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Согласно член 72 став 3 од Законот за шумите (“Службен весник на Република 

Македонија“Сл. Весник на РМ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 
33/15, 44/15 и 147/15, 07/16 и 39/16), ЈУ НП Пелистер и Согласно надлежностите 
определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Сл. Весник бр. 67/2004, 
14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15 и 63/16), ЈУ 
НП Пелистер, се склучува следниот: 

 
  
 ДОГОВОР 

ЗА ОТКУП НА БОРОВИНКИ ПРЕКУ ОТКУПНИ ПУНКТОВИ СО НАДОМЕСТОК  
 

                       Склучен во Битола на ден ___________________2022  година, помеѓу: 
 
1. ЈУ НП “Пелистер” - Битола, од Општина Битола, со ЕМБС 6116027, со ЕДБ 

4002006172960, со жиро сметка бр. 500000000514030, Депонент во Стопанска Банка а.д. - 
Битола,  застапувана од директорот Osman Shukriu од една страна, како отстапувач на 
правото на откуп на боровинки, и 

2.  ________________________________________од, _____________________ 
со ЕМБС _____________________, со ЕДБ _________________________________, со 

жиро сметка бр. _____________________________________________ застапувано од  
___________________________________________, од друга страна, како корисник на 
правото на откуп на боровинки преку откупни пунктови, односно - откупувач. 

 
 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 
 

Член 1 
 
ЈУ НП “Пелистер” - Битола го отстапува правото на откуп на боровинки преку 

откупните пунктови кои ги организира откупувачот, односно втората договорна  страна, на 
границата од територијата на Националниот Парк, врз основа на поднесеното Барање за 
Организација на откуп на боровинки за 2022 година, и Планот за откуп на вкупни количини 
на боровинки во 2022 година, кои се составен дел на овој договор. 

 
Член 2 

Двете страни се договорија, откупот на боровинки да се врши на целата територија на 
НП Пелистер со која стопанисува ЈУ НП “Пелистер” - Битола и на која истите активности не 
се забранети, преку откупните пунктови организирани од откупувачот, на територијата на 
ЈУ НП „Пелистер“- Битола, со однапред дефиниран надоместок од 4 денари за 1 килограм 
откупена боровинка. 
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Член 3 
Двете страни се договорија дека откупот на боровинки од страна на откупувачот 

целосно ќе се спроведува преку откупните пунктови дефинирани и пријавени до ЈУ НП 
„Пелистер“ - Битола, со овластени лица и регистрирани превозни средства, кои откупувачот 
има обврска да ги наведе во образецот за Организација на откуп на боровинки за 2022 
година.  

 
 

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 
 

Член 4 
Откупувачот се обврзува дека ќе го врши откупот на боровинки на определената 

територија на НП Пелистер, дека ќе води целосна евиденција во тек на откупот на 
боровинки, која ќе биде достапна за проверка од одговорните лица од ЈУ НП „Пелистер“ - 
Битола и надлежните контролни органи. За обемот на откупот на боровинки по пунктови 
редовно ќе доставува извештаи до ЈУ НП „Пелистер“ - Битола неделно, и збирен извештај, 
најдоцна до 30-ти октомври во тековната година (30.10.2022 г.).  

 
Член 5 

Откупувачот се обврзува дека навремено ќе ја извести ЈУ НП „Пелистер“ - Битола за 
временскиот период во кој планира да врши откуп на боровинки на соодветните откупни 
пунктови, со цел откуп и транспорт до местото на преработка/чување, заради директна 
контрола на откупот преку присуство на член од ренџерската служба за времетрањето на 
истиот. 

Член 6 
Откупувачот се обврзува да изготви упатства за условите и начинот на откуп кои се 

пропишани од негова страна за откуп и собирање на боровинки, начинот  на  формирање  
на  цената, начинот и гаранцијата   на  исплата  по  извршениот  откуп, кои ќе бидат видно 
поставени во откупниот/те пункт/ови од кои планира да го врши откупот (откупните 
пунктови ќе бидат прецизирани во образецот: Организација на откупот). 

 
Член 7 

Откупувачот се обврзува да води евиденција за секој ден пооделно за вкупната 
количина на откупени боровинки, и за секоја откупена количина да издаде уредно 
пополнета приемница, претходно усогласена со претставникот на ЈУ НП „Пелистер“ - 
Битола.  

Возилото на откупувачот не смее да го напушта пунктот без претходно проверка и 
потпис од претставникот на ЈУ НП „Пелистер“ – Битола. 

 
Член 8 

ЈУ НП „Пелистер“ - Битола се обврзува да води уредна евиденција на сите физички 
лица кои имаат поминато обука за собирање и добиено дозвола за собирање на 
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територијата на НП Пелистер, и да ги регистрира истите на соодветните откупни пунктови 
во зависност од местото на живеење, како и за правните лица кои склучиле договор за 
откуп на боровинки преку откупни  пунктови.  

Изводот од Регистерот за собирачи и Регистерот на откупувачи со склучен договор, по 
потреба, се доставува до сите републички и општински контролни служби задолжени за 
инспекција  и контрола, и за тоа ги известува сите заинтересирани страни.    

 
Член 9 

ЈУ НП „Пелистер“ - Битола се обврзува да врши редовни контроли на собирањето и 
откупот на територијата на НП Пелистер, преку обучени и овластени членови на 
ренџерската служба (ренџери/чувари во заштитено подрачје), кои ќе имаат право да 
легитимираат сомнителни лица и да преземат соодветни прекршочни мерки. 

 
Член 10 

ЈУ НП „Пелистер“ - Битола против сите затекнати и пријавени субјекти кои вршат 
неовластено собирање на боровинки или ги откупуваат истите преку непријавени 
пунктови, ќе поднесе пријави за поведување на прекршочна постапка за сторен прекршок 
согласно важечките прописи од Законот за заштита на природата. ЈУ НП „Пелистер“ - 
Битола,  согласно своите законски ингеренции, ќе  утврди  казнени мерки против  
собирачите  кои  на  територија на Националниот Парк Пелистер ќе вршат незаконско  
собирање на  боровинки. 

 
Член 11 

Правото на собирање на боровинки преку откупни пунктови не е преносливо на друго 
правно лице. 

 
 

НАДОМЕСТОК ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОТКУП 
 

Член 12 
Заклучно со денот на потпишувањето на овој договор, откупувачот авансно уплаќа 

депозит во износ од 100.000,00 денари, а врз основа на најавените количини на откуп на 
боровинки во поднесените документи од член 1 на овој договор.  

Преостанатата сума ќе се исплати по извршената пресметка на основа на вкупно 
реализираните откупени количини на боровинки во 2022 година, по фактура од страна на 
ЈУ НП „Пелистер“ - Битола, намалена за претходно уплатениот депозит, доколку 
откупувачот не ги прекршувал условите за откуп, кон ЈУ НП „Пелистер“ - Битола и кон 
другите договорни страни кои имаат уплатено депозити, најдоцна до 31 ноември 2022 год.  

Доколку исплатениот аванс е повисок од извршената пресметка на основа на вкупно 
реализираните откупени количини на боровинки, откупувачот има право на повраток на 
разликата од уплатениот аванс. 

Уплатата на пресметаниот износ откупувачот го уплаќа на жиро сметката на ЈУ НП 
“Пелистер” – Битола, со назнака, „за откуп на боровинки“. 
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 13 

Доколку по потпишувањето на овој договор двете страни имаат потреба од измени, 
истите ќе бидат донесени со заемна согласност, за што ќе се потпише Анекс кон основниот 
договор.    

  Член 14 
Сите евентуално настанати спорови договорните страни ќе ги решаваат спогодбено, а 

доколку не можат тоа да го сторат, споровите ќе се решаваат пред надлежниот суд во 
Битола. 

Член 15 
Овој договор е со важност од една година, сметано од денот на неговото склучување, 

и истиот може да се раскине и пред истекот на времето за кое е склучен, но само по 
писмено известување до другата договорна страна. 

 
Член 16 

Договорот може да биде раскинат пред истекот на времето за кое е склучен, во случај 
на непридржување на договорените страни кон одредбите на договорот, со тоа што 
договорната страна која не се придржувала кон одредбите од договорот, а претрпела 
штета, за истата нема право да бара надомест. 

Страната што нанела штета на другата страна е должна да и ја надомести, во најкус 
можен рок, не подолго од 30 дена од денот на настанување на штетата. 

  
 Член 17 

Договорот е направен во 4 (четири) еднообразни примероци, 2 (два) за отстапувачот 
на правото за користење на боровинката и 2 (два) за откупувачот на боровинка 

 
Член 18 

Во случај на спор, надлежен е Основниот суд - Битола. 
 
 
 
 
ПРВА ДОГОВОРНА СТРАНА,                                          ВТОРА ДОГОВОРНА СТРАНА, 
ЈУ НП “Пелистер” - Битола                                              _________________________ 
 
Директор                               Управител 

          
М.П.       

Osman Shukriu      М.П.               __________________________ 
 



 

 

 


