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Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, 
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 
54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за 
статистички истражувања за периодот 2018 - 2022 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 22/18, 224/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 18/20 и 300/20).

Табела 1. Бројна состојба на дивечот (ловна година 01.04.2022 - 31.03.2023)
Бројна состојба 

(есенско пребројување)
Предвиден отстрел Извршен отстрел

Внесен жив дивеч 
во ловиштето

б 1 2 3 4

Волк
Лисица
Куна
Ласица
Твор
Голем корморан
Јастреб кокошкар
Врана гачец
Пепелава врана
Чавка
Страчка
Сколовранец

Елен обичен
Елен лопатар
Срна
Дивокоза
Муфлон
Дива свиња
Зајак
Полска еребица
Еребица камењарка
Лештарка
Фазан
Потполошка
Грлица
Гулаб гривнеж
Шљука
Пајка глуварка
Пајка берија

Мечка
Рис
Дива мачка
Јазовец
Видра
Чакал

12

06
05

01

04
03
02

Бројна состојба на дивечот под трајна заштита

Бројна состојба на дивечот под заштита

а

17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07

09

11

06

06

10

Бројна состојба на дивечот без заштита
01
02
03
04
05

07
08

01
02
03
04
05



Табела 2. Работници

Вкупно
(2+3)

Вработени работници Од вработените работници од колона 1:
неопреде-

лено време
определено 

време
шумарски 

инженери и 
техничари

ловочувари
други 

работници
мажи мажи  жени

админис-
тративни 

работници
8 92 3 64 51 7a

 жени

03
Во ЈП „Национални шуми“ 
(подружници)

04
Други правни субјекти што 
стопанисуваат со дивечот

05 Национални паркови

б

02 Во ловните друштва
01 Вкупно

Ловни куќи Број на ловишта

Управни згради вкупна

Огради за сместување на дивечот ловна

Објекти за сместување на дивечот неловна

Набљудувачници Број на ловци - членови

Хранилишта за ситен дивеч

Хранилишта за крупен дивеч

  минути

07

Потребно време за пополнување на извештајот

02

05

0404

06

05

02
Површина на ловиштата 
во хектари 

03

Табела 3. Ловно-стопански и ловно-технички објекти Табела 4. Ловишта и ловци

01 01
Состојба на 31.12.2022 година Состојба на 31.12.2022 година

03

Извештајот се поднесува годишно.

1. Бројна состојба на дивечот

2. Работници

3. Ловно-стопански и ловно-технички објекти на 31.12. 2022 година

4. Ловишта и ловци во 2022 година

Раководител
(М.П.)

ОБЈАСНУВАЊЕ И УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

Податоците ги внесол

На ден _____________ 2023 година

Извештај поднесуваат ловечките друштва, здруженијата на ловците, подружниците на ЈП „Национални шуми“,
националните паркови и други правни субјекти што стопанисуваат со дивечот.

Бројната состојба на дивечот е утврдена според ловната година (01.04.2022-31.03.2023) при есенското пребројување.
Податоците за предвидениот и извршениот отстрел на дивечот и внесениот жив дивеч во ловиштето се искажуваат
врз основа на ловно-стопанската евиденција.
Податоците за ловно-техничките објекти, како и податоците за ловиштата и ловците, се однесуваат на календарската
2022 година.  

Податоците за работниците се даваат врз основа на евиденцијата што се води во извештајната единица. Ако не се
води евиденција на работниците според дејностите, работниците се распределуваат на дејности според работното
време што го потрошиле во текот на годината. Податокот за бројот на работниците се дава според состојбата на
31.12.

Солишта, набљудувачници, хранилишта, огради и објекти за сместување дивеч претставуваат ловно-технички објекти
што се изградени во ловиштето.
Се искажуваат податоци само за оние згради и објекти што се целосно изградени во годината за која се поднесува
извештајот.

Број на ловишта е вкупниот број ловишта во кои субјектот го користи дивечот или стопанисува со него до давањето
на дивечот на користење по пат на концесија.
Под „површина на ловиште“ се подразбира вкупната површина на ловиштето на извештајната единица што го
поднесува извештајот.
Ловна површина во ловиштето претставуваат деловите од ловиштата на кои постојат услови за стопанисување со
дивечот, и тоа: шуми, пасишта, ораници, трски и друга вкупна ловно-продуктивна површина во ловиштето што се
утврдуваат во посебни ловно-стопански основи за секое ловиште посебно.


