25-а опожарено огревно дрво од лисјари во количина од 200м3 со почетна цена  

...............................935,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 26-а опожарено техничко дрво од четинари во количина од 300м3 со почетна цена  

...............................784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 26-а опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

500м3 со почетна цена  ..............................300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 26-а опожарено огревно дрво од лисјари во количина од 150м3 со почетна цена  

..............................935,00 ден/м3 



  

 

- Оддел/пододдел: 27-а опожарено техничко дрво од четинари во количина од 100м3 со почетна 

Цена.............................  784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 27-а опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

500м3 со почетна  

цена .............................. 300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 88-а опожарено техничко дрво од четинари во количина од 200м3 со почетна цена  

..............................784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 88-а опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

500м3 со почетна  

цена ............................. 300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 88-а опожарено огревно дрво од лисјари во количина од 100м3 со почетна цена  

..............................935,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 89-б опожарено техничко дрво од четинари во количина од 400м3 со почетна цена 

..........................  784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 89-б опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

800м3 со почетна цена .........................  300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 89-б опожарено огревно дрво од лисјари во количина од 300м3 со почетна цена 

........................  935,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 90-б опожарено техничко дрво од четинари во количина од 500м3 со почетна цена 

.......................  784,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 90-б опожарено огревно дрво (отпад после сеча) од четинари во количина од 

1.000м3 со почетна цена ........................ 300,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 90-б опожарено огревно дрво од лисјари во количина од 400м3 со почетна цена 

........................ 935,00 ден/м3 

 

 

5. ПШС “Лопушник” Кичево  

ШСЕ”Дреново”- продажбата не е деллива 

- Оддел/пододдел: 6-г опожарено техничко дрво од четинари: 

1.250 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 784,00 ден/м3 

1.250 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.388,00 ден/м3 

250м3 ситнотехничко дрво од бел бор, со почетна цена ................... 1.575,00 ден/м3 

250м3 облотехничко дрво од бел бор со почетна цена ..................... 1.688,00 ден/м3 

 

 

ШСЕ”Маркулија Орел” продажбата не е деллива 

- Оддел/пододдел: 7-а опожарено ситнотехничко дрво од црн бор во количина од 1.604м3 и почетна 

цена ................ 672,00 ден/м3 

 

 

 



  

 

ШСЕ”Буковиќ Вардина”- продажбата е деллива по оддели 

Оддел/пододдел: 15-а опожарено техничко дрво од четинари: продажбата не е деллива 

1.727 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 840,00 ден/м3 

1.000 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.388,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 16-а опожарено техничко дрво од четинари: продажбата не е деллива 

500 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 840,00 ден/м3 

99 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.388,00 ден/м3 

 

6. ПШС “Караџица” Скопје 

ШСЕ”Жеден Матка” продажбата е деллива по оддели 

- Оддел/пододдел: 29-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 2.326 м3 и почетна цена 

................700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 30-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 3.300 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 35-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 3.328 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 73-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 3.141 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 73-б опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 520 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 77-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 1.276 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 84-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 3.089 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 85-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 2.454 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 86-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 2.736 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

- Оддел/пододдел: 87-а опожарено огревно дрво од црн бор во количина од 2.636 м3 и почетна цена 

................ 700,00 ден/м3 

 

 

7. ПШС “Црн бор” Прилеп 

Локалитет с.Небрегово (неуредена површина) продажбата не е деллива 

     699,24 м3 опожарена дрвна маса од црн бор со почетна цена ................ 700,00 ден/м3 

 

 

 

 

 

 



  

 

IV - ДРВНА МАСА ОД СЕНГОИЗВАЛИ И СНЕГОЛОМИ 

1. ПШС “Лопушник” Кичево  

ШСЕ”Буковиќ Вардина” продажбата не е деллива 
8. Оддел/пододдел: 29-а дрвна маса од снегоизвали: 

100 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 1.120,00 ден/м3 

200 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.850,00 ден/м3 

 
  ШСЕ”Маркулија Орел” продажбата не е деллива 

9. Оддел/пододдел: 29-б дрвна маса од снегоизвали: 

25 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 1.120,00 ден/м3 

15 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.850,00 ден/м3 

20 м3 облотехничко дрво од бел бор, со почетна цена ................2.250,00 ден/м3 

10. Оддел/пододдел: 30-б дрвна маса од снегоизвали: 

20 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 1.120,00 ден/м3 

15 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.850,00 ден/м3 

20 м3 облотехничко дрво од бел бор, со почетна цена ................2.250,00 ден/м3 

11. Оддел/пододдел: 30-в дрвна маса од снегоизвали: 

35 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 1.120,00 ден/м3 

50 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.850,00 ден/м3 

      ШСЕ”Дреново” продажбата не е деллива 
12. Оддел/пододдел: 9-а дрвна маса од снегоизвали: 

5 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 1.120,00 ден/м3 

40 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.850,00 ден/м3 

13. Оддел/пододдел: 10-а дрвна маса од снегоизвали: 

5 м3 ситнотехничко дрво од црн бор, со почетна цена .............. 1.120,00 ден/м3 

40 м3 облотехничко дрво од црн бор, со почетна цена ................1.850,00 ден/м3 

 

2. ПШС “Галичица” Охрид –  

ШСЕ”Мазатар”- продажбата не е деллива 
Оддел/пододдел 154-а и 155-а дрвна маса од снегоизвали: 
810 м3  обло и ситнотехничко дрво од бел бор, со почетна цена .............. 2250,00 ден/м3 
90 м3 огревно дрво од бел бор, со почетна цена .........................................700,00 ден/м3 
 

 
Почетната цена на наведените количини е без пресметан ДДВ 
 
Продажбата ќе се изврши по пат на јавно наддавање – лицитација, која ќе се одржи на ден 22.04.2015 

година (среда) со почеток во 11:00 часот во просториите на дирекцијата на јавното претпријатие на ул. Перо 

Наков бр.128 Скопје (зграда на МЗТ Опрема). 

 



  

 

V 

Учесниците во јавното наддавање имаат право да лицитираат за количини според нивните потреби. 

Трошоците за утовар и превоз од место на продажба ги сноси купувачот. 

VI 

Заинтересираните правни лица можат да ги разгледаат количините на огревното дрво и техничкото дрво 

во шумските складови на јавното претпријатие и на лице место во насадите, секој работен ден во текот на 

траењето на јавниот оглас во периодот од 08:00 до 15:00 часот. 

VII 

 Право на учество имаат сите правни лица кои на денот на јавното наддавање ќе презентираат тековна 

состојба, доказ за обезбеден депозит за учество во висина од 10 % од утврдената почетна цена за вкупната 

количина за која се заинтересирани да наддават и документ кои се потврдува дека се усогласени согласно 

одредбите од Законот за шумите, а за позициите бр: II, III и IV купувачите потребно е да поседува Лиценца за 

извршување на шумскокултурни работи или да ангажира лиценцирана фирма. 

Јавното наддавање ќе се одржи и кога ќе се пријави само еден учесник под услов да ја понуди најмалку 

почетната цена. 

                                                                          VIII 

 Приоритет на јавното наддавање ќе имаат оние Заинтересирани правни лица кои ќе понудат најповолна 

понуда за севкупната количина во ШСЕ, за ПШС или за севкупните количини на ЈП Македонски Шуми, при што 

треба да ја прифатат најповолната понуда на лицитацијата.                   

IX 

Депозитот може да се уплати на жиро сметка на ЈП,,Македонски шуми,, п.о. Скопје бр.200000026783244, 

депонент Стопанска банка, АД Скопје, најдоцна до 22.04.2015 година. 

Право за наддавање имаат само учесниците кои навремено до 22.04.2015 година точно во 11 часот ќе 

бидат присутни во салата за усното и јавно наддавање. 

X 

На сите учесници кои не успеале во јавното наддавање ќе им биде вратен уплатениот депозит за 

учество во рок од 5 (пет) работни дена по завршување на јавното наддавање. 

Учесниците во јавното наддавање со себе треба да ја имаат следната документација: 

- Извод од Централен регистар – тековна состојба не постара од 6 месеци  

- Лична карта на управителот, односно заверено полномошно доколку учесник во јавното наддавање 

не е управителот на правното лице  



  

 

- Доказ за уплатен депозит  

- Доказ за регистриран склад  (согласно Законот за шумите) - за купувачи на огревно дрво  

- Доколку заинтересираните купувачи дрвата ќе ги користат за свои лични потреби не е потребно да -

поседува Доказ за регистриран склад (согласно Законот за шумите).  

- Да поседува пилана или да има договор за закуп на пилана, правното лице (кое купило за свои 

потреби) да има договор за вршење на услуги за обраборка – за купувачите на техничко дрво. 

- Доколку заинтересираните купувачи е странска фирма или наше лице кои ќе ја представува 

странската фирма потребно е да се поседува регистрација на фирмата или полномошно.  

 

Напомена: доколку купувачот добие дел од позициите Бр: II, III и IV од Огласот, за склучување на 

Договор за купопродажба треба да поседува Лиценца за извршување на шумскокултурни работи за 

активностите на сечата и дотур или Договор со лиценциран правен субјект за извршување на сеча и 

дотур на купената дрвна маса. 

XI 

Најповолните понудувачи се должни во рок од 5 (пет) дена од денот на заклучувањето на јавното 

наддавање да ја уплатат вкупната цена за дрвниот сортимент за кој ќе наддаваат и склучат договор за 

купопродажба, за договорите со износ над 2.000.000,00 денари плаќањето е на три еднакви месечни рати во рок 

од 60 дена, договорот се склучува со уплатена прва рата, а испораката ќе биде во износ на уплатената сума од 

ратата. 

Сите одредби кои се внесени во огласот во врска со начинот на плаќање и реализација ќе бидат 

имплементирани во договорот. 

XII 

Ако во наведениот рок најповолниот понудувач не изврши уплата на вкупниот износ или одбие да склучи 

договор за купопродажба го губи правото на враќање на депозитот. 

 

Информации на телефон: 072 314 331, 02/580 932  
e-mail: spasen.mihajlovski@mkdsumi.com.mk 
Лице за контакт: Спасен Михајловски 
 
 
Огласот е објавен на WEB страната на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми ,,Македонски шуми,, 
п.о. – Скопје и јавните гласила. 
 
 
 

                                ЈП „Македонски шуми“- п.о.-Скопје  
                                           Д и р е к т о р  
                                       Дипл. правн.  Жарко Караџоски   

 

                                                                                              _______________________________ 


