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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Врз основа на член 23 став (5) од Законот за заштита на природата (“Службен весник на 

Република Македонија ”бр.67/04,14/06 и 84/07), министерот за животна средина и 
просторно планирање, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ И 
ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА, ГАБИ И ЖИВОТНИ И НИВНИТЕ 

ДЕЛОВИ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на дозвола 

за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови 
и формата и содржината на дозволата за собирање на засегнати и заштитени диви видови 
растенија, габи и животни и нивните делови, и начинот и постапката за издавање на дозволата. 

 
Член 2 

(1) Формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за собирање на 
засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови (во 
понатамошниот текст: барање) се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Формата и содржината на образецот на дозволата за издавање на дозвола за 
собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните 
делови (во понатамошниот текст: дозвола) се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Барањето се доставува до Министерството за животна средина и просторно 
планирање – Управа за животна средина.  

(2) Кон барањето се приложуваат копии од претходни дозволи за собирање, доколку ги 
има. 

(3) Доколку се бара дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови 
растенија, габи и животни и нивните делови на земјиште или шума којашто е во приватна 
сопственост кон барањето се доставува и согласност за собирањето од сопственикот на 
земјиштето или шумата. 

(4) Во случај кога се бара дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови 
растенија, габи и животни и нивните делови во заштитено подрачје, Управата за животна 
средина 5 дена од денот на приемот на барањето доставува копија од барањето до 
субјектот кој управува со заштитеното подрачје. 

(5) Субјектот од став (4)  на овој член најдоцна 15 дена од денот на приемот на 
барањето доставува мислење до Управата за животна средина во кое дава оценка за тоа 
дали во планот и годишните програми за управување со заштитеното подрачје за 
управување на заштитеното подрачје не е забрането собирањето на бараните диви видови 
растенија, габи и животни и нивните делови.   
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Член 4 
(1) Управата за животна средина во постапката за издавање на дозволата го оценува 

собирањето на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните 
делови земајќи ги во предвид следното:  

1) Дали собирањето на засегнатите и заштитените диви видови растенија, габи и 
животни и нивните делови се врши со користење на технички средства коишто не ги 
оштетуваат или уништуваат примероците од одреден вид, односно нивните живеалишта. 

 2) Дали собирањето на засегнатите и заштитените диви видови габи и нивните делови 
се врши на начин што: 

- се собираат само плодоносните тела (со увртување), исклучиво со нож за да не се 
оштети мицелиумот и во амбалажа која овозможува вентилација заради расејување на 
спорите; 

- не се користат алатки кои можат да го уништат мицелиумот и стаништето. 
- не се собира: 
а) мицелиумот на габите;  
б) млади плодни тела кои сеуште не спорулирале;  
в) стари плодни тела со мала употребна вредност, а богати со спори;  
г) единки од видовите вргањ, буковка, јајчарка ако пречникот на капата е помал од 4см;  
д) единки од видовите лисичарки освен реткиот вариетет аметистна лисичарка, 

шампињони и црна труба ако пречникот на капата е помал од 2см;  
ѓ) стари и болни примероци.  
- собирањето на ретки видови подземни габи (тартуфи) се врши само со помош на еден 

трениран пес или други животински видови во текот на денот.. Ископување на габите се врши 
само на местото на наоѓање, а дупките настанати со ископувањето се полнат со ископаната 
земја, со затрупување на трулите и цврливи примероци. 

3) Дали при собирањето на загрозени видови лишаи се оштетува кората на стеблото од 
кое се врши собирањето. 

4) Дали собирањето на засегнатите диви видови растенија и нивните делови се врши во 
оптимална фаза на вегетативниот развој за користење, а кај видовите од кои се користат 
подземните органи, дали се остава делот на подземниот орган во земјата со вегетативната 
пупка. 

5) Дали не се врши: 
- корнење или оштетување на подземните органи (корен, ризом и др.) кај видовите од 

кои се користат надземните органи, односно делови; 
- кршење на стебла и гранки од дрва и жбунови при собирање на плодови, цветови или 

листови и нанесување друг вид на штета на односниот вид; 
- собирање во близина на прометни сообраќајници, индустриски компелкси и на 

депонии; 
- собирање на повеќе од две третини од единките на местото на собирање. 
6) Дали во случај на собирање на корени и луковици 80% од постојната популација се 

остава недопрена; 
7) Дали во случај на собирање на листови, 70% од листовите на растението се оставаат; 
8) Дали во случај на собирање на цветови 30% од цветовите на секое растение и 20% од 

цветовите на растителната популација се оставаат недопрени; 
9) Дали во случај на собирање на семиња 30% од нив треба да се остават за 

размножување.; 
10) Дали во случај на собирање на плодови 20% од нив треба да се остават за 

размножување, и 
11) Дали во собирањето се користат стапици, гребла или други алатки кои можат да го 

уништат видот или неселективно да го заробат видот.  
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Член 5 
(1) Управата за животна средина нема да даде позитивно мислење за издавање на 

дозволата доколку оцени дека собирањето се однесува на: 
1. ракови помали од 70мм; 
2. полжави чија ширина на куќичката е помала од 35мм; 
3. жаба чија тежина е помала од 50гр; 
4. медицинска пијавица; 
5. блатна речна школка; 
6. блатна водна желка; 
7. јагула. 
(2) По исклучок од став (1) точки 2 и 3 на овој член, дозвола за собирање на полжави 

може да се издаде само доколку се собираат во периодот од 1 јуни до 1 октомври, на жаби 
само доколку се собираат во периодот  од 1 јуни до 1 септември, а на ракови само доколку 
се собираат во периодот од 1 јуни до 30 септември. 

 
Член 6 

Управата за животна средина ќе даде позитивно мислење за издавање на дозволата за 
собирање на засегнати диви видови растенија, габи и животни и нивните делови кои се 
собираат во комерцијални цели само доколку врз основа на претходна оценка на 
состојбата на видовите и мислење добиено од научни и стручни организации за густината 
на популацијата на загрозените видови растенија, габи и животни во природните 
живеалишта, се констатира дека собирањето нема да ја наруши популацијата на видовите.  

  
Член 7 

 (1) Врз основа на оценката од член 4, 5 и 6 на овој правилник и мислењето од член 3 став 
(5) на овој правилник, Управата за животна средина изготвува позитивно или негативно 
мислење за издавање на дозволата, како и предлог на дозволата или решение со кое се одбива 
барањето за издавање на дозволата што ги доставува до министерот за животна средина и 
просторно планирање, најдоцна 60 дена од денот на добивањето на барањето. 

(2) Во случаите од член 3 став (4) на овој правилник Управата за животна средина една 
копија од дозволата доставува на субјектот кој е задолжен да управува со заштитеното 
подрачје.  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 07-6603/1                 Министер за животна 
31 јули 2009 година                   средина и просторно 
          Скопје                            планирање, 

             д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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