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Пустошење на нашата иднина: Форми/Модели на организиран криминал во бесправната сеча во Република Северна Македонија

КРАТОК ПРЕГЛЕД

Бесправната сеча се состои од уништување на шумите, што подразбира прекршување 
на прописите и наредбите на органите за управување со шумите и националните зако-
нодавства, т.е. бесправната сечасе секое дејство што ја намалува плодноста на шумите 
и со тоа ја загрозува или ја спречува трајноста на шумското производство во однос 
на шумската култивација на тоа земјиште или го загрозува опстанокот на шумата од 
поголеми размери. Истражувањето покажа дека постојат две основни форми/модели 
на криминал поврзан со бесправната сеча во Северна Македонија – мала бесправна 
сеча, позната како „кражба за опстанок“, каде што лошите социо-економски услови 
ги тераат граѓаните, поради сиромаштија, да крадат огревно дрво за лична употре-
ба, и бесправна сеча спроведена од организирани криминални групи, која обично е 
придружена со голем број меѓусебно поврзани кривични дела. Овој извештај дава 
увид во формите и моделите на организиран криминал во врска со бесправната сеча, 
според моделите на организација, соработката и вклученоста на јавните институции, 
политичките актери и членовите на локалните заедници. 

Извештајот обезбедува неколку препораки. Имено, потребна е реорганизација на 
функционалната и организациската зависност на ШП. Во моментов ШП спаѓа под струк-
турата на MЗШВ. Префрлањето на вработените во БЈБ е важно, со што би се засилила 
нивната улога, позицијата и ресурсите. Тековниот постоен број вработени е недово-
лен за успешна заштита на шумскиот фонд во Северна Македонија. Засилувањето на 
внатрешните постапки ќе ги сведе на минимум ризиците од надворешно влијание 
и ќе резултира со намалување на корупцијата во ШП. Исто така, постои потреба од 
засилување на внатрешните постапки во JПНШ, вклучително и во подружниците, кои 
ќе имаат двојно поголема вредност. Можностите за меѓуинституционално несоодвет-
но стопанисување со ресурсите и корупцијата ќе бидат од суштинско значење. ШП 
треба навремено да ја зголеми својата транспарентност и отвореност кон јавноста, 
особено во однос на видливоста кон локалните заедници. Треба да биде видлив и 
објавен посебен број на итна телефонска линија за пријавување бесправна сеча и други 
уништувања и пустошења на шумите. Бесправната сеча и пустошењето на шумите е 
сериозен проблем, кој влијае на сите аспекти на општествениот живот. Оттука, при 
решавањето на ова прашање потребен е сеопфатен пристап, кој ќе опфати целосно 
вклучување и заложба на владата, државните институции, невладините организации 
и локалното население за сузбивање на овие форми на еколошки криминал. 
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ВОВЕД

Бесправната сеча има различни форми: од бесправна сеча во јавни шуми и заб-
ранети области, преку лажни декларации во врска со собирањето дрвна огревна 
маса до добивање одобрение за сечење преку мито. Еден од најпорозните разо-
рувачки елементи на доброто стопанисување е придружено со проневера на пари, 
мито, трошење природни ресурси и загадување. Тие придонесуваат за намалување 
на квалитетот на животот на многу локални заедници во Северна Македонија. На 
локално ниво бесправната сеча е највидливиот дел од еколошкиот криминал, не-
возможен за одржување без знаење и согласност на оние што би требале да го 
сузбијат. Овој извештај има цел да ги идентификува главните случаи на бесправна 
сеча како начин за разоткривање и мапирање на главните еколошки коруптивни 
предизвици како еден од главните проблеми на локалните заедници, преку ана-
лиза на модели, форми, причинители и двигатели на бесправната сеча и на коруп-
цијата. 

Анализата се потпира на истражување на постоечки извештаи, како и на теренско 
истражување, вклучително и анализа на законодавството, на стратегиските доку-
менти и документите за креирање политики, на извештаите од национални и меѓу-
народни организации и институции, написи во медиумите и податоци добиени со 
употреба на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Исто 
така, беа спроведени 29 полуструктурирани интервјуа со релевантни засегнати стра-
ни, што овозможи да се генерираат важни согледувања за прашањата поврзани со 
бесправната сеча, организираниот криминал и корупцијата. Извештајот е поделен 
на три дела. Првиот дел ги истражува состојбите со бесправната сеча во Северна 
Македонија, институционалното опкружување, формите и моделите на бесправна 
сеча, како и причините и двигателите на еколошкиот криминал и на корупцијата. 
Понатаму, документот ги разгледува структурните и системските фактори што слу-
жат како овозможувачи на бесправната сеча, какви што се слабите капацитети и 
неколку идентификувани недостатоци во работата на ШП и ЈПНШ, но, исто така, и 
евидентната неказнивост по пријавените случаи на бесправна сеча. Вториот дел се 
состои од фокусирани извештаи за конкретни региони што ги анализираат случаи-
те на бесправна сеча, идентификувани од локалните засегнати страни, а воедно, и 
институционалниот одговор на случаите на бесправна сеча на локално ниво. Фоку-
сираните извештаи содржат локализирани наоди, кои ги мапираат најкритичните 
проблеми и жаришта на бесправна сеча во осум региони, поконкретно, во Кумано-
во, Кичево, Битола, Струга, Тетово, Скопје, Берово/Пехчево и во Гостивар. Конечно, 
извештајот предвидува препораки, насочени кон решавање на системските недо-
следности и недостатоци, кои овозможуваат организиран криминал и корупција. 
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БЕСПРАВНАТА СЕЧА И ПУСТОШЕЊЕТО 
НА ШУМИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Шумите се екосистеми – динамична, постојано променлива заедница на живи суштест-
ва во интеракција со неживи компоненти. Шумите се вреднуваат според социјалните, 
еколошките, културните и економските фактори, а во шумските екосистеми живеат 
многу различни видови. И покрај тоа, шумите се менуваат со текот на времето од мно-
гу причини, вклучително и поради човечките активности. Северна Македонија се смета 
за земја со богат биодиверзитет, со вкупна површина на шумско земјиште од 1 019 
253 хектари.1 Шумите се признаваат како национално наследство. Според уставот „сите 
природни ресурси на Република Северна Македонија, флората и фауната, заедничките 
добра, како и предметите и објектите од посебно културно и историско значење утвр-
дени со закон се добра од општ интерес на земјата и се подложени на посебна зашти-
та“.2 Традиционално, шумите честопати се перципираат од општеството како ресурс 
што обезбедува материјални добра, првенствено дрвна маса и други шумски произво-
ди. Покрај тоа, шумите во Северна Македонија имаат значителни економски, социјал-
ни и еколошки функции, кои го подобруваат целокупниот квалитет на живот, особено 
во руралните и во планинските области, како што е утврдено со Законот за шумите.3  

Сепак, според податоците на Глобал форест воч, од 2001 година Северна Македонија 
изгуби 38 600 ха шумска покриеност, што е еквивалентно на намалување од 4,9%.4  Шу-
мските пожари и бесправната сеча се идентификувани како главни причини за уништу-
вањето на шумите.5 Деградацијата на шумите е кривично дело според националниот 
Кривичен законик. Членот 226 предвидува дека „лице што, спротивно на регулати-
ва или наредба од надлежните органи или организации, врши пренамена, сече или 
уништува шуми или подбелува дрвја или на друг начин опустошува шуми, ќе биде каз-
нето со парична казна или затвор до три години“.6

 
Графикон 1: Загуба на покриеноста со шуми во Северна Македонија од 2001 година

Извор: Глобал Форест Воч 

1. ЈПНШ, „За шумите“, пристапено на 18 декември 2020 година, http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=3
2. „Устав на Република Македонија“, 17 ноември 1991 година, https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/
UstavSRSM.pdf
3. „Закон за шумите“ (Службен весник на Република Македонија, бр. 64/09, 22.5.2009 година), http://www.mkdsumi.
com.mk/pdf/Zakon_za_sumite_64_22052009.pdf
4. Глобал Форест Воч, „Интерактивна мапа на шуми и шумска покриеност на Македонија и податоци за промена“, 
пристапено на 18 декември 2020 г., https://www.globalforestwatch.org/map/country/MKD/?mainMap=eyJzaG93Q-
W5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo0MS42MDEyMDI2NzI2MTI0OSwibG5nIjoyMS43MzA5NTAzN-
TUwMjYwN30sInpvb20iOjcuNjI1MjU4NDg3Mjc1OTI2LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9
5. ЈПНШ, „За шумите“.
6. „Кривичен законик“ (Службен весник на Република Македонија, бр. 55/13, 24 ноември 2013 година), https://
www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf

http://www.mkdsumi.com.mk/zasumite.php?page=3&s=3
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf.
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf.
http://www.mkdsumi.com.mk/pdf/Zakon_za_sumite_64_22052009.pdf.
http://www.mkdsumi.com.mk/pdf/Zakon_za_sumite_64_22052009.pdf.
https://www.globalforestwatch.org/map/country/MKD/?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50
https://www.globalforestwatch.org/map/country/MKD/?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50
https://www.globalforestwatch.org/map/country/MKD/?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechisten-tekst.pdf
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Ова кривично дело се состои во уништување на шумите, преку кршење на пропи-
сите и наредбите на органите за стопанисување со шумите и националното зако-
нодавство, односно секое дејство што ја намалува плодноста на шумите и со тоа ја 
загрозува или ја попречува трајноста на шумското производство во однос на шум-
ската култивација на тоа земјиште, или го загрозува опстанокот на шумата од по-
големи размери. Според Државниот завод за статистика, од 2010 година штетите 
во шумите предизвикани од бесправната сеча во Северна Македонија изнесува-
ат 245 118 м3.7 Сепак, многу експерти се скептични кон овие податоци, затоа што 
последниот попис на националниот шумски фонд бил спроведен во 1979 година.8   

Графикон 2: Штети во шумите предизвикани од бесправната сеча

Извор: Државен завод за статистика

Имено, бесправно исечените дрва се претежно огревно дрво, а цените на „црни-
от пазар“ за огревното дрво се многу пониски од оние на легално произведените. 
Во поголемиот број случаи мотив за бесправната сеча е стекнување нелегална до-
бивка или препродажба на бесправно исечените дрва.9 Покрај тоа, криминалот и 
корупцијата во шумарството се толку напреднати што имаат сериозни последици 
за оваа индустрија. Бесправната сеча од страна на таканаречената „шумска мафија“ 
во одредени области на земјата е широко распространета. Се проценува дека голе-
ми суми пари се инвестирани во овој криминален бизнис, што дури ги прави „чо-
вечките животи поевтини од дрвната маса“.10 Некои процени покажуваат дека „биз-
нисот“ со бесправната сеча вреди повеќе од 60 милиони евра на годишна основа. 
Во некои случаи воспоставените криминални групи се одлучуваат да се откажат од 
поконвенционалните форми на криминал и да ги заменат со обемна бесправна 
сеча. На крајот на краиштата, пустошењето на шумите доведува до уништување 
на природните ресурси; загадување на околината; ерозии, поплави и свлечишта; 
штети на економскиот систем и ги ослабува пошироките структури на управување 
и владеење на правото.11 

7. Државен завод за статистика.
8. Анонимен соговорник А, Стопанисување со шумите во Северна Македонија, 19 октомври 2020 година.
9. Анонимен соговорник, Еколошки криминал и бесправна сеча, 20 октомври 2020 година.
10. „Бесправна сеча, коруптивни зделки за лична корист“, Радиомрежа Канал 77 (блог), 7 мај 2020 година, 
https://kanal77.mk/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf-
%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb/
11. Усман Ашраф, „Држава, општество и дрвната шумска мафија во зачувувањето на шумите“, 15 декември 2017 
година, https://thesis.eur.nl/pub/41767

https://kanal77.mk/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%88
https://kanal77.mk/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%88
https://kanal77.mk/%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%88
https://thesis.eur.nl/pub/41767.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОСТАВЕНОСТ 

Шумите во Северна Македонија се регулирани со Законот за шумите. Владата сто-
панисува со државните шуми и со шумското земјиште преку следниве институции:12  

 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ);
 Државен инспекторат за шумарство и ловство, како орган во рамките на МЗШВ – ДИШЛ;
 Шумска полиција, како сектор во рамките на МЗШВ - ШП;
 Јавно претпријатие „Национални шуми“ – ЈПНШ;
 Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП); 
 Национално здружение на сопственици на приватни шуми (НЗСПШ); 
 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг  „Ханс Ем“ – ФШНПАЕ.

Според Законот за шумите, постојат два вида сопственост на шумите – јавна и 
приватна. Со шумите во јавна сопственост управува ЈПНШ, освен со шумите во 
заштитените подрачја, со кои управуваат јавните институции „НП“.13  Со приватни-
те шуми управува и Јавното претпријатие, затоа што сопствениците на приватните 
шуми немаат планови за стопанисување и мораат да добијат дозвола за секоја ак-
тивност што се извршува во нивните шуми. Од вкупните површини под шуми, уде-
лот на шумите во државна сопственост изнесува 89,1 %, а во приватна сопственост 
– 10,9 %.14 Државниот инспекторат за шумарство и ловство во рамките на МЗШВ ги 
контролира сите правни лица што стопанисуваат со шумите. ДИШЛ има неколку на-
длежности, како што е контрола на целокупната сеча, спроведување на годишните 
планови и издавање одобренија за сеча. ДИШЛ поднесува пријави за бесправната 
сеча на ШП.15

Понатаму, ШП ги штити шумите во државна и приватна сопственост во согласност 
со Законот за шумите и Деловникот. Должност на ШП е да ја чува шумата, да ин-
тервенира, да спречува, да идентификува и да апси лица затекнати во извршување 
прекршоци или кривични дела во врска со шумите и да ги прегледа сите средства 
со кои се превезуваат дрва и други шумски производи.16 ШП ги документира лицата 
што превезуваат дрва и, доколку немаат соодветни документи, ШП може привре-
мено да им ги одземе превозните средства и да поднесе кривични пријави против 
прекршителите. Во процесот на конфискација ШП применува различни стратегии, 
но сè уште се соочува со големи предизвици, бидејќи дрвосечачите се добро ор-
ганизирани и опремени.17 Во периодот од 2010 до 2020 година ШП конфискуваше 
вкупно 4238 возила и 6626 средства за сеча (како што се моторни пили, секири, 
приколки, прицврстувачи и друга опрема).18 Конфискуваната бесправно стекната 
дрвна маса во последните десет години изнесува 26927 м3, додека неконфискува-
ната бесправно стекната дрвна маса изнесува 15541 м3.

12. М. Стојановска и сор., „Процесот на подготовка на плановите за стопанисување со шумите во Република 
Македонија: Дали ги опфаќа принципите на управување со учеството, транспарентноста и отчетноста?“, Политика 
и економија на шумите, Процена на стопанисувањето со шумите – аналитички концепти и нивна примена, 49 (1 
декември 2014 година): 51–56, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.10.003 Анонимен соговорник А, Стопанисување 
со шумите во Северна Македонија; ЈПНШ, „За шумите“.
13. „Закон за шумите“.
14. ЈПНШ, „За шумите“.
15. Стојановска и сор., „Процесот на подготовка на плановите за стопанисување со шумите во Република Македонија“.
16. Анонимен соговорник А, Стопанисување со шумите во Северна Македонија.
17. Анонимен соговорник А.
18. Податоци добиени од МЗШВ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

 https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.10.003
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Табела 1: Бесправно стекната дрвна маса запленета од ШП од 2010 до 2020 година

Извор: Податоци добиени од МЗШВ преку Законот за слободен пристап  
до информации од јавен карактер

Покрај тоа, ШП поднесува кривична пријава доколку извршените активности за бесправ-
на сеча го надминуваат износот од 1 м3. Честопати случаи на бесправна сеча се пријавуваат 
од шумските чувари или од мештани, но исто така, се случува овие случаи да се пресретнат 
за време на патрола.19 Неможноста на ШП веднаш да ги идентификува нелегалните дрво-
сечачи често е голем проблем. Исто така, дрвокрадците користат стари и нерегистрирани 
возила за да спречат големи загуби доколку тие им бидат запленети, а службениците на 
ШП честопати се изложени на закани, опасности и физички напади. Во периодот од 2010 до 
2020 година ШП поднесе вкупно 43120 извештаи за бесправна сеча и вкупно 7734 пријави.20

Табела 2: Поднесоци во врска со предмети и активни случаи поврзани со бесправна сеча, 
поднесени од ШП во периодот 2010 до 2020 година.

Извор: Податоци добиени од МЗШВ преку Законот за слободен пристап
до информации од јавен карактер

19. Анонимен соговорник, Еколошки криминал и бесправна сеча.
20.  Податоци добиени од МЗШВ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Година Огревно дрво 
(м3)

Техничко дрво 
(трупци) (м3)

Друго техничко 
дрво (м3)

Неконфискувана 
дрвна маса (м3)

2010 91 1 0 28
2011 1.954 214 39 2.982
2012 2.080 83 6 1.940
2013 3.019 175 7 2.328
2014 3.875 143 17 2.769
2015 6.242 235 98 2.630
2016 2.095 3 59 737
2017 2.077 163 18 772
2018 2.075 71 21 1.120
2019 2.309 0 0 235
2020 857 62 7 143

Година Основен суд ОЈО ДИШЛ МВР

2010 2.456 204 23 2

2011 2.056 183 17 9
2012 2.012 212 4 6
2013 2.624 273 12 7
2014 2.224 265 6 9
2015 1.833 322 6 66
2016 1.228 174 4 17
2017 1.204 187 1 29
2018 1.167 216 1 9
2019 909 171 0 29
2020 642 117 3 16
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Министерството за внатрешни работи (МВР) исто така е вклучено во процесот на 
борба против бесправната сеча, во согласност со Законот за шумите и Кривичниот 
законик. МВР има многу важна улога во процесот на спроведување на законите 
насочени кон заштита на животната средина и природата, според Уставот, Кри-
вичниот законик, Законот за прекршоци и Законот за шумите. Нема определен 
сектор во МВР кој се занимава со еколошкиот криминал во животната средина, а 
активностите за сузбивање на бесправната сеча се спроведуваат во синергија со 
другите засегнати страни.21 Во 2014 година МВР, во соработка со Државниот ин-
спекторат за шумарство и ловство, Државниот пазарен инспекторат, Државниот 
инспекторат за труд и Управата за јавни приходи, ја започна оперативната акција 
„Гора“, чија цел е борба против криминалот поврзан со бесправна сеча, уништу-
вање на шумите и трговија со огревни дрва. Од почетокот на оперативната акција 
поднесени се вкупно 1334 кривични пријави против 2204 сторители, а вкупната 
количина на дрвна маса од 97843 м3 е одземена. Материјалната штета се проце-
нува на повеќе од 335 милиони денари.22

Табела 3: Статистика на оперативната акција „Гора“

Извор: Податоци добиени од МВР преку Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер

КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО БЕСПРАВНАТА СЕЧА

Гореспоменатата статистика укажува на голема распространетост на кривични-
те дела поврзани со бесправната сеча во Северна Македонија. Од друга страна, 
експертите тврдат дека е бесправната сеча посериозен престап отколку што е на-
ведено, бидејќи повеќето кривични дела од оваа група не се пријавуваат или не 
се истражуваат. Најраспространетите активности за бесправна сеча вообичаено 
се концентрирани во одредени области или жаришта и се случуваат почесто во 
одредени часови од деновите (кога е најтопло во текот на денот). Еден од интер-
вјуираните засегнати чинители откри дека овие злосторства се случуваат најчесто 
во текот на ноќта или рано наутро.23 Најзасегнатите области од бесправна сеча се 
прикажани на мапите подолу: 

21. Анонимен соговорник, Еколошки криминал и бесправна сеча.
22.Податоци добиени од МВР преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
23. Анонимен полициски службеник, Бесправна сеча, 24 ноември 2020 година.

 Кривични 
пријави

Сторители Кривични 
дела

Конфискувано 
огревно дрво (м3)

Материјална 
штета (ден)

2014 155 265 206 3.286 43.114.187

2015 250 498 408 32.320 126.116.825
2016 263 397 358 11.725 39.213.169
2017 160 247 212 32.900 61.975.165
2018 161 267 220 7.718 32.316.877
2019 213 355 260 6.494 7.680.516
2020 102 175 139 3.400 25.263.387
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Слика 3: Опустошени шумски површини

Извор: Глобал форест воч
Слика 4: Жаришта на бесправна сеча

Извор: Податоци добиени по пат на интервјуа

Според Законот за шумите, законска обврска на сите субјекти што стопанисуваат 
со шумите е да ги штитат шумите од бесправна сеча.24 Затоа, шумските претприја-
тија имаат шумски чувари, задолжени за идентификување на прекршителите вклу-
чени во бесправната сеча, како и пријавување на ваквите случаи на ШП. Шумските 
чувари, исто така, водат евиденција за прекршувањата поврзани со бесправната 
24. ,,Закон за шумите“.
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сеча и спроведуваат месечна процена на штетите во шумите. Според генералниот 
план за стопанисување со шумите, тие се поделени во единици за стопанисување 
со шуми и секоја единица е одговорна за усвојување и спроведување на годишните 
планови за сеча.25 Врз основа на овие планови, шумските инспектори го контроли-
раат обележувањето на дрвата, т.е. дали е тоа спроведено според законските про-
писи и дали се дадени дозволи за сеча. Шумските претпријатија ја надгледуваат 
набавката на услуги за сеча, како и снабдувањето и транспортот на дрва. За време 
на процесот на сеча, шумскиот инспектор контролира дали активностите се вршат 
според плановите за сеча и издава соодветни документи за снабдување и транс-
порт на дрва (испратница). Сепак, забележано е дека се случуваат неправилности 
и недоследности во текот на овој процес – сечата понекогаш е дозволена без соод-
ветни дозволи, а исто така, на вработените во шумските претпријатија им се нуди 
и финансиски надомест (мито). Во одредени случаи се издаваат празни, бланко- 
документи, т.е. документи без спецификација за реалниот износ на дозволената 
сеча. Сепак, на поединци им е дозволено да вршат активности за сеча во државни 
нискостеблести шуми, но само за лична употреба, а износот не треба да надминува 
15 м3. Неправилности може да се појават и во овие случаи, затоа што иста личност 
може да изврши повеќекратни сеча, наводно во име на други лица.

Во Северна Македонија постојат две форми на кривични дела поврзани со 
бесправната сеча – мали кривични дела на бесправна сеча, водени од сиромаштија, 
кои вклучуваат сеча на огревно дрво за лична употреба, и бесправна сеча на дрв-
на маса што се спроведува од организирани криминални групи, кои вообичаено 
се придружени од огромен број поврзани кривични дела, вклучувајќи: поврзани 
злосторства (какви што се: помагање или поттикнување на сторителот, учество во 
злосторничко здружување, примање украден имот итн.); кривични дела за оства-
рување приходи (кои вклучуваат давачки што нелегалните дрвосечачи сакаат да ги 
избегнат); измама (т.е. намерно погрешно прикажување на материјалните факти, 
како што се видови, обем, класа итн.); мито и изнуда; злоупотреба на службената 
положба и овластување и фалсификување. Оваа втора категорија кривични дела е 
од посериозен интерес за оваа студија. Поради големата количина дрвна маса што 
треба да се собере, да се натовари, да се транспортира и да се продаде, бесправна-
та сеча е тешко да се сокрие. Оттука, невозможно е да се одвива голема незаконска 
активност поврзана со бесправна сеча без изречно или имплицитно одобрување 
од органите за заштита на шумите.

Навистина, бесправната сеча честопати е проследена со обемна корупција во сите 
фази на стопанисувањето со шумите. Политичкото влијание и митото често се ко-
ристат за да се овозможи сеча без соодветни дозволи или за да се добие пристап 
до шумите. Исто така, постои можност службените лица да бидат поткупени за да 
дозволат транспорт на бесправната сеча на дрвната маса, а треба да се спомене и 
можноста од дополнителни корупциски трансакции со цел обработка и тргување 
со тоа огревно дрво откако ќе биде исечено, во облик на перење пари, т.е., во слу-
чајов, „перење“ дрвна маса. Ова вклучува и поткупување на овластените лица што 
издаваат потврди за да се подбелат бесправно набавените дрва. Исто така, суд-
ската корупција може да го попречи гонењето на таквите прекршоци, а одредени 
службени лица, исто така, можат да бидат корумпирани за да се сокријат доказите 
и да се одржи нелегалната трговија со дрва. 

25. Mирјана Стеванов и сор., ,,(Новата) улога на стопанисување со јавните шумите во Западен Балкан: Примери од 
Србија, Хрватска, ПЈР македонија и Република Српска,“ Канадски весник за истражување на шумите, 20 април 2018, 
https://doi.org/10.1139/cjfr-2017-0395

https://doi.org/10.1139/cjfr-2017-0395.
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Покрај тоа, приватната добивка од шумарската корупција не мора да биде парич-
на, т.е. јавните службеници може да настојуваат да ја консолидираат политичката 
моќ или да стекнат длабоко влијание во блиските околни подрачја. Вклучувањето 
на припадниците на локалните заедници обично се стекнува со стимулации/моти-
вации или принуда и закана придружена со насилство. Дополнително, сторителите 
имаат тенденција да бидат насилни и не се двоумат да користат огнено оружје. 
Ова ги прави службениците прилично ранливи и може ненамерно да станат дел 
од синџирот на организираниот криминал, затоа што се спречени ефективно да ги 
извршуваат своите должности.

Покрај тоа, санaцијата на шумите со сеча на дрва по пожар е честа појава. Нејзи-
ната цел е да се исчисти отпадот, изгорените трупци, како и да се дозволи да излезе 
чадот што ја исполнува шумата. Самиот чин на санација вклучува истенчување, кас-
трење и отстранување на дрвниот отпад. Северна Македонија имала неколку слу-
чаи на големи шумски пожари, при што ЈПМШ има задача да организира санација 
на погодената област откако ќе се случи пожарот. Испитаниците забележале дека 
ваквата санација често се појавува неколку години по пожарот и таа е спроведувана 
во многу поголеми размери (поголем дел од шумата бил отсечен) отколку површи-
ната што првично била зафатена од пожар. Се тврди дека најчест предизвикувач на 
шумските пожари е таканаречената „шумска мафија“, која ги подметнува шумските 
пожари за да оствари финансиска добивка со препродажба на дрвната маса исече-
на во погодената опожарена шума.

ДВИГАТЕЛИ НА БЕСПРАВНАТА СЕЧА

Основните причини за бесправната сеча во Северна Македонија произлегуваат од 
многу структурни фактори, почнувајќи од лошото стопанисување со шумите, па сè до 
законски недостатоци. Сиромаштијата и лошото стопанисување се некои од струк-
турните фактори што придонесуваат за процут на црниот бизнис со бесправната сеча. 
Причината за ова е што нелегално набавените дрва се вообичаено поевтини во спо-
редба со легално набавените дрва. Покрај тоа, поради лошото уредување и стопани-
сување со шумите, законите што се на сила не се доволни за решавањето на пробле-
мите што произлегуваат од бесправната сеча. Ова резултира со ограничени ресурси 
и слаби институции, што пак резултира со несоодветно спроведување на законот. За-
ложбите за спротивставување на бесправната сеча се попречени од недостиг на пер-
сонал, инфраструктура и опрема на ЈПНШ, ШП и МВР. Дополнително, службениците 
на ШП примаат скромни плати (18 200 денари или 295 евра нето износ) во споредба 
со високата комерцијална вредност на дрвната маса (мин. 40 евра/м3) и во однос на 
опасностите со кои секојдневно се среќаваат во својата работа.

Имено, дрвокрадците имаат тенденција да бидат насилни и агресивни кон шум-
ските чувари и полицајци и не се двоумат да користат огнено оружје. Досега тројца 
шумски чувари ги имаат загубено своите животи за време на службата. Неодамна, во 
септември 2020 година, пет полицајци беа нападнати, а еден од нив беше сериозно 
повреден од дрвокрадци во близина на градот Велес. Од друга страна, полициските 
службеници тврдат дека е тешко да се одржи контролата врз локалните заедници, за-
тоа што постои ниско ниво на доверба во полицијата. Понатаму, и покрај тоа што чле-
нот 226 од Кривичниот законик предвидува парични казни или казна затвор до три 
години за овие кривични дела, казнената политика е блага. Дрвокрадците честопати 
завршуваат со прекршочни пријави, а судовите ретко изрекуваат соодветни парични 
казни и честопати казните не претставуваат значителна пречка за одвраќање од овој 
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вид криминал.
Синџирот на понуда и побарувачка за огревно дрво е уште еден клучен двигател на 

бесправна сеча. Експертите за шумарство тврдат дека ЈПНШ едвај може да обезбеди 
половина од побарувачката за огревно дрво во Северна Македонија. Ова го траси-
ра патот нелегалните дрвосечачи организирани во хиерархиски криминални групи 
да го преплават пазарот со нелегално набавено дрво. Понатаму, многу од граѓани-
те не веруваат дека со купување нелегално исечено дрво учествуваат во кривични 
дела и дополнително го потхрануваат организираниот криминал. Напротив, многу 
од крајните корисници веруваат дека државните институции не успеале да им обез-
бедат ресурси за греење и дека нелегалните дистрибутери се денешниот модерен 
„Робин Худ“, кој се обидува да ѝ ,,помогне“ на локалната заедница. Во многу случаи 
граѓаните не се свесни дека биле изманипулирани од нелегалните дистрибутери, кои 
честопати ширеле дезинформации дека ЈПНШ останало без огревни дрва или дека 
официјалните државни цени за огревното дрво се многу повисоки отколку што се 
навистина. Ова создава уште поголем простор организираните криминални групи да 
профитираат од проширувањето на криминалната активност. 

Друг важен двигател на бесправната сеча е недостигот на централно греење и гаси-
фикација во земјата. Само централните градски области на главниот град, и мал број 
ограничени делови од поголемите градови имаат пристап до централно греење. От-
тука, електричната енергија и дрвната маса претставуваат главни ресурси за греење. 
Земајќи предвид дека електричната енергија е значително скапа во споредба со про-
сечните плати и животниот стандард, дрвната маса станува примарен избор на ре-
сурс за греење, особено во помалите урбани области и во пошироките рурални реги-
они. Ова е уште еден фактор што значително ја влошува појавата на бесправна сеча.

 
ОПШТИНСКИ ФОКУСИРАНИ ИЗВЕШТАИ

Овој дел предвидува локализирани наоди, кои ги мапираат најкритичните про-
блеми со бесправната сеча во осум региони, поконкретно во Куманово, Кичево, 
Битола, Струга, Тетово, Скопје, Берово / Пехчево и во Гостивар. Секој фокусиран 
општински извештај има краток опис на регионот со акцент на локалното опкружу-
вање и природните ресурси; жаришта на бесправна сеча (села, области, специфич-
ни шуми) засновани на интервјуа, извештаи од вести и други претходно објавени 
трудови, извештаи, материјали, конференции; форми на организиран криминал, 
идентификувани од локалните засегнати страни; институционален одговор на слу-
чаите на бесправна сеча на локално ниво, врз основа на собраните податоци од 
јавните институции, официјалната статистика и другите достапни информации.

 КУМАНОВО

Кумановскиот Регион се наоѓа во североисточниот дел на земјата. Регионот на за-
падната и на северната страна е опкружен со стари и големи планини. На запад се 
издигнуваат шумите на Скопска Црна Гора, додека на север се падините на голиот 
Руен и падините на средновисоката планина Козјак. На исток се наоѓаат планина-
та Герман и долината Слависка, додека на југ и југоисток со ридски терен се наоѓа 
планината Градишка.

Куманово и околните места се сериозно погодени од бесправната сеча. Во изми-
натите десет години бесправната сеча се прошири со експоненцијална брзина и 
размер. Ова резултираше со претворање на некогашните просперитетни шумски 
предели во сè поголемо неплодно земјиште. ШП работи под тешки услови. Обла-
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стите за загриженост вклучуваат дефицит на кадар, 
недостиг на соодветна заштита и униформи и непо-
стоење опипливи придобивки поврзани со нивни-
от работен однос во МЗШВ. И, впрочем, како што 
ја опиша ситуацијата еден соговорник од ШП во 
Куманово: „Секојдневно се среќавам со нив (т.е. 
со дрвокрадците). Сепак, не можам да преземам 
ништо. Не го ризикувам животот за 300 евра ме-
сечно. Немаме соодветна опрема, нема возила, 
нема многу чесни колеги. Никој не прашува како 
камионите натоварени со огревни дрва од Лип-
ково и од Куманово стигнуваат во Тетово, Гос-
тивар, Кичево... дури и во Струга.“ 26 Со шумскиот 
фонд управува ЈПНШ, преку својата подружница 
„Куманово“, со шумска површина од 23 044,44 ха. 
Во периодот од 2010 до 2019 година подружницата 
„Куманово“ поднесе вкупно 8 кривични и 22 пре-
кршочни пријави за бесправна сеча.27  Исто така, 

откриени се вкупно 66 случаи на бесправна сеча од непознат сторител. Сепак, ОЈО 
во Куманово поднело само 15 обвиненија за бесправна сеча во изминатите десет 
години.28

Еден соговорник, со претходно познавање на операциите на ШП, истакна дека и 
покрај присуството на континуирана бесправна сеча, само неколку кривични прија-
ви се поднесени против поединци. Постои потценување на организираните крими-
нални групи што работат и профитираат од незаконската индустрија за сеча. Овие 
групи ги користат своите врски со јавните претпријатија, како што е ЈПНШ, што им 
овозможува да дистрибуираат дрва во замена за парично мито.29 Покрај тоа, на-
чинот на кој работат мрежите е претежно преку закани, физичко насилство и ко-
рупција. Овие прашања упатуваат на моделите/формите на организиран криминал 
што се исцртани во овој извештај. Поточно, организираните криминални групи со-
работуваат со членовите на ШП, МВР и имаат поддршка од политичките партии. Во 
Куманово криминалните групи често имаат внатрешен „контакт“ што ја „прикрива“ 
незаконската активност.30  

Соговорникот истакна дека криминалните групи ги контролираат припадниците 
на ШП и на царината во големите области како Арачиново и Скопје.31 Област што е 
особено загрижувачка е Брест, каде што соговорникот истакна дека често доаѓаат 
5-6 камиони да соберат дрва за да ги пренесат во Скопје. Овие камиони обично се 
екипирани од околу 10 т.н. „вработени“ лица. Не е познато дали тие поседуваат ва-
жечка дозвола за сеча.32 Но, и покрај тоа, се претпоставува дека тие имаат дозвола 
да вршат активности за сеча од владини претставници. Дополнително, соговорни-
кот истакна дека секогаш кога локалната полиција и ШП патролираат заедно, нема 
дрвосечачи на терен, затоа што тие се претходно информирани од внатрешен „кон-
такт“ и како резултат на тоа престануваат со своите активности.33

26. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Куманово, 4.11.2020 година.
27. Податоци добиени од ЈПНШ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 
28. Податоци добиени од ОЈО – Куманово преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
29. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Куманово.
30. Анонимен соговорник А.
31. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча на дрва во Куманово, 6.11.2020.
32. Анонимен соговорник Б.
33. Анонимен соговорник Б.

Секојдневно се 
среќавам со нив (т.е. со 
дрвокрадците). Сепак, 
не можам да преземам 
ништо. Не го ризикувам 
животот за 300 евра 
месечно. Немаме 
соодветна опрема, нема 
возила, нема многу 
чесни колеги. Никој не 
прашува како камионите 
натоварени со огревни 
дрва од Липково и од 
Куманово стигнуваат во 
Тетово, Гостивар, Кичево... 
дури и во Струга
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Според еден наш соговорник, постои претприја-
тие во селото Гошинце, општина Липково, кое е 
вклучено и во легален и во нелегален транспорт 
на дрва.34 Нашиот извор објаснува дека „...ова 
претпријатие спроведува сеча дури и на тери-
торијата на Косово. За приближно половина од 
дрвната маса тие ја имаат потребната дозво-
ла, додека другата половина од сечата ја спро-
ведуваат целосно нелегално. Нивната продажба 
на дрво е многу поголема од нивната регистри-
рана сеча. Извршени се контроли, поднесени се 
пријави, но нема епилог. Никој не може да им на-
прави ништо. Претпријатието неодамна от-
вори уште еден магацин во селото Брест“.35 Из-
вештаите во медиумите покажуваат дека пред пет 
години била поднесена кривична пријава против 
оваа фирма за фалсификување документи поврза-
ни со стопанисувањето со дрва и транспорт.36 Овие 
активности спаѓаат во „институционализираните“, 
како една од формите/моделите на организирана 
криминална бесправна сеча опишана подолу во извештајот. 

Криминалните групи во Куманово, исто така, дистрибуираат дрва до крајните 
потрошувачи под изговор дека имаат важечка лиценца. Покрај тоа, тие користат и 
други методи, какви што се: манипулирање со крајниот потрошувач дека легално 
го набавиле дрвото, како и дека дрвото што го продаваат е со повисок квалитет.37 
Покрај тоа, тие ја нарушуваат цената на дрвото, па се чини дека нивната цена е по-
ниска од просечната на пазарот. Сепак, тие често продаваат многу помалку отколку 
што крајните потрошувачи мислат дека купиле. Овие групи се заштитени од влија-
телни политички фигури.38 Овие групи ѝ се многу добро познати на пошироката јав-
ност во Куманово, но соговорниците се воздржаа од спомнување конкретни имиња 
на претпријатија или поединци. Исто така, бесправната сеча е често прикриена од 
вработените во единиците на локалната самоуправа. По завршувањето на работата 
на дрвосечачите, наместо да им го дистрибуираат огревното дрво на назначени-
те „семејства со пониски примања“, тие го препродаваат на разни други страни. 
Документацијата никогаш целосно не се завршува и нема докази што укажуваат 
на корупција.39 Оваа форма/модел на организирана криминална бесправна сеча е 
означена како „урбаните сечачи“ и е опширно објаснета подолу.

КИЧЕВО

Кичевскиот Регион се наоѓа во западниот дел на земјата, сместен во Кичевската 
Котлина, која е јасно оформена природна единица, опкружена со високи планини 
– од западната страна се издига планината Бистра, а од јужната страна по долина-
та на реката Треска се протега до планината Илин. Тие се едни од највпечатливите 
природни атракции во регионот, опкружен со високи планини богати со шуми и 
34. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Куманово.
35.  Анонимен соговорник А.
36. https://www.mkd.mk/crna-hronika/krivichna-prijava-za-falsifikuvani-dokumenti-za-ogrevno-drvo
37. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча на дрво Куманово.
38.  Анонимен соговорник Б.
39. Исто.

...ова претпријатие 
спроведува сеча дури и на 
територијата на Косово. 
За приближно половина 
од дрвната маса тие ја 
имаат потребната дозвола, 
додека другата половина 
од сечата ја спроведуваат 
целосно нелегално. 
Нивната продажба на 
дрво е многу поголема од 
нивната регистрирана сеча. 
Извршени се контроли, 
поднесени се пријави, 
но нема епилог. Никој не 
може да им направи ништо. 
Претпријатието неодамна 
отвори уште еден магацин 
во селото Брест

https://www.mkd.mk/crna-hronika/krivichna-prijava-za-falsifikuvani-dokumenti-za-ogrevno-drvo
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голем број пасишта. За жал, очигледно е дека природните убавини на овој регион 
се недоволно искористени и нивниот потенцијал за развој на туризмот е занема-
рен. Заедно со дивите депонии, најголем проблем на овој регион е уништувањето 
на шумите, кое е застапено речиси во секое село. Соговорниците од Гостивар и од 
Куманово потенцираа повеќе области на територијата на Северна Македонија што 
претрпеле големи последици од бесправната сеча. Една таква област е Кичево. Со 
шумскиот фонд управува ЈПНШ, преку неговата подружница „Лопушник – Кичево“, 
со шумска површина од 55340,88 ха. Во периодот од 2010 до 2019 година, подруж-
ницата „Лопушник – Кичево“ поднесе вкупно 223 кривични пријави и 635 прекр-
шочни пријави за бесправна сеча40.  Исто така, откриени е вкупно 72591 случај на 
бесправна сеча од непознат сторител.

Според соговорниците, организираните групи за бесправна сеча што работат во 
Кичево функционираат хиерархиски.41 Хиерархијата е присутна во сите форми/мо-
дели на бесправна сеча и водачот на организираната група има врски со јавното 
претпријатие НШ и има важечка лиценца што им овозможува да сечат повеќе дрва. 
Дрвосечачите се локални селани (околу 5-6 лица), кои работат за својот претпоста-
вен и го дистрибуираат дрвото.42 Соговорникот наведува дека тие можат да корис-
тат агресивни тактики, какви што се предизвикувањето диверзии и материјалната 
штета. Покрај тоа, соговорникот го опишува нивниот режим на работа: дрвокрад-
ците честопати упаѓаат на земјиште чиј што сопственик/владетел што има важечка 
лиценца, каде што прекумерно сечат дрва.43 Кога полицијата ќе изврши увид на 
парцелата потоа, открива дека неозначените дрвја се исечени и како резултат на 
тоа ги казнува носителите на лиценцата, а всушност, организираната криминална 
група го извршила кривичното дело. Сепак, сите овие дрвосечачи честопати имаат 
„поддршка“ од членови на локалната самоуправа или од полицијата.44

Корупција има и на локално ниво. Честопати, бесправната сеча е направена од 
страна на локалните селани, кои вршат сеча на дрвото на „нерегулиран“ начин. На 
пример, припадници на различни етнички групи (Албанци, Роми) одат во камиони 
и нелегално сечат, со цел да обезбедат огревно дрво за себеси или за да препро-
дадат мала количина за одреден дел да остане за нив колку да ја преживеат сиро-
маштијата.45 Соговорникот проценува дека годишно нелегално се сечат 15-16000 

хектари. Корупцијата на локално, општинско ниво 
е присутна, затоа што полициските власти не вршат 
редовни контроли ниту поднесуваат пријави про-
тив потенцијалните осомничени. Имало и случаи на 
рекетари, кои влегуваат во приватен имот и вршат 
бесправна сеча таму.46 Соговорникот даде пример 
каде што еден Ром упаднал на туѓо земјиште и за-
почнал со бесправна сеча. Кога го фатиле на самото 
место како го прави тоа, престапникот извадил нож 
и започнал да се заканува. Ова е пример на случај 
каде што станува збор за приватни подизведувачи 

40. Податоци добиени од ЈПНШ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
41. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Кичево, 21 октомври 2020 година.
42. Анонимен соговорник А.
43. Анонимен соговорник А.
44. Исто
45. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Кичево, 21 октомври 2020 година.
46. Анонимен соговорник Б.

Во Кичево и неговото 
околината бесправната 
сеча најчесто се случува 
во области населени со 
етнички Македонци. Не 
можам да ги разберам овие 
луѓе. Само глупави луѓе 
можат да ги исечат шумите 
што ни ги дал Господ
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договорени од НШ, кои земаат под концесија големи делови шумски површини 
кои јавното претпријатие НШ не е во состојба да ги одржува.47 Тогаш подизведува-
чите ги добиваат потребните лиценци и ја експлоатираат шумата. ШП бара неколку 
клучни карактеристики за време на својата инспекција. Ова вклучува дали стеблата 
што ги исекле изведувачите имаат назначени ознаки и дали документите на нивна-
та компанија имаат соодветен печат и дали ја имаат потребната лиценца за сечење 
на дрва. И покрај овие заштитни мерки, соговорникот истакна дека овие елементи 
најчесто не се присутни, но дека тоа не е важно, бидејќи дрвокрадците, сепак, ќе 
имаат корист од своите врски.48

Нашите теренски истражувања во Кичево и околината покажаа дека постои еден 
вид ривалство, но на моменти дури и „трка до дното“ меѓу локалната ШП и редов-
ните претставници на полицијата (МВР), во однос на тоа кој ќе стори помалку и 
кој помалку ќе се ангажира во спречувањето на бесправната сеча. ШП честопати 
подвлекува дека недостигот на соодветни ресурси и обука е во основата на ограни-
чениот успех во борбата против бесправната сеча. Од друга страна, припадниците 
на МВР тврдат дека се презаситени со работа и дека секоја државна и локална ин-
ституција во земјата смета на нивното присуство и овластување во врска со спрове-
дувањето на законот. Како што објасни еден од нашите соговорници, вработен во 
МВР, „не можеме постојано да бидеме насекаде. Во однос на бесправната сеча, 

47. Анонимен соговорник Б.
48. Анонимен соговорник Б.
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ова е надлежност на ШП. Тие имаат компетен-
ции, значки, огнено оружје и целосна одговорност 
за справување со бесправната сеча. Во Кривични-
от законик има само два члена според кои МВР 
може да интервенира во случаи на бесправна 
сеча. Од друга страна, постои цела палета зако-
нодавство што точно ја регулира работата на 
ШП. Секогаш истата приказна. Сите сметаат 
на МВР: општината, ШП, државните инспекто-
рати... никој не може да стори ништо без наша 
помош“ 49

Кичево е една од општините каде што прашање-
то за бесправна сеча ја поттикнува меѓуетничка-
та нетолеранција.50 Етничките Македонци обично 
гледаат на тоа како криминал направен од други 
етнички групи, особено од етничките Албанци, 
Роми и Турци. Зборувајќи со вработен од подруж-
ницата „Лопушник“ на ЈПНШ, етнички Македонец, 
проблемот со бесправната сеча беше објаснет на 
следниов начин: „Дивите дрвосечачи работат во 
помали групи. Група етнички Албанци ќе украдат 
2-3 комбиња дрва, друга група етнички Роми ќе 
украдат уште 2-3 камиони дрво... Не можете да 
му објасните на етнички Ром дека сте ја насле-
диле шумата од вашите предци – тој ќе посегне 
по нож и ќе се обиде да ве прободе. Плус, повеќе-
то од нив се зависници од дрога или поранешни осуденици... Оние што доаѓаат 
од Албанија – тие се луди, не се нормални луѓе, не можете да разговарате со нив 
мирно и нормално. Тој ќе тргне на вас со моторна пила и ќе се обиде да ве исече 
на парчиња. Тие често консумираат алкохол, исто така…”51 Спротивно на тоа, 
вработен од истото јавно претпријатие, етнички Албанец, кој работи како чувар на 
шумите, ја насликал сосема спротивната слика во однос на етничката припадност 
на сторителите што вршат бесправна сеча во Кичево и Кичевско: „Во Кичево и не-
говото околината бесправната сеча најчесто се случува во области населени 
со етнички Македонци. Не можам да ги разберам овие луѓе. Само глупави луѓе 
можат да ги исечат шумите што ни ги дал Господ.“ Оваа игра на меѓуетнички 
обвинувања е уште еден фактор што ја спречува борбата против бесправната сеча 
во Кичевскиот Регион.52

Неодамнешните извештаи во медиумите покажаа заложби на полицијата да пре-
земе активни мерки против институционалната корупција во подружницата на НШ 
„Лопушник“. Во јули 2018 година полицијата во Кичево поднесе обвинение про-
тив вработен за наводна злоупотреба на службената положба, причинувајќи ма-
теријална штета од приближно 4000 евра53. Во февруари годинава МВР поднесе 
кривична пријава против генералниот директор на ЈПНШ, директорот на подруж-
ницата „Лопушник“ во Кичево, како и уште тројца вработени во подружницата, за 
наводна злоупотреба на службената положба. Тие беа обвинети дека овозможиле 
49. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Кичево.
50. Анонимен соговорник А; Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Кичево.
51. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Кичево.
52. Анонимен соговорник Б.
53. https://www.pravdiko.mk/krivichna-protiv-vrabotena-vo-pssh-lopushnik/

Дивите дрвосечачи 
работат во помали групи. 
Група етнички Албанци 
ќе украдат 2-3 комбиња 
дрва, друга група етнички 
Роми ќе украдат уште 2-3 
камиони дрво... Не можете 
да му објасните на етнички 
Ром дека сте ја наследиле 
шумата од вашите предци 
– тој ќе посегне по нож и 
ќе се обиде да ве прободе. 
Плус, повеќето од нив се 
зависници од дрога или 
поранешни осуденици... 
Оние што доаѓаат од 
Албанија – тие се луди, 
не се нормални луѓе, не 
можете да разговарате со 
нив мирно и нормално. Тој 
ќе тргне на вас со моторна 
пила и ќе се обиде да ве 
исече на парчиња. Тие 
често консумираат алкохол, 
исто така…

 https://www.pravdiko.mk/krivichna-protiv-vrabotena-vo-pssh-lopushnik/
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бесправна сеча во Кичевската Околина, предизвикувајќи финансиска штета на ЈП 
од околу 300.000 евра.54 Нема официјално достапни информации дали ОЈО во Киче-
во иницирало кривично гонење за некое од овие лица и дали имало судски постап-
ки. Истражувачкиот тим испрати барање за информации за вкупниот број случаи на 
бесправна сеча, но од ОЈО не добивме одговор.

БИТОЛА

Битола, Градот на Конзулите, се наоѓа во северо-
источното подножје на планината Баба и во југоис-
точното подножје на планината Облак, во централ-
ниот дел на Пелагониската Долина, и е опкружен 
со огромни шумски подрачја што спаѓаат во рам-
ките на НП „Пелистер“. Релативно поволните при-
родни услови овозможија Битолскиот Регион и 
околината да имаат изобилство на шумски ресур-
си. НП „Пелистер“ е популарна зимска атракција, 
која честопати ја посетуваат туристи и планинари. 
Најголемите и најквалитетни шуми во овој регион 
се околу планинскиот врв Кајмакчалан на плани-
ната Ниџе и врвот Пелистер на планината Баба, 
како и делови од планината Бигла. Сепак, Битола 
има добра локација и за оние што се занимаваат со 
трговија со бесправна сеча, вклучително и меѓуна-
родна трговија со соседните земји.

Со шумскиот фонд управува ЈПНШ, преку своја-
та подружница „Кајмакчалан – Битола“, со шумска 
површина од 42320,21 ха. Во периодот од 2010 до 
2019 година подружницата „Кајмакчалан – Бито-
ла“ нема поднесено кривични пријави за бесправ-
на сеча, додека поднесена е 21 прекршочна прија-
ва.55 Исто така, регистрирани се вкупно 144 случаи 
на бесправна сеча од непознат сторител. Кога ис-
тражувачкиот тим побара информации за подне-
сените обвиненија во врска со бесправната сеча, 
ОЈО одговори дека не располага со такви податоци.

Сторителите што се занимаваат со трговија со 
бесправно исечените дрва, не се нужно членови 
на мрежа на организиран криминал туку може да 
бидат и индивидуалци.56 Еден од соговорниците 
изјави дека обично селаните од околните области 
можат брзо да се искачат во шумата, да исечат 
дрва, да ги натоварат на коњи и да се вратат во 
своите села.57 Вообичаено, тоа го прават по некол-
ку пати, за да имаат резерви на дрва. Како што е 
наведено, примарната цел на овој вид сеча е да им 
се препродава дрвото на оние што имаат помалку 

54. https://www.mkd.mk/makedonija/sudstvo/krivichna-prijava-za-direktorot-na-nacionalni-shumi
55. Податоци добиени од ЈПНШ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
56. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Битола, 25 октомври 2020 година.
57. Анонимен соговорник А.

Овие групи се многу 
добро организирани. Тие 
се хиерархиски поставени 
и многу добро поврзани 
со институционалните и 
со партиските структури. 
На моменти, кога ќе се 
почувствуваат загрозено, 
можат да станат насилни. 
Неколкумина мои колеги 
беа напаѓани и честопати 
повредувани во текот на 
годините. Дополнително, 
поради нашите ограничени 
ресурси, особено возилата, 
тие знаат дека, доколку 
патролираме во една 
област во регионот, 
тие можат да сечат 
дрва во друга област 
на оддалеченост од 
десетици километри... Не 
е само бесправната сеча. 
Незаконскиот лов е исто 
така проблем. Постои 
функционална криминална 
врска меѓу Северна 
Македонија и Италија, 
преку соседна Албанија. 
Специфични животински 
видови се ловат во 
шумите околу Ресен и 
потоа се шверцуваат низ 
Албанија во Италија, 
каде што се подготвуваат 
и се продаваат скапи 
ексклузивни колбаси

https://www.mkd.mk/makedonija/sudstvo/krivichna-prijava-za-direktorot-na-nacionalni-shumi
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можност да обезбедат дрва за греење и, се разбира, за да профитираат. Ова е рас-
пространето во населбата Баир, каде што живеат повеќето Роми во Битола и сечат 
дрва исклучиво заради препродажба.58

Некои од селаните што се занимаваат со оваа трговија може да поседуваат ва-
жечка дозвола за сеча. Сепак, тие применуваат измамнички тактики, од кои едната 
е местото што го избираат за сечење на необележаните дрвја, кои се наоѓаат во 
околината на областа за која имаат дозвола.59 Потоа, тие оставаат некои од обеле-
жаните дрвја недопрени, за да изгледа дека навидум повторно има потреба да се 
вратат за да ги исечат. На тој начин, се чини дека прават сè како што треба, додека 
нелегално сечат необележани дрвја.60 Од ШП се свесни за овој факт. За оние што 
се најавуваат со важечка лиценца, ШП понекогаш проверува дали дрвосечачите 
ја надминале својата кубна граница. Покрај тоа, соговорниците изјавија дека ма-
кедонскиот пазар за одредени дрвја кои виреат во НП, каква што е моликата, е не-
доволно развиен.61 Тоа е затоа што македонскиот пазар не користи ваков вид дрвја 
за да создаде какви било производи со вредност и дека малку домашни компании 
можат да си го дозволат тоа.62 Како резултат на тоа, во минатото имаше гласини 
дека има фирми за сеча што извезуваат дрва преку Албанија и Грција во Италија 
и во други земји на Западот. Неколку соговорници се насочија кон криминалниот 
синџир во кој се вмешани познати бизнисмени и политичари.63 Постојат индиции 
дека оваа група го овозможила процесот на бесправна сеча и, потоа, шверцување-
то на дрвото молика во Грција. Подоцна, незаконски стекнатите средства, наводно, 
биле користени за финансирање на изборни кампањи на политички партии.64 

Соговорниците тврдат дека за време на изборниот период, кој во Северна Ма-
кедонија е мошне фреквентен поради зачестеното одржување предвремени пар-
ламентарни избори, бесправната сеча е на врвот на побарувачката. Постојат две 
главни причини, кои се посочени од информираните лица. Првата е поврзана со 
финансирањето на изборните кампањи. Значителни износи на пари што се добива-
ат преку бесправната сеча се влеваат директно во кампањите на политичките пар-
тии, главно преку истакнати моќни поддржувачи на локалните партии, особено од 
редовите на политичките партии што се на власт на локално ниво. Гласините велат 
дека претставниците на државните институции масовно замижуваат на бесправ-
ната сеча, на моменти дури и ги охрабруваат криминалните групи да сечат што 
повеќе за да генерираат повеќе средства кои би се трансформирале во нерегистри-
рани партиски донации. Втората причина е тоа што локалните политичари на власт 
често им ветуваат на граѓаните во руралните области дека, доколку тие останат или 
дојдат на власт, ќе им дозволат на локалните жители незаконски да сечат огревно 
дрво за да добијат „бесплатно греење“, но исто така, и за да преживеат полесно 
и да успеат да се справат со сиромаштијата и со невработеноста. Ова уште еднаш 
ја покажува испреплетеноста на криминалните и политички структури во Северна 
Македонија.

Еден од соговорниците спомена организирана криминална група што функцио-
нира на територијата на општина Ресен.65 Според соговорникот, оваа група е до-
бро организирана и тие имаат менаџери чија цел е да обезбедат купувачи и да 
58. Анонимен соговорник А.
59. Анонимен соговорник Ц, Бесправна сеча во Битола, 26 октомври 2020 година.
60. Анонимен соговорник Ц.
61. Анонимен соговорник Ц.
62. Анонимен соговорник Д, бесправна сеча во Битола.
63. Анонимен соговорник Ц, Бесправна сеча во Битола.
64. Исто
65. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Битола, 26 октомври 2020 година.
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обезбедат возила за транспорт на дрвата од шумата до крајните потрошувачи. Од 
степенот на подготвеноста може да се заклучи дека е ова дело на висококвалифи-
кувана криминална група. Овие криминални групи го користат сознанието дека по-
барувачката на дрвна маса во регионите на Битола, Ресен и Прилеп е поголема од 
понудата.66 Така, тие ја користат можноста за бесправна сеча за да обезбедат дрва 
за граѓаните и – за возврат – да профитираат. Еден од нашите соговорници, кој про-
фесионално се занимава со борба против бесправната сеча, ја објасни тежината 
на овие групи, нивната организација и транснационалните врски: „Овие групи се 
многу добро организирани. Тие се хиерархиски поставени и многу добро поврза-
ни со институционалните и со партиските структури. На моменти, кога ќе се 
почувствуваат загрозено, можат да станат насилни. Неколкумина мои колеги 
беа напаѓани и честопати повредувани во текот на годините. Дополнително, 
поради нашите ограничени ресурси, особено возилата, тие знаат дека, доколку 
патролираме во една област во регионот, тие можат да сечат дрва во дру-
га област на оддалеченост од десетици километри... Не е само бесправната 
сеча. Незаконскиот лов е исто така проблем. Постои функционална криминална 
врска меѓу Северна Македонија и Италија, преку соседна Албанија. Специфични 
животински видови се ловат во шумите околу Ресен и потоа се шверцуваат низ 
Албанија во Италија, каде што се подготвуваат и се продаваат скапи ексклу-
зивни колбаси.” 67 Некои соговорници, кои се членови на ШП (слично како Кумано-
во), забележуваат дека ресурсите што им се на располагање се недоволни. ШП не 
се снабдува со каква било техничка опрема, па дури ни со соодветни униформи и 
оружје. Наместо тоа, тие користат застарено оружје, кое е означено како небезбе-
дно според европските стандарди.68 

СТРУГА

Струшкиот регион се наоѓа во живописно опкружување. Лежи во рамнината на 
Струшката Котлина, на двата брега на реката Црн Дрим и на северниот брег на Ох-
ридското Езеро. Струга е опкружена со планински области – Јабланица на запад, 
Караорман на североисток и Галичица на југоисток. Овие планини, кои го одзема-
ат здивот со своите прекрасни ридови, шуми и долини, шармантни села и чисти 
езера, нудат голем избор на пејзажи и прекрасни глетки. Како и другите региони/
општини, и Струга има сериозен проблем со дивите сечачи, кои прекумерно сечат 
и ја оставаат околната шумска област соголена. Една особено погодена област е 
селото Вишни, на планината Јабланица. Околу 90 % од исечените дрва се за огрев, 
додека одреден дел се користи за производство на сурови технички материјали.69 

Еден од соговорниците истакна дека има приватни претпријатија кои се занимава-
ат со сеча. Додека тие имаат важечка дозвола за сеча, дадена од оние на највисоко 
ниво во НШ, тие претерано сечат дрвја за кои немаат дозвола.70 .  Ова е направено 
на таков начин што лиценцата што ја имаат не вклучува датум или време, така што 
дрвосечачите можат да ја користат секогаш. Доколку на патот ги сопре шумската 
или локалната полиција, тие можат да го пополнат формуларот така, што ќе изгледа 
дека сè е направено според протоколот.71 

Овој вид бесправна сеча спаѓа во формата на „институционализираните“. Ова 
66. Анонимен соговорник Б.
67. Анонимен соговорник Б.
68. Анонимен соговорник Д, Бесправна сеча во Битола.
69. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Струга, 27 октомври 2020 година.
70.Анонимен соговорник А; Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Струга, 27 октомври 2020 година; 
Анонимен соговорник, Бесправна сеча во Струга и Вевчани, 27 октомври 2020 година.
71. Исто.
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е друга форма на организирана криминална 
бесправна сеча, која како модел е детално опи-
шана подолу. Со шумскиот фонд управува ЈПНШ, 
преку својата подружница „Јабланица – Струга“, со 
шумска површина од 22322,43 ха. Во периодот од 
2010 до 2019 година, подружницата „Јабланица 
– Струга“ поднела вкупно 44 кривични пријави и 
193 прекршочни пријави за бесправна сеча.72 Исто 
така, откриени се вкупно 47 случаи на бесправна 
сеча од непознат сторител.

Еден соговорник забележува дека нивните па-
рични придонеси, кои треба да вклучуваат суми 
за одржување на патиштата, меѓу другите давач-
ки, не постојат.73 Нивниот единствен придонес е во 
форма на враќање на парите на оние што ги при-
криваат. Вработените во НШ (индивидуални ад-
министративни работници, шумарски инженери и 
сл.) се поткупуваат, а за возврат се добива нивниот 
молк за да можат овие приватни претпријатија да 
ги продолжат своите нелегални активност.74 Покрај 
тоа, соговорникот истакнува дека има директори 
во НШ што честопати даваат повластени тендери 
на некои приватни фирми, без искуство, доби-
вајќи за возврат услуги и повластици. Соговорни-
кот потврдува дека целта на сечата е да се препро-
дава огревно дрво. Тој сликовито објаснува: „Огромно мнозинство од граѓаните 
во Струга користат дрво како примарен ресурс за греење. ЈПНШ и локалната 
подружница не можат да ја задоволат побарувачката. Тука се создава огромен 
простор за бесправна сеча и дистрибуција на нелегално исечено дрво. Понатаму, 
граѓаните не чувствуваат потреба да ги пријавуваат овие практики, главно за-
тоа што стануваат свесни дека овие криминални групи побрзо и поевтино ги 
задоволуваат нивните барања за огревно дрво. Честопати тие се залажуваат 
и веруваат дека купуваат поевтино дрво, што, всушност, не е случај.“75

Една особеност за регионот на Струга е тоа што делови од дејствата на бесправна 
сеча се извршуваат од странци. Поточно, постојат албански организирани крими-
нални групи што влегуваат во Северна Македонија нелегално, бидејќи во Албанија 
постои целосна забрана за сеча.76 Овие претпоставени хиерархиски криминални 
групи доаѓаат во земјата со голема придружба на камиони, автомобили, па дури 
и коњи, кои се товарат и се транспортираат до другата страна на границата.77 Ова 
се прави незаконски или со директно знаење на ГП, која не ги конфискува дрвата. 
Еден од нашите соговорници ја објасни нивната организација и умешност во неле-
галното преминување и сеча на територијата на соседна земја: „Со овие групи се 
среќаваме често. Тие нелегално преминуваат преку границата користејќи неле-
гални патеки, кои ГП не може да ги обезбедува. Тие користат коњи, магариња, 
но често и џипови и камиони. Тие се брзи, организирани, добро структурирани 
криминални организации. На моменти стануваат насилни. Никогаш не успеавме 
72. Податоци добиени од ЈПНШ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
73. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Струга, 27 октомври 2020 година.
74. Исто.
75. Исто.
76. Анонимен соговорник, Бесправна сеча во Струга и Вевчани.
77. Исто..

Огромно мнозинство 
од граѓаните во Струга 
користат дрво како 
примарен ресурс за 
греење. ЈПНШ и локалната 
подружница не можат да ја 
задоволат побарувачката. 
Тука се создава огромен 
простор за бесправна 
сеча и дистрибуција на 
нелегално исечено дрво. 
Понатаму, граѓаните не 
чувствуваат потреба 
да ги пријавуваат овие 
практики, главно затоа што 
стануваат свесни дека овие 
криминални групи побрзо 
и поевтино ги задоволуваат 
нивните барања за огревно 
дрво. Честопати тие се 
залажуваат и веруваат дека 
купуваат поевтино дрво, 
што, всушност, не е случај.
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да фатиме ниту еден од овие сторители. Понеко-
гаш успеваме да конфискуваме дрвна маса, коњи, 
моторни пили или други остатоци од бесправна-
та сеча.” 78

Еден од начините на дејствување на овие крими-
нални групи е преку набљудување на членовите на 
ШП и следење на нивниот секојдневен живот. Цел-
та на ова е да се запознаат со нивниот распоред за 
да можат да бидат подобро подготвени за нивните 
незаконски активности. Еден соговорник коменти-
ра дека тие имаат поединци лоцирани на различни 
страни од вообичаената рута, кои потоа ги инфор-
мираат нелегалните дрвосечачи за тоа каде се на-
оѓа ШП. ШП може да ги фати на дело, но она што 
често се случува е тие да истрчаат и да избегаат. 
Ова набљудување беше пријавено до истражувач-
киот тим во повеќе наврати во неколку општини за 
време на ова истражување. Меѓутоа, имало случаи 
кога овие дрвосечачи биле фатени на дело за вре-
ме на патролирање и станале агресивни кон ШП.

Во Струга истражувачите се сретнаа со поране-
шен вработен во ЈПНШ, кој отворено зборуваше за 

интраинституционалната корупција што била присутна во оваа државна компанија 
во времето кога тој бил вработен, приближно пред десет години.79 Тој ги мапирал 
главните канали на корупција: „Вие не можевте во тоа време да се вклучите во 
бесправна сеча во Струга и регионот без ‘амин’ од највисокото раководство на 
ЈПНШ, раководството на подружницата Јабланица – Струга, ШП, како и МВР. 
Сите државни чинители требаше да бидат целосно ‘за’ за да може нелегал-
ното работење во однос на сечата да функционира непречено. Секоја личност 
вклучена во криминалниот синџир го земаше својот дел. Во еден момент ова 
стана толку профитабилен бизнис што дури и етаблирани криминални гру-
пи од редовите на криминалците кои претходно се занимаваа со трговија со 
луѓе, трговија со огнено оружје и дрога, одненадеш започнаа да се занимаваат 
со бесправна сеча и нелегална дистрибуција на дрвна маса. Дефинитивно има 
многу пари во овој сектор.“80 Истражувачкиот тим наиде на слични описи во многу 
региони/општини во западниот дел на земјата. Сепак, ова сведоштво беше многу 
смело и директно, со личност што е подготвена дури и јавно да зборува за малвер-
зациите со кои се сретнал во минатото.  

ТЕТОВО

Тетово, град сместен под живописната Шар Планина, место каде што секогаш се 
испреплетувале различни култури, религии, народи. Општина Тетово опфаќа дел 
од Шар Планина и е високопланинска област богата со шуми. Убавините на Шар 
Планина се скриени во нејзините густи шуми, кристалните води на планинските 
реки и смарагдните длабочини на ледничките езера. Тоа е спектакуларна убави-

78. Исто.
79. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Струга, 27 октомври 2020 година.
80. Исто.

Со овие групи се 
среќаваме често. Тие 
нелегално преминуваат 
преку границата 
користејќи нелегални 
патеки, кои ГП не може 
да ги обезбедува. 
Тие користат коњи, 
магариња, но често и 
џипови и камиони. Тие 
се брзи, организирани, 
добро структурирани 
криминални организации. 
На моменти стануваат 
насилни. Никогаш не 
успеавме да фатиме ниту 
еден од овие сторители. 
Понекогаш успеваме 
да конфискуваме дрвна 
маса, коњи, моторни пили 
или други остатоци од 
бесправната сеча
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на со неверојатно богатство на скриени скапоцени 
камења. Попова Шапка, со надморска височина од 
1780 метри, е популарно туристичко место на Шар 
Планина и еден од најпознатите зимски рекреатив-
ни центри. Западната точка на планинскиот масив, 
Љуботен, е најимпресивната точка, која поради 
својата форма на пирамида, редовно е посетувана 
од планинари и туристи. Во срцето на планината е 
Лешница – посебно богатство, со важна геолошка 
вредност и извор на биодиверзитетот на планина-
та. Шар Планина е богата со планински пасишта 
на високите делови, како и со високостеблести че-
тинарски шуми, од кои најчести се високите ели и 
смреки. Покрај тоа, Шар Планина е дом на повеќе 
од 200 ендемски видови, што е највисок процент на 
ендемизам во земјава.81 Најраспространети видови 
дрвја во оваа област се буката, габерот и дабот, кои 
претставуваат околу 90 % од шумските фондови.82 
Сепак, шумската област се намалува поради интен-
зивната сеча на шумите во регионот. Според проце-
ните, речиси 30 % од вкупната сеча во регионот се 
спроведува незаконски.

 Бесправната сеча е една од најголемите закани за 
шумите на Шар Планина, бидејќи го нарушува ква-
литетот, структурата и потенцијалот за обновување 
и негативно влијае на зачувувањето на биодивер-
зитетот. Постои и очигледна нерегулирана и некон-
тролирана урбанизација. Дополнително, изград-
бата на мали хидроцентрали е сериозен еколошки 

проблем. Како резултат на прекумерна, како и употреба на некои несоодветни шу-
марски и земјоделски практики, може да се забележат деградирани шумски струк-
тури во одредени делови на Шар Планина.83 Деградираните шуми обично се наоѓаат 
во близина на планинските населби, додека шумите се, главно, претворени во обра-
ботливи површини, а најинтензивните процеси на деградација се забележуваат во 
долните шуми во дабовите и буковите шумски појаси.84 Активностите за бесправна 
сеча во оваа област, исто така, донесуваат ризик од нарушување на природните про-
цеси и опасност од свлечишта, поплави, зголемена ерозија, што веќе резултираше со 
смртоносни катастрофи. Имено, во август 2015 година пет лица го загубија животот 
од поплавите во блиското село Шипковица, токму поради неконтролираното уништу-
вање на шумите на Шар Планина.85

81. Регионална канцеларија на Програмата на ООН за животната средина во Виена. „Студија за валоризација на 
Шар Планина“. Скопје, Тетово, 2020 година., https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Studija-za-valo-
rizacija-na-Shar-Planina_konecna-verzija-mart-2020.pdf
82. Регионалната канцеларија на Програмата на ООН за животна средина во Виена.
83. Исто.
84. Исто.
85. Свето Тоевски, ,,Шипковица – местото на македонската солидарност со жртвите“, DW.COM, 5 август 2015, 
https://www.dw.com/mk/%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-% D0% BC% 
D0% B5% D1% 81% D1% 82% D0% BE% D1% 82% D0% BE-% D0% BD% D0% B0-% D0% BC% D0% B0% D0% BA% D0% B5% 
D0% B4% D0% BE% D0% BD% D1% 81% D0% BA% D0% B0% D1% 82% D0% B0-% D1% 81% D0% BE% D0% BB% D0 % B8% 
D0% B4% D0% B0% D1% 80% D0% BD% D0% BE% D1% 81% D1% 82-% D1% 81% D0% BE-% D0% BD% D0% B0% D1 % 81% 
Д1% 82% Д1% 80% Д0% Б0% Д0% Б4% Д0% Б0% Д0% БД% Д0% Б8% Д1% 82% Д0% Б5 / а-18628412

Пред неколку месеци 
МВР, ШП и другите 
државни институции 
планираа да организираат 
масовна рација на 
дрвокрадци во Тетовскиот 
Регион. Дури и премиерот 
беше информиран и тој 
ги охрабри државните 
институции да зададат 
жесток удар врз овие 
криминални групи. 
Наводно, додека 
специјалните единици 
на МВР биле на пат 
да ги пресретнат 
дрвокрадците, лидер на 
една политичка партија 
директно интервенирал 
кај високи функционери 
во МВР, заканувајќи 
се дека Владата нема 
да ја преживее оваа 
полициска акција, доколку 
таа биде спроведена. И 
службениците на МВР и на 
ШП беа принудени да ја 
прекинат рацијата.

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Studija-za-valorizacija-na-Shar-Planina_konecna-
https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/Studija-za-valorizacija-na-Shar-Planina_konecna-
https://www.dw.com/mk/%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-% D0% BC% D0% B5% D1% 8
https://www.dw.com/mk/%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-% D0% BC% D0% B5% D1% 8
https://www.dw.com/mk/%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-% D0% BC% D0% B5% D1% 8
https://www.dw.com/mk/%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-% D0% BC% D0% B5% D1% 8
https://www.dw.com/mk/%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-% D0% BC% D0% B5% D1% 8
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Интервјуираните засегнати страни забележале неколку критични жаришта за 
бесправна сеча. Тука спаѓаат областите над Гинов Камен, потоа Варвара, Једоарце, 
Порој, Кобилица, Вејце и Маздрача.86 

Заинтересираните страни тврдат дека овие незаконски активности започнале по 
завршувањето на вооружениот конфликт во 2001 година и, од она што го набљу-
дуваат на теренот, овие групи се добро организирани. Криминалните групи во го-
лема мера наликуваат на формата/моделот на бесправна сеча познат како „орга-
низацијата“ којшто е детално опишан подолу.87 Преплетувањето на криминалните 
структури и претставниците на државните институции е огромно, а перцепцијата 
кај обичните граѓани е дека „тука не може многу да се стори“.88 Планинарите, љуби-
телите на природата и екологистите отворено зборуваат за моторните пили кои 
често се слушаат во областите споменати погоре. Перцепцијата е дека речиси сите, 
дури и најголемите љубители на природата, се чини дека се откажале од пријаву-
вањето на бесправната сеча, разочарани од државните институции и нивните де-
концентрирани подружници на локално ниво. Еден соговорник дури и детално ја 
објасни вклученоста на политичките структури во овој организиран криминал и по-
литичката заштита што им се дава на криминалните организации на терен: „Пред 
неколку месеци МВР, ШП и другите државни институции планираа да организи-
раат масовна рација на дрвокрадци во Тетовскиот Регион. Дури и премиерот 
беше информиран и тој ги охрабри државните институции да зададат жесток 
удар врз овие криминални групи. Наводно, додека специјалните единици на МВР 
биле на пат да ги пресретнат дрвокрадците, лидер на една политичка партија 
директно интервенирал кај високи функционери во МВР, заканувајќи се дека Вла-
дата нема да ја преживее оваа полициска акција, доколку таа биде спроведена. 
И службениците на МВР и на ШП беа принудени да ја прекинат рацијата.“89 Како 
што споменавме претходно, во другите општини/региони постојат индикации дека 
значителен дел од овие нелегално стекнати средства се користат за финансирање 
на одредена политичка партија. Ова во голема мера го објаснува интересот што го 
имаат некои политичари за заштита на организираните криминални групи вклуче-
ни во бесправната сеча.  

Тетово е една од општините каде што „урбаните сечачи“ се многу активни. Зна-
чителни делови од урбаните зелени површини се исечени во последните неколку 
86. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Тетово, 9 ноември 2020 година. 
87. Анонимен соговорник, Еколошки криминал и бесправна сеча.
88. Анонимен соговорник А, бесправна сеча во Тетово.
89. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Тетово, 28 ноември 2020 година.

 Градечко Езеро, Шар Планина
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години без никакво оправдување и без да се знае каде завршила исечената дрвна 
маса. Ова е тесно поврзано со засилената урбанизација на градот, која често се 
спроведува без да се следат законските процедури и зградите се подигнуваат без 
градежни дозволи.

Со шумскиот фонд управува ЈПНШ преку својата подружница „Лешница – Тетово“, 
со шумска површина од 27289,04 ха. Оттука, Јавното претпријатие е одговорно за 
заштита на шумите од бесправна сеча, заштита од фитопатогени заболувања на 
растенија и пожари на отворено, т.е. од шумски пожари што се случуваат во текот 
на летото и предизвикуваат голема штета на шумскиот фонд. Подружницата наве-
дува дека главниот проблем во спречувањето и борбата против бесправната сеча 
е недоволниот персонал и лошите услови за работа. Покрај тоа, службениците на 
ШП тврдат и дека ги немаат потребните услови за работа, со цел ефикасно да ги 
извршуваат своите должности – има само 18 службеници на ШП за овој регион, со 
само две теренски возила,90, 91 па поради тоа, во овие околности е тешко за ШП да 
преземе превентивни активности. И покрај тоа што МВР ја поддржува ШП во бор-
бата против бесправната сеча, предизвиците опстојуваат, бидејќи престапниците 
честопати се насилни и има пријавени напади врз полицајци.92 Во периодот од 2010 
до 2019 година, подружницата „Лешница – Тетово“ поднела вкупно 141 кривична 
пријава и 382 прекршочни пријави за бесправна сеча.93 Исто така, откриени се вкуп-
но 155 случаи на бесправна сеча од непознат сторител.

90.  Зоран Димовски, ,,Нелегални сечачи ги опустошија планините во Западна Македонија, Нова ТВ, (блог), 24 
септември 2014 година, https://novatv.mk/drvokradcite-gi-sogolija-planinite-vo-zapadna-makedonija/
91. S  Сенад Зилбехари, Шар Планина е неплодна – шумската полиција не може да се справи со бесправната сеча, 
нема доволно персонал, 9 август 2020 г., https://mk.tv21.tv/se-sogoluva-shar-planina-shumskata-politsija-ne-mozhe-
da-se-spravi-so-nelegalnata-secha-nema-dovolno-kadar/
92.А1on, ,,Двајца полицајци се повредени при расчистување на бесправна сеча во Доброште“, А1On, 27 февруари 
2019 г, https://a1on.mk/macedonia/povredeni-dvajca-policajci-pri-raschistuvanje-nelegalna-secha-na-drva-vo-dobroshte/
93.  Податоци добиени од ЈПНШ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

https://novatv.mk/drvokradcite-gi-sogolija-planinite-vo-zapadna-makedonija/.
 https://mk.tv21.tv/se-sogoluva-shar-planina-shumskata-politsija-ne-mozhe-da-se-spravi-so-nelegalnat
 https://mk.tv21.tv/se-sogoluva-shar-planina-shumskata-politsija-ne-mozhe-da-se-spravi-so-nelegalnat
 https://a1on.mk/macedonia/povredeni-dvajca-policajci-pri-raschistuvanje-nelegalna-secha-na-drva-vo-
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Соговорниците се жалат дека дрвокрадците честопати завршуваат со прекршоч-
ни пријави, а судовите ретко изрекуваат соодветни парични казни.94 Постои длабок 
диспаритет во бројот на поднесени кривични пријави од страна на ШП и покре-
натите обвиненија. Навистина, во периодот од 2010 до 2020 година се поднесени 
вкупно шест обвиненија за пустошење на шумите од ОЈО во Тетово, од кои четири 
предмети беа отфрлени во целост, а двата случаи за кои сторителите беа казнети 
од страна на судот во Тетово резултираа со условна казна.95 Оттука, потребно е ОЈО 
во Тетово да преземе проактивна улога во борбата против бесправната сеча. Исто 
така, треба да се преземат покоординирани активности од страна на МВР, ШП и НШ 
за да се спротивстават на пустошењето и уништувањето на Шар Планина. Конечно, 
потребно е да се преземат соодветни институционални мерки за прогласување на 
Шар Планина за НП што е можно поскоро. Се претпоставува дека оваа мерка зна-
чително ќе ги намали случаите на бесправна сеча, потпирајќи се на претходните 
примери од НП „Маврово“ и НП „Галичица“.

СКОПЈЕ

Главниот град на Република Северна Македонија, 
Скопје, плени со својот раскош низ своите бројни 
културни, историски и природни споменици, подиг-
нати низ вековите. Градот е опкружен со неколку 
планини, прегрнат во спокојството на нивната цвр-
ста прегратка. Јужната природна граница на градот 
е планината Водно, која понатаму се протега на 
планинскиот венец Јакупица – Караџица и Китка, со 
својот највисок врв Солунска глава, гледајќи далеку 
кон Егејското Море. На југозапад скопската котлина 
со еден свој дел се протега до планините Осој и Же-
ден. Северната страна на градот е опкружена со пре-
красната Скопска Црна Гора – масивна и пространа 
планина со прекрасни глетки. Планините во Скопје 
изобилуваат со богати шумски фондови, претежно 
листопадни дрвја (бука, даб, аспен), како и нискос-
теблести и грмушкасти зимзелени растенија. Сепак, 
бидејќи бесправната сеча во оваа област е многу 
распространета, шумите се безмилосно униште-
ни. Најчестите жаришта за бесправна сеча на Скоп-
ска Црна Гора лежат во областите над Арачиново и 
Блаце. Китка и Караџица се уште две други планини 

каде што се забележува прекумерна бесправна сеча.96 Случаи на бесправна сеча се 
пријавени и на планината Водно, но шумите во оваа област најмногу страдаат од пре-
кумерната урбанизација и изградбата на гасовод.

Според Државниот завод за статистика, штетата од дивата сеча во Скопскиот Реги-
он од 2010 година изнесува 113295 м3.97 Најтешка последица од бесправната сеча 
е деградирањето на почвите на целото планинско подрачје на Скопска Црна Гора, 
што предизвикува свлечишта и чести поплави. Една од најразорните поплави се 
94. Зоран Андонов, ,,Шар Планина опустошена од дрвокрадци, штетата не може да се надомести ни за 60 години, 
велат жителите“, Сакам да кажам, (блог), 7 октомври 2018 година, https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/shar-
planina-opustoshena-od-drvokradtsi-shtetata-ne-mozhe-da-se-nadomesti-ni-za-60-godini-velat-zhitelite/
95. Податоци добиени од ОЈО – Тетово преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
96. Анонимен соговорник, Бесправна сеча во Скопје, 19 октомври 2020 година.
97. Државен завод за статистика, 2020 година.

Постојат четири 
семејства од Булачани 
кои се многу добро 
организирани. Тие 
обезбедуваат дрва за 
жителите на Раштак, 
Црешово, Стајковци, 
Смилковци и Булачани. 
Арачиново, исто така, 
е домаќин на многу 
добро организирана 
мафија – координирана, 
организирана, многу 
добро вмрежена. Тие 
користат камиони, џипови, 
комбиња... Просечен 
дрвосечач успева да 
заработи најмалку 1.500 
евра месечно.

 https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/shar-planina-opustoshena-od-drvokradtsi-shtetata-ne-mozhe-d
 https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/shar-planina-opustoshena-od-drvokradtsi-shtetata-ne-mozhe-d
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случи во август 2016 година, кога концентрира-
ните поројни води од јужните падини на Скопска 
Црна Гора предизвикаа голем бран од поплави 
во блиската населба Ченто и селото Стајковци.98 
Покрај огромната материјална штета, оваа по-
плава предизвика и 23 човечки жртви. Доколку 
продолжи бесправната сеча, планината наскоро 
ќе стане неплодна, а прекумерната ерозија и по-
ројните дождови ќе станат уште поголема закана 
за населените места и за населението што живее 
во нејзиното подножје.99 Покрај тоа, дивите дрво-
сечачи имаат тенденција да бидат насилни и аг-
ресивни кон шумските чувари и кон полицајците. 
Припадниците на ШП за време на извршувањето 
на своите задолженија се соочуваат со смртонос-
ни закани и опасности, а во 2009 година за време 
на шумска патрола на планината Китка еден шум-
ски чувар го загубил својот живот.100

Истражувачите разговараа со жител од селото Раштак, лоцирано на Скопска Црна 
Гора, кој и самиот учествува во мали активности на бесправна сеча и кој спаѓа во 
криминалната форма/модел „кражба за опстанок“. Тој ги објасни и ги локализира-
ше главните криминални групи што се занимаваат со бесправна сеча во околина-
та на Скопска Црна Гора: „Постојат четири семејства од Булачани кои се многу 
добро организирани. Тие обезбедуваат дрва за жителите на Раштак, Црешово, 
Стајковци, Смилковци и Булачани. Арачиново, исто така, е домаќин на многу до-
бро организирана мафија – координирана, организирана, многу добро вмрежена. 
Тие користат камиони, џипови, комбиња... Просечен дрвосечач успева да зарабо-
ти најмалку 1.500 евра месечно.“ 101

Со шумскиот фонд во Скопје управува ЈПНШ, пре-
ку својата подружница „Караџица“, со површина 
од шумска единица од 63976,62 ха. Во периодот 
од 2010 до 2019 година подружницата „Караџица 
– Скопје“ поднела вкупно 82 кривични пријави и 
142 прекршочни пријави за бесправна сеча.102 Исто 
така, откриени се вкупно 2445 случаи на бесправ-
на сеча од непознат сторител. Според соговорни-
ците, активностите за бесправна сеча на Китка и 
на Караџица се случуваат постојано и невозможно 
е да поминат незабележано.103 

 Оттука, наводно постои согласност за тоа од 
органите за заштита на шумите. Од друга страна, 

шумските чувари на подружницата се соочуваат со многу пречки во спротивставу-
вањето на бесправната сеча – локациите за бесправна сеча се недостапни; наи-
дуваат на тешкотии при идентификувањето на сторителите; шумските чувари се 
98. Антонио Крстевски, „(Репортажа) Две години по катастрофалните поплави во Скопје, Стравот е сè уште 
присутен!“, 1tv.mk, 6 август, 2018 година, https://1tv.mk/video/%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8
2%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b-
f%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b0%d0%bb%d0%bd/ 
99. Исто.
100. ,,Бесправна сеча, Коруптивни зделки за остварување лична добивка.“
101. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Скопје.
102. Податоци добиени од ЈПНШ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
103. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Скопје, 16 октомври 2020 година.

...бесправната сеча околу 
Скопје ја вршат претежно 
етнички Албанци, етнички 
Бошњаци, етнички Роми 
и етнички Турци. Вие 
знаете... почитувањето на 
законите функционира 
поинаку во областите 
претежно населени од 
етнички Албанци

 https://1tv.mk/video/%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%
 https://1tv.mk/video/%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%
 https://1tv.mk/video/%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%
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невооружени и се помалобројни од дрвокрадците; им недостасува опрема и во-
обичаено не се во можност да дејствуваат брзо и координирано со ШП.104 Исто така, 
обвиненијата против дрвокрадците завршуваат во фиоките на ОЈО или на списоци-
те за долго чекање на суд. Имено, од 2010 година ОЈО во Скопје оформило вкупно 
шест обвиненија – четири целосно отфрлени, а две завршени.105 Оттука, казните за 
бесправна сеча не се претвораат во мерки за одвраќање од бесправната сеча. Оваа 
состојба не само што ги охрабрува дрвокрадците туку има и обесхрабрувачки ефект 
врз припадниците на ШП и шумските чувари. Службениците одговорни за заштита 
на шумите се доведуваат во искушение да замижат пред злосторството или да при-
фатат ситно мито и со тоа да се поштедат од многу непријатности.106 Оттука, постои 
потреба од различна стратегија и пристап во борбата против бесправната сеча и 
намалувањето на корупцијата. Потребна е интензивна соработка меѓу овие инсти-
туции и подобрено екипирање за успешно спречување на бесправната сеча.

За регионот околу Скопје познато е дека е упориште на различни форми на ор-
ганизиран криминал, вклучително и бесправна сеча. Понатаму, политичката и ет-
ничката поларизација е дел од обележјата на Скопје, што резултира со поделби на 
повеќе нивоа: урбани – рурални, богати – економски обесправени, православни 
христијани – муслимани, образовани – неуки, поддржувачи на СДСМ – ВМРО-ДПМ-
НЕ итн. Ова дополнително придонесува за нестабилни и често кревки меѓуетнички 
односи.107 Играта со префрлување на топката во однос на тоа кој сече повеќе, која ја 
видовме во Кичево, исто така е многу присутна и во Скопје и околните области. За 
време на интервјуата преовладуваше стигматизацијата кон помалите етнички заед-
ници од страна на етничките Македонци. Како што објасни еден од соговорниците, 
„бесправната сеча околу Скопје ја вршат претежно етнички Албанци, етнички Бо-
шњаци, етнички Роми и етнички Турци. Вие знаете... почитувањето на законите 
функционира поинаку во областите претежно населени од етнички Албанци…”.108 
Ова е уште еден показател дека институционалните одговори на бесправната сеча 
можат да придонесат и за подобрување на другите социолошки проблеми, како што 
е вродениот етнонационализам.  

БЕРОВО И ПЕХЧЕВО

Берово и Пехчево се наоѓаат на Малешевските Планини, во источниот дел на Се-
верна Македонија. Малешевските Планини се неистражено царство со дива убави-
на. Поради густите борови и дабови шуми и широките зелени пасишта, овој регион 
обично се нарекува „мала Швајцарија“. Малешевските Планини се опкружени со 
борови, букови и дабови шуми. Низ крошните и височините на дрвјата, нивните вр-
вови го опколуваат Беровското Езеро и даваат чувство на недопрена убавина, која 
вреди да се види и да се доживее. Преку острината на планинскиот ветер, Мале-
шевските Планини шират чист воздух со најголема концентрација на кислород. По-
крај планините, долината на реката Брегалница е карактеристика на ова подрачје, 
заедно со бројните брзаци, малите и поголеми водопади, високи до 10 м по должи-
ната на коритото. Сепак, овие шуми се оштетуваат со години преку бесправна сеча. 
Најпотиснатите жаришта се наоѓаат во близина на селата Двориште и Клепала.109

104. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Скопје.
105. Податоци добиени од ОЈО – Скопје преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
106. Анонимен соговорник, Еколошки криминал и бесправна сеча.
107. Анонимен соговорник Ц, Бесправна сеча во Скопје, 26 октомври 2020 година.
108. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Скопје, 16 октомври 2020 година.
109. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Берово, 25 октомври 2020 година; Анонимен соговорник Б, Бесправна 
сеча во Берово, 25 октомври 2020 година; Анонимен соговорник, Бесправна сеча во Пехчево, 23 октомври 2020 година.
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Сместено на само 20 км од Берово, на над-
морска височина од 940 метри, Двориште 
е едно од најубавите села во Малешево. 
Но, зад оваа навидум недопрена убави-
на се крие мрачната слика на уништените 
шуми.110 Се тврди дека бесправната сеча во 
оваа област ја извршува добро организи-
рана група, која со години оперира во ре-
гионот на Малешево. Се проценува дека 
за еден или два дена се собираат до 300 
м3 дрва.111 Според веб-порталот „Ден“,112 
дрвата се транспортираат со нерегистри-
рани камиони до блискиот град Струмица. 
Според веб-порталот „Ден“, во шемата за 
бесправна сеча вклучени се и претставни-
ци на органите за спроведување на зако-
нот. Покрај тоа, интервјуираните засегнати 
страни укажа на практиката на намерно 
палење на шумски подрачја за да се спро-
веде санација на шумите.113 На овој начин 
нелегално набавените дрва може да се до-
бијат на привидно легален начин. Областа 
за санација/обновување е обично поголема отколку оштетената шумска област.

Со шумите во овој регион управуваат ЈПНШ преку подружниците „Малешево“ 
– Берово и „Равна Река“ – Пехчево, со вкупна површина на шумско земјиште од 
40007,26 ха. Во периодот од 2010 до 2019 година подружницата „Равна река“ – Пех-
чево поднела вкупно 2 кривични пријави и 39 прекршочни пријави за бесправна 
сеча. Исто така, откриени се вкупно 411 случаи на бесправна сеча од непознат сто-
рител. Дополнително, во периодот од 2010 до 2019 година подружницата „Мале-
шево“ – Берово поднела вкупно 16 кривични пријави и 39 прекршочни пријави за 
бесправна сеча.114 Исто така, откриени се вкупно 5214 случаи на бесправна сеча од 
непознат сторител. Според извештаите доставени од подружниците до централно-
то седиште на НШ, има незначително мал број поднесени кривични пријави, а ОЈО 
во Берово не процесуирало никакви обвиненија за бесправна сеча во изминатите 
десет години.115 Со оглед на тоа што нема попис и категоризација на шумските фон-
дови, тешко е точно да се процени штетата предизвикана од бесправната сеча.116 
Се чини дека и покрај прекумерната сеча, шумските фондови се опоравуваат. Се-
пак, тоа се должи само на депопулацијата на регионот.117 Покрај бесправната сеча, 
во овие области се спроведува и голема законски регулирана сеча за снабдување 
со огревно дрво на другите градови во земјата. Локалните засегнати страни твр-
дат дека локалното население нема апсолутно никаква корист од експлоатацијата 
110.  Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Берово.
111.   Алекс Тодески, ,,Пустош во Малешевијата: Организирана група со години се богати со бесправна сеча на 
дрва“. Локално, 28 февруари 2020 година, https://lokalno.mk/pustosh-vo-maleshevijata-organizirana-grupa-so-godi-
ni-se-bogati-so-nelegalna-secha-na-drva/
112. Веб-страницата е неактивна, но статиите се објавуваат и на следните веб-страници: https://standard.mk/make-
donija/prodolzhuva-masovnata-secha-vo-maleshevijata-del-od-drvata-se-nosat-na-prodazhba-vo-strumitsa/;https://
standard.mk/makedonija/nelegalno-isecheni-drva-vo-maleshevijata-se-transportiraat-pred-ochite-na-shumska-
ta-i-granichnata-politsija/; https://standard.mk/makedonija/masovna-secha-na-drva-vo-maleshevijata-organizirana-gru-
pa-seche-i-po-300-kubni-metri-drva-na-den/
113.  Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Берово.
114. Податоци добиени од ЈПНШ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
115. Податоци добиени од ОЈО - Берово преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
116. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Берово.
117.   Анонимен соговорник, Бесправна сеча во Пехчево.

 https://lokalno.mk/pustosh-vo-maleshevijata-organizirana-grupa-so-godini-se-bogati-so-nelegalna-sec
 https://lokalno.mk/pustosh-vo-maleshevijata-organizirana-grupa-so-godini-se-bogati-so-nelegalna-sec
https://standard.mk/makedonija/prodolzhuva-masovnata-secha-vo-maleshevijata-del-od-drvata-se-nosat-n
https://standard.mk/makedonija/prodolzhuva-masovnata-secha-vo-maleshevijata-del-od-drvata-se-nosat-n
https://standard.mk/makedonija/prodolzhuva-masovnata-secha-vo-maleshevijata-del-od-drvata-se-nosat-n
https://standard.mk/makedonija/prodolzhuva-masovnata-secha-vo-maleshevijata-del-od-drvata-se-nosat-n
https://standard.mk/makedonija/prodolzhuva-masovnata-secha-vo-maleshevijata-del-od-drvata-se-nosat-n
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на шумите, па оттука и ниското ниво на свесност.118 Локалното население е, исто 
така, предизвикано и од други социо-економски проблеми, грејната сезона трае 
подолго, а огревното дрво што го обезбедува НШ често не ги задоволува потреби-
те на населението.119 Потребни се сериозни реформи во процесот на снабдување 
со огревно дрво, како и едукација и подигање на свеста за важноста на шумите и 
опасностите од бесправната сеча.

ГОСТИВАР

Гостивар е богат со историја и култура. Градот во кој се наоѓа почетокот на тече-
нието на најголемата река во нашата земја, Вардар, изворот Вруток, опкружен е со 
најубавите планини – Шар Планина и соседните планини Кораб и Бистра, како и 
Сува Гора. Во близина на Гостивар е најголемиот македонски НП „Маврово“. Прак-
тичната локација, планината Бистра и вештачкото езеро Маврово, придонесуваат 
овој регион да прерасне во голем туристички центар и во лето и во зима. Планини-
те во Гостиварскиот Крај изобилуваат со огромни ливади и пасишта, огромни шуми, 
бројни бачила. Сепак, практиката на бесправна сеча е широко распространета во 
овој регион, а податоците на Глобал форест воч покажуваат дека од 2010 година 
Гостивар изгубил 770 илјади ха шумска покриеност, што е еквивалентно на 3,9 %.120 
Околните области Лакавица, Речане, Падалишта, Куново, Сушица, Зубовце, Јело-
вце, Чегране и Форино се идентификувани како најчести жаришта за бесправна 
сеча во Гостиварскиот Регион.121 Симптоматично за Гостивар е дека активностите 
во бесправната сеча се спроведуваат и во градот.122 Всушност, Гостивар е еден од 
ретките градови/области каде што „урбаните дрвосечачи“ се прилично активни и 
нанесуваат големи еколошки штети и загуби на градското зеленило во центарот на 

градот, што дополнително го намалува квалитетот 
на животот на граѓаните во градските области. Еден 
од соговорниците зборуваше за два неодамнешни 
инциденти, кои ги налутија екологистите и акти-
вистите во Гостивар: „Првиот инцидент се случи 
пред две недели, кога две 60-годишни липи беа ис-
ечени од вработените во локалното јавно прет-
пријатие. Влегов во вербален спор со директорот 
на ЈП. Наводно, требало да ги исечат двете дрва 
за да го реконструираат тротоарот. Глупости. 
Вториот инцидент се случи пред два месеца во 
населбата Малеарди, кога комплетно беше ис-
ечен мини-парк во кој се наоѓаа 8 бора стари 70 
години.”123 Ова однесување отвора неколку важни 
прашања: По кои законски основи се сечат урбани-
те дрвја? Каде завршува оваа дрвна маса? Кој има 
корист од ова? Одредени сведоштва го поврзуваат 
ваквиот став на локалната самоуправа со некон-
тролираната урбанизација на центарот на градот, 

118. Исто.
119. Исто.
120. Глобал форест воч.
121. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Гостивар, 13 октомври 2020 година.
122. Анонимен соговорник Б.
123. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Гостивар, 13 октомври 2020 година.

Првиот инцидент се 
случи пред две недели, 
кога две 60-годишни 
липи беа исечени од 
вработените во локалното 
јавно претпријатие. 
Влегов во вербален спор 
со директорот на ЈП. 
Наводно, требало да ги 
исечат двете дрва за да го 
реконструираат тротоарот. 
Глупости. Вториот 
инцидент се случи пред 
два месеца во населбата 
Малеарди, кога комплетно 
беше исечен мини-парк во 
кој се наоѓаа 8 бора стари 
70 години
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злоупотреба што трае речиси две децении.124 Ко-
рупцијата, перењето пари и нелегалното градење 
веќе беа мапирани како малверзации во Гостивар 
со претходните истражувачки активности.

Со шумскиот фонд управува ЈПНШ, преку своја-
та подружница „Шар – Гостивар“, со површина 
на шумската единица од 27289,04 ха. Во перио-
дот од 2010 до 2019 година подружницата „Шар 
– Гостивар“ поднела вкупно 287 кривични прија-
ви и 95 прекршочни пријави за бесправна сеча.125 
Исто така, документирани се вкупно 503 случаи 
на бесправна сеча од непознат сторител. Сепак, 
извештаите на НШ за штетата предизвикана од 
бесправна сеча не се совпаѓаат со податоците 
од сателитските снимки на Глобал форест воч. Се 
чини дека постои тенденција на релативизација на 
сериозноста на штетата предизвикана од бесправ-
ната сеча. И покрај тоа што теренските докази по-
кажуваат дека бесправната сеча е широко распространета во Гостиварско, за овие 
дејства се молчи, тие се сокриваат под тепих и остануваат неистражени.126 Ова се 
должи на постоењето на таканаречената шумска мафија што работи во регионот, 
а тоа е крајно опасно. Шумските чувари и патролните шумски полицајци на ШП 
немаат капацитет да преземат посериозни мерки за борба против организираниот 
криминал во врска со бесправната сеча.127 Исто така, локалното население се пла-
ши да ги пријави овие кривични дела, бидејќи нелегалните дрвосечачи честопати 
стануваат насилни. Сепак, главниот проблем што придонесува за оваа алармантна 
состојба со дрвосечачите е невнимателноста на судството и ниските казни за кри-
миналното однесување. Лесните казни што ги следат случаите на бесправна сеча 
резултираат со повторување на кривичните дела.128

Еден од соговорниците зборуваше за својата лична борба, односно што значи да 
се биде жртва на бесправна сеча. Тој и неговото семејство поседуваат приватна 

124.  Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Гостивар; Анонимен соговорник Ц, Бесправна сеча во Гостивар, 13 
октомври 2020 година; Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Гостивар.
125.Податоци добиени од ЈПНШ преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
126. Анонимен соговорник Д, Бесправна сеча во Гостивар, 21.10.2020.
127. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Гостивар.
128. Анонимен соговорник Б, Бесправна сеча во Гостивар.

Ги имав сите потребни 
дозволи за да го 
транспортирам своето 
дрво, кое беше соодветно 
маркирано и обележано. 
Сепак, тие од (ЈПНШ и 
ШП) не ми дозволија. Тие 
бараа мали процедурални 
недостатоци за да ме 
спречат да ги превезам 
од мојот сопствен имот. 
Во исто време, камиони и 
камиони преполни со дрва 
од мојата шума влегуваа 
во Гостивар без некој 
посебен проблем

 Горно Јеловце
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шума во село на помалку од 30 минути возење од Гостивар.129 Откако биле уништени 
речиси сите шуми на државното земјиште во околината на Гостивар, сторителите 
почнале да упаѓаат на приватен имот и да сечат приватни шуми. Неговиот имот бил 
и сè уште е цел на овие организирани криминални групи. Тој имал цврст случај пред 
судот, но го загубил поради притисок и корупција во судскиот систем.130 Исто така, 
нашиот соговорник тврди дека организираните криминални групи лесно превезува-
ле дрва од неговата шума до центарот на градот Гостивар, додека тој не може да го 
превезе дрвото од својот сопствен приватен имот: „Ги имав сите потребни дозволи 
за да го транспортирам своето дрво, кое беше соодветно маркирано и обеле-
жано. Сепак, тие од (ЈПНШ и ШП) не ми дозволија. Тие бараа мали процедурални 
недостатоци за да ме спречат да ги превезам од мојот сопствен имот. Во исто 
време, камиони и камиони преполни со дрва од мојата шума влегуваа во Гостивар 
без некој посебен проблем.”131

Бесправната сеча во Гостивар ја вршат организирани криминални групи, кои многу 
наликуваат на моделот „организацијата“, каде што хиерархиската структура е тес-
но испреплетена со поединци од државните институции. Имено, ова беше многу 
добро опишано од еден соговорник: „Сите институции се вклучени. Доколку сме 
три лица, на пример, едниот е одговорен да се справува со полицијата, вториот 
со ЈПНШ, а третиот со ШП. Идејата е да се лоцираат корумпираните лица во ин-
ституциите кои ќе замижат пред бесправната сеча или транспортот на дрва и 
ќе добијат дел од уделот. Само замислете – 20 или 200 случаи на ден. Тоа се многу 
пари…“.132  Некои процени покажуваат дека „во добри денови“ организаторите на 
бесправната сеча во Гостивар остваруваат профит до 400 евра. Ова уште еднаш по-
кажува зошто имало и сè уште има интерес од страна на етаблираните криминални 
групи да го прошират својот бизнис во областа на бесправната сеча.

129. Анонимен соговорник А, Бесправна сеча во Гостивар.
130. Исто.
131. Исто.
132. Анонимен соговорник Ц, Бесправна сеча во Гостивар.

Сите институции се 
вклучени. Доколку сме три 
лица, на пример, едниот е 
одговорен да се справува 
со полицијата, вториот со 
ЈПНШ, а третиот со ШП. 
Идејата е да се лоцираат 
корумпираните лица 
во институциите кои ќе 
замижат пред бесправната 
сеча или транспортот на 
дрва и ќе добијат дел од 
уделот. Само замислете – 
20 или 200 случаи на ден. 
Тоа се многу пари…

 Пеклиште, Сува Гора
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ФОРМИ/МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ  
ПРИ БЕСПРАВНА СЕЧА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Интервјуираните засегнати страни дадоа увид во формите и моделите на органи-
зиран криминал во врска со бесправната сеча. Имено, фактот дека за да се спро-
веде бесправна сеча, треба да има одредено ниво на подготвеност, укажува на 
хиерархиска организација на криминалните групи. Овие криминални групи се хи-
ерархиски поставени, во смисла на тоа дека им се доделени улоги на вклучените 
членови на групата, односно на лицата одговорни за сеча, транспорт, продажба, 
наплата итн., обично надгледувани од лице што ја организира целата операција 
за бесправна сеча. Покрај тоа, некои дрвосечачи соработуваат со корумпирани 
политичари и јавни службеници за да генерираат незаконски активности. Оттука, 
бесправната сеча се појавува во неколку форми/модели:

,,Организацијата“

Првата форма на организирани кривични дела за бесправна сеча вклучува повр-
заност меѓу сторителите и некои членови на шумските претпријатија и ШП. Овој 
шумски криминал го спроведува мала група (составена од 5 до 10 лица), која рабо-
ти во тесна координација со вработените во ШП. Надлежностите на службениците 
на ШП им овозможува да работат и во шумите, на патиштата, како и на приватен 
имот доколку постојат индикации за бесправна сеча на дрва. Според соговорни-
ците, претставници на организирани криминални групи поткупуваат одредени 
вработени во ШП за непречено спроведување на бесправната сеча. Доколку под-
митувањето е неефикасно, сторителите стануваат насилни и тие често ги напаѓаат 
службениците на ШП. Откако ШП веќе нема да претставува пречка, дивите дрвосе-
чачи ги поткупуваат вработените во МВР. Според нашите согледувања, организира-
ни криминални групи превезуваат нелегално собрани дрва само кога вработените 
во МВР што се кооперативни се на смена. Тие имаат тенденција да не влегуваат во 
насилни инциденти со полицајците, поради нивната позиција и углед во општест-
вото. Сепак, многу одговорни службеници на локално ниво, наводно, работат во 
координација со претставници на МВР. Последниот синџир во оваа криминална 
група се претставниците на политичките партии на власт. Одредени партиски функ-
ционери на локално и на централно ниво обезбедуваат политичка заштита на сто-
рителите, а за возврат добиваат нелегални донации за своите политички партии, 
како и корумпирана акумулација на лично богатство. 

„Институционализираните“

Втората форма на организиран криминал е тесно поврзана со планираната и за-
конска сеча на шумите управувани од ЈПНШ. НШ ангажира подизведувачи за одр-
жувањето на шумите. Овие економски оператори треба да исечат дрва во одреде-
ни области, претходно обележани од вработените во НШ. Во органограмот на НШ 
има многу слоеви на вработени што се одговорни за различните фази на процесот. 
Со поткупување на одредени лица, економските оператори – подизведувачи поне-
когаш ги надминуваат дозволите за сечење, на тој начин оштетувајќи го имотот на 
НШ. Тие, пак, соработуваат со корумпирани лица од МВР за да спроведат слобод-
но дистрибуирање на нелегалното дрво, а понекогаш дури и со јавните обвините-
ли за да не бидат прогонувани доколку по извршеното кривично дело се отвори 
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кривична истрага. Тука мора да се нагласи дека корупцијата во ОЈО во врска со 
бесправната сеча беше споменувана ретко и несистематски. Сепак, доколку се свр-
тиме кон статистичките податоци собрани со примена на слободниот пристап до 
информациите од јавен карактер, лесно може да се забележи дека постои големо 
несогласување меѓу кривичните пријави иницирани од шумските власти и бројот 
на кривични дела што ги обработува ОЈО. И, на крајот, само неколку случаи во по-
следните десет години завршиле со казнување на поединци или групи од страна на 
системот поради тоа што биле вклучени во бесправна сеча. Ова укажува на тесно 
грло некаде во тријадата: полиција – јавно обвинителство – судови.

„Крадење за опстанок“

Третата форма на организиран криминал е многу честа и сеприсутна на целата 
територија на земјата. Локалните селани во планинските региони се организира-
ат заеднички и се впуштаат во бесправна сеча, обидувајќи се да остварат некаков 
минимален приход како начин да се изборат со сиромаштијата и да преживеат. 
Тие обично го нудат дрвото по многу евтина цена и во релативно мали количини. 
Овие дрва ретко стигнуваат до урбаните центри и им се продаваат или на други 
локални жители или во околните села. Единствените две „пречки“/„партнери“ со 
кои локалното население треба да се спријатели и да соработува се патролите на 
ШП или малобројниот персонал на НШ присутни во некои делови на шумите. Во 
некои случаи шемата за мито и „споделување“ е многу слична на првата форма на 
шумски криминал, но сепак, во многу помал обем и за помали парични износи.

„Препродавачите /т.н. „втора рака“ 
Четвртата форма или модел на организиран криминал е продолжение на првата 

форма, воведувајќи уште еден активен субјект во криминалниот круг: нелегалните 
препродавачи. Овие лица или групи купуваат нелегално исечено дрво од дивите др-
восечачи и го дистрибуираат дрвото до крајните потрошувачи. Оваа организирана 
криминална активност најмногу се изведува во урбаните области, густо населени, 
каде што крајните потрошувачи се лажно принудени да мислат дека нелегалното 
дрво стекнато преку диви препродавачи е поевтино и поквалитетно. Препродава-
чите честопати успешно го доведуваат во заблуда локалното население, велејќи 
им дека на НШ резервите од огревно дрво им се потрошени или дека цените се 
трипати повисоки од оние што ги нудат.

„Урбаните сечачи“ 

Во неколку општини истражувачкиот тим наиде на сведоштва на соговорници 
дека „старите дрвја“ (во одлична состојба) се сечат од страна на вработените во 
локалните јавни комунални претпријатија без никакво формално решение ниту 
правна основа. Кога екологистите ги прашуваат вработените во јавното претприја-
тие зошто се сечат одредени дрвја, најчестиот одговор што го добиваат е дека „од 
надредените е кажано да ги исечеме овие дрвја“. Соговорниците тврдат дека овие 
дрвја се сечат со согласност од локалните самоуправи (т.е. градоначалникот и со-
ветниците) и нема пишана трага, односно не се знае каде завршува ова дрво. Офи-
цијалното објаснување е дека овие дрва им се даваат на „семејства со ниски при-
мања“, но тие, исто така, тврдат дека никој никогаш не доставил доказ или список 
на приматели на ова дрво. Соговорниците тврдат дека во некои области одредени 
претставници на локалните власти ја олеснуваат продажбата на бесправно исече-
ното дрво од страна на јавните претпријатија.
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„Инсајдерите“

Многу интервјуирани лица упатија на меѓуинституционален криминал во рамки-
те на ЈПНШ, односно во некои подружници на оваа државна компанија. Првиот 
субјект во овој круг на криминални дејства се приватните подизведувачи ангажи-
рани од НШ. Во координација со некои вработени (поединци) на НШ, тие успе-
ваат да манипулираат со шумските инженери, контролори, внатрешната контрола 
на компанијата, како и со ШП. Оваа операција се спроведува со фалсификување 
документи и со мали подмитувања, како инструмент за „замолчување“ на некои 
вработени во НШ. Приватните изведувачи подоцна, исто така, подмитуваат одре-
дени членови на ШП или даваат придонеси во натура во дрво, или помали износи 
на парични средства. „Шемата“ главно се заснова на сечење повеќе дрва отколку 
што е дозволено со дозволите за сеча. Овие претпријатија подоцна полесно дист-
рибуираат дрва до крајните корисници, главно затоа што ја имаат потребната до-
кументација и се сметаат за чесни и легитимни економски оператори од страна на 
државните власти. 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ

Истражувањето покажа дека постојат две форми на кривични дела поврзани со 
бесправната сеча – мало кривично дело, поттикнато од сиромаштија, кое вклучува 
сеча на огревно дрво за лична употреба, и бесправна сеча на дрво спроведена од 
организирани криминални групи, која е обично придружена со голем број срод-
ни кривични дела, вклучувајќи: поврзани кривични дела; кривични дела поради 
остварување приходи; измама; фалсификување документи, мито и изнуда и зло-
употреба на овластувања од државните институции. Интервјуираните засегнати 
страни дадоа увид во формите и моделите на организиран криминал во врска со 
бесправната сеча. Поточно, фактот дека за да се спроведе бесправна сеча на шу-
мите треба да има одредено ниво на подготвеност, укажува на хиерархиска орга-
низација на овие криминални групи, при што се идентификувани неколку форми/
модели на организиран криминал поврзани со бесправната сеча, според моделот 
на организација, соработката и вклученоста на јавните институции, политичките 
актери и членовите на локалните заедници. 

Истражувањето утврди дека формите/моделите, причините и двигателите на 
бесправната сеча во Северна Македонија се предизвикувачки и комплексни. Име-
но, се тврди дека постои политичко-партиско влијание и поврзаност со криминал-
ните структури, корупција на ниско и високо државно ниво, непрофесионално и 
коруптивно однесување на некои јавни службеници, а сето тоа резултира со не-
доверба во системот. Покрај тоа, сторителите честопати користат насилни методи, 
предизвикувајќи страв и заплашување на локалното население. Ова дополнително 
се влошува со благата казнена политика, која овозможува повторување на постап-
ката. Виктимолошкиот аспект е важен и затоа постои потреба од зголемена јавна 
свест за негативните последици од еколошкиот криминал во животната средина. 
Само на тој начин, вклучително и стекнувајќи доверба во системот, граѓаните ќе би-
дат мотивирани да пријават кривични дела. Згора на тоа, се забележува дека орга-
низираниот криминал кај бесправната сеча има меѓународна димензија и вклучу-
ва нелегално преминување на границите и криумчарење дрва. Оттука, потребно е 
да се вклучи ГП во спроведувањето на мерките.

Бесправната сеча и пустошењето на шумите е сериозен проблем кој влијае на 
сите аспекти на општествениот живот. Оттука, при решавањето на ова прашање 
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потребен е сеопфатен пристап, кој ќе опфати целосно вклучување и заложба на 
владата, државните институции, невладините организации и на локалното населе-
ние за сузбивање на овие форми/модели на еколошки криминал. Институциите го 
вклучуваат МВР (кое нема посебен оддел за борба против еколошкиот криминал), 
ШП, ШИ, ДИЖП, но исто така, и ГП, ОЈО и судството. Само со ефективна соработка 
на овие институции преку систематска и континуирана активност може да се очеку-
ва ефективно сузбивање на овој вид криминал во Република Северна Македонија.

Имено, потребна е реорганизација на функционалната и организациската зави-
сност на ШП. Во моментов ШП спаѓа во структурата на MЗШВ. Префрлањето на 
вработените во БЈБ ќе им даде дополнителна важност, но исто така, ќе ја засили 
улогата, позицијата и ресурсите. Тековниот број вработени е недоволен за успеш-
на заштита на шумскиот фонд во Северна Македонија. Засилувањето на внатреш-
ните процедури ќе ги сведе на минимум ризиците од надворешно влијание и ќе 
резултира со намалување на корупцијата во ШП. Исто така, постои потреба од за-
силување на внатрешните процедури во ЈПНШ, вклучително и подружниците. ШП 
треба навремено да ја зголеми својата транспарентност и отвореност кон јавноста, 
особено во однос на видливоста кон локалните заедници. Телефонската линија за 
пријавување на бесправна сеча и друго пустошење на шумите треба да биде ви-
длива, објавена и достапна за јавноста.

ШП треба веднаш да се засили во неколку области:
 човечки ресурси: ШП има потреба од многу вработени, кои ќе бидат релативно 

млади, физички подготвени и професионално обучени и посветени на заштита на 
шумите. Тековниот број вработени е недоволен за успешна заштита на шумскиот 
фонд во Северна Македонија;

 платата на шумските полицајци треба веднаш да се зголеми, да се обезбеди 
минимален достоинствен начин на живот, но исто така, да се намали можноста за 
корупција и правење отстапки кон организираните криминални групи. Потребно е 
целосно да се почитуваат сите бенефиции/придобивки, прекувременото работно 
време, ноќните смени и дополнителните права што произлегуваат од договорите 
за работа на полицајците;

 потребно е да се обезбеди нова опрема, вклучувајќи возила, униформи, до-
волно обувки, оружје и додатоци што ќе обезбедат дополнителна предност против 
престапниците (очила за ноќно гледање, беспилотни летала, камери за движење и 
сл.) и да се дистрибуира до шумските полицајци што е можно поскоро;

 сите сегашни и нови вработени во ШП треба да поминат целосна стручна обука, 
која ќе ги зголеми нивните физички и когнитивни способности во борбата против 
организираниот криминал.

Засилувањето на внатрешните процедури во ЈПНШ, вклучително и на подружни-
ците, ќе има двојна вредност:

 можностите за меѓуинституционално несоодветно управување со ресурсите и 
корупцијата ќе бидат сведени на минимум;

 воведувањето на процес за дигитално регистрирање на нелегално стекнатото 
дрво ќе придонесе за подобра контрола над работењето на бројните вработени во 
оваа државна компанија. Ова може значително да го намали просторот за манипу-
лација.

Засилувањето на внатрешните процедури во ШП и појаснувањето на улогите, 
компетенциите и организацијата на внатрешната контрола ќе ги минимизира ри-
зиците за надворешно влијание и ќе резултира со намалување на корупцијата во 
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ШП. ШП треба навремено да ја зголеми својата транспарентност и отвореност кон 
јавноста, особено во однос на видливоста кон локалните заедници. Треба да биде 
видлив и објавен посебен телефонски број за пријавување на бесправна сеча и 
друго пустошење на шумите во секоја локална канцеларија на ШП. Ова ќе го зголе-
ми бројот на пријавени случаи на бесправна сеча низ целата земја.

Покрај тоа, постои недостиг на соработка меѓу надлежните органи, дури и случаи 
на ривалство меѓу ШП и МВР, околу тоа кој надлежен орган треба да постапи во 
случаи на пустошење на шумите. Овој проблем на соработка со засегнатите стра-
ни е многу сериозен, затоа што, доколку не постои синхронизирана, заедничка, 
континуирана и ефективна соработка меѓу сите надлежни органи, нема да има 
ефективно сузбивање на криминалот. Оттука, како една од неопходните мерки во 
претстојниот период, предлагаме формирање NEST - Национална работна група 
за безбедност на животната средина (концепт на Интерпол). Според овој концепт, 
треба да се формира заедничко тело за координација на сите надлежни субјекти 
што би биле дел од оваа заедничка мрежа: полицијата, царината, агенциите за 
заштита на животната средина, други надлежни агенции, канцеларијата на Јавни-
от обвинител, невладините организации и други. Само на тој начин сите засегнати 
страни и донесувачи на одлуки ќе се обединат за ефикасна борба против еколош-
киот криминал во земјата, бидејќи тие ќе бидат насочени кон ефективна соработ-
ка. Државните и недржавните чинители треба да сторат сé што е во рамките на 
нивните надлежности и можности да ја зголемат свеста за бесправната сеча на 
локално ниво, преку тесна соработка со заедниците и водачите на заедниците. 
За горливото прашање на бесправна сеча треба често да се дискутира од страна 
на локалните совети за превенција (ЛСП). Во оваа смисла, бесправната сеча ќе го 
добие потребното признание како сериозно локално прашање што засега повеќе 
заедници. 

Граѓанските организации мора да работат повеќе на подигање на свеста на ниво 
на заедницата, со цел да се зголеми знаењето на граѓаните во врска со ефектите 
од пустошењето на шумите од бесправната сеча. 

Недржавните актери се охрабруваат да се занимаваат со засилен мониторинг на 
работата на државните институции одговорни за стопанисување и заштита на шу-
мите. Овие активности ќе направат дополнителен притисок врз институциите, со 
цел тие да бидат потранспарентни, поефикасни и ефективни.
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