
 

ЈУНП Маврово - Маврови Анови | Општина Маврово и Ростуше |                                                   
Контакт телефони: 042 489 019; 042 489 505- (факс) | Е-маил: 

npmavrovo@npmavrovo.org.mk|  
1 

 

ДО: Ј.У.Н.П. „МАВРОВО“, Маврови Анови 

БАРАЊЕ 

За склучување “Договор за откуп на други шумски производи  
преку откупни пунктови“ 

 

I. Податоци за подносителот на барањето 

1. Назив на правното лице  

2. Седиште   

3.  Адреса /пфах  

4.  Управител  

5. Телефон/факс/ Е-меил  

6. Централен собирен магацин  

7. Одговорно  лице   

8. Телефон/факс/е-меил  

II.  Откупни пунктови  (локација) Одговорно лице Телефон  

1.    

2.    

3.    

III.  Транспортни средства 
(регистрација на возоло) 

Одговорно лице Телефон 

1.    

2.    

3.    

 

Во прилог на барањето поднесени документи: 

- Образец  тековна состојба,  

- Позитивна финансиска состојба  

- Спогодба за вршење на дејност  

 

Датум и место        М.П.         Подносител  на барањето 

______________             ________________________ 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОТКУП НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

 Ј.У.Н.П. “МАВРОВО”  ВО 2022 ГОДИНА (1/2) 

Со цел непречено функционирање на пазарниот механизам од една страна, како и 

обезбедување на потребната заштита на биодиверзитетот на НП Маврово, како и 

осигурување на прилив од дополнителни извори на приходи за локалното население, 

ЈУ НП „Маврово“ го предложи моделот за организација на откупот на други шумски 

производи во 2022 година со следните клучни карактеристики: 

1. ЈУ НП „Маврово“ го дефинира бројот и локацијата на откупните пунктови на 
територијата на Националниот парк, како и регионот за собирање којшто потпаѓа 
под соодветниот откупен пункт; 

2. ЈУ НП „Маврово“ е одговорна за создавањето на потребната инфраструктура за 
воспоставување на откупните пунктови на избраните локации; 

3. ЈУ НП „Маврово“ ќе се јави како контролор на процесот, регулатор и монитор на 
откупот на откупните пунктови; 

4. Секој заинтересиран откупувач на други шумски производи од Националниот 
парк Маврово ќе има можност да  поднесе барање за склучување на договор за 
откуп преку откупни пунктови на територијата на ЈУ НП „Маврово“ врз основа на 
правилникот, откако предходно има потпишано  Спогодба за вршење дејност .  

 
Дијаграм на организација на откупот на територијата на НП „Маврово“ 

 
                                                                                                                           Ј.У.Н.П. “Маврово”  
                                                                                                                               Маврови Анови                      

                                        Директор, Самир Ајдини                           
 
                                                                                                                     _________________   М.П.                                                            

 

Се регистрираат во откупните 
пунктови во зависност од местото 

на живеење (имаат право со 1 
пункт) и склучуваат договори со  
кои ЈУ НП има склучено договор

Откупни пунктови на ЈУ НП  (за да 
се избегне долгата процедура за 

регистрација)

Инвеститор, основач и 
регулатор/контролор на 

откупните пунктови + регулативен 
и надзорен орган

ПАЗАР НА ДШП –> Фирми-откупувачи

ЈУ НП 
Маврово

Откупен пункт 1

Собирачи од 
реон 1

Собирачи од 
реон 1

Откупен пункт 2

Собирачи од 
реон 2

Собирачи од 
реон 2

Откупен пункт ...

Собирачи од 
реон ...

Склучуваат договори со ЈУ 
НП и со регистрираните 

собирачите 
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОТКУП НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

Ј.У.Н.П. “МАВРОВО”  ВО 2022 ГОДИНА (2/2) 

Правно лице : __________________________________________________________ 

 

 

1.ОТКУПЕН ПУНКТ : Бр 1   
с.Врбен  

Број на собирачи со  
договор                                         

Вид на ДШП (народно и научно име 
на видот кој се собира) 
 

Дел кој се 
собира 

Планирани 
Количини 
во кг. 

Област на  
собирање 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

2.ОТКУПЕН ПУНКТ : Бр 2 
 с. Пилана – Нистрово – Врбјане   

Број на собирачи со  
договор                                       

Вид на ДШП (народно и научно име 
на видот кој се собира) 
 

Дел кој се 
собира 

Планирани 
Количини  
во кг. 

Област на  
собирање 

1.     

     

     

     

     

     

     

3.ОТКУПЕН ПУНКТ : Бр 3 
с. Јанче  

Број на собирачи со  
договор                                      

Вид на ДШП (народно и научно име 
на видот кој се собира) 
 

Дел кој се 
собира 

Планирани 
Количини  
во кг. 

Област на  
собирање 

1.     

     

     

     

     

     

                                            М.П.                                                          Управител на правното лице: 

                       __________________________ 
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОТКУП 

На вкупни количини други шумски производи (ДШП) 

за 2022 година 

 

 

Правно лице : __________________________________________________________ 

 

Група на ДШП* Количини во 

килограми 

Вредност во 

денари 

група 1  ДШП од шумски видови дрвја   

група 2 билки (херба)   

група 3 диви плодови и бобинки   

група 4 печурки или габи   

група 5 лишаи и мов   

ВКУПНО :   

 

*(Количините на ДШП наведени по групи, треба да се совпаднат со наведените 

податоци од образецот “Организација на откуп на други шумски производи) 

 

 

Датум и место          М.П.                           Управител:  

        _____________                                                                                                  ____________ 



 

  

 


