
Бр.0202 – 272/5 

19.05.2015 година  

Врз основа на Член 51 од Правилникот за внатрешни односи и работењето на Шумарски 

факултет во Скопје во состав на Универзитетот “Св Кирил и Методиј “ во Скопје-пречистен 

текст ( Универзитетски гласник бр.267/2013 ) , Деканатската управа при УКИМ Шумарски 

факулет Скопје на својата 5 (петта) седница одржана на ден 19.05.2015 година ја донесе 

следната : 

О Д Л У К А  

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА УСЛУГИТЕ ОД АПЛИКАТИВНА 

ДЕЈНОСТ КОИ УКИМ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ГИ ДАВА НА СТОПАНСТВОТО , 

СТОПАНСКИТЕ СУБЈЕКТИ  И ПРИВАТНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА  

 

1. USLUGI ZA ZA[TITA NA [UMITE I DRVOTO  

RED. 
BR. 

VID NA USLUGA 
EDINE^NA CENA 

 

1. Dvokraten zdravstven pregled (prviot juni-juli i 
vtoriot septemvri-oktomvri), na posado~en materijal; 
od  rasadnik   
*(cenata e za subjekti so pove}e od 10 rasadnici) 

 
30.625,00 денари 

2. Dvokraten zdravstven pregled (prviot juni-juli i 
vtoriot септември-oktomvri), na posado~en materijal 
od ednogodi{ni, dvogodi{ni i pove}egodi{ni sadnici 
od sopstveno proizvodstvo i od uvoz; 
*od  rasadnik   sо golemina od 0,2 -1 ha,  

со производство помало од 1.000.000 садници 

 
30.000,00 денари 

 

3. Dvokraten zdravstven pregled (prviot juni-juli i 
vtoriot септември-oktomvri), na posado~en materijal 
od ednogodi{ni, dvogodi{ni i pove}egodi{ni sadnici 
od sopstveno proizvodstvo i od uvoz i sadnici 
nameneti za izvoz; 
*od  rasadnik   so golemina od 1 -10 ha, со 

производство под 1.000.000 садници 

 
 
55.000,00 denари  

4. Dvokraten zdravstven pregled (prviot juni-juli i 
vtoriot септември-oktomvri), na posado~en materijal 
od ednogodi{ni, dvogodi{ni i pove}egodi{ni sadnici 
od sopstveno proizvodstvo i od uvoz, i sadnici 
nameneti za izvoz; 
*od  rasadnik   so golemina nad 10 ha, со 

производство над 1.000.000 садници 

 
100.000,00 denари 

5. Dvokraten zdravstven pregled (prviot juni-juli i 
vtoriot септември-oktomvri), na posado~en materijal 
od ednogodi{ni, dvogodi{ni i pove}egodi{ni sadnici 
od sopstveno proizvodstvo i od uvoz, i sadnici 
nameneti za izvoz; 
*od rasadnik so golemina nad 10 ha, со 

производство над 2.000.000 садници 

 
 
200.000,00 denари.  



6. Dvokraten zdravstven pregled (prviot juni-juli i 
vtoriot септември-oktomvri), na posado~en materijal 
od ednogodi{ni kontejnerski sadnici; 
*od  rasadnik   со производство дo 1.000.000 сдници 

 
60.000,00 denари 

7. Dvokraten zdravstven pregled (prviot juni-juli i 
vtoriot септември-oktomvri), na posado~en materijal 
od ednogodi{ni kontejnerski sadnici; 
* od  rasadnik   со производство  повеќе над 

1.000.000 сдници 

 
90.000,00 denари 

8. Interventen zdravstven pregled na parkovska 
rastitelnost ({umski i dekorativni drvja i grmu{ki); 
*od objekt za pregled 

30.000,00 денари 

9. Monitoring i sledewe na razvitokot na {tetnite 
insekti i rasitelni bolesti, како i prepora~uvawe 
optimalni rokovi za izveduvawe na merki za 
zdravstvena za{tita na {umski nasadi, {umski 
kulturi i park {umi; 
*- na celata teritorija od R. Makedonija 

 

 
1.000.000,00  денари 

10. Дополнителен – иntervenтен  (надвор од потребите на ИДП-

службата) zdravstven pregled pri nenadejna pojava na 
{tetnici i rastitelni bolesti vo {uma, {umska 
kultura, park {uma, i druga parkovska  rastitelnost so 
merki za za{tita i davawe soodvetni upatstva za 
spre~uvawe na ponatamo{nata pojava na {tetnici i 
rastitelni bolesti; 
 

 
 
60.000 ,00 денари 

11. Kolektirawe na zabolen i o{teten rastitelen 
materijal, negova laboratoriska obrabotka i 
prepora~uvawe na merki za zdravstvena za{tita na 
rastenijata;    
*od analiza на поединечно декоративно стебло 
 

30.000,00 den  

12. -laboratoriska dijagnostika i determinacija na 
{tetnici i rastitelni bolesti; 
-prepora~ani urgentni merki za za{tita od {tetnici 
(insekti, akari, nematodi, pol`avi i dr.) i rastitelni 
bolesti; 
 

20.000 den. od донесен 
материјал за analiza 
 

15.000 den. od prepora~ani 
merki za za{tita 

13. Zdravstven pregled  na номинирана за регистрација 
на semenski sostoini;  
*(цената е дел од вкупна цена за регистрација на семенска 

состоина) 

35.000 den.  

14. Zdravstven pregled  na регистрирана semenski 
sostoini;  

55.000 den. od semenska 
sostoina 

15. Zdravstven pregled na objekt za otvorawe,  
registracija и пререгистравија na {umski rasadnik и 
расадник за производство на декоративен и шумски 
посадочен материјал; 
*(цената е дел од вкупна цена за регистрација на  еден 

расадник); 

25.000 den. od objekt za 
{umski rasadnik 

16. Stru~no rakovodewe, kontrola i ocenka na 
aviouni{tuvawe na {tetni insekti vo {umski  nasadi 
ili {umski kulturi; 

150 den. od ha tretirana 
{uma ili {umska kultura 



17.  Davawe uverenija za zdravstvena ispravnost na 
{umsko seme, posado~en materijal, sadnici od 
{umski i dekorativni vidovi, reznici za 
vegetativno razmno`uvawe, drvena gra|a i sl.  

30.000 den. od земена proba 

18. Kontrola na trupci, drvna gra|a, drvni konstrukcii, 
proizvodi od drvo, drvna stolarija, od napad na 
ksilofagni insekti i  epiksilni gabi i merki za 
nivna za{tita 

50.000 den. od преглед 

19. Обука, семинар и работилница за заштита на шумите 
и дрвото  
 
(*цената на оваа услуга  ќе зависи според обемот, 
намената и целите на  обуката) 

3.000 den. за предавач по 
ден ангажман 
 
 

 

 

*Во наведената цена не е вкалкулуран Данокот на додадена вредност од 18%. ( , со 

исклучок на позиција 9 каде  цената е со вклучен ДДВ. ) 

*Можни се дополнителни промени на цените, заради  промена на цени на гориво, зголемени 

цени на материјални трошоци,  режиски трошоци и сл. 

 

2. USLUGI ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ НА ВЕШТИ ЛИЦА   

 

RED. 
BR. 

VID NA USLUGA 
EDINE^NA CENA 

 

1. Дневен стручен ангажман за дела во вредност  до 
1.000.000,00 денари  

7.000,00 денари 

2. Дневен стручен ангажман за дела во вредност  од 
1.000.000,00 денари до 3.000.000,00 денари 

9.000,00 денари 

3. Дневен стручен ангажман за дела во вредност  над 
3.000.000,00 денари 

12.000,00 денари 

4. Материјален трошок - паушал 2.000,00 денари 

5 Превоз и транспортни трошоци 20 денари / километар 

 

*Во наведената цена не е вкалкулуран Данокот на додадена вредност од 18% 

3. USLUGI ОД ОБЛАСТА НА ШУМСКИ КУЛТУРИ 

RED. 
BR. 

VID NA USLUGA 
EDINE^NA CENA 

 

1. Утврдување на квалитет на репродуктивен материјал 
од шумски видови дрвја – семе ( Согласно Законот за 
репродуктивен материјал од шумски дрвја ( Сл.весник 
55/2007 ); 

 
4.000,00 денари 

2. Поврда за погодноста на земјиштето за производство 
на репродуктивен материјал од шумски и декоративни 
видови дрвја (Согласно Законот за репродуктивен 
материјал од шумски дрвја ( Сл.весник 55/2007 ) 

 
24.000,00 денари 



3. Признавање на типови основен маретијал ( 
регистрација на нови и пререгистрација на стари 
семенски објекти ) . Согласно Законот за репродуктивен 
материјал од шумски дрвја ( Сл.весник 55/2007  и 
Правилникот за условите за признавање на типовите 
основен материјал -Сл.Весник 131/2008) 

 

3.1. За еден основен материјал за добивање на 
идентификуван репродуктивен материјал- Семенски 
извор 

1. Стебло    
2. Група стебла   
3. Насад 

 
 
 
50.000,00 денари 
60.000,00 денари 
80.000,00 денари 

3.2. За еден основен материјал за добивање на селектиран 
репродуктивен материјал- Семенски насад  
 
(бонитирање на семенскиот насад согласно Правилникот 
за условите за признавање на типовите основен 
материјал освен( без ) здравствена состојба ) 
 

 
 
 
100.000,00 денари  

4 Стручна контрола на производство на репродуктивен 
материјал од шумски видови дрвја ; 

310.000,00 денари 

5. Консултантски ( експертски ) мислења 
 Експертска дневница ( 8 часа)  

 
3.000,00 денари 

6. Материјални трошоци  
Патни трошоци  

По трошковник  

20 денари / километар 

 

*Во наведената цена не е вкалкулуран Данокот на додадена вредност од 18%.  

*Можни се дополнителни промени на цените, заради  промена на цени на гориво, зголемени 

цени на материјални трошоци,  режиски трошоци и сл. 

 

 

4. USLUGI ЗА ПОЧВЕНИ АНАЛИЗИ  

5.  

RED. 
BR. 

VID NA USLUGA 
EDINE^NA CENA 

 

1 Рекогносцирање на теренот, земање на почвени проби и 
припремање на почвени проби -(транспортни трошоци) по 
километар  

21,50 денари  
 

2 pH во H2O 123,00 денари 

3 pH во KCl 123,00 денари 

4 Хумус во % 123,00 денари 

5 Вкупен азот (N%) 184,00 денари 

6 Леснодостапен азот (N%) 123,00 денари 

7 N-NO3 123,00 денари 

8 N-NH4 123,00 денари 

9 Лесно растворлив P2O5 mg/100g 215,00 денари 

10 Лесно растворлив K2O mg/100g 215,00 денари 



11 Содржина на карбонати (CaCO3) 123,00 денари 

12 Хидролитичка киселост ml/100 g 215,00 денари 

13 Сума на атсорбирани бази S ccmol(kg)-1 215,00 денари 

14 Капацитет на атсорпција на катјони Т ccmol(kg)-1 6,00 денари 

15 Степен на заситеност на почвaта со базични катјони 6,00 денари 

16 Активна вар (CaO)% 277,00 денари 

17* Вкупни форми на Cu, Zn, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, B, Cd, Pb, Hg, 
As… 

677,00 денари 

18* Растворливи форми Cu, Zn, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, B, Cd, Pb, Hg, 
As… 

677,00 денари 

19* Вкупни форми на Ca, Mg, K, Na 738,00 денари 

20* Атсорбирани форми на Ca, Mg, K, Na 738,00 денари 

21* Леснодостапни форми на Ca, Mg 738,00 денари 

22 Механички состав (текстура) 615,00 денари 

23 Привидна густина 215,00 денари 

24 Фактичка (права) густина на почвата 400,00 денари 

25 Порозност 123,00 денари 

26 Моментална влажност на почвата 123,00 денари 

27* pF 0,33; 6,25 и 15 бари 738,00 денари 

28 EC 123,00 денари 

29 Хидраулички кондуктивитет  6.150,00 денари 

30 Водопропустливост на почва – Инфилтрација 6.150,00 денари 

31 Анализа на вода 
- Определување на органолептичките и физичко-

хемиските својства на водата  

 
3.997,00 денари  
 
 

32 Почвени анализи за регистрација и пререгистрација на 
расадници   

 
50.000,00 денари  
 
 

 

*Во наведената цена не е вкалкулуран Данокот на додадена вредност од 18%. 

Препораките се вклучени во извршените анализи 

Во позициите означени со * цената се однесува за секој елемент пооделно. 

Одлуката влегува во сила со датумот на донесувањето. 

 

Доставено до : 

Сметководство, Архива и секретар                                                                     Д Е К А Н,  

                                        

                                                                                                                           Проф д-р Јане Ацевски 



 


