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Назив на трудот:  Можности за развој на ловен турузам во Република Македонија  

 

Апстракт 

.  

Трудот обработува актуелна тема од големо значење за развојот на туризмот во 

Македонија . Еколошките услови во Р. Македонија овозможуваат застапеност на 

најразлични видови дивеч, под кој се подразбираат одредени видови на животни и 

птици кои живеат слободно во природата или во оградени површини , во кои 

интензивно се одгледуваат , размножуваат , заштитуваат и ловат .  Кај голем број на 

граѓани дивечот побудува голем интерес за ловно спортување, со што се создаваат 

услови за развиток за ловниот туризам .  Токму поради тоа истите се организирани во 

ловечки друштва и организации .  Поимот ловство опфаќа одгледување , 

размножување , заштита , ловење и користење на дивечот . Во потесна смисла на 

зборот , под ловно стопанство се подразбира секое одделно ловиште ( ловно – 

стопанска единица ) , кое зафаќа површина со определени граници и за него има ловно 

стопанска основа и годишен план за стопанисување .  Македонија има голем 

потенцијал за развој на ловен туризам , но и недостасува стратегија за развој на   

истиот .  Со нагласување на  економскиот аспект во тој процес , ние мораме да 

пронајдиме начин да го развиеме ловниот туризам и сите ние да уживаме од 

придобивките на истиот .  Имено, треба да се огледаме на соседниве земји кои се 

поразвиени во тој поглед , па да примениме некои нивни истражувања , искуства и 

заклучоци , со  што би ни се олеснил патот до остварување на нашата цел , а тоа е 

развој на ловен туризам во Р .  Македонија .  

 

Клучни зборови :   лов , туризам , ловен туризам ,  развој на ловен туризам 
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Abstract 

 

This article treats a current subject which is very important about the development of 

the tourism in Macedonia . 

Because of the eco conditions , there is a diversity of wild animals , which implies 

certain species of animals and brids that live in the nature or in fenced land, places where the 

animals are taken care of , reproduced , protected and hunted .  Many citizens have interest in 

hunting sport , by which conditions are created for the development of  the hunting tourism , 

and as a result they are organized in hunting organizations and associations .  Breeding , 

reproducing , protecting , hunting , and utilization are included under the term Hunting . 

More exactly , the term Hunting economy implies any separate hunting ground , which takes 

up land with certain borders and there is a economical hunting base and annual plan for 

management . 

Macedonia has a huge potential for the development of the hunting tourism , but lack 

of strategy for the development of it . If the economical aspect is emphasized of the 

development of the hunting  tourism , in favor of the consumption of the tourists-hunters , we 

must find a way to develop the hunting tourism and the gains of it wil be enjoyed by all  of  

us . 

Namely , we should model ourselves on the neighboring countries , which are 

developed in that respect , we should practice some of their researches , experiences and 

conclusions , by which our path to the accomplishment of our goal and that is development of 

he hunting tourism in Macedonia . 

Key words :  hunting , tourism , hunting tourism , development of the hunting tourism  
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ВОВЕД 

 

Со изучувањата на геолошката историја на земјината топка е утврдено дека 

првите луѓе се појавиле пред околу 600. 000 години .  Се претполага дека првите луѓе 

се хранеле со растителна храна ( диви плодови , корења од растенија и др . ) .                   

Дури подоцна , кога душевниот живот на тогашниот човек достигнал одредена 

развиеност , тој започнал од камен да прави разни орудија и оружје со чија помош 

можел да обезбеди други извори за прехрана . Со помош на ова примитивно оружје , 

првите  луѓе можеле да совладуваат одделни диви животни , кои им обезбедувале не 

само значително количество на месо , туку и кожа што ја користеле за облека и 

покривач . Ловењето , односно совладувањето на дивите животни во тоа време , на 

луѓето им било главна и основна стопанска дејност низ која ги задоволувале речиси 

сите свои потреби за да преживеат . Првите луѓе станале ловци , не само за да се 

прехранат , туку и за да се одбранат од големиот број диви ѕверови со кои постојано 

доаѓале во судир . Тогашното примитивно оружје со кое ракувале луѓето , не им 

обезбедувало секогаш сигурен лов. Заради непостоењето на резерви од храна , 

смртноста од глад била многу честа , пустошела по пештерите каде што живееле и 

животот на овие луѓе им бил многу кус во споредба со денешниов век на живеење .  До 

поново време , кај некои народи како на пример индиските племиња , ловот 

представува основна дејност за живот .  Подоцна ,  во робовладетелската општествена 

формација кога се развиваат земјоделството и сточарството , ловот постепено ја губи 

својата првобитна улога во животот на луѓето . Во тоа време египетските кралеви 

ловот го сметале како училиште за обучување млади војници во ракување со оружјето 

каде се здобивале со храброст и издржливост .  

За време на феудализмот , ловот веќе претставува чиста спортска активност на 

луѓето , а во капитализмот буржоазијата која предходно немала право да лови , 

почнала да навлегува во областа на ловот за подоцна народот натпреварувајќи се 

помеѓу себе ,  бргу да доведе до неразумно користење . За да се заштити дивечот од 

потполна пропаст , набргу била спроведена реформа на законските прописи .  Нашето 

најново законодавство условува организирање ,  односно формирање на ловишта на 

кои врз принципите на науката за ловството , дивечот ќе се одгледува и лови .  
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Радува фактот што благодарение на креативноста , амбициозноста и енергијата 

кои денешните ловци и концесонери со ловиштата ја вложуваат во ловството , ловниот 

туризам полека но сигурно се развива . Тие користејќи ги придобивките на 

современите средства за комуникација , мошне брзо навлегуваат во тајните на 

ловството и стекнатото знаење  го имплементираат на своите ловишта .  Отприлика    

90 % од странските ловци доаѓаат во ловиштата на ситен дивеч , во кои најмногу ловат 

полски еребици , еребица камењарка или одредени видови на прелетен дивеч .                     

Поголемиот дел од концесионерите не наплаќаат врз основа на поединечен застрел ,  

туку  нудат дневни пакети за лов кои чинат од шеесет до сто евра .  Најпрезентативен 

дивеч за лов во нашата земја е дивокозата .  Со овој вид на дивеч се богати ловиштата 

на Шар Планина , НП ” Маврово “ и  ЈПУЗПП “ Јасен “  додека , во помал број неа ја 

има и во дел од ловиштата во Македонски Брод , Кичевско , Велешко , на Кожув и НП     

” Галичица ”.  Цената за нејзин застрел е различна од концесионер до концесионер , но 

отприлика се движи во рамките од деветстотини до илјада и осумстотини  евра за 

златен медал ( ЈП Македонски шуми) .  Некои концесионери како што се ЈПУЗПП        

“ Јасен “ и ЈУНП ” Маврово ” , нејзиниот застерл го пласираат во пакет анганжмани 

кои  чинат околу три илјади и петстотини евра , во кои покрај лов на дивокоза се 

вклучени и други услуги . За жал , поради неискористениот потенцијал кои го нуди 

овај вид на дивеч , поголемиот дел од концесионерите и државата секоја година 

испуштаат прилика да се здобијат со големи финансиски средства од ловниот туризам . 

Како за илустрација,  на пример ако во минатото ЈП ” Македонски шуми “ од застрел 

на дивокоза во ловиштето ” Лешница “ на годишно ниво остварувало приход од околу     

3, 3 милиони денари  во денешно време тоа е сведено само на 160 илјади денари 

годишно.  Слична е состојбата и со поголемиот дел од концесионерите на ловиштата 

на Шар Планина кои или воопшто немаат застрел на  дивокоза од страна на ловните 

туристи , или тоа се прави инцидентно . Покрај дивокозата интересен за лов на ловните 

туристи е и волкот , што во нашата држава го има  во голема бројност , поради што 

често прави штета како на  дивечот така и на домашните животни . Некои досетливи 

концесионери ја согледале приликата , па така за негов застрел од странските туристи 

наплаќаат по илјада евра .  
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Во организирање на лов на волк најуспешни се концесионерите од Свети 

Никоље , Штип и Велес , но добри услови за организирање на негов лов има и во 

другите региони кои што се богати со овој вид на дивеч , како што се :  Делчево, 

Берово и др .  Интересен податок е тоа што е атрактивно за домашни ловци , не е 

привлечно за странските .  Дива свиња некој странец може да застела единствено во 

оградените ловишта и тоа како наметнато од концесионерите во пакет анганжман со 

друг вид на дивеч .  

Многу значајни за ловниот туризам во нашата држава се афтохтони и алохтони 

видови на дивеч , како и нивниот концепт на стопанисување и функционирање .  

Имено , станува збор за муфлонот , еленот лопатар , еленот аксис , критскиот козорог , 

берберската овца и други што претставува големо надополнување на понудата за лов 

во нашата држава . Карактеристично за оградените ловишта е тоа што во нив се 

инвеститаат големи финансиски средства , но од друга стана можат да се остваруваат и 

најголеми добивки .  Сепак под ловен туризам , не се подразбира само застрелот на 

дивеч , туку и сите пропратни дејности кои се дел од него .  Добрите концесионери ова 

го имаат добро разбрано и разработено , па нудат и палета на дополнителни услуги ,  

се´  со цел ловниот турист да е задоволен и да посака повторно да се врати во нивното 

ловиште . Тоа дава плод , па тие не само што имаат постојана клиентела туку и 

задоволните ловци со своите пофалби и препораки се најдобра реклама за нив .  Покрај 

тоа , постојат и позитивни примери во кои поголем број на разни услужни дејности 

остваруваат профит врз база на ловниот туризам . Така на пример , во региони каде има 

поголем прилив на ловни туристи , имаат корист и хотелиетите , угостителите и 

трговците . Интересен е и податокот што во нашата држава најголем број од ловните 

туристи доаѓаат преку странски туристички агенции или агенти специјализирани во 

областа на ловниот туризам . Овие странски агенции најчесто имаат и свои 

педставништва , регистрирани во нашата држава или делуваат на база на партнерски 

односи со нашите ловни работници .  Странските ловци во нашата држава доаѓаат 

преку ловно туристички агенции или организации како што се : Safari Club International 

, A. di.ca Caccia , Diana hunters , Hunt Europe Ltd , Olympic hunting и други , додека дел 

од сопствениците и стопанисувачите со оградените ловишта , како на пример  ЈПУЗПП      

“ Јасен ”,  ЈУНП ” Маврово  “ и  ЈП  ” Македонски шуми  “ .    
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I Теоретско методолошки приод во истражувањето 

Туризмот како своевиден феномен на современата цивилизација , се смета за една 

од најмасовните појави воопшто во историјата на човековото постоење .  

Комплексноста на туристичкиот феномен , како и хетерогеноста и сложеноста упатува 

на тоа дека постојат бројни сеќавања и мислења кои произлегуваат од многуте аспекти 

на проучување .  Туризмот постепено се´ повеќе се чувствува во скоро секое подрачје 

на јавниот и приватниот живот, а во современото општество влегол директно или 

индиректно меѓу уставните и законските одредби за правата на работниот човек .  

Во научната литература се наведува дека зборот  “ турист “ се јавува во 1830 год .  

Овој збор го користи Виктор Жакмон во своите “ Писма “ а во 1838 год. тоа го прави 

Стендал во своето дело  “ Мемоари на еден турист  “ .  На тој начин се создава 

етимолошка основа за употреба на терминот турист и туризам . Прво се прави 

објаснување на специфично патување со кружни карактеристики , а потоа и како 

специфичен процес – туризмот ,  односно со учесници во него – туристи .  Туризмот 

води потекло од англиски збор  “ tour “  ,  кој во англискиот речник значи                      

- задоволство од патување со задржување на различни места .  Лицата кои се вклучени 

во вакви патувања се познати како туристи . Постојат повеќе автори кои го 

дефинираат туризмот  ... 

За М . Мази “ Туризмот е специфичен вид потрошувачка кои настанал со 

порастот на доходот на ниво кое што овозможува поголема потрошувачка од онаа 

што е нужна за обезбедување нормален живот во местото на постојан престој  “ .

  

Државната статистика на Р. Македонија туристот го дефинира како : “ секое лице 

кое привремено престојува во некое место надвор од своето постојано живеалиште и 

таму преноќува барем една ноќ во угостителски или некој друг објект за сместување “ . 
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Ловниот туризам е посебен вид на туризам кој се има развиено благодарение на 

страста на ловците да ловат надвор од нивните ловни единици и да плаќаат одредени 

такси . Општи претпоставки и услови за развој на ловот се : 1 

 близината и достапноста на дестинациите за лов ; 

 пристап до ловиштата, инфраструктура, сместување и сл. ; 

 политичка стабилност на земјата и регионот ; 

 богатството на животинскиот свет на локцијата ; 

 постоењето на соодветна институционална и правна рамка ; 

 пазарна ориентација кон ловниот туризам како извор на приходи ; 

 постоење на специјализирани туристички агенции за посредување . 

Ловците се како излетници , туристи мотивирани од праисториската потреба на 

човекот да набават храна и крзно , да освојува трофеи , но и да избегаат од стресните и 

исцрпувачки гратски секојдневија и во слободно време да ужива во природните 

опкружувања .  Интересот на Македонија за развој на ловниот туризам произлегува од 

неговата економска важност, поради високите цени на аранжманите по правило се 

достапни само за елитната категорија .  Македонија располага со богата флора и фауна 

која представува основа за развој на ловниот туризам . 

1. Предмет на истражување 

Почетна фаза на секое истражување претставува одредувањето , односно 

формулирањето на предметот на истражување .  Во конкретниов случај може да 

кажеме дека предмет на истражување претставува согледувањето на ловниот туризам 

во Република Мадедонија и неговото учество во севкупниот развој на туризмот во 

нашата земја.  

 

 

 

                                                           
1 D-r Kesarot Oliver, Ekonomski Fakultet Zagreb – Lovni turizam, Akademska 2012/2013 godina. 
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Основни обележја на ловството и ловниот туризам во Р. Македонија се : 

вегетацијата, зонално распространување на дивечот, интродукција на неавтохтони 

видови дивеч,  ловно стопанските подрачја, ловишта по ловностопанските подрачја и 

структурата на ловнопродуктивните површини по видови на дивеч .  Имено,  нашата 

земја располага со ресурси за развој на ловен туризам, а тој е се поатрактивен и 

поактуелен, а истовремено и доста профитабилен , па поради тоа треба да се 

организираме да ги искористиме  рационално .         

2.  Цели на истражување  

Во однос на целите на истражувањето може да кажеме дека целите ни 

претставуваат основен  “ патоказ  “  при спроведување на било кое истражување .   Тие 

се делат на : 

 Теоретски цели  

 Практични цели  

Во ова истражување теоретски цели би биле согледувањето на факторите кои 

влијаат врз развојот на ловниот туризам во Макеонија , откривањето на разни 

специфичности  присутни во ловниот туризам и нивна диференцијација , согледување 

на определените развојни насоки и  планираните програми , активности и планови на 

Република  Македонија за развој на ловниот туризам  .  Кога станува збор за 

практични цели се однесува на нивната применливост . Со нивна примена би се 

овозможила една стабилна позиција во рамките на утврдените предвидувања во однос 

на идниот развој на ловниот туризам во Република Македонија . Потоа , ќе се дојде до 

одредени сознанија за начинот на користење на ловните површини , како и сознанија 

кои ќе овозможат балансирани односи помеѓу туристичката побарувачка и 

туристичката понуда .  

Преку применливоста се доаѓа до сознанија за домицилното население , нивните 

идеи , препораки и насоки кон подобрување на квалитетот на услугата и задоволување 

на најпребирливите гости . А како една од најбитните  е привлекување на странски 

гости кои се најчести посетители на ловиштата , кои ќе ја презентираат Р .  Македонија 

во земјата од која доаѓаат и со нетрпение ќе ја посетат повторно .  
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3. Задачи на истражување 

Еден од најбитните моменти на секое истражување претставува поставување на 

задачите на проучување кое пак е тесно поврзано со целите , затоа што од тие 

задачи ќе зависи и остварувањето на поставените цели .  

Имено , со поставувањето на задачите се врши една ревизија на се´ што е во врска со 

тој проблем, на цела литература , статии , квалитативни и квантитативни индикатори , 

показатели на одредени движења и да се опфатат аналитички структури и 

критериумска диференцијација .  

Во ова истражување најважната задача е да се согледа значењето на ловниот 

туризам  во Р.  Македонија и да се разгледаат можностите за развој на истиот .   Потоа , 

да се разгледаат природни фактори, систематизација на ловните елементи и 

содржинските карактеристики, истражување на туристичкиот пазар ,  планирање на 

развој преку инвентаризација и валоризација на постојните ресурси , ниво на содржини 

во согласност со можностите , креирање на посебни аранжмани за настап на 

туристичкиот пазар преку визија и креативност . Преку истражувањата доаѓаме до 

одредени сознанија за потребите и желбите на туристичката клиентела и аналогно на 

тоа и креирање на соодветна туристичка понуда , потоа се согледуваат ставовите на 

домицилното население и туристите во врска со атрактивно – мотивациските фактори 

и се согледува значењето и улогата на туристичката дејност и нејзиното просторно , 

економско и општествено значење .  

4. Методолошки приод   

Во ова истражување ќе бидат применети следниве мотодолошки постапки :  

 Методи на анализа и синтеза – Претставуваат многу коритени методи , 

односно методи кои се користат во сите истражувања . Анализата се 

користи за согледување на елементите кои го сочинуваат секој вид 

туризам , а синтезата е метод преку кој ќе ги согледаме заедничките 

карактеристики кај ловниот туризам .  

 Моделирање – Со помош на овој метод преку цртежи , фотографии и 

други инструменти се прикажуваат карактеристиките на ловниот 

туризам во Р .  Македонија . 
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 Анкетирање – Со користењето на овој метод ќе се обидеме да ги 

дознаеме мислењата и ставовите на туристичката клиентела за ловниот 

туризам во Р.  Македонија .  

 Просторниот метод – Негова примена ни е од корист кај утврдувањето 

на туристичките вредности како составен дел на географската средина . 

 Опсервација – Овој метод наоѓа широка примена во туризмот . Со 

негова примена може да се дојде до воочување на содржините кои се 

релевантни за ловниот туризам во Р.  Македонија . 

 

5. Принципи 

Принцип на причинско – последични односи -  претставува принцип кој 

произлегува од фактот дека можностите за развој на ловниот туризам во Р. Македонија 

зависат од повеќе фактори , кои не делуваат самостојно и изолирано туку имаат 

испреплетени меѓусебни влијанија . Затоа потребно е да се проучат и да се земат во 

предвид сите фактори кои влијаат на развојот на ловниот туризам во Р.  Македонија .  

Генетско – еволутивен метод  –  е метод кој ќе ни послужи да туристичките појави 

и односи да се соглеаат низ призма на нивниот настанок и развој . 

Принцип на систематичност  – е принцип кој ни укажува на тоа дека 

туристичката дејност се карактеризира со бројни системи, подсистеми, содржини и 

влијанија кои се меѓусебно поврзани, но посебно потребна и важна е нивната 

диференцијација на значајни, помалку важни и ирелевантни. 

Принцип на споредливост – според кој сите појави и односи во ловниот туризам 

во Р . Македонија треба да бидат ставени во компаративен , споредбен однос со 

сличните и со различните појави .  

II Географски детерминанти во определување на развојот на ловниот туризам 

Република Македонија е европска земја .  Нејзината триторија и припаѓа на Јужна 

Европа .  Таа се наоѓа во југоисточниот дел од овој простор .  Близината на 

Медитеранот има релативно големо значење за туристичкиот развој , близината на 

Средоземноморските водени површини  и нејзиниот централниот дел на Балканскиот 

Полуостров .  Имено , таа има поволна положба спрема главните туристички правци .  
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Се´ повеќе се испреплетуваат движењата кои имаат локално , регионално , 

национално , интернационално , односно континентално и интерконтинентално 

значење . Оваа испреплетеност се должи на тоа што се поголемото активирање на 

потенцијалните туристички вредности и подобрениот квалитет на живеење .  

Република Македонија има површина од 25.713 км 2 .  Во споредба со други земји 

во светот по територија е ралативно мала земја . Врз основа на нејзината димензија ,  

релативно малите дистанци меѓу елементите на географската средина овозможуваат во 

краток временски интервал да се посетат повеќе атрактивни целини, кои се разновидни  

и интересни , а притоа формираат комплексна туристичка понуда .  

Просторот на Република Македонија опфаќа повеќе регионални целини со 

релативно поголема или помала хомогеност на елементите кои содржат туристички 

вредности .  Просторната димензија на туризмот е најзабележителна , а токму поради 

тоа географијата прва започнува да се занимава со туристичкиот феномен .  Развојот на 

туризмот едноставно не е можен ако предходно не се изврши географско проучување 

на просторот .  Географскиот простор е мошне хетероген и врз таа основа можат да се 

диференцираат специфични просторни целини, кои ќе треба да се искористат за     

туристички развој .  Едноставно не е можно секоја географска средина да биде  

погодна за развој на туризмот , така да само определени просторни целини со 

атрактивно - мотивациски вредности можат да се стават во оваа функција .  Туризмот 

се создава во определен географски простор , во него се одвива , од него зависи и врз 

него влијае .  Туризмот е неразделив од географската средина , тој представува негов 

составен дел .  Предмет на туристичко – географските проучувања се токму појавите и 

односите меѓу туризмот и географската средина .  Туристичко-географската положба 

на Република Македонија претставува значајна компонента на туристичкиот развој . 

Туристичко – географската положба има значајно влијание врз степенот на вклученост 

на туристичките мотиви во туристичката понуда . Географската средина треба да се 

набљудува како сложен систем од просторни елементи . Неговата сложеност 

произлегува од тоа што елементите кои ги содржи не претставуваат прост збир , туку 

се меѓусебно поврзани и условени .  Тие сочинуваат потсистеми како дел од 

глобалниот систем на географската средина .  Самата географска средина се протега на 

релативен простори и претставува туристички локалитет .  
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Во географските истражувања традиционална тема на интересирање представува 

регионот .  Под географски регион подразбираме дел од просторот на земјината 

површина исполнет со објекти од анорганско, органско и антропогено потекло . 2 

Под туристичко - георафски регион подразбираме просторна целина во која 

туристичките вредности овозможуваат самостојно формирање на комплексна 

туристичка понуда ,  настап на туристичкиот пазар и самостоен туристички 

развој , а каде физиономијата на просторот е последица на овај развој . 

Физиономијата на туристичкиот простор подразбира специфицна уреденост , 

присуство на хотелски комплекси , спорско - рекреативни објекти , вили , 

паркови , цветни насади , шеталишта , продавници за сувенири и друго . 3 

Со проблемот на туристичката регионализација на Република Македонија се 

занимаваат повеќе автори , меѓу кои и Душан Јеремиќ 4 , кој што туристичката 

валоризација ја врши врз основа на природните и антропогените атрактивни фактори . 

При определувањето на регионалните целини на просторот на Република Македонија 

ги користи следниве критериуми :  

 Критериум на природна и општествено – економска целина ;  

 Критериум на можности за усогласен растеж на регионот ; 

 Интеграционен критериум ; 

 Критериум на допир со пазарот и  

 Критериум на оптимална туристичка валоризација . 

 

 

 

                                                           
2 G.Chomich, Koncept polarizovane turistichke regije I centralnog turistichkog mesta, Turizam TXC Zagreb, 
1988 str.119 
 
3 Ibid, str.12 
 
4 Душан Јеремиќ: ,, Туристички региони во СР Македонија “ , Економски институт, Скопје, 1971 год. 
Стр.111 
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При туристичката регионализација се поаѓа од утврдувањето на вредностите на 

најмалата просторна целина , а систематското групирање на помалите просторни 

единици создава просторни целини од повисок ранг . 5 

Како најмала просторна единица во туристичката регионализација на Република 

Македонија е земен туристичкиот локалитет .  Повеќе локалитети чинат туристичка 

зона  , повеќе зони туристичко подрачје , а повеќе подрачја туристички регион .  

Просторот кој се одликува со одредени атрактивни својства е туристички локалитет  

кој најчесто е хомогена туристичка просторна единица . Развојот на туристичкиот 

локалитет е во тесна врска со развојот на повисоката просторна единица од која е 

зависен . Туристичката понуда е специфична , а просторниот опфат за оваа просторна 

единица е најмал . Повеќе меѓусебни функционално поврзани локалитети кои имаат 

слични или релативно малку разновидни карактеристики сочинуваат   туристичка 

зона .   Функционално поврзана просторна целина во која е понагласена разновидноста 

на содржинските елементи претставува туристичко подрачје .  

,, Туристичкиот регион е функционално поврзана просторна природна и економска 

целина , во која е овозможен усогласен и релативно самостоен растеж , во која се 

осогласени односите помеѓу составните делови , која е во состојба да формира 

комплексна понуда и самостојно да настапува на туристичкиот пазар .  “ 6 

Регионот ги поседува сите предуслови за самостојно постоење , функционирање и 

развој .7 

Врз основа на утврдените критериуми и дефинираните просторни единици во 

Република Македонија се издвоени 3 туристички региони , 14 туристички подрачја ,  

57 зони и 172 туристички локалитети .  8 

                                                           
5 Науме Мариноски ,,Туристичка географија на Република Македонија “ ,Институт за истражување во 
туризмот, Охрид , 2001 год. Стр.295 
 
6 Александар Стојмилов: ,, дефинирање и намена на туристичките просторни единици во Источна 
Македонија “ , Географски разгледи , к.г.17, СГЗМ, Скопје, 1979 год. Стр.119-120 
7 Душан Јеремиќ : ,, Просторно Планирање на туристички простори “ , Факултет за туризам и 
угостителство , Охрид , 1985 год. Стр.60 
8 А. Стојмилов : ,, Систематизација на туристичките просторни единици во СР Македонија по општини“ , 
Годишен зборник , Географски факултет , 1981 год. Стр.82-85 
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      Најголемите регионални целини или туристички региони се : 

 Западен ; 

 Средишен и  

 Источен . 

 

2.1. Дефинирање на ловството во функција на развој на ловниот туризам   

Животинскиот свет претставува мошне значајна туристичка вредност . 

Туристичката вредност на животинскиот свет се огледа во неговата атрактивност низ 

призмата на нагласени рекреативни , естетски и куриозитетни својства . Во таа смисла 

посебно место заземаат ловните активности низ кои најчесто се изразуваат 

атрактивните својства на туристичките вредности на животинскиот свет . Во нашата 

земја се јавуваат ретки животински форми , често и со ендемичен и со реликтен 

карактер.  Најзначајни рекреативни својства поседува лов на дивеч и риболовот .  

Ловниот туризам е посебен вид на туризам кој се има развиено благодарение на 

страста на ловците да ловат надвор од нивните ловни единици и да плаќаат одредени 

такси .  Основни обележја на ловството и ловниот туризам во Р . Македонија се : 

вегетацијата , зонално распространување на дивечот , интродукција на неавтохтони 

видови дивеч ,  ловно стопанските подрачја , ловишта по ловностопанските подрачја и 

структурата на ловнопродуктивните површини по видови на дивеч . 

Ловците се како излетници , туристи мотивирани од праисториска потреба на 

човекот да набави храна и крзно , да избега од стресните секојдневија , да освојува 

трофеи и да ужива во природата. Идејата на ловниот туризам претставува форма на 

туризам на европскиот континент . Поради високите цени на аранжманите и 

трошоците за лов , ловниот туризам по правило спаѓа во елитна категорија . Ловецот 

кој оди на лов надвор од терените на своето матично друштво , се претпоставува дека е 

турист . Интересот на Македонија за развој на ловниот туризам произлегува од 

неговата економска важност .  

 

                                                                                                                                                                                     
 



Магистерски труд на тема Можности за развој на ловен туризам во Република Македонија 
изработил Ана Милошевска 

 

18 
 

 

Македонија располага со богата флора и фауна , која претставува основа за развој 

на ловниот туризам во планинките и рамничарските предели .  Имено , Македонија има 

долга ловна традиција , располага со потенцијални капацитети , а исто така има и 

професионални ловци – ентузијасти и голем број на стручни лица со адекватна 

односно соодветна стручна подготовка . Поради тоа кај странските ловци постои 

интерес за македонските ловни региони .  

Во членот 56 од Уставот на Република Македонија , дивечот се третира како добро 

од општ интерес и ужива посебна заштита .  Сите дејства поврзани со одгледувањето , 

заштитата и искористувањето на дивечот и на неговите делови се регулирани со 

Законот за ловството . 9  Според член 1 од овој закон , под ловство се подразбира 

одгледувањето , заштитата , ловењето и користењето на дивечот и неговите 

делови.  Поаѓајќи од овие Уставни и законски одредби , ловството во Република 

Македонија се третира како посебна стопанска дејност . Развојот на ловството во 

Република Македонија може да се подели во неколку етапи . Првата етапа се     

однесува на периодот пред Балканските војни , односно ја зафаќа повеќевековната 

турска окупација на овие простори .  Сметајќи го дивечот за неисцрпно природно 

богатсво , а ловството како забава , тогашната власт не била заинтересирана да донесе 

некои посебни прописи за ловството . Целиот овој простор го сметала како едно 

ловиште во кое секој можел да лови , доколку плати одредена државна такса .             

По повлекувањето на Отоманската империја од овие краишта , без да се нарушат 

постоечките традиции на широка слобода во ловот, било регулирано само прашањето 

за ловостојот и наплата на државна такса . Ваквата состојба се задржала се до 1931 

година , кога конечно бил донесен единствениот Закон за лов на целата територија на 

тогашна  Југославија .  Ова фактички го означува почетокот на втората етапа во 

развојот на ловството во Македонија .  Притоа , мора да се нагласи дека донесениот 

Закон од 1931 год .  битно не ја изменил постојната состојба , бидејќи ловците од 

подрачјето на така наречениот  ,, регал “ ( широка слобода на лов ) ,  давале силен 

отпор за воведување на закупнина , односно формирање на ловишта и за воедување на 

т. н.  ,,  доминален  “  ( закупен ) систем .   

                                                           
9 ,, Службен весник на Република Македонија  “ бр. 26/2009,  82/2009, 136/2011 и 

1/2012 ) . 
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Ваквата состојба се држела се до 1947 година , кога од тогашното Сојузно народно 

собрание на Југославија бил донесен нов општ Закон за ловство , со кој дивечот бил 

прогласен за општонародно добро, со пропишани мерки за негова заштита .  Имено , со 

овој закон започнува третата етапа во развојот на ловството во Македонија .  

Од  донесувањето на овој закон требало да поминат уште осум години , па да се 

отпочне со формирање на ловишта и тие да се доделуваат без надоместок на 

стопанисување на ловечки друштва .   

 Нереално е да се претпостави дека заради ловството не би требало да се 

развиваат или осовременуваат други стопански дејности , од кои зависат напредокот и 

севкупната благосостојба на нашата земја .  

Според научните сознанија , проверени во ловната практика , возможно е да се 

обезбеди напоредно развивање на ловството со другите стопански дејности . Ваквиот 

напореден развиток бара заемно усогласување на активностите . Всушност 

усогласувањето и преземањето дејствија за подобрување на условите за опстанок на 

дивечот , претставува една од компонентите на ловството – наречена  одгледување на 

дивечот .  

При стопнанисувањето со ловиштата , покрај задолжителните мерки што се 

пропишани  со ловното законодавство  ( ловостој , одржување на минимални 

популации на дивечот и др . ) , нужно е да се превземат и други дејствија што ќе 

овозможат побрзо зголемување на бројноста на полезниот дивеч до капацитетот на 

ловиштата .  Според тоа , основната цел на активностите во одгледувањето и заштитата 

на дивечот е создавање на што пооптимални услови за негово нормално   

размножување , од една и намалување или целосно отстранување на негативните 

влијанија на некои фактори што го сопираат ваквиот развиток , од друга страна.   

Независно од тоа дали определен вид дивеч ќе се одгледува во слободна природа , 

во затворен или ограден простор, неопходно е меѓу другото да се познаваат неговата 

биоекологија и неговите суштествени еколошки потреби . Всушност секој конкретен 

вид дивеч треба да се одгледува во онаква природна средина која ќе му овозможи 

нормално да ги одвива сите свои животни процеси . 
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 Најважните фактори од кои зависи одгледувањето на дивечот , можат да се поделат 

во две групи и тоа : 

- биотски  и  

- абиотски .  

Во групата на биотски фактори спаѓаат сите влијанија што потекнуваат од живата 

природа , вклучувајќи го тука и влијанието на човекот . Во втората група , односно во 

абиотски фактори , спаѓаат оние влијанија што имаат потекло од неживата         

природа  –  мртва природа  ( температура , врнежи  и др . ) . 

Во групата на биотски фактори се само неколку кои имаат суштинско влијание врз 

одгледувањето и опстанокот на дивечот а тоа се храната , мир во ловиштето , 

вегетација и антропогени фактори .  

Способноста на живите организми да можат да ја надоместуваат истрошената 

енергија преку исхраната , како и способноста за одвивање на други процеси во 

размената на материите во нивните организми , се едни од најзначајните 

карактеристики со кои се одделуваат од мртвата природа .  Дивечот како составен дел 

на живата природа , е во постојано движење при што само во текот на еден ден троши 

огромна енергија, која треба постојано да ја надоместува со исхраната .  Од овие 

причини , на површините на кои се предвидува негово одгледување , треба да има 

доволно храна по количество и по квалитет .  При анализата на овој фактор,  од 

особена важност е да се утврди неговата вредност по одделни годишни времиња , 

односно да се утврди потребата за превземање дополнителна интервенција .   Во никој 

случај  дополнителната прихрана не може во целост да ги  надомести разнообразноста 

и квалитетот на храната што дивечот ја наоѓа во слободната природа .  

Втор по важност е мирот во ловиштето .  За оваа цел треба да се регулира и да се 

контролира движењето на луѓето и на домашниот добиток низ ловиштето .  За време на 

ловењето треба да се спроведе таков режим на отстрел со кој ќе се елиминираат чести 

и непотребни  вознемирувања на дивечот .  Така , на пример ловењето на срнски   

дивеч со кучиња гоничи предизвикува такви вознемирувања кај него,  што е принуден 

да ги напушта своите живеалишта и да се насели во други полоши места ,  на кои ако 

ништо повеќе ќе го најде потребниот мир . 
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 Од особена важност е да му се обезбеди спокојство на дивечот за време на 

неговото парење , размножување и при одгледувањето на подмладокот .                       

За време на ловостојот треба да се настојува да се уништат перјестите и        

влакнестите грабливци , кучињата и мачки скитници , а движењето низ ловиштата да 

се изведува без придружба на ловечки кучиња .  

Мирот во ловиштето може да биде апсолутен , т. е.  кога е непожелно какво и да е 

вознемирување  на дивечот .  Постои и таканаречен релативен мир ,  кога во ловиштето 

се случуваат извесни дејствија на кои дивечот се привикнува и не се плаши, бидејќи 

тие за него не претставуваат директна опасност . 

Врз можностите за трајно одржување на определен вид на дивеч во некое ловиште , 

структурата и распространетоста на вегетацијата понекогаш имаат суштинско  

влијание .  Така на пример , животот на некои од видовите на крупниот дивеч во 

Македонија е тесно поврзан со постоењето на шумски површини .  Ниту еден од нив не 

може да се одгледува надвор од шумите , бидејќи еколошките услови кои 

преовладуваат во овие живеалишта ( клима , исхрана , засолништа и др . ) ,                     

се сосема поинакви од оние што се формираат на отворени и голи површини . 

 Меѓутоа , постојат некои видови на дивеч што можат да се адаптираат и да се 

одгледуваат  како на отворени голи терени , така и во шумски подрчја . Таков е 

случајот со зајачкиот дивеч во Македонија кој се адаптирал да живее и во шума . 

Најпогодни  места за негово одгледување секако се рамничарските и ридски ловишта 

на нашата Република , оносно оние терени , на кои се застапени земјоделски  

површини и шумски земјишта .  Често вознемируван и прогонуван од кучиња 

скитници и гоничи , зајакот е принуден да ги напусти овие терени и своите нови 

живеалишта да ги бара во соседните шумски терени .  Ваквото присилно менување на 

неговата животна средина треба да се спречи бидејќи најрационално одгледување на 

зајачки дивеч може да се оствари само во рамничарски ловишта .  За разлика од него , 

полската еребица во Македонија е жител на природно отворени земјоделски терени ,     

а нејзиното живеење и одгледување  во шумски подрачја , практично е невозможно . 

Кај фазанскиот дивеч постојат определени специфичности .  Како нов вид во ловната 

фауна на Македонија , фазанот се помасовно се населува во определени ловишта .  
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Често овие населувања се речиси без резултат , бидејќи одбраните терени во 

поголем  број случаи  не одговараат на неговите биоеколошки потреби .  Најчесто се 

оди во две крајности , или се населуваат на сосема нови терени или пак во шумски 

подрачја  без  земјоделски површини .  Најдобрите места за негово одгледување    

треба да се барааат на терените покрај големите водотоци , на кои покрај земјоделски 

површини има и крајбрежни шумички .  

 Во  изобилството на еколошките промени предизвикани од влијанието на 

човекот во минатото и денес , нужно е да се истакната некои што имаат значителен 

одраз појавата , изчезнувањето и опстанокот на некои видови од дивата фауна на 

Македонија .  На прво место треба да се истакната промените што се случија со 

мелиорацијата и исушувањето на мочуриштата и блатиштата , потоа создавањето на 

помали или поголеми вештачки акумулации на вода , интензификацијата на 

земјоделското производсво , развојот на сообраќајот како и други зафати од локален 

или регионален карактер .  

 Во групата на абиотски фактори спаѓаат  : клима , релјеф , геолошка и 

педолошка структура на земјиштето , хидрографски услови и др .  

Климата на одредено подрачје ја сочинуваат поголем број на параметри , а како 

најважни и од значење за ловството се : температурата на воздухот и на земјиштето , 

врнежите , релативната влажност на воздухот , сончевата светлина , ветровите, 

времетраењето на снежните и мразни денови итн . 

 За животот на дивечот од особена важност се климатските услови што 

преовладуваат во периодот на неговото размножување и одгледување на подмладокот .  

Покрај неповолните влијанија на климата во пролетниот период , мошне негативно 

може да се одразат врз дивечот доколку зимскиот период е проследен со големи 

снежни врнежи и ниски температури .  Конфигурацијата и стрмнината на ловиштата 

исто така се значаен елемент што посредно влијае врз уловите за одгледување на 

дивечот . Според конфигурацијата и надморската височина на терените , ловиштата се 

издвојуваат со посебни категории   ( рамничарски , планински и други ) , што директно 

се одразуваат врз квалитетот на животните фактори од кои зависат појавата и 

опстанокот на секој конкретен вид на дивеч .  
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Сосема е разбирливо дека оние ловишта што се изложени на југ се под 

поповолно влијание на сонцето и во зимскиот период на овие страни снежниот 

покривач брзо се топи , а со тоа се создаваат и поповолни услови за опстанок на 

дивечот . 

 Геолошкиот и педолошкиот состав на земјиштето се важни за дивечот не само 

посредно како носители на целокупниот растителен покривач , туку и непосредно како 

подлога на која дивечот живее , се размножува и умира .  

Од непосредна важност е темпеатурата на земјиштето во пролетниот период 

кога дивечот се размножува и го одгледува подмладокот .  Според геолошкиот и 

педолошкиот состав на земјиштето се разликуваат два основни типа и тоа : студени и 

топли земјишта .  Песокливите , песокливо – хумусните , пропустливите и земјиштата 

изложени на сонце се топли , додека влажните , мочурливи и слабо пропустливите 

земјишта се студени и неповолни за одгледување на дивеч .  За  да може дивечот 

нормално да се развива во едно ловиште и да не се сели на други места ,  безусловно е 

нужно во ловишето да постојат поволни хидрографски услови , односно да има 

доволно количество на вода во текот на целата година .  Најпогодни се оние ловишта 

во кои постојат поголеми или помали природни текови ( рекички , извори и чешми ) , 

бидејќи ваквите води се најздрави и најчисти .   

 Во ловното стопанисување постојат три основни начини во одгледувањето на 

дивечот и тоа : 

 природно или слободно одгледување ; 

 вештачко или одгледување во затворен ( ограден ) простор ; 

 комбинирано одгледување . 

При природното или слободно одгледување дивечот во текот на целата година 

живее на слобода ,  а неговото размножување се потпомага со низа одгледувачки  

мерки , чија цел е да се подобрат постојните животни услови во неговите живеалишта . 

Со природното одгледување на дивечот , со најмало трошење на средства , се 

постигнуваат најдобри резултати ,  а произведениот дивеч е најефтин .  
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Ваквата метода во одгледувањето на дивечот има најголема примена во ловната 

практика, па затоа во условите на нашата Република треба да претставува основа за 

развитокот на ловството во целина. Дотолку повеќе , што и природните услови што 

преовладуваат во нашите ловишта овозможуваат да се реализира висок прираст на 

дивечот по единица матичен фонд . 

При вештачкиот начин, односно при одгледувањето во затворен  ( ограден ) 

простор , дивечот е сместен во посебни прегради чија големина и конструкција зависат 

од барањата на односниот дивеч и технологијата на производството . 

 Во последно време ваквиот начин на одгледување зазема се позначајно место во 

ловното стопанисување . Според оваа метода најчесто се произведуваат полски 

еребици , фазани , диви пајки , зајачки дивеч и друго.  

Комбинираниот начин на одгледување се состои во тоа што бројноста на дивечот 

во ловиштата во определени временски периоди во годината , или во тек на оделни 

години се пополнува со дивеч што е произведен по вештачки пат .  Исто така , како 

комбинирана метода во одгледувањето на дивечот , може да се смета и постапката при 

која дивечот во зимскиот период се лови жив , а потоа привремено се чува во 

таканаречени зимувалници .  Времето на чување во овие зимувалници зависи              

од климатските услови, а посебно од времетраењето на снежниот покривач во 

ловиштето .  Враќањето , односно испуштањето на дивечот во ловиштето треба да се 

изврши пред периодот на неговото размножување .  

Ваквото изловување на дивечот и негово чување во посебни објекти се применува 

во земји со неповолни климатски услови .  Во Македонија ваквата комбинирана   

метода во одгледување на дивечот може да се примени сосема ретко , бидејќи 

климатските услови во зимските месеци најчесто се поволни и со правилна и 

правовремена зимска прихрана , дивечот без тешкотии и со релативно мали          

загуби во основниот фонд , може да ја дочека пролетта .  

Покрај изнесениве три основни начини во одгедувањето на дивечот , постои и уште 

еден – наречен одгледување на дивеч во оградени површини во природата . Имено, 

овој вид е од особено значење за развојот на ловниот туризам во Република 

Македонија .  
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За оградување и уредување на вакви површини , како и за одгледување на дивечот 

во нив потребни се големи финансиски и материјални средства . Во оградените 

ловишта, чија површина може да изнесува и по неколку стотици хектари , се одгледува 

крупен дивеч  ( срни , елени, диви свињи , муфлони и др. ) . Произведениот дивеч во 

ваквите оградени површини може да биде наменет за отстрел или пак да се користи за 

населување на други ловишта  или за лов со фото апапат или камери . Прирастот на 

дивечот во вака оградените површини е мошне голем бидејќи оградата го 

оневозможува влегувањето на штетниот дивеч .  

2. 2. Туристичка вредност на животинскиот свет  

Животинскиот свет претставува мошне значајна туристичка вредност . 

Туристичката вредност на животинскиот свет се огледа во неговата атрактивност низ 

призмата на нагласени рекреативни естетски и куриозитетни својства . Во таа смисла 

посебно место завземаат ловните и риболовните активности и активностите на шетање 

и планинарење низ кои најчесто се изразуваат атрактивните својства на туристичката 

вредност на животинскиот свет .  На овој простор се јавуваат ретки животински   

форми , често со ендемичен и реликтен карактер . Најзначајни  рекреативни својства 

поседува ловниот дивеч и риболовните форми .  

Едафо – еколошките услови во Република Македонија овозможуваат застапеност на 

најразлични видови дивеч , под кои се подразбираат одредени видови на животни и 

птици кои живеат слободно во природата или во оградени површини , во кои 

интензивно се одгледуваат , размножуваат , заштитуваат и ловат .  Дивечот е едно од 

природните богатства на Р.  Македонија и претставува добро од општ интерес , а дел 

од животинскиот свет претежно живее слободно во ловиштата а вон нив е во државна 

сопственост . Кај голем број граѓани дивечот побудува голем интерес за ловно 

спортување , со што се создаваат услови за развој на ловниот туризам , а поради тоа 

истите се организирани во ловечки друшта и во Сојузот на ловечки организации со 

голем број на активни членови но интересот е голем и кај странските учесници во овој 

вид туризам .10                     

                                                           
10  Поопширно од Борис Трпков , Иван Дончеви Илија Драздавски  ,, Ловечки прирачник    ,,  .                  
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Поимот на ловството опфаќа одгледување , размножување , заштита , ловење и 

користење на дивечот . Имено , разните видови на дивеч се одржуваат , живеат и се 

размножуваат во сложени биоценози . Во потесна смисла на зборот , под  ловно 

стопанство  се подразбира секое одделно ловиште ( ловно – стопанска единица ) , кое 

зафаќа површина со определени граници и за него има ловно – стопанска основа и 

годишен план за стопанисување . Ловното стопанство и ловно – стопанската дејност 

имаат за цел : обезбедување, одгледување и размножување на дивечот под заштита 

преку кој се обезбедуваат суровини , продукти и промет со месо , кожи , крзно и др .  

Организирано ништење на незаштитениот дивеч , создавање на услови за развиток 

на ловниот туризам и обезбедување , вршење на  ,,  ловниот спорт  “  .  

Во ловната пракса дивечот се дели на : влакнест ( главно цицачите ) и перјаст        

( птиците ) , а од ловно стопански аспект се дели на корисен и штетен . 

Бројот на видовите животни и птици кој постојано или привремено живеат во Р. 

Македонија е поголем . Наведените видови животни и птици се сметаат  за интесесни 

од аспект на ловството , но сите 127 вида немаат подеднакво значење . Имено , како 

најзначајни ловно – стопански видови од наведените , од аспект на ловостопанството и 

ловно туристички активности се : 

Домашниот балкански елен на просторот на Р. Македонија единствено се одржал 

на планината Кожув . По вештачки пат тој е населен на Пелистер и во резерватот   

Јасен . Ловната продуктивна површина се проценува на 400 000 хекрати , а погодни 

услови постојат и на Караџица , Осогово и Малешевските планини . Присуството се 

проценува на околу 100 грла .  

Еленот Аксис може да се насели во околината на Дојранското Езеро , затоа што 

климатските и другите еколошки услови кој ги поседува овој простор во целост 

одговараат на успешна егзистенција на овој вид .  Еленот е најголем , најплеменит и 

најубав влакнест дивеч во шумите . Тој може да достигне и до 300 кг.  Имено , тој има 

рогови што ги отфрла секоја година и во истата  година му растат нови . 
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 На младиот елен првите рогови му растат во седмиот или осмиот месец , а ги 

отфрла во мај следната година . Еленот може да има на роговите повеќе рокчиња , 

спрема староста , јачината и според  тоа  се нарекуваат шилаш, вилаш , шестерец, 

осмерец, десетерец итн . 

Срната е распространета скоро во сите поголеми шумски комплекси , како што се : 

Бистра , Шар Планина, Стогово , Јабланица , Плаќенска и Илинска Планина , Баба , 

Бабуна , Кожув , Плачковица и  Малешевски Планини . Срната може да искористи 

околу 700 000 хектари површина и во Македонија има околу 1000 срни . Срните се 

високи  околу 75 см , а долги 140 см . Тежат по 30 кг , во зависност од местото и 

начинот на исхрана.  Бојата на влакната е слична како кај елените . Задницата е 

покриена со бели влакна во големина на една шака во зимскиот и летниот период . 

Срнчето има жолтеникави влакна , имаат по 32 заби , а немаат опашка .  

Кај срната , само срндачот има рогови , што секоја година од крајот на октомври до 

декември ги отфрла , а на пролет при крајот на март или почетокот на април ги трие и 

чисти од подкожичката од глатки тенки дрвја и притоа им ја уништува кората . 

Машкото срнче во втората година во април или мај ги добива првите рогови , што во 

декември истата година му отпаднуваат . Понекогаш и срната добива рогови , но таа 

појава е поврзана и е знак на опаѓање на плодноста . Срните живеат во стада , обично 

до 6 срни или повеќе . Стадото го предводи срндачот кој што им е заштитник , а доколу 

стадото е уплашено срндачот оди последен . Срната најмногу сака да пасе на добри 

ливади со детелина и на шумски чистинки . Во исхраната користи и млади лисја и 

пупки , како и зелено жито .  Волкот и е најголем непријател  , а кучињата скитници  , 

лисиците , мачките и куните се големи непријатели на младите срнчиња , а од птиците 

грабливци совата , ушара па и јастребот . 

Дивокозата ја има во повеќе планини во Р. Македонија , како Шар Планина , Кораб           

Бистра, Стогово , Баба , Караџица,  Јакупица и Пелистер. Ловно продуктивниот 

простор изнесува 150 000 хектари . Се претпоставува дека има 3500 грла . Дивокозата е 

дивеч на високи терени , преживар е и спаѓа во редот  на антилопите . Спрема местото 

на кое живее и начинот на исхраната , се развива различно .  
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Оние што живеат во карпи и над работ на шумската вегетација , во храната 

пооскудни и поднесуваат појака и подолга зима . Наполно израсната дивокоза 

достигнува височина до 80 см , а должина до 110 см. Женските се малку поситни према 

мажите , нејзината просечна тешина е околу 28 до 35 кг , додека добар јарец може да 

тежи и до 45 кг .  Кај дивокозата и машките и женските имаат рогови , кои што не им 

отпаднуваат и ги носат до крајот на животот . Роговите на крајот се свиткани во кука 

со многу остар врв . Кај јарците роговите се појаќи , поголеми и поубаво свиткани .   

Не се исполнети со коска туку со мозочна маса што ја храни мозочниот нерв . По 

прстењата на рогот што секоја година се образуваат , се утврдува староста на 

дивокозата . Дивокозата е дневен дивеч . Со малку храна е задоволна , наутро бргу се 

напасува и се повлекува на одмор , а приквечерина излегува повторно на пасење . Ако 

нема вода се задоволува со утринска роса. Таа живее во стадо и до 100 кози заедно се 

до времето на парење . Стадото го води стара дивокоза . Гледаат многу добро , го 

забележуваат човека и на 500 до 600 метра далечина , а моќта на распознавање        им 

е многу слаба . Сетилата за мирис и слух им се исто така добри . Во исхраната 

дивокозите се многу скромни , а најтешко им е во зима , кога со нозете го разгрануваат 

снегот за да дојдат до било каква трева .  

Од август дивечот почнува да се гои и при крајот на септенври или почетокот на 

октомври сосема е утовен , кога ќе настапи нагонот за парење . И на дивокозата и се 

непријатели : волкот, лисицата и куната . Муфлонот се одгледува во ограничена 

популација во резерватот Јасен . Тој достигнува височина до 75 см , а должина до     

130 см . Тежи до 150 кг . а телото не му е покриено со волна туку со доста крупни 

влакна , што се во зима темно костенливи . Оценувањето на староста е посигурна по 

роговите отколку по неговите 32 заби . Роговите се слични како кај домашниот овен , 

т.е. растат свиткани и можат да пораснат и до 90 см , а тежат и до 6 кг.             

Женските немаат рогови , а ако ги имаат израснуваат само 5 до 6 см .              

Муфлонот живее во стадо и на високи планински делови . Се храни со трева , на 

пасење излегува наутро и навечер . Се пари кон крајот на октомври до декември . За 

време на парењето стадото е поделено на помали групи кои ги води овен. 
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Козорогот може да егзистира во повисоките подрачја на Шар Планина , Стогово и 

Баба .  Козорогот нараснува во висина до 90 см , а во должина и до 160 см . , а тежи и 

до 100 кг . Влакната му се во лето црвеникаво сиви , а во зима темно сиви . Во зима 

носи брада од влакна долги 3 до 4 см , има постојани шупливи рогови на главата со 

сабјеста форма , наназад свиткани , можат да нараснат и до еден метар и да бидат 

тешки до 15 кг .  Козорогот е преживар , живее на високи планини и спаѓа во редот на 

овците . Многу е брз, а вонредно слуша , гледа и чувствува . Во лето јарците живеат 

осамено , а во зима во стада .  Се хранат со трева и лисја, пупки и млади гранчиња ,      

а се парат кон крајот на годината . 

Дивата свиња е широко распространета на овој простор . Таа во најголема мера 

егзистира во дабовиот и буковиот шумски појас . Ловно продуктивната површина на 

дивата свиња изнесува 600 000 хектари . Најчесто се среќава кај Валандово , Дојран , 

Скопје , Тетово и Куманово .  Се претпоставува дека во Р. Македонија постојат околу 

3000 свињи . Таа сака големи шуми со бари , многу скита, преку ноќ далеку оди а на 

вечер пак се враќа на старото место .  Ги држи добро своите траги , кои ги менува по    

3 до 4 дена .  Дивата свиња достигнува височина и до еден метар, а во должина оди од 

1,5 до 2 м .  Нејзината тежина може да достигне и до 300 кг , во зависност од исхраната 

и срароста . Нејзините влакна се тврди и по грбот се подолги , со темно сива боја а во 

лето несто посветла .  

Нејзината глава е долга и завршува со рилка , а дивата свиња има 44 заби . Дивите 

свињи се парат во декември и во јануари , маторицата ги носи 20 недели своите 4 до 12 

малечки прасиња .  

Зајаците што живеат во шума се поголеми и потешки оние в поле , се разликуваат 

по бојата на влакната , воглавно се сиво рѓасти по грбот , а по стомакот бели . Зајакот е 

карактеристичен по големите уши , долгите задни нозе и кратка опашка и добро 

развиен слух . Зајакот спаѓа во глодари , има 28 заби и не се множи толу многу како 

другите глодари , но сепак размножувањето му е доста брзо . Зајакот е повеќе ноќен 

одошто дневен дивеч  и тој се пари во зависност од временските прилики .  Ако е 

зимата блага, почнува да се пари во јануари . Тој најмногу се храни со трева , детелина, 

зелка , а само во недостиг на храна глода кора од дрвја и никогаш не пие вода . 
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 Дивата мачка е широко распространета во Европа а се среќава и во нашите шуми . 

Бројната состојба не е одредена . 

Рисот претставува вид ловен дивеч чиј ареал во Европа е сосема  намален . Тој 

опстојува во просторот на Р. Мадеконија особено во западниот дел , но е пред 

исчезнување . Затоа се воведени ригорозни мерки за негова заштита . Тој е 

најкрволочен ѕвер што нараснува до 75 см , во височина и до 130 кг .  Се пари во 

јануари и февруари а зенката коти едно , ретко две или три млади .  Живее во висока и 

густа шума , каде што чучнува на гранки и мотри на плен . Напаѓа дури и елени .  

Волкот и лисицата се застапени на широк простор на Р. Македонија , така што 

претставува честа мета на ловците . Годишно се отстрелуваат по 1000 примероци на 

волк , а бројот на отстрелани лисици е поголем .  

Чакалот живее на Балканскиот Полуостров, а се јавува и во Р. Македонија , во 

околината на Дојран . Неговата туристичка атрактивност треба да се спореди со ризот . 

Мечката е една од најатрактивните видови на крупен ловен дивеч . Таа најчесто се 

јавува во Западниот дел на Р. Македонија , во Тетовско , Охридско , Струшко и  

Битолско подрачје . Ловно продуктивното подрачје на мечката изнесува околу 250 000 

хектари . Оптимални услови за егзистенција на овој простор постои во планинските 

простори на Шар Планина , Кораб , Бистра , Караорман , Баба .  

Се претпоставува дека во Р. Македонија има околу 100 мечки , а тоа е резултат на 

нејзината недоволна заштита .  

Јазовецот , куната златка , белка , малата лисица и творот се застапени на целата 

територија на Р. Македонија , така што нивниот ареал не е легализиран како ни 

нивната бројна состојба .  

Видрата егзистира во близина на водените површини , така што на овој простор 

може да се сретне на Преспанското , Охридското Езеро и на Црн Дрим . Бројната 

состојба не е одредена . 

За ловно – туристичките активности на просторот на Р. Македонија значително 

место имаат и птиците . 
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 Големиот тетреб живее на Шар Планина и Кораб , додека лештерката се наоѓа на 

поширокиот географски простор на Р. Македонија . Фазанот , полската еребица , 

еребицата каменарка и подполошката се мошне ценети ловни примероци . Нивниот 

ареал не е строго дефиниран на просторот на Р. Македонија .  Гулаб гривнеш , гулабот 

дупкар, дивиот гулаб , грлицата и гугутката се мошне интересни за отстрелување и 

набљудување поради нивната убавина и питомост .  

Шумската шљука, ридската шљука и ливадската шљука на просторот на Р. 

Македонија се среќаваат само за време на нивната преселба . Набљудувањето на овие 

птици и нивните дружења предизвикуваат фотосафари форма на туристичка активност 

Дивата гуска , дивата пајка и норката претставуваат ловни примероци . Дивата гуска 

може да се забележи само на Дојранското Езеро , додека дивата пајка и норката се 

среќаваат и на другите езерски простори . Лебедот поради својата убавина и питомост 

е многу туристички атрактивен и е заштитен со закон .  

Посебна атракција претставуваат лебедите на Охридското Езеро . Сивиот сокол , 

ветрушката , црната луња , суриот орел , орелот крстач , мочуришната еја и сите 

мршојадци се забранети за лов .  Оваа заштита е направена поради релативно          

ниска популациона продуктивност . 

Белоглавиот мршојадец  се среќава во клисурите на реките Треска , Радика  и   

Црна . Малиот бел мршојадец се среќава покрај поголемите реки . Од редот на 

грабливите птици интересни се следниве : јастеб , кокошкар , јастреб врапчар , обичен 

глувчар , гаќест глувчар , орел клокташ , џуџест орел и орел рибар .  На просторот  на 

Р.  Македонија се среќаваат и птиците од редот на утки и бувови како што се : големата 

ушеста утка и градинарски ќук .  Сите утки се приспособени за ноќен живот ,           

така што е отежнато нивното набњудување и ловење , па затоа не спаѓаат во групата со 

изразени туристички атрактивни карактеристики .  

Во редот на појни птици систематизирани се околу 6 000 птици .  Најголем број од 

нив ги привлекуваат туристите со убави звуци и тонови , кој ги анимираат сетилата за 

слух .  
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Голем број од овие птици поседуваат убави пердуви со разни нијанси на бои , така 

што се впечатливи од естетско – атрактивна туристичка вредност .                                 

За ловно - туристички активности во извесна мерка од значење се следниве видови 

појни птици : гавран , пепеласта врана , чавка , страчка и сојка .  Меѓу овие птици од 

ловно – рекреативна смисла најголем интерес побудува сојката , додека останатите 

птици иако се бројни мошне ретко се мета на ловците . 

 3. Теоретско и практично значење на дефиницијата за ловството   

По дефиниција ловниот туризам е посебен вид туризам кој се развил благодарение 

на страста на ловците да ловат надвор од нивните ловни единици и да плаќаат 

одредени такси .  Теоретското значење на дефиницијата за ловствотото се состои од 

теоретско - методолошки пристап на изучување на оваа област .  Имено , тој е заснован 

на дефиниции , теории , методи на проучување , техники и инструменти , потоа разни 

видови на истражувања со кои се донесуваат заклучоци со чијашто помош тие знаења 

би ги употребиле во подтигнувањето на нашата цел .   Теоретскиот тел е многу значаен 

за проучување и применување , тој ни е основа за понатамошен развој .   Многу 

познати научници ја проучувале теоријата , дале свои објаснувања , ставови , мислења , 

дефиницци и тези... Со проучување и примена на теоријата се здобиваме со знаења кои 

ни се од голема корист во нашата цел , во случајов развој на ловен туризам . 

Теоретскиот дел ги согледува факторите кои влијаат на развојот на ловниот туризам и 

откривањето на разни специфичности  присутни во ловниот туризам и нивна 

диференцијација , согледување на определените развојни насоки и  планираните 

програми, активности и планови на Република Македонија за развој на ловниот 

туризам .   Ловците се како излетници , туристи мотивирани од праисториска потреба 

на човекот да набави храна  и  крзно , да избега од стресните секојдневија , да освојува 

трофеи и да ужива во природата .  Идејата на ловниот туризам претставува форма на 

туризам на европскиот континент . Поради високите цени на аранжманите и 

трошоците за лов , ловниот туризам по правило спаѓа во елитна категорија .  Ловецот 

кој оди на лов надвор од терените на своето матично друштво, се претпоставува дека е 

турист. Интересот на Македонија за развој на ловниот туризам произлегува од 

неговата економска важност.  
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Основни обележја на ловството и ловниот туризам во Р. Македонија се : 

вегетацијата, зонално распространување на дивечот, интродукција на неавтохтони 

видови дивеч,  ловно стопанските подрачја, ловишта по ловностопанските подрачја и 

структурата на ловнопродуктивните површини по видови на дивеч .  Имено, нашата 

земја располага со ресурси за развој на ловен туризам а тој е се поатрактивен и 

поактуелен, а истовремено и доста профитабилен и поради тоа треба да се 

организираме да ги искористиме  рационално. 

 Кога станува збор за практично значење на дефиницијата за ловството , се 

мисли на се однесува на нејзината применливост .  Со нивна примена би се 

овозможила една стабилна позиција во рамките на утврдените предвидувања во однос 

на идниот развој на ловниот туризам во Република Македонија .  Потоа , ќе се дојде до 

одредени сознанија за начинот на користење на ловните површини , како и сознанија 

кои ќе овозможат балансирани односи помеѓу туристичката побарувачка и 

туристичката понуда . Во пракса животинскиот свет претставува мошне значајна 

туристичка вредност . Туристичката вредност на животинскиот свет се огледа во 

неговата атрактивност низ призмата на нагласени рекреативни , естетски и 

куриозитетни својства .  Во таа смисла посебно место заземаат ловните активности низ 

кои најчесто се изразуваат атрактивните својства на туристичките вредности на 

животинскиот свет.  Во нашата земја се јавуваат ретки животински форми , често и со 

ендемичен и со реликтен карактер. Најзначајни рекреативни својства поседува лов на 

дивеч и риболовот. Македонија располага со богата флора и фауна, која претставува 

основа за развој на ловниот туризам во планинките и рамничарските предели .     

Имено ,  Македонија има долга ловна традиција , располага со потенцијални 

капацитети , а исто така има и професионални ловци – ентузијасти и голем број на 

стручни лица со адекватна односно соодветна стручна подготовка . Поради тоа кај 

странските ловци постои интерес за македонските ловни региони .  Растителниот и 

животинскиот свет како составен дел на природната средина се наоѓаат во тесна врска 

со туризмот . Отсуството на вакви вредности во местото на постојано живеење на 

туристите е една од причините која ги потикнува туристите да се вклучат во 

туристичката активност .  
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Имено , урбанизацијата и порастот на населението во определена средина го 

намалуваат фондот на застапеност на растителниот и животинскиот свет . Така се 

создаваат деградирачки и девастаторски услови . Се´ помали се можностите за престој 

на туристите во содржајна биогеографска средина . Тоа ги насочува кон средина со 

сосема поинакви карактеристики . Растителниот и животинскиот свет претставуваат 

туристичка вредност и во комуникативна сфера .  Патниците во текот на патувањето се 

заинтересирани за просторот низ кој се движат .  Зеленилото , шаренилото на 

цветовите и разновидноста на животни на туристите им остава силен впечаток .      

Затоа е пријатно да се патува низ средина со богати растителни формации и 

животински свет . “ 11 

4. Ловниот туризам и општеството 

Туризмот настанал на одреден степен од развојот на човековата култура и 

цивилизација .  Со туризмот општеството ја збогатува својата структура со уште еден 

составен елемент. Различните степени од општествениот развој влијаат врз самиот 

туризам , така што секој повисок степен ги збогатува содржините и формите на 

остварување на туризмот .  Во современото општество , туризмот стана составен дел од 

начинот на живот на современиот човек , како што потенцира Џон Јури , туризмот 

стана  “  нов модел на општествената практика  “ 12 

Туристичкиот процес во современото општество , се одвива на сите страни на 

светот од развиените кон неразвиените земји и обратно . Луѓето од сите меридијани 

патуваат , меѓусебно се запознаваат и го запознаваат светот.  Туризмот е општествен, 

комплексен и мултидимензионален феномен кој во себе носи белези и детерминанти 

од целокупната општествена структура . Туризмот како релативно автономна 

општествена појава , стекнува и формира специфични законитости на својот развој . 

Основните предуслови за развој на туризмот се формираа, стабилизираа и 

квантитативно растеа со текот на општествениот развој . Тој развој обезбедуваше се 

поповолни услови за туристичките патувања, па така на секој степен на развојот на 

општеството одговара определен вид на туризам .  

                                                           
11 Н.Мариноски –Туристичка Географија , ФТУ Охрид, 2003 /  стр. 92 
12 Ѓ. Тоноски , Социологија-  ФТУ Охрид – 1996 год  
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Туризмот е поделен во три историски етапи .  Првата е време на патување заради 

рекреација на привилегираните класи , тие не се туристички и траат до половината на 

19 век .  Во втората етапа субјекти на туризмот се и понатаму припадниците на 

привилигираните општествени скоеви , но бројот на туристите е поголем . 

Патувањата веќе се нарекуваат туристички и траат до I светска војна .  Третата етапа е 

време на современиот туризам , во кој главнината на туристите ја сочинуваат 

работните луѓе , а по II светска војна , прерасна во масовна појава во најшироки 

размери .  Туризмот не представува бесцелно и едноставно патување или пасивно 

проаѓање низ просторот и набљудување знаменитости .  Туристите со своето патување 

и поминување остваруваат соодветни влијанија врз општествената средина низ која 

што поминуваат или престојуваат .  Иако по својата природа краткотраен и сезонски , 

туризмот остварува влијание врз локалната заедница и нејзиниот комплексен 

општествен живот , влијание кое по својот интензитет е уникатен во сферата на 

општествените појави .  Имено, иако краткотрајни и привремени контакти , сепак 

предизвикуваат далекусежни општествени последици , кај домицилното население , во 

областа на културата, економијата, политиката и сл . Таму каде што туризмот го 

започнува својот живот и представува составен дел од егзистенцијата на локалната 

туристичка единица , тоа место нужно доживува трансформации .  

Ловниот туризам ја подобрува економската состојба на реципиентното население 

и на локалната заедница , но предизвикува и подлабоки трансформации во животот и 

трудот на населението, а како последица се јавува специфичниот однос помеѓу нив и 

туристите .  Влијанието се остварува преку директен контакт и посредно . 

Директниот контакт се остварува помеѓу населението во туристичкото место што ги 

прима гостите и туристите .  Тоа е постојан контакт во туристичката сезона а средбите 

се случуваат во сите значајни моменти на туристичкиот престој , како што е 

користењето на определена стока или услуга на туристот од домаќинот , или нивното 

заедничко присуство на конкретен простор или кога тие директно разменуваат идеи . 

Третиот случај се однесува на тезата дека туризмот е значаен механизам за 

зголемување на меѓународното разбирање .  
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Влијанието се остварува посредно преку физичкото присуство на туристите без 

директен контакт меѓу нив и деловите од домашното население кои не примаат 

туристи .  Овде единствен контакт се остварува помеѓу туристите и вработените во 

хотелот , а не и поширокиот круг од населението . 

Со своето физичко присуство , односно со начинот на однесување , облекување, 

манири  и слично , туристите посредно го потикнуваат општественото влијание  со 

тоа што оставаат своевиден впечаток и провоцираат корирање на нивното однесување 

од страна на локалното население . Така , населението не останува индиферентно на 

визуелниот контакт со туристите , па така свесно или несвесно трпи соодветно 

влијание врз сопствените постапки .  

- Социокултурни влијанија на туризмот 

Едно од најзначајните прашања на туризмот е прашањето за неговото 

општествено влијание ( социоекономско и социокултурно ) врз заедницата на 

туристите и врз заедницата на домаќините .  

Кога станува збор за социокултурните влијанија на туризмот , се мисли на значајни 

области  кои се од особен интерес , кои даваат приказ  за карактеристиките на една 

земја . Во нив спаѓаат : основите на социјалната организација , ритамот на 

општествениот живот , природата на интерперсоналните односи , вклучување на 

локалната заедница во пошироката мрежа на заедници , поделба на трудот, 

стратификација , миграција , дистрибуција на моќта , девијантните појави , обичаите и 

уметностите .  

Локалната заедница под влијание на туризмот , во голема мера се вклучува во 

пошироките државни и меѓународни системи што е проследено со губење на 

локалната автономија . Во таа состојба на заедницата станува многу позависна од 

надворешните фактори над кои таа нема контрола .  

Туризмот тендира кон губење на солидарноста меѓу луѓето – жители во локалната 

заедница , на ниво на локалните интерперсонални односи . Тогаш се зголемува 

индивидуализацијата и се предизвикува напнатост и конфликт што повратно генерира 

притисоци за поголема формализација на локалнипт живот .  
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Но под определени околности , особено меѓу маргиналните еколошки или етнички 

групи, тоа предизвикува реакции во обратна насока т.е. појачување на групната 

солидарност наспроти натурените странци .  

Врз основите на општествената организација особено во едноставно и 

традиционално општество , најзначаен печат на туризмот е содржан во експанзијата 

на економската област .  Под влијание на туризмот некои подрачја на животот , кои 

примарно не беа регулирани со економски категории , стануваат комерцијализирани . 

Па така, почитувањето на економската добивка добива значајно место во ставовите и 

односите на локалното население . Не само кога тоа се однесува на туритите , туку и 

кога се во прашање реципиентите сами меѓу себе .   Туризмот како сезонска активност 

влијае врз ритамот на општествениот живот и драстично делува врз 

традиционалниот начин на живот во агрикултурните заедници .  Вработените во 

туристичката индустрија ја менуваат вообичаената и секојдневна поделба на времето , 

меѓу трудот и незафатеноста што може повратно да делува врз семејниот живот . 

Туризмот создава нови можности за вработување во туристичките места и влијае 

врз миграцијата во две насоки .  Тој помага заедницата да ги задржи своите членови 

кои можеби би мигрирале надвор од неа заради невработеност или недоволна 

вработеност на млади луѓе и тој ги привлекува странците кои бараат работа или 

економски погодности, а кои често пати доаѓаат од други економски бранши . Па така 

во развиените туристички места туризмот ја поттикнува урбанизацијата. 

Поделбата на трудот особено кога се во прашање машкиот и женскиот пол , е едно 

од позначајните влијанија на туризмот .  Пеку создавање нови работни места туризмот 

во процесот на трудот вклучува делови од локалното население кои пред тоа биле 

надвор од овој процес . Тоа особено важи за младите жени кои наоѓаат вработување 

или во сферата на туристичките услуги т.е. хотели , или во производството на 

ракотворби и сувенири на пазари . 

Ваквата промена делува обратно врз поделбата на трудот во домакинствата и врз 

статусот на жените во семејствата и кај сопрузите , како и врз контролата на 

родителите врз децата . Понекогаш тоа води кон зголемен конфликт  и девијантни 

појави во семејството. 
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Туризмот предизвикува промени во критериумте за стратификација. Преку 

поголемо нагласување на економската добивка, туризмот ја појачува вредноста на 

парите како критериум за стратификација наспроти потрадиционалните критериуми , 

како што се семејното потекло или почесниот статус. Самото тоа претендира кон 

трансформација на постоечкиот стратификационен систем. Дури и кога неговите 

последици се со помала општествена длабочина, туризмот создава нови слоеви, 

особено средни класи. Превреднувањето на локалните материјални ресурси како 

последица на нивната нова намена , што е резултат на туризмот , може да предизвика 

промени во материјалната состојба на поединци вклучувајќи ги локалните елити .  На 

пример , нечие сиромашно или неексплоатирано земјиште може одеднаш да добие 

голема вредност за градба на туристички објект .  По некое правило новите туристички 

претпријатија не настануваат од воспоставените локални елити , туку од урбаните 

средни класи. Структурата на вработените во туристичката индустрија е воглавно 

таква што тие имаат ограничени можности за напредување .  Во оваа индустрија 

работат претежно неквалифукувани и полуквалификувани работници и мал број 

високо стручни кадри , па така не е многу ефикасен механизам за социјална 

мобилност. Но сепак, туризмот поттикнува нови економски дејности во сферата на 

туристичките услуги и со тоа на индиректен начин создава нови погодности за 

економската мобилност на локалното население. 

Преку создавање на нови центри на моќ , нови политички служби , нови типови на 

лидери кои често се натпреваруваат во системот на традиционалното лидерство , 

туризмот предизвикува појава на нови видови на политички интереси и води кон 

плурализација на локалната структура на моќ .  Тоа често резултира со зголемен 

конфликт во заедницата .  Туризмот остава траги и врз обичаите и уметностите во 

туристичките места .  Тие под влијание на туризмот добиваат печат на економска 

добивка како ресурси што го поттикнуваат туризмот .  Но комерцијализацијата не води 

сама по себе кон неизбежни промени во сферата на обичаите и                      

уметностите  -  напротив во определена мерка таа може да ги конзервира во интерес на 

туризмот. 
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- Социјални функции на туризмот 

Масовниот туризам е феномен на модерното време .  Иако почетоците на неговото 

појавување се длабоко наназад во човечката историја, сепак тој најмногу се афирмира 

во последните децении на 20-ти век. Во тој век се случија општествени промени кои 

речиси од темел го видоизменија животот, општеството и светот .  Животот на луѓето 

стана многу динамичен и наметна нови потреби кои го зголемија стандардот но 

обезбедувањето на саканото ниво на стандард ги принуди да го зголемат сопствениот 

работен ангажман .  Промените што се случуваат во современиот свет              

глобално село .  Во него конкуренцијата на трудот ги надмина локалните рамки и се 

претвори во светски поврзан систем .  Динамичкиот свет го одбележуваат поради  

другото, забрзана трка по заработувачка, преголем степен на урбанизација , 

пренаселеност на бројни сообраќајни гужви и слично. 

Во тој свет човекот се соочи со бројни оттуѓувања  од одморот , пријателите , 

роднините , домот , семејството , од забавата , природата и слично .  Сето тоа 

негативно се одразува врз современиот човек што наметна потреба да се наоѓаат 

начини , да се избегне извесно време од сето тоа .  Современиот човек го прифати 

туризмот како еден од тие начини па така тој во одморот и патувањето откри можности 

да ги обнови своите психофизички потенцијали и да контактира со природата .  Оваа 

можност придонесе туризмот да стекне определени социјални функции што него го 

направија значаен фактор на современото општествено живеење .  

Смислата на социјалните функции на туризмот е да се обезбеди квалитетот на 

човековиот живот , а човекот да се растовари од тегобите на секојдневието .  Туризмот 

како автономна општествена појава во рамките на општеството има определени 

социјални функции кои придонесуваат за квалитетот на човековиот живот , а човекот 

да се растовари од тегобите на секојдневието . Туризмот како автономна општествена 

појава во рамките на општеството има определени социјални функции кои 

придонесуваат за квалитетот на животот на современиот човек и за стабилноста на 

општеството воопшто . 
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Кога станува збор за социјалните функции на туризмот , се мисли на културната , 

интегративна , еколошката , хуманистичката , спознајната , пропагандната    , 

функцијата на информирање и функција на социјална комуникација .  Секако дека во 

нив спаѓаат и функциите на  култиватор  и  реаниматор  на просторот ,  

проширувач  на просторот , функција на остварување специфични , социјални , 

групни и индивидуални цели и интереси .  Функцијата на социјална комуникација , 

претставува еден од основните елементи на општествената кохезија . Способноста на 

човекот да комуницира е фактор за остварување на неговата хумана содржина . 

Комуникацијата се остварува на локално , регионално , државно и светско ниво . 

Покрај средствата за масовна комуникација , значајна улога во проширувањето на 

социјалната комуникација има и туризмот .  Туризмот претставува индикатор на 

степенот на социјалната комуникација . 

Денес, туризмот и социјалната комуникација имаат планетарни размери . Во 

процесот на комуникација луѓето полесно ги совладуваат бариерите и пречките со 

познавањето на барем еден светски јазик и истовремено се мотивираат дополнително 

да се запознаат со јазикот , културата и историјата на земјата која што планираат да ја 

посетат . 

- Културна функција на туризмот  

Истражувањата покажуваат дека културната функција е една од неговите 

најзначајни социјални функции , а културните вредности се генератори на 

туристичките патувања .  

Таа е во врска со тнр. процес на акултурација  допирот на различните култури 

што се присутни во туристичкиот процес  , како и со последиците од тој контакт врз 

културите меѓу туристите и реципиентното население .  

Културната функција е една од најзначајните функции на туризмот .  Културните 

вредности се генератори на туристичките патувања бидејќи луѓето преку туризмот 

сакаат да ги задоволат своите културни потреби .  Туризмот овозможува допир меѓу 

различните култури , а преку тој допир помалку развиената се збогатува од 

поразвиената со општата култура .  
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Модернизацијата  на културата на реципиентното население во принцип е 

позитивно ориентирана , но лошото копирање може да се деградира до ниво на кич . 

Културната функција на туризмот се согледува во зголемувањето на нивото на 

информираност .  Со туристичката активност се овозможува запознавањето на појавите 

и односите да биде изворно и на туристот му се овозможува да ги доживее културните 

вредности како свои .  Тие се одразуваат врз човековата личност како фактор на 

збогатување  и  зголемување на нивото на културата .  Преку остварувањето на 

културни контакти со луѓе кои припаѓаат на различни цивилизации , турисот доживува 

посебно духовно задоволство .  Имено , тој ја прифаќа естетската димензија како 

посебно доживување и врз база на тоа нивото на креативност кај турстите се зголемува 

така што тој ја користи културата . Културната функција на туризмот се огледа во 

нивото на културата на туристот , давателот на услугата и реципиентното население . 

Тие се наоѓаат во постојана културна корелација . 

Оваа функција овозможува размена на културите кои се учесници во туристичката 

активност да се надградуваат на различни нивоа .  Туризмот овозможува да се 

оплемени човековата личност со нови содржини и се гради хуман однос кон другите 

лица , кон природата , општествените односи и кон себе си .  Културната функција на 

туризмот  подразбира  создавање на туристичка култура,  како индуктивна  компонента 

и на тој начин туризмот се јавува како фактор кој ќе овозможи омасовување на 

туризмот и неговото квалитативно определување , сето тоа во контекст на културната 

туристичка сатурација. 

 

III   Ловниот туризам во Република Македонија 

Како дивеч се сметаат одредени видови животни кои слободно живеат во  

природата .  Во смисла на науката за ловство , под поимот дивеч се поразбира оној дел 

од дивите животни , кој човекот свесно ги одгледува и заштитува со цел да ја одржува 

нивната бројна популација на онаа висина што ќе му обезбеди трајно и максимално со 

законски прописи да ги лови.  

 



Магистерски труд на тема Можности за развој на ловен туризам во Република Македонија 
изработил Ана Милошевска 

 

42 
 

 

За дивеч го сметаме оној дел од дивите животни кој човекот свесно не ги 

одгледува, туку влијае кон намалување на нивната бројност до сносливи граници, 

бидејќи со својот начин на прехрана негативно влијаат врз одделни стопански дејности 

на човекот и врз одделни видови на дивеч од првата група . Поделбата на дивечот како 

дел од животинскиот свет ја вршиме од три гледишта и тоа  13 

- законско 

- стручно  и  

- научно . 

ЗАКОНСКА ПОДЕЛБА НА ДИВЕЧОТ  

Од законска гледна точка дивечот е поделен на заштитен и незаштитен . 

Заштитата на заштитениот дивеч се врши со ловостој , привремена или трајна забрана 

за ловење . Ловостој е она време кога одредени видови заштитен дивеч во текот на 

годината не смеат да се ловат , прогонуваат и вознемируваат .  Незаштитен е оној 

дивеч кој може да се лови , прогонува и вознемирува во текот на целата година . 

СТРУЧНА ПОДЕЛБА НА ДИВЕЧОТ 

Од стручно гледиште дивечот е поделен на крупен и ситен дивеч. Во крупниот 

дивеч спаѓаат  еленот , срната , дивокозата , муфлонот , козорогот , дивата свиња , 

мечката , рисот , големиот и малиот тетреб , големата дропла , жеравите , лебедите и 

орлите .  Другиот перјест и влакнест дивеч спаѓа во ситен дивеч .         

НАУЧНА ПОДЕЛБА НА ДИВЕЧОТ 

Се изведува првенствено според заклучоците на споредната анатомија , 

ембриологија и палеонтологија .  Оваа поделба на животинскиот свет на различни 

категории  коло , класа , ред , фамилии , род , вид и тн . ) , има за цел да овозможи 

полесно снаоѓање во големата разновидност на животинските облици . 

 

                                                           
13 ,, Ловечки прирачник “ - Проф. Д-р инж. Борис Трпков, Иван Дончев, дип. Биолог М-р  инж. Илија 

Дроздовски – Сојуз на ловечки организации на Македонија, Скопје- Октомври 1978 год . 
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Основната систематска единица при класификацијата на организмите е видот           

( species) .  Под вид  се подразбира збир на сите индивидуи на животни што се сродни 

по своето потекло , што покажуваат меѓусебна сличност ( како деца со родители ) , а 

освен тоа што заемно се оплодуваат и даваат сродни потомци . 

Поголем број сродни видови претставуваат еден заеднички род ( genus ) , родовите 

потоа се соединуваат во повисоки систематски категории – фамилии , кои понатаму 

формираат редови . Повеќе сродни редови формираат класи , а овие понатаму се 

соединуват во повисока заедничка група , која се вика коло или стебло . 

Така , на пример , волкот како животински вид е распределен како што следува  

- Коло  Chordata - рбетници 

- класа  Mammalia -  цицачи 

- ред  Carnivora  -  ѕверови - месојадци 

- фамилија  Canidae - кучиња 

- род  Canis 

- вид  Canis lupus L. – волк . 

Начини на ловење  

Со ловечка пушка во основа разликуваме два начина на ловење и тоа : 

- поединечно ловење и  

- групен лов . 

Поединечното ловење се изведува со : чекање на земја , на висока или ниска 

чека, прикрадување , мамење, барање со куче и приближување со кола или друго 

средство . 

Кога станува збор за чекање на земја, за овој начин на лов е потребно ловецот 

добро да  го познава ловиштето , како и теренските прилики во него . На одредени 

места , каде што дивечот доаѓа наутро или квечерина , ловецот се поставува и го чека 

да излезе . За овој начин на лов потребна е голема внимателност , потоа треба да се 

постави спроти ветрот , да не се пуши и да не се носат предмети што ќе креваат врева .  



Магистерски труд на тема Можности за развој на ловен туризам во Република Македонија 
изработил Ана Милошевска 

 

44 
 

 

Најчесто на ваков начин на ловење се лови крупен дивеч , додека ловењето на 

ситен дивеч е забрането .  За крупниот дивеч ловење на чеки е најефикасен начин на 

ловење. Од чеката ловецот може непречено да врши набљудување на дивечот и да ги 

проценува неговите квалитети . Прикрадување се применува за дивеч од крупен и 

ситен лов, поцелисходно е да се применува за крупен дивеч . За поуспешно 

извршување на ловот , потребно е во ловиштето да има врвици преку кои нечујно ќе му 

се доближуваме на дивечот до определено пастојание од каде што ќе стреламе .  На 

овој начин најчесто се ловат дивокози .  Кога користиме мамење треба да се 

подржуваат гласовите на одделни видови дивеч , а најчесто на мажјаците .  Постојат 

разни средства за мамење ( специјални свирки , труби и магнетофонски ленти ) .  За 

овој начин на ловење важи истото правило , како и при чекање на земја или со 

прикрадување .  Начинот за лов барање со куче е најомилен , најраспространет и 

најатрактивен меѓу ловците . Без оглед со какво ловечко куче ловиме , овој начин на 

лов овозможува посебно задоволство .  Најчесто се лови ситен дивеч , а не се 

исклучени случаи да се ловат и диви свињи .  Приближување со запрежна кола е 

таков начин на поединечно ловење при кој ловецот , користејќи ја запрежната кола 

настојува да се доближи до дивечот , а бидејќи дивечот не се плаши од колата , ловецот 

во погоден момент може да стрела .  На ваков начин најчесто се ловат елени .  

Групниот лов треба да се форсира , негува и применува особено во ловиштата 

со кои стопанисуваат ловечките друштва .  Групниот лов има предности пред 

поединечниот , заради обезбедување евиденција и контрола на отстрелот , како и 

заради  ширење на другарството и негување на етиката на ловците кон дивечот и ловот.  

Групниот лов може да биде : пригон , погон и кружно ловење  .  

Пригон  претставува таков начин на лов кај кој ловците стојат на одредени 

места и го дочекуваат дивечот што се гони кон нив .  Овој начин на лов кај нас 

најмногу се применува на диви свињи . Во текот на еден лов може да има еден или 

неколку пригони .  При овој начин на лов , со ловот раководи ловник  .  Ловникот врши 

распоредување на ловците  –  чекачи ,  како и на терачите .  На даден знак од ловникот 

–  ловот започнува , а на негов знак и завршува .  Колкав број ловци ќе учествуваат во 

ловот со пригон и на какво растојание ќе се распоредат, решава ловникот.  
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Сето ова зависи пред се´ од видот на дивечот што се лови и од конфигурацијата 

на теренот .  При овој начин на лов нужно е да се внимава преблиску да не се постават 

ловците – чекачи , потоа на каква далечина и во кој правец може да се стрела , за да се 

избегнат несреќни случаи .  

Погон претставува таков начин на лов при кој ловците со помош на терачи и 

ловечки кучиња пред себе го креваат дивечот и стрелаат на него . При ова , тие се 

движат во одреден правец . Не смеат ниту ловците , ниту терачите да се движат многу 

напред – истурено од групата , зашто може да се случи несреќа , а особено ако нема 

доволно растојание од ловец до терач , или од ловец до ловец .  Нормално е 

растојанието меѓу ловците за изнесува 30 - 40 метри , ако меѓу нив нема терачи . 

Помеѓу два ловца може да има 1 - 2 терачи .  Погоните се изведуваат во полски 

ловишта ,  при што е нужно теренот да е прегледен . Основно при овој лов е ловците 

при движењето меѓусебно да се гледаат и да имаат прегледнодт на терачите .  

Кружно терање претставува таков начин на групен лов  , кај кој ловците со 

помош на терачите го креваат пред себе дивечот и стрелаат ,  движејќи се кон одредено 

средиште на кругот . Ваков начин на ловење во денешни услови не се препорачува и е 

забранет . 

Во членот 56 од Уставот на Република Македонија , дивечот се третира како добро 

од општ интерес и ужива посебна заштита .  Сите дејства поврзани со одгледувањето , 

заштитата и искористувањето на дивечот и на неговите делови се регулирани со 

Законот за ловството ( ,,Службен весник на Република Македонија  ” , Бр.26/2009 , 

82/2009 , 136/2011  и 1/2012  ) . 

 Според член 1 од овој закон, под ловството се подразбира одгледувањето , 

заштитата, ловењето и користењето на дивечот и неговите делови .  Поаѓајќи од овие 

Уставни и законски одредби , ловството во Република Македонија се третира како 

посебна стопанска дејност. Инаку развојот на ловството може да се подели во неколку 

етапи . Првата етапа се однесува на периодот пред Балканските војни, односно ја 

зафаќа повеќевековната турска окупација на овие простори.  
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Сметајќи го дивечот за неисцрпно природно богатство, а ловот како забава , 

тогашната власт не била заинтересирана да донесе некои посебни прописи за 

ловството. Целиот овој простор го сметала како едно ловиште во кое секој можел да 

лови, доколку плати одредена државна такса .  

 По повлекувањето на Отоманската империја од овие краишта , без да се 

нарушат постоечките традиции на широка слобода во ловот , било регулирано само 

прашањето за ловостојот и наплата на државна такса . Ваквата состојба се задржала се´ 

до 1931 година, кога конечно бил донесен единствениот Закон за лов за целата 

територија на тогашна Југославија . Ова фактички го означува почетокот на втората 

етапа во развојот на ловството во Македонија .  Притоа мора да се нагласи дека 

донесениот Закон од 1931год . битно не ја изменил постојната состојба , бидејќи 

ловците од подрачјето на таканаречениот   регал  ( широка слобода на лов ) , давале 

силен отпор за воведување на закупника , односно формирање на ловишта и за 

воведување на т.н.  доминален   ( закупен ) систем . 

 Ваквата состојба се одржала се´ до 1945 , односно до 1947 година, кога од 

тогашното Сојузно народно обрание на Југославија бил донесен нов општ закон за 

ловството , со кој дивечот бил прогласен за општонародно добро со пропишани мерки 

за негова заштита . Фактички , со донесувањето на овој Закон , започнува третата етапа 

во развојот на ловството на подрачјето на Република Македонија . 

 Од донесувањето на овој Закон требало да поминат уште 8 години , па да се 

отпочне со формирање на ловиштата и тие да се доделуваат без надоместок на 

стопанисување на ловечки друштва . 

 Во повеќе наврати, односно во 1967 , 1973 и 1988 година , биле  донесувани 

нови републички Закони за ловството , врз кои повремено биле вршени одредени 

измени и дополнувања . Меѓутоа, со донесувањето на Законот за ловството , прво во 

1996 година , па и последниот во 2009 година , отворени се перспективи за развој на 

ловството како стопанско - профитабилна дејност . 
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Од кусиов приказ за развојот на ловството во Република Македонија , може да 

забележи дека во изминатиов период тоа се развивало повеќе како спортска , отколку 

стопанска дејност . Меѓутоа , во последниве неколку години , иако во недоволна мера , 

забележливи се напорите на одделни структури и институции во републиката да 

прерасне во стопанско - профитабилна дејност . Притоа треба да се истакне и фактот 

дека дивечот , како природен ресурс , под определени услови е во состојба самостојно 

да се размножува и да се одржува во екосистемите .  Меѓутоа , во денешно време , 

заради лошата состојба на дивечот , ревитализацијата на неговата бројност бара 

дополнителни активности во насока кон подобрување на условите за негов опстанок , 

репродукција и развој .  За надминување на ваквата состојба , во низата мерки што ни 

стојат на располагање доминантно место треба да заземе долгорочното планско 

стопанисување со ловиштата и со дивечот во целина . Мора да се нагласи дека 

спонтаниот развој на дивечот во природата не може да ги задоволи нараснатите 

потреби на современото ловство . Во оваа насока , а со цел да се забрза процесот во 

нормализирањето на бројноста на дивечот во републиката , покрај воведувањето на 

планско - долгорочно стопанисување со ловиштата треба да се применуваат и други 

мерки што ги пропишува науката за ловството . Во овој однос , не е за потценување 

вештачкото производство на одделни видови ситен дивеч , потоа мерките за 

населување на загрозените автохтони и алохтони видови крупен дивеч , чие 

одгледување ќе придонесе , меѓу другото и за зголемување на доходовноста и на 

конкурентноста на нашето ловство во европски размери . 

Во спроведувањето на мерките за санација на ловството посебен удел треба да 

има и државата , особено преку обезбедување на средства за формирање на определен 

број репроцентри за одгледување на крупен и ситен дивеч , наменет за населување на 

соодветни делови на Републиката .  Покрај тоа , преку надлежните државни органи 

нужно е да се спроведе целосна контрола врз корисниците на дивечот во 

спроведувањето на одредбите од Законот за ловството .  

Сосема е нереално да се очекува дека заради потребите на ловството не треба да 

се развиваат другите стопански дејности во државата , од кои зависи напредокот на 

општеството и егзистенцијата на граѓаните во целина .  
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Но, исто така , не би смеело да се дозволи дивечот и другата дива фауна , заради 

некои недозволени или недоволно проучени зафати , да се доведат на прагот на 

исчезнување .  

Најновите достигнувања во науката за ловството , а особено во екологијата , 

покажуваат дека е можно и потребно да се усогласуваат потребите на ловството со 

другите стопански дејности . 

 Во овој однос , не би смеело да се инсистира на неприменување на висока 

агротехника во земјоделството од причина што потребите за храна , од ден на ден 

стануваат се поголеми .  Тоа сепак не значи дека меѓу земјоделството и ловството 

постои непремостлива спротивност и дека усогласувањето на активностите на овие две 

дејности е неможно .  Мора да се нагласи и фактот дека несоодветната примена на 

хемиски препарати во земјоделството , во одделни случаи , предизвикува труење кај 

дивечот .  Ваквите појави заслужуваат посебно внимание , бидејќи последиците се 

несогледиви , како за дивечот , така и за здравјето на луѓето .  

 Со постојано ангажирање и меѓусебно информирање е можно , во голем дел , да 

се  елиминираат некои несакани последици што се случуваат при косење на раните 

култури , жетварските работи и сл. Со меѓусебно навремено информирање и со 

превземање на одделни усогласени активности на двете страни , можно е во значителна 

мерка да се намалат загубите кај дивечот , а особено за време на изведувањето на 

одделни работи во пролетниот и летниот период .  Од особено значење е спроведување 

на пропишаната мерка за забрана на палење на стрништата .  Во изминатиот период 

оваа  ,,  агротехничка мерка  “  му причини на ловството значителни штети , особено 

врз популациите на полската еребица и зајакот .  

 1. Ловното законодавство 

 Како ловство , според Законот , се подразбира одгледување , заштита, ловење и 

користење на дивечот .  Дивеч  во смисла на законот , се одредени видови животни 

што живеат слободно во природата .  
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Според Законот за ловство како дивеч се сметаат : 

Влакнест дивеч -  еленот , срната , дивокозата , муфлонот , козорогот , мечката , 

дивата свиња , зајакот , берверицата , рисот , видрата , волкот , чакалот , лисицата , 

дивата мачка , куната златка и белка,  творот , големата и малата ласица и јазовецот . 

Перјест дивеч – големиот тетреб , малиот тетреб , лештарката , полската 

еребица , фазанот , потполошката ,  дивиот гулаб , грлицата , гугутката , големата 

дропла , малата дропла , жеравите , лебедите , штрковите , пеликаните , чапјите ,  

кормораните , дивите гуски , дивите пајки , бекасините , водните кокошки,  водниот 

бик , вивците , чигрите , чурулинците , нуркачите , соколите , орлите , бувовите , 

глувчарите , луните , мршојадците , јастребите , враните , ејите , сојките и страчките . 

Дивечот е заштитен и незаштитен . За време на ловостој , привремена или трајна 

забрана , заштитениот дивеч не смее да се лови , прогонува или вознемирува . 

  Ловостој е одредено време кога заштитениот дивеч не смее да се прогонува , 

отстрелува и вознемирува . 

Според Законот за ловство трајно се забранува ловење на :  еленот , срната , 

муфлонот , козорогот, големиот тетреб, малиот тетреб , гугутката , пеликаните , 

чапјите , орлите , соколите , мршојадците , глувчарите , кормораните,  ејите , водниот 

бик , луњите , штрковите , јазовците , лебедите , големата дропла , малата дропла , 

бувовите , видрата и чакалот . 

Ловностопанската основа се донесува за период од 10 години . Ловењето на 

дивеч не смее да се врши доколку не е донесен годишен план , во кој се предвидени 

сите мерки што во текот на годината ќе ги спроведе корисникот на ловиштето . 

Ловењето на дивеч опфаќа отстрел и фаќање на дивеч .  Ловењето на заштитен дивеч 

се врши со дозвола што ја издава организацијата што стопанисува со ловиштето , 

односно организацијата што го користи земјиштето надвор од ловиштето .                   

За присвојување на уловениот дивеч и трофеи од дивеч се плаќа надомест кој се 

утврдува со општ акт на организацијата што стопанисува со ловиштето .  

Организацијата што стопанисува со ловиштето е должна најмалку ¼ од вкупната 

површина , наизменично , да забрани  ловење на две години едно по друго . 

Забранетите терени мора да се почитуваат .  
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Без дозвола на организацијата , што стопанисува со ловиштето , забрането е 

движење на лица со пушка и други средства за лов низ ловиштето .  Организацијата 

што стопаницува со ловиштето е должна во своите ловишта да 

организираловочуварска служба .  Ловочуварите се лица кои имаат својство на 

службени лица .  За вршење надзор врз спроведувањето  на одредбите од Законот за 

ловството се овластени ловни инспектори .  По законот има општински и републички 

ловни инспектори .  Работите на ловната инспекција ги вршат шумарските   

инспектори . Во законот за ловство се предвидени и казнени одредби за организациите 

што стопанисуваат со ловиштата и за физички лица .  Ловното законодавство но 

Македонија има свои законски прописи и рамки .  Меѓутоа, поради својата 

специфичност , ловството додирнува во различните делови на законодавството . 

Основен закон во македонското ловство е Законот за ловството ,  а останатите закони 

се директно или индиректно поврзани со целокупната организација во ловството .    

Врз основа на наведениот Закон за ловството , пропишани ( донесени ) се правилници 

спрема кои се спроведува ловството во Македонија . 

  Во законот за ловството , постои меѓусебна поврзаност на решенијата содржани 

во предложените одредби : општите одредби кои се однесуваат на одредени поими од 

законот , видови на животни и птици кои се предмет на одредбите предвидени со овој 

закон , одгледувањето и заштитата на дивечот , начинот на установување на  

ловиштата , критериумите за установување на видот на ловиштето , условите и 

начинот за давање на дивечот на користење во ловиштата , начинот на доделување на 

конкесијата , начинот на изготвување и донесување на општата и посебните 

ловностопански основи , начин на ловење и користење на дивеч и негови делови , 

штета на дивеч и од дивеч , надзор над спроведување на законските одредби на овој 

закон и предвидените глоби за прекршоците за напочитување на законските одредби 

предвидени со овој закон и предвидените преодни и завршни одредби кои имаат за цел 

да се прилагодат и завршат одредени постапки и активности во определен рок според 

важечкиот Закон за ловството .  

 Законот ги обединува искуствата кои произлегоа од досегашното спроведување 

на законот и ги вградува досегашните изменувања и дополнувања на Законот за 

ловството . 
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Дивечот , согласно член 56 од Уставот на Република Македонија се третира 

како добро од општ интерес и ужива посебна заштита .  Сите активности поврзани со 

одгледувањето , заштитата и користењето на дивечот и неговите делови се регулирани 

со Законот за ловството ( ,, Службен весник на Р.М. “ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 

69/13, 164/13 и 187/13 ) .  Според член 1 од овој закон под ловство се подразбира 

одгледувањето , размножувањето , заштитата, ловењето и користењето на дивечот . 

Согласно уставните и законските одредби , ловството во Република Македонија 

се третира како посебна стопанска дејност , додека дивечот како државна сопственост 

и природен ресурс е составен и неразделив дел на природните еко – системи . 

Согласно член 28 став (1) и (2) од Законот за ловството ( ,, Службен весник на 

Република Македонија “ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13 ) , ловиште 

востановува Владата на Република Македонија во согласност со Просторниот план на 

Република Македонија . Со востановувањето на ловиштето се одредуваат неговите 

граници, површина и намена .  

Со Одлуката на Владата на Република Македонија ( ,, Службен весник на 

Република Македонија “ бр. 125/09 и 122/11 ) , на територијата на Република 

Македонија вкупно се востановени 256 ловишта , од кои 112 се ловишта за крупен 

дивеч , а 144 се ловишта за ситен дивеч . 

Дивечот во ловиштата на користење  –  концесија го дава Владата на Република 

Македонија по пат на Јавен конкурс .  На конкурсот можат да учествуваат сите 

домашни и странски правни лица  кои се регистрирани за вршење дејност ловство . 

Според својата намена ловиштата се делат на ловишта за крупен и ловишта за ситен 

дивеч.  Крупниот дивеч на користење – концесија се дава во период од 20 години , 

додека ситниот дивеч на период од 10 години . 

Дивечот во ловиштата на користење со одобрение ( концесија ) го дава Владата 

на  Република Македонија на домашни и странски правни лица и ловечки друштва .  
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Овие правни субјекти за да стекнат право на користење на дивечот во 

ловиштата , односно да постанат корисници на дивечот во ловиштата мора да ги 

исполнат следниве услови : 

1. Да се регистрирани за дејноста ловство ; 

2. Да имаат материјално – технички можности за вршење на дејноста 

ловство ; 

3. Да понудат програма за развојни можности за дивечот под заштита во 

ловиштето , односно нивна визија или бизнис план за менаџирање на 

дивечот во ловиштето ; 

4. Да имаат вработено стручно лице со завршено средно или високо 

образование од шумарска струка со положен испит ловство . 

Меѓусебни права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и 

правните субјекти , корисниците на дивечот во ловиштата на кои дивечот во ловиштата 

им се дава на користење се утврдува со договор . За користење на дивечот во 

ловиштата ,  корисниците плаќаат годишен надомест кој е утврден во висина од 20% од 

вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот , согласно Посебната 

ловностопанска основа , во која се пропишани одгледувањето , размножувањето, 

заштитата , ловењето и користењето на дивечот и неговите делови .  Овие посебни 

ловностопански основи ги донесува Министерството за земјоделство , шумарство и 

водостопанство за секое ловиште посебно , со важност од 10 години .  Посебните 

ловностопански основи содржат податоци за : постојната бројна состојба на дивечот и 

капацитетот за одгледување на дивеч во ловиштата , видот и обемот на работите , 

бројната состојба на дивечот и пременскиот период за постигнување на нормална 

бројна состојба во ловиштето , користење на дивечот и планирање на застрелот , како 

по обем така и по структура .  Дивечот во ловиштата се лови со претходна дозвола од 

корисникот на дивечот во ловиштата како на домашни така и на странски државјани 

кои поседуваат соодветен документ за лов издаден во неговата држава .  Значи , 

ловниот туризам во ловиштата со кои што управуваат корисниците на дивечот во 

ловиштата согласно со предвидениот обем и структура на застрелот во посебните 

ловностопански основи и времето за лов предвидено во Законот за ловството го 

организираат корисниците на дивечот во ловиштата .  
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1.1. Закон за ловството   

Со овој закон се уредуваат одгледувањето , заштитата , ловењето и користењето 

надивечот и неговите делови . 14 

Дивечот е во државна сопственост и како добро од општ интерес за Република 

Македонија ужива посебна заштита на начин и под услови утврдени со овој закон и 

Законот за заштита на природата.                                                           

Дивеч се одредени видови на животни и птици кои живеат слободно во 

природата или во оградени површини во кои интензивно се одгледуваат , 

размножуваат , заштитуваат и ловат .  Ловство е одгледувањето , заштитата , ловењето 

и користењето на дивечот и неговите делови .  Ловостој е временски период за 

одредени видови дивеч за кои е забрането ловење во ловиштето . Ловиште е 

определена површина на земјиште и води што претставува природна целина и во која 

постојат услови за траен опстанок , одгледување , заштита,  ловење и користење на 

дивеч .  Отворено ловиште е ловиште во кое е овозможено непречено движење на 

дивечот од едно ловиште во друго .  Оградено ловиште е ловиште кое е оградено со 

природни препреки ( широки водотеци , езерски површини , високи планински     

сртови ) , или вештачки препреки  ( огради ) , кои ја спречуваат или намалуваат 

можноста дивечот да ја напушти таа површина .  Ловно-технички објекти се објекти 

кои служат за одгледување , заштита и користење на дивечот и се : засолништа за 

дивеч , поила , калишта , хранилишта ,  складишта за храна , солишта , ловки , чеки , 

набљудувачници за дивеч , најразлични типови на огради и објекти за сместување . 

Концесија е право на користење на дивечот во ловиштето .  Концесионер на дивечот во 

ловиштето е домашно или странско правно лице кое од страна на Владата на 

Република Македонија добило концесија на дивечот во ловиштето. Општа 

ловностопанска основа е плански документ за период од 20 години кој го донесува 

Собранието на Република Македонија и се однесува за целата територија на Република 

Македонија и содржи податоци за : развој на ловството , сегашна состојба на  

ловството , востановени ловишта, досегашни стопанисувачи со ловиштата, природни 

карактеристики во однос на опстанокот и развојот на дивечот вегетација ,              

                                                           
14 http://www.mzsv.gov.mk/files/Zakon_za_lovstvoto.pdf 
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видови на дивеч и распространетост , ловностопански подрачја , сегашна бројна 

состојба , одгледување и заштита на дивечот , можности за формирање на државни 

ловишта , уредување на ловишта , заштитни мерки , штети од дивеч и врз дивеч , 

превземено од здравствена состојба на дивечот , одгледување и заштита на дивечот , 

економско финансиски показатели , цели на стопанисување и научно - истражувачки 

кадри во ловството .  Посебна ловностопанска основа е плански документ за период од 

десет години кој го донесува Министерството за земјоделство , шумарство и 

водостопанство за секое ловиште посебно во кој се содржани податоци за : граници, 

структура , намена и пристапност на ловиштето , природни услови , бројна состојба , 

ловнотехнички објекти , реонирање и бонитирање на ловиштето , анализа на сегашната 

и споредба на нормалната состојба на дивечот , временски период за постигнување на 

нормалната бројна состојба на дивечот , прираст на популациите на дивечот ,   

одгледно - заштитни мерки , уреденост на ловиштето , приходи и расходи .  Ловочувар 

е униформирано лице , овластено од концесионерот на дивечот во ловиштето , 

вооружено со соодветно оружје, кое поседува легитимација за ловочувар и има 

овластувања утврдени со овој закон .  Ловен испектор е лице задолжено за надзор над 

спроведување на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој 

закон .  Ловење дивеч е барање , причекување , набљудување , следење , застрел и 

фаќање на жив дивеч , како и собирање на јајца од пердувест дивеч , пцовисан дивеч и 

негови делови , опаднато роговје , кожи и крзна . Користење дивеч и негови делови е 

користење на месо од дивеч , рогови , роговје , кожи и крзно .  Ловечки трофеи се 

делови од дивеч кои се оценуваат согласно со меѓународните стандарди усвоени со 

договор кој го ратификувала Република Македонија и за кои се издава трофеен лист . 

Алохтони видови дивеч се нови видови дивеч кои не постојат во екосистемот на 

Република Македонија.  Главни ловностопански видови се срна , обичен елен , дива 

свиња , зајак , полска еребица , еребица камењарка и фазан .  Ловна година е временски 

период од 1 април во тековната година до 31 март во наредната година во кој се вршат 

сите активности за ловење и користење на дивечот , водење на евиденција и 

изготвување на плански документи .   Дивечот се одгледува , заштитува , лови и 

користи во ловиште според посебна ловностопанска основа .  
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Под дивеч , во смисла на овој закон , се подразбираат следниве видови животни 

и птици :  

Цицачи : 

а) крупен  

 Обичен елен ( Cervus elaphus L. ) ;  елен лопатар ( Dama dama L .) ;  срна  ( Capreolus 

capreolus L.) ;  дивокоза  ( Rupicapra rupicapra L. ) ; муфлон ( Ovis musimon Schreb.);  

мечка ( Ursus arctos L.) ; дива свиња ( Sus scrofa L.); рис ( Lynx lynx L .) ; волк  ( Canis 

lupus L. ) и  чакал  ( Canis aureus L. ) ;  

 б) ситен  

Зајак ( Lepus europaeus Pall.  ) ;  верверица (Sciurus vulgaris L. ) ; бизамски глушец          

(  Fiber zibethicus L. ) ;  полв (Glis glis L.) ;  стоболка ( Citellus citellus L.) ;  видра ( Lutra 

lutra L.) ;  лисица ( Vulpes vulpes L.  );  дива мачка ( Felis silvestris Schreb. ) ;  куна 

златка ( Martes martes L. );  куна белка ( Martes foina Erh .);  мала ласица ( Mustela 

nivalis L. ) ;  твор  (  Mustela putorius L. ) и  јазовец (  Meles meles L . ) .  

 Птици:  

 а) крупни  

 Голема дропла ( Otis tarda L.) и  

б) ситни  

Мала дропла - прскач ( Tetrax tetrax L .); лештарка  ( Bonasa bonasia L .) ;  фазан              

(  Phasianus sp. );  полска еребица ( Perdix perdix L. );  еребица камењарка ( Alectoris 

greaca Meisner .) ;  потполошка-препелица ( Coturnix coturnix L. );  гулаб-гривнеж ( 

Columba palumbus L .) ; гулаб-дупкар ( Columba öenas L. );  див гулаб или гулаб 

пештерник ( Columba livia Gm. );  грлица ( Streptopelia turtur L. ) ;  гугутка ( Sreptopelia 

decaocto Friv. ) ;  шумска шљука ( Scolopax rusticola L. ) ; ритска или барска шљука        

( Gallinago gallinago L.) ;  шљука ливадарка или голем бекасин ( Gallinago media-

Latham. ) ;  мал бекасин ( Lymnocryptes minumus-Brunn .) ;  дива гуска                              

( Anser anser L. ) ;  белочелна гуска ( Anser albifrons Scop. ) ; лисеста гуска ( Anser 
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erythropus L. ) ;  гуска глоговница ( Anser fabalis Latham .) ;  морска утва ( Tadorna 

tadorna L. ) ;  морски гуски ( Branta sp. ) ;  дива пајка или пајка глуварка ( Anas 

platyrhynchos L. ) ; берија или крѓа ( Anas crecca L .) ; пајка - ластарка или калкурук 

(Anas acuta L. ) ; пајка пупчаница ( Anas querquvedula L.) ;  пајка-лажичарка ( Anas 

clupeata L. );  белоока њорка ( Aythya nyroca Guld. ) ;  пајка свиркач ( Anas penelope L. ) 

;  сива пајка ( Anas strepera L. ; пајка превез ( Netta rufina L .) ; црвеноглава њорка или 

алмабаш ( Aythya ferina L. );  цуцулеста њорка ( Aythya fuligula L. ) ;  жолтоклун лебед 

или лебед пејач  (Cygnus cygnus L. );  нем лебед ( Cygnus olor-Gmel. );   прдавец ( Crex 

crex L. ) ;  лиска ( Fulica atra L. );  бел штрк ( Ciconia ciconia L. );  црн штрк ( Ciconia 

nigra L.) ;  блескав или црн ибис ( Plegadis falcinellus L. );  пепелава чапја ( Ardea cinerea 

L. );  црвена чапја ( Ardepurpurea L. );  бела чапја ( Egretta alba L. ) ; мала бела чапја или 

сребреникава чапја ( Egretta garzetta L .) ;  жолта чапја ( Ardeola ralloides Scop.) ;  ноќна 

чапја или гак ( Nycticorax nycticorax L .);  мал воден бик или мало чапјиче ( Ixobrychus 

minutus L .);  воден бик или букавец ( Botaurus stellaris L.) ;  розов пеликан ( Pelecanus 

onocrotalus L.) ; кадрав пеликан ( Pelecanus crispus Bruck. ) ;  голем корморан ( 

Phalacrocorax carbo L .) ; мал корморан ( Phalacrocorax pygmenus Pall. ) ; голем нуркач ( 

Podiceps cristatus L. ) ;  обичен нуркач ( Podiceps griseigena Bodd. );  мал нуркач ( 

Tachybaptus rufficollis Pall. ); сив жерав ( Grus grus L. ); обичен галеб ( Larus ridibundus 

L. );  мал галеб ( Larus minutus Pall. );  блатно коковче ( Ralluus aquaticus L. );  зелено 

коковче ( Gallinula chloropus L. ); калуѓерка ( Vanellus vanellus L. );  чурулин ( Burhinus 

oedicnemus L. ); сив сокол ( Falco peregrinus Tunst .);  сокол остриж ( Falco subbuteo L. );  

јужен сокол (Falco biarmicus L.);  мал сокол (Falco columbarius L.); ветрушка црнонокта 

( Falco tinnunculus L .);  белонокта ветрушка ( Falco naumanni Fleisch. ); црвенонога 

ветрушка ( Falco vespertinus L. );  јастреб-кокошкар ( Accipiter gentilis L.) ;  јастреб 

врапчар ( Accipiter nisus L. );  кусопрст ( краткопрст ) јастреб ( Accipiter brevipes L .);  

обичен глувчар (Buteo buteo L.); гаќест глувчар (Buteo lagopus Brunn.); лисест глувчар ( 

Buteo rufinus L. );  глувчар осаш ( Pernis apivoris L. );  еја мочуришна ( Circus 

aeruginosus L. );  еја ливадарка ( Circus pygargus L. ); еја полска ( Circus cyanesus L. );  

луња ‘рѓеста ( Milvus milvus L.);  луња црна ( Milvus migrans Bodd. );  сур орел ( Aquila 

chrysaëtos L.) ;  орел крстач или орел зајачар ( Aquila heliaca Sav. ); орел клокташ ( 

Aquila clanga Pall. ); џуџест орел ( Hieraaëtus pennatus Gm. );  орел рибар ( Pandion 

haliaëtus L .); белоопашест орел ( Haliaeëtus albicilla L .);  орел змијар ( Circaetus gallicus 

Gm .);  бел мршојадец ( Neophron perenopterus L. ); белоглав мршојадец ( Gyps fulvus 
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Habi. ); црн мршојадец ( Aegypius monachus L. );  брадест ( жолтоглав ) мршојадец ( 

Gypaëtus barbatus L. ); голем ушест був ( Bubo bubo L. );  шумски ушест був ( Asio otus 

L. );  мочуришен був ( Asio flammeus Pont. );  ќук-градинарски ( Otus scops L .);  

кукумјавка ( Athene noctua Scop .); шумски був ( S trix aluco L.);  кукувија ( Tyto alba 

Scop .);  гавран ( Corvus corax L .);  врана гачец ( Corvus frugilegus L. );  пепелава врана 

или гарга ( Corvus cornix L .); чавка ( Corvus monedula L. ); страчка ( Pica pica L. );  

сојка ( Garrulus glandarius L. ); модра чавка ( Coracias garrulous L. );  црвеноклуна 

галица ( Pyrrhocorax pyrrhocorax L. );  галица чолица ( Pyrrhocorax graculus L .); 

сариjазма златна ( Oriolus oriolus L. ) и сколовранец ( Sturnus vulgaris L. ).  

 Одгледувањето и заштитата на дивечот опфаќа: oбезбедување на услови за 

одгледување и заштита на дивечот ; oдржување на нормална бројна состојба на 

дивечот според капацитетот на ловиштето ; реинтродукција на основните 

ловностопански видови во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на 

ловиштето ; создавање на ремизи во ловиштето за размножување  , заштита , прехрана 

и прихрана на дивечот под заштита ;  преземање на превентивни и други мерки за 

заштита на дивечот од болести ;  одржување на бројот на дивечот без заштита во обем 

кој не претставува опасност за дивечот под заштита ;  отстранување на кучиња и мачки 

скитници ;  обезбедување на храна , мир и вода за дивечот ; одредување и 

спроведување на ловостој , привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови 

дивеч ; подигање и одржување на ловно - технички објекти во ловиштето ;  вршење на 

лов со расни кучиња ( педигрирани ) ; користење на соодветни средства за ловење и 

чување на дивечот во ловиштето .  

За одгледување и заштита како и за обезбедување на природната рамнотежа на 

дивечот во ловиштата , Владата на Република Македонија на предлог на превземено 

министерот за земјоделство , шумарство и водостопанство , прогласува репроцентри . 

За репроцентар може да се прогласи цело ловиште или дел од ловиште и има статус на 

државно ловиште , тие служат само за размножување , одгледување и заштита на 

одделни видови дивеч , а со цел за збогатување на ловиштата со атрактивен или 

проретчен дивеч .  Правата и обврските меѓу концесионерот на дивечот во ловиштето 

или дел од него , кое се прогласува за репроцентар и Владата на Република Македонија 

се уредуваат со договор со кој дивечот во ловиштето е даден на користење , односно 

управување , согласно со членовите 29 и 34 од овој закон .  
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Владата на Република Македонија донесува годишна програма за одгледување и 

заштита на дивечот , а  средствата се обезбедуваат од Буџетот на Република 

Македонија.  

 Дивеч под заштита е : срна , обичен елен , елен лопатар , дивокоза , муфлон , 

мечка , дива свиња , зајак , верверица , рис , видра , чакал , полв , стоболка , голема 

дропла , мала дропла – прскач , лештерка , фазан , полска еребица , еребица камењарка 

, потполошка – препелица , гулаб гривнеж , гулаб дупкар , див гулаб или гулаб 

пештерник , грлица , гугутка , шумска шлука , ридска или барска шлука , шлука 

ливадарка или голем бекасин , мал бекасин , дива гуска , белочелна гуска , лисеста 

гуска , гуска глоговница , морска утва , морски гуски  ( Branta sp. ) , дива пајка или 

пајка глувара , берија или крѓа, пајка ластарка или калкурук , пајка пупчаница , пајка 

лажичарка , белоока њорка , пајка свиркач , сива пајка , пајка превез , црноглава њорка 

или алмабаш , цуцулеста њорка , жолтоклун лебед или лебед пејач , нем лебед , 

прдавец , лиска, бел штрк , црн штрк , блескав или црн ибис , црвена чапја , бела чапја , 

мала бела чапја или сребреникава чапја , жолта чапја , ноќна чапја или гак , мал воден 

бик или мало чапјиче , воден бик или букавец , розов пеликан , кадрав пеликан , мал 

корморан, голем нуркач, обичен нуркач, мал нуркач, сив жерав, обичен галеб, мал 

галеб , блатно коковче , зелено коковче , калуѓерка , чурулин, сив сокол , сокол остриж 

, јужен сокол, мал сокол, ветрушка црнонокта, белонокта ветрушка, црвенонога 

ветрушка , јастреб врапчар, кусопрст (краткопрст) јастреб, обичен глувчар, гаќест 

глувчар , лисест глувчар , глувчар осаш , ејa мочуришна , еја ливадарка , еја полска , 

луња 'рѓеста , луња црна , сур орел , орел крстач или орел зајачар , орел клокташ , 

џуџест орел , орел рибар , белоопашест орел , орел змијар , бел мршојадец , белоглав 

мршојадец, црн мршојадец, брадест (жолтоглав) мршојадец, голем ушест був, шумски 

ушест був , мочуришен був , ќук-градинарски , кукумјавка , шумски був , кукувија , 

гавран , сојка,  модра чавка , црвеноклуна галица , галица чолица и златна сариасма . 

Дивеч без заштита е : волк , бизамски глушец , лисица , куна златка, куна 

белка, мала ласица , твор, голем корморан, јастреб кокошкар, врана гачец, пепелава 

врана или гарга , чавка , страчка и сколовранец .  
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 Внесување алохтони видови дивеч во ловиште , може да се врши само врз 

основа на одобрение од Министерството за земјоделство , шумарство и  

водостопанство , по претходно мислење од Министерството за животна средина и 

просторно планирање , врз основа на стручна документација доставена од наставно-

научна институција , што ја овластил министерот за земјоделство , шумарство и 

водостопанство .  

Ловостојот  не се однесува на машките видови дивеч и тоа: срнак, обичен елен, 

елен лопатар, муфлон и дива свиња, доколку истиот се одгледува во оградени 

простории за интензивно одгледување и застрел на дивеч. Забрането е движење на 

лица со пушка и други средства за лов во ловиштето, без дозвола за ловење од 

концесионерот на дивечот во ловиштето.  Концесионерот на дивечот во ловиштето е 

должен наизменично да забранува ловење две години едноподруго, најмалку на една 

четвртина од вкупната површина на ловиштето.  

Ловиште востановува Владата на Република Македонија во согласност со 

Просторниот план на Република Македонија и се одредуваат неговите граници, 

површината и намената.  Во однос на видот на дивечот што живее или што може да се 

одгледува, ловиштата можат да бидат наменети за одгледување крупен и/или ситен 

дивеч, во зависност од главните ловностопански видови. Површината на 

востановеното ловиште во зависност од видот на дивечот што ќе се одгледува не може 

да биде: помала од 1.000 ха, ниту поголема од 13.000 ха за ситен дивеч и  помала од 

2.000 ха, ниту поголема од 25.000 ха за крупен дивеч. Дивечот во ловиштата на 

користење со одобрение (концесија) го дава Владата на Република Македонија на 

домашно и странско правно лице кое ги исполнува условите предвидени со овој закон 

и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство. Дивечот во 

ловиштето се дава на концесија и тоа: ситниот дивеч за време од десет години, а 

крупниот дивеч за време од 20 години . Концесионерот на дивечот во ловиштето за кој 

добил концесија е должен дивечот да го одгледува и заштитува согласно со одредбите 

на овој закон и тие можат да се здружуваат во ловечка федерација на Македонија и 

други форми на здружување согласно со закон . Ловечката федерација на Македонија е 

доброволна национална асоцијација на ловците во Република Македонија .  
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 Концесионер на дивеч во ловиште може да биде правно лице кое ги исполнува 

следниве услови:  да е регистрирано за вршење дејност ловство; да има материјално-

технички можности за вршење на дејноста ловство; да понуди програма за развојни 

можности на дивечот под заштита во ловиштето и  да има вработено најмалку едно 

стручно лице со завршено високо или средно образование од шумарска струка со 

положен испит по предметот ловство.  Правното лице се обврзува да обезбеди 

банкарска гаранција во висина на предвидениот надомест за концесија утврден во 

посебната ловностопанска основа за соодветното ловиште. Давањето на дивечот во 

ловиштето со концесија се врши по пат на јавен конкурс. Одлуката за распишување на 

јавниот конкурс за давањето на дивечот во ловиштето на концесија ја донесува Владата 

на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство.  

Владата на Република Македонија може да го раскине договорот за концесија 

на дивечот во ловиштето и пред истекувањето на времето за концесија, доколку 

концесионерот не ги спроведува одредбите и обврските утврдени во договорот за 

концесија. За користење на дивечот во ловиштето концесионерот плаќа годишен 

надоместок.  

Одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот се врши според 

општа и посебни ловностопански основи. Општата ловностопанска основа се 

усогласува со Просторниот план на Република Македонија, а ја донесува Собранието 

на Република Македонија. Важноста на општата ловностопанска основа е 20 години. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја изготвува општата 

ловностопанска основа и ја доставува до Владата на Република Македонија на 

усвојување, а Владата на Република Македонија ја доставува до Собранието на 

Република Македонија за донесување.  Општата ловностопанска основа се изработува 

во две фази и тоа: нацрт и предлог. Владата на Република Македонија донесува одлука 

за ставање на нацртот на општата ловностопанска основа на јавен увид, којa се 

објавува во “Службен весник на Република Македонија“.  
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Општата ловностопанска основа се донесува за целата територија на Република 

Македонија и содржи податоци за : развој на ловството, сегашна состојба на ловството 

, востановени ловишта , досегашни стопанисувачи со ловиштата , природни 

карактеристики во однос на опстанокот и развојот на дивечот (орографски , геолошки , 

педолошки , хидрографски услови , клима , вегетација , демографски и урбанистички 

карактеристики ) , видови на дивеч и распространетост , ловностопански подрачја , 

сегашна бројна состојба, одгледување и заштита на дивечот, можности за формирање 

на државни ловишта , уредување на ловишта , заштитни мерки , штети од дивеч и врз 

дивеч , здравствена состојба на дивечот , одгледување и заштита на дивечот , 

економско - финансиски показатели , цели на стопанисување и научно-истражувачките 

кадри во ловството . Посебната ловностопанска основа се донесува за секое ловиште 

посебно и содржи податоци за : граници , структура , намена и пристапност на 

ловиштето , природни услови , бројна состојба , ловнотехнички објекти , реонирање и 

бонитирање на ловиштето , анализа на сегашната и споредба на нормалната состојба на 

дивечот , временски период за постигнување на нормалната бројна состојба на  

дивечот , прираст на популациите на дивечот , одгледно-заштитни мерки , уреденост 

на ловиштето , приходи и расходи . Мерките утврдени со посебната ловностопанска 

основа за соодветното ловиште се задолжителни за концесионерот на дивечот во 

ловиштето .  

Концесионерот на дивечот во ловиштето е должен да изготви годишен план за 

спроведување на посебната ловностопанска основа . Без позитивно мислење на 

Министерството за земјоделство , шумарство и водостопанство на годишниот план од 

ставот , концесионерот на дивечот во ловиштето не може да го користи правото на 

застрел на дивечот во ловиштето . Ловењето и користењето на дивечот и неговите 

делови во ловиштето се врши поединечно или групно . Под користење на дивеч и 

неговите делови се подразбира користење на месо , роговје, рогови , крзно и кожи. 

Забрането е ловење дивеч : на начин и со средства со кои дивечот масовно се  

уништува , ноќно време , за време на поплави , големи снегови , непогоди и пожар , со 

стапици , мрежи , кафези , кошеви , клопки , вештачки и живи мамки , употреба на 

рефлектори , огледала и други средства со кои може да се заслепи дивечот .  
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Ловење, односно застрел на дивеч се врши со ловечка пушка со сачма или со 

ловен карабин . Дивеч може да се лови со претходна дозвола издадена од 

концесионерот на дивечот во ловиштето , што е документ кој го содржи времето за 

нејзината важност , видот и бројот на дивечот дозволен за ловење и обврските на 

ловецот за време на ловењето и по извршеното ловење .  Дозволатa за ловење на дивеч 

е со важност од еден ден и може да се издаде на лице кое има положено ловечки   

испит . Дозвола за ловење на дивеч може да се издаде на странски државјанин ако 

поседува соодветен документ за лов издаден од надлежен орган во неговата држава и 

писмена покана напишана на македонски и англиски јазик од концесионерот или од 

државен орган .  Концесионерот на дивечот во ловиштето е должен да води евиденција 

за издадените дозволи за ловење на дивеч . 

Министерот за земјоделство , шумарство и водостопанство ја пропишува 

формата и содржината на образецот на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето и 

начинот на водење евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч . Ловечкиот 

испит се полага пред стручна комисија што ја формира министерот за земјоделство , 

шумарство и водостопанство . Комисијата ја сочинуваат пет члена од кои еден член 

предлага Ловечката федерација на Македонија . Трофеите од дивеч се оценуваат и за 

нив се издава трофеен лист .  Оценувањето на трофеите од дивеч го врши 

концесионерот на дивечот во ловиштето . За државни или меѓународни изложби , 

оценувањето на трофеите го врши комисија што ја формира министерот за 

земјоделство , шумарство и водостопанство од овластени оценувачи кои имаат 

положен испит за оценување на трофеи од дивеч согласно со меѓународни стандарди . 

Лица кои извршиле застрел на дивеч , дивечот и трофеите од дивеч се должни да ги 

пријават на концесионерот на дивечот во ловиштето . За присвојување на             

уловен - застрелан дивеч и за трофеи од дивеч се плаќа надомест според ценовник 

одреден од концесионерот на дивечот во ловиштето . Правните лица , кои се 

регистрирани за вршење на преработка и промет на дивеч и деловите од дивеч , се 

должни да водат евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и деловите од 

дивечот и истата да ја достават на крајот на тековниот месец за изминатиот месец до 

Министерството за земјоделство , шумарство и водостопанство .  
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Правните и физичките лица кои вршат промет или преработка на дивеч или 

негови делови, се должни да поседуваат потврда за потеклото на дивечот што ја издава 

концесионерот на дивечот во ловиштето.  Останатите членови се однесуваат за штета 

од дивеч и на дивеч , надзор , прекршочни одредби и преодни и завршни одредби , 

но предходниве членови се од поголемо значење во овој труд .   

 

2. Основни обележја на ловството и ловниот туризам  

 Македонија располага со богата флора и фауна , кои претставуваат основа за 

развој на ловниот туризам . Разновидноста и занимливоста на понудите за лов е 

поврзана за постоечките природни ресурси со што е интересна за домашните , а 

посебно за странските ловци туристи . Во ловиштата во Македонија посебно 

атрактивни видови од крупниот дивеч се дивокозата како раритетен вид по своето 

живеење , високо планинските тешко достапни терени и дивата свиња како вид кој се 

уште се одгледува во ,, дива  “ природа и уште во четвртата или петтата година може 

да постигне трофејна вредност . Од ситниот дивечатрактивни за лов се следниве 

видови : полска еребица која се лови во сите низински делови на Република 

Македонија , особено по течението на реката Вардар , Скопско – Кумановската 

котлина , Овчеполието , Пелагониско ; еребицата камењарка , која живее во слични 

места со дивокозата , потполошката , зајакот, фазан , грлица , гуски , патки и тн. 

Република     Македонија  располага  со  1 244 000 ha земјоделско    земјиште  15     или    

48,4  % од вкупната територија .   Односот помеѓу обработливите површини                   

( 612 000 ha ) и пасиштата    ( 630 000 ha ) е 49 % : 51 % , а на шумското земјиште 16 

припаѓаат 1 159600 ha  од кои вкупната површина под шуми изнесува 947653 ha . 

 

 

 

                                                           
15 Извор : 2004, Просторен План на Република Македонија  
 
16 Извор : 2006 , Стратегија за одржлив развој на шумарството во Република Македонија 
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2. 1. Распространетост на дивечот 

- Крупен дивеч  

Обичниот елен , како балкански ендем бил распространет во поголем дел од 

брдско – планинското подрачје на нашата Република . Најзначајно негово наоѓалиште 

беше на планината Кожуф , каде и најдолго се задржа . Постојат поголем број на 

доказен материјал и записи со кои е потврдено неговото постоење во овој дел на 

Балканскиот полуостров . Пронајдени остатоци на отфрлено роговје ( с.Волче кај 

Македонски Брод , потоа Кожуф , во р. Радика и на други места ) , укажуваат дека 

обичниот елен бил широко распространет во Републиката . 

Причините за неговото исчезнување се многубројни , а како најзначајни се 

негрижата на луѓето за неговата заштита во минатиот век , а и потоа .  Направени се 

првите чекори за негова реаклиматизација , во некои подрачја на Републиката .  Таков 

е случајот во шумскиот резерват ,,  Јасен  ” и со ловиштето  ,,  Караџица  “ ,  кај   

Скопје , каде по одредена постапка донесените елени од Бељските ловишта и од 

Словенија беа пуштени во слободна природа . 17 Исто така , извршена е 

реаклиматизација на овој вид во националните паркови ,, Маврово “ и ,, Пелистер “ . 

Нешто подоцна во ,, Осогово “ во оградено земјиште се одгледува и обичниот елен . 

Првите постигнати резултати и искуство со реаклиматизација на обичниот елен 

охрабруваат . Срната , во однос на другите видови крупен дивеч , е најраспространета 

во Македонија .  Речиси во сите поголеми шумски комплекси во Републиката постојат 

извонредни услови за опстанок на овој вид.  Најзначајни наоѓалишта се : Осоговските и 

Малешевските планини , Плачковица , Огражден и Беласица во источните и 

североисточните делови на Република Македонија . Исто така , извонредни услови 

постојат и на планината Кожуф и Рожденските планини , потоа на Кајмакчалан и на 

Пелистер . Секако дека и централниот дел од Републиката , како што се  Илинска 

планина , Поречието и Јакупица претставуваат значајни наоѓалишта на срнскиот дивеч. 

 

 

                                                           
17 Извор : ЈПУЗПП “Јасен“ 
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Несомнено дека Охридско – Преспанското подрачје со планините Галичица , 

Јабланица, Караорман  и  Стогово не заостануваат зад другите подрачја во  

Републиката ,  како и западните делови , осоцено Дешат , Кораб , Бистра и Шар 

Планина . 

 Дивокозата е најзастапена во националните паркови и во шумскиот резеват        

,, Јасен “ 18. Нејзините наоѓалишта се протегаат во непрекинат низ – почнувајќи од 

Крчин, Кораб, Маздрача , преку ,, Лешница “ се до Љуботен на Шар Планина. Одделни 

помали микропопулации се среќаваат на Стогово, Јабланица, Галичица и Баба Планин. 

Се среќава нејзино новооткриено наоѓалиште во месноста ,, Лукарот “ на Кожуф од 

кавадаречка страна.  Дивата свиња ја има речиси во сите брдско – планински шуми во 

Републиката. Забележлива е појава на проширување на нејзините наоѓалишта во 

Македонија. Заради одредени објективни причини, овој вид , во однос на другите 

видови крупен дивеч, претставува главен предмет на застрел на ловците во Република 

Македонија. Значителен број од нејзината вкупна популација се наоѓа во неколку 

огради , а најмногу во шумскиот резерват ,, Јасен  “ и ,, Милисин “ на Кожуф и на 

други огради. 

 Мечката е распространета во западните и југозападните подрачја на 

Републиката . Најбројна е во националните паркови ,,  Маврово “ и ,,  Пелистер  “ . 

Често вознемирувана и прогонувана , таа ги има напуштено некои од нејзините 

поранешни наоѓалиштаво југо-источниот дел на Македонија , а во националните 

паркови и во некои ретко населени , тешко пристапни терени ,  се чувствува безбедна . 

Такви се терените на Лопушник , Јабланица , Илинска и Плакенска планина,  Јакупица 

и Шар планина и на Рожденскиот планински масив .  

Со примената на новата законска регулатива , односно по нејзиното прогласување за 

трајно заштитен вид , може да се очекува дека во догледно време повторно ќе се појави 

во нејзините поранешни наоѓалишта во Републиката .  

 

 

                                                           
18 Извор : ЈПУЗПП “Јасен“ 
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Рисот како трајно заштитен вид , е распространет во западните и лугозападните 

подрачја на Република Македонија , а најброен е во националните паркови                     

,,  Маврово “ и ,, Пелистер “ . На овие подрачја бројноста на рисот е во рамките на 

биолошкиот капацитет и ужива полна заштита . Исклучок претставуваат 

микропопулациите на овој вид надвор од националните паркови , каде не се ретки 

случаите на негов застрел . 

- Ситен дивеч 

Дивиот зајак за македонските ловци претставува најатрактивен ловен вид .  По 

правило , негови оптимални живеалишта се котлините , речните долини и 

висорамнините . Меѓутоа , сегашната состојба со зајачкиот дивеч на овие подрачја , во 

споредба со изминатиот период е радикално изменета . Постојано вознемируван , 

зајакот се повлекол во брдските предели обраснати со нискостеблени шуми .  

Полската еребица ги населува речиси сите земјоделски подрачја на Република 

Македонија чија надморска височина не е поголема од 800-1000 м . Како најзначајни 

нејзини наоѓалишта се подрачјата што се протегаат по површините на некогашните 

езера и проширени речни корита , чија надморска височина се движи околу 500-600 м.  

Разорувањето на утрините и на голините , односно нивното претварање во обработливо 

земјиште , придонесе за зголемување на нејзината ловно продуктивна површина . 

Опстанокот на овој вид е мошне неизвесен, дури и невозможен, поради жетвата таа 

останува без засолниште и без храна . 

Еребица камењарка , како симбол на ловството во Република Македонија е се 

поретка , а на одредени подрачја е речиси потполно изчезната . Нејзините најпознати 

наоѓалишта на Сува Гора , Жеден , Скопска Црна Гора , Руен , Серта , Клепа , Демир 

Капија , Богословец , Богданци и на други места останаа речиси без неа .  Причините за 

ваквата состојба се многубројни , но во секој случај , покрај непланскиот застрел , 

истражувањата на нејзината екологија , спроведени од страна на Шумарскиот  

факултет , укажуваат на комплексноста на овој проблем . 
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2. 2. Интродукција на неавтохтони видови на дивеч 

- Крупен дивеч 

 Во поширокиот простор на Балканскиот полуостров , досега се интродуцирани 

над 15 видови од класата на цицачи и на птиците. Од неавтохтоните видови крупен 

дивеч интродуцирани се : муфлонот, безоар козорогот , еленот аксис , еленот лопатар и 

вирџинискиот белоопашест елен . Во Република Македоника главно успешно се 

интродуцирани еленот лопатар и муфлонот , а неуспешно нубискиот козорог .  

Муфлонот во нашата Република се одгледува исклучиво парковски , односно во 

заградени простории и тоа на повеќе места ( шумски резерват ,, Јасен “ , ограда на 

Осогово ,  Серта-Штипско и во оградата ,,  Бунец  “ во националниот парк                      

,,   Маврово “ ) . 

Еленот лопатар , исто така се одгледува само во огради и тоа на истите 

локалитети во кои се одгледува и муфлонот.  Од изнесените податоци може да се 

констатира дека на подрачјето на Република Македонија од редот на папкарите се 

интродуцирани само муфлонот и еленот лопатар , додека обичниот елен како автохтон 

вид е реаклиматизиран на неколку места во Републиката .  

- Ситен дивеч 

Ловниот фазан како увезен вид , може да се одгледува на повеќе места во 

Републиката , а Полошката и Скопската котлина , како и пределите по течението на      

р. Пчиња , Брегалница , Црна Река , Вардар , Бабуна и други , се потенцијални места на 

кои овој вид може трајно да се одгледува .  Поновите истражувања укажуваат дека 

фазанот , со одредена постапка , може д асе одгледува и да се лови на релативно мали 

површини . 

2. 3. Ловно – стопански подрачја  

    Заради  одделни сличности на еколошките , географските и други 

специфичности што преовладуваат во одделни делови на Р.  Македонија , нејзината 

вкупна територија со Општата ловностопанска основа е поделена на 11 

ловностопански подрачја . 
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При одредувањето на овие подрачја се земени предвид границите на 

поранешните општини од причина што истите се протегаат по јасно изразени 

гравитациони карактеристики ( било , рид , дол , река и сл ) .  Со вака повлечени 

граници , териториите на издвоените ловностопански подрачја претставуваат посебни 

ловностопански целини . 

 При именувањето на овие подрачја користени се називите што се 

карактеристични за тој простор , а тоа е сторено како што следува :  

1. Пелагониско ловностопанско подрачје , со општините :  

1.1. Прилеп , Долнени , Тополчани , Кривогаштани и Витолиште ; 

1.2. Битола , Бистрица , Новаци , Бач , Старавина , Могила , Кукуречани , Цапари 

и Добрушево ; 

1.3. Демир Хисар , Сопотница ; 

1.4. Крушево и Житоше. 

2. Охридско – Преспанско ловностопанско подрачје , со општините : 

2.1. Ресен ; 

2.2. Охрид , Белчишта , Косел , Мешеишта ; 

2.3. Струга , Луково , Делогожда , Лабуништа , Велешта , Вевчани ; 

2.4. Дебар и Центар Жупа . 

3. Кичевско – Бродско ловностопанско подрачје , со општините : 

3.1. Кичев о, Другово, Осломеј , Вранешница , Зајас ; 

3.2. Македонски брод, Самоков и Пласница . 

4. Полошко ловностопанско подрачје , со општините : 

4.1. Гостивар , Неготино , Полошко , Врапчиште , Ростуше , Маврови Анови , 

Чегране , Долна Бањица , Србиново , Вруток . 

4.2. Тетово , Џепчиште , Теарце, Брвеница , Камењане , Боговиње , Шипковица , 

Желино, Јегуновце и Вратница. 

5.  Скопско- Кумановско ловностопанско подрачје , со општините : 

5.1. Скопје , Гази Баба , Ѓорче Петров , Карпош , Кисела Вода , Центар , Чаир , 

Шуто Оризаре , Зелениково , Петровец , Улинден , Сопиште , Сарај ,  

Кондово , Чучер-Сандево , Арачиново , Студеничани ; 

5.2. Куманово , Липково , Орашец , Клечовци и Старо Нагоричане . 
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6. Средно – Вардарско ловностопанско подрачје , со општините : 

6.1. Велес , Богомила , Градско , Чашка, Извор ; 

6.2. Св. Николе и Лозово . 

7. Криворечко  ловностопанско подрачје , со општините : 

7.1. Кратово ; 

7.2. Крива Паланка и Ранковце. 

8. Брегалничко ловностопанско подрачје , со општините : 

8.1. Кочани , Чешиново, Облешево, Зрновци , Оризари ; 

8.2. Виница , Блатец ; 

8.3. Пробиштип , Злетово ; 

8.4. Штип и Карбинци. 

9. Влаинско- Малешевско ловностопанско подрачје , со општините : 

9.1. Делчево , Македонска Каменица ; 

9.2. Берово и Пехчево. 

10. Струмичко ловностопанско подрачје , со општините : 

10.1. Радовиш , Конче, Подареш ; 

10.2. Струмица , Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш и Муртино. 

11. Долно- Вардарско  ловностопанско подрачје , со општините : 

11.1. Кавадарци , Конопиште, Росоман ; 

11.2. Неготино , Демир Капија ; 

11.3. Валандово ; 

11.4. Гевгелија , Миравци, Богданци и Стар Дојран. 

2. 4. Ловиштата во ловно – стопанските подрачја 

Согласно член 28 став (1) и (2) од Законот за ловството (,,Службен весник на 

Република Македонија “ бр.26/2009, 82/2009, 136/2011 и 1/2012), ловиште востановува 

Владата на Република Македонија во согласност со Просторниот план на Република 

Македонија. Владата на Република Македонија од востановените ловишта определува 

државни ловишта. Со воспоставувањето на ловиштето се одредуваат неговите   

граници , површина и намена . 
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Со Одлука на Владата на Република Македонија ( ,,Службен весник на Република 

Македонија ” бр.125/09 и 122/11 ) на територијата на Република Македонија вкупно се 

востановени 256 ловишта , од кои 112 се ловишта за крупен дивеч а 144 се ловишта се 

ловишта за ситен дивеч . 

За крупен дивеч се востановени следниве ловишта : 

1. Пелагониско ловностопанско подрачје  

1.1 Реон Прилеп ( ловиште бр. 1 ,, Стровја “ , ловиште бр. 2 ,, Крстец “ , 

ловиште бр. 3 ,, Беловодица “  ,  ловиште бр. 4 ,, Витолиште “ ) ; 

1.2 Реон Битола ( ловиште бр. 1 ,, Баба “ , ловиште бр. 2 ,, Облаково ” , 

ловиште бр. 3 ,, Дрвеник “ , ловиште бр. 4 ,, Ниџе “ ) ; 

1.3 Реон Демир Хисар ( ловиште бр. 1 ,, Базерник “ , ловиште бр. 2 ,, Лесково 

“, ловиште бр. 3 ,, Журче ” ) ; 

1.4 Реон Крушево  ( ловиште бр. 1. ,, Острилци “ , ловиште бр. 2 ,, Дивјаци “ ) ; 

2.  Охридско – Преспанско ловностопанско подрачје 

2.1. Реон Ресен ( ловиште бр. 1 ,, Исток ” , ловиште бр. 2 ,, Плака “ , ловиште 

бр. 3 ,, Курбиново “ , ловиште бр. 4 ,, Брајчино “ ) ; 

2.2. Реон Охрид ( ловиште бр.1 ,, Караорман “ , ловиште бр. 2 ,, Дебарца “ , 

ловиште бр. 3 ,, Брежани “ , ловиште бр. 4 ,, Завој “ ) ; 

2.3. Реон Струга ( ловиште бр. 1 ,, Белица “ , ловиште бр. 2 ,, Дримкол “ , 

ловиште бр. 3 ,, Аржаново “ ) ; 

2.4 Реон Дебар ( ловиште бр. 1 ,, Стогово “ ); ловиште бр. 2 ,, Дешат “ , ловиште 

бр. 3 ,, Бомово “ ) ; 

3. Кичевско – Бродско ловностопанско подрачје 

3.1. Реон Кичево ( ловиште бр. 1 ,, Тајмиште “ , ловиште бр. 2 ,, Добра Вода “ , 

ловиште бр. 3 ,, Турла “ , ловиште бр. 4 ,, Прострање “ ,  ловиште бр. 5                   

,, Душегубица “ , ловиште бр. 6 ,, Кнежино “ ); 

3.2. Реон Македонски Брод ( ловиште бр. 1 ,, Грешница “ , ловиште бр. 2 ,, 

Сушица “ , ловиште бр. 3 ,, Ботуше “ , ловиште бр. 4 ,, Требовље “ , ловиште бр.  

5 ,, Тажево “ , ловиште бр. 6 ,, Даутица “ , ловиште бр. 7 ,, Сланско “ ) .                                                                                                                                                                                                                   

4. Полошко ловностопанско подрачје  
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4.1 Реон Гостивар ( ловиште бр. 1 ,, Железна Река “ , ловиште бр. 2 ,, Симница 

“ , ловиште бр. 3 ,, Јеловце “ , ловиште бр. 4 ,, Маздрача “ ); 

5.2. Реон Тетово (  ловиште бр. 1 ,, Јеловјане “, ловиште бр. 2 ,, Лешница “          

, ловиште бр. 3 ,, Вејце “ , ловиште бр. 4 ,, Љуботен “ , ловиште бр. 5             

,, Седларево “ , ловиште бр. 5/а ,, Љуботен “ ,  ловиште бр. 6 ,, Брезно “ ) . 

6. Скопско – кумановски ловностопанско подрачје  

5.1 Реон Скопје ( ловиште бр. 1 ,, Кадина река “ , ловиште бр. 2 ,, Елово “ , 

ловиште бр. 3 ,, Кључка Река “ , ловиште бр. 4 ,, Бродец “ , ловиште ,, Јасен “ ).  

5.2 Реон Куманово ( ловиште бр. 1 ,, Стрима “ , ловиште бр. 2 ,, Думановце “ , 

ловиште бр. 3 ,, Козјак “ ) . 

7. Средно – Вардарско ловностопанско подрачје  

6.1  Реон Велес ( ловиште бр. 1 ,, Степанци “ , ловиште бр. 2 ,, Нежиловски 

Стени “ , ловиште бр. 3 ,, Соколица “ , ловиште бр. 4 ,, Бежица “, ловиште бр. 5    

,, Крушје “ ) .  

6.2  Реон Свети Никоље ( ловиште бр. ,, Срањевци “ ). 

8. Криворечко ловностопанско подрачје  

7.1  Реон Кратово (  ловиште бр. 1 ,, Мушково “ ) . 

7.2  Реон Крива Паланка (  ловиште бр. 1 ,, Борово “ , ловиште бр. 2 ,, Герман “,  

ловиште бр. 3 ,, Луке “ , ловиште бр. 4 ,, Руен “ , ловиште бр. 5 ,, Киселица “ ) . 

9. Брегалничко ловностопанско подрачје  

8.1 Реон Кочани ( ловиште бр. 1 ,, Полаки “ , ловиште бр. 2 ,, Главовица “ , 

ловиште бр. 3 ,, Зрновска Река “ ). 

8.2. Реон Пробиштип ( ловиште бр. 1  ,, Шталковица “ ) . 

8.3. Реон Штип ( ловиште бр. 1 ,, Вртешка “ , ловиште бр. 2 ,, Конечка “ ) . 

8.4 Реон Виница ( ловиште бр. 1 ,, Градешка Река “ , ловиште бр. 2 ,, Осојница “)  

10. Влаинско - Малешевско ловностопанско подрачје  

9.1. Реон Делчево ( ловиште бр. 1 ,, Каменица “ , ловиште бр. 2 ,, Влаина “ , 

ловиште бр. 3 ,, Голак “ , ловиште бр. 4 ,, Бигла “ ) . 

9.2. Реон Берово ( ловиште бр. 1 ,, Сарајево “ , ловиште бр. 2 ,, Ратевска Река “ , 

ловиште бр. 3 ,, Палазија “ , ловиште бр. 4 ,, Џами Тепе “ ) . 

11. Струмичко ловностопанско подрачје  

10.1. Реон Радовиш (ловиште бр. 1 ,, Плачковица “ , ловиште бр. 2 ,, Смиланци , 

ловиште бр. 3 ,, Липовиќ “ ) . 
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10.2 Реон Струмица ( ловиште бр. 1 ,, Водоча “ , ловиште бр. 2 ,, Варварица “ , 

ловиште бр. 3 ,, Попчево “ , ловиште бр. 4 ,, Огражден  “ , ловиште бр. 5               

,, Беласица I “ , ловиште бр. 6 ,, Беласица II “  

12. Долно – Вардарско ловностопанско подрачје  

11.1 Реон Кавадарци ( ловиште бр. 1 ,, Шешково “, ловиште бр. 2 ,, Куманичев 

“ловиште бр. 3,, Лукар “, ловиште бр. 4 ,, Мрежичко “ , ловиште бр. 5 ,, Рожден ).  

11.2  Реон Гевгелија ( ловиште бр. 1 ,, Милисин “ , ловиште бр. 2                                    

,, Висока “ловиште бр. 3 ,, Стара Река “ , ловиште бр. 4 ,, Црничани “ , ловиште 

бр. 5 ,, Карабалија “ , ловиште бр. 6 ,, Кованци “ ) . 

11.3 Реон Неготино ( ловиште бр. 1 ,, Липа “ , ловиште бр. 2 ,, Копришница “) . 

11.4 Реон Валандово ( ловиште бр. 1 ,, Градец “ , ловиште бр. 2 ,, Башибоз “ ). 

 

За ситен дивеч се востановени следните ловишта : 

1. Пелагониско ловностопанско подрачје 

1.1 Реон Прилеп ( ловиште бр. 5 ,, Мелница “ , ловиште бр. 6 ,, Крушевица “ , 

ловиште бр. 7 ,, Вепрчани “ , ловиште бр. 8 ,, Дуње “ , ловиште бр. 9                      

,, Прилепец “ , ловиште бр. 10 ,, Подмол “ , ловиште бр. 11 ,, Ерековци “ , 

ловиште бр. 12 ,, Тополчани “ , ловиште бр. 13 ,, Галичани “ , ловиште бр. 14      

,, Средорек “ , ловиште бр. 15 ,, Рилево “ , ловиште бр. 16 ,, Долнени “,      

ловиште бр. 17 ,, Славеј “ , ловиште бр. 18 ,, Дабница “ , ловиште бр. 19              

,, Тројаци “ ) . 

1.2 Реон Битола ( ловиште бр. 5 ,, Старавина “ , ловиште бр. 6 ,, Ивени “ , 

ловиште бр. 7 ,, Добровени “ , ловиште бр. 8 ,, Бач “ , ловиште бр. 9               

,, Врањевци “ , ловиште бр. 10 ,, Оптичари “ , ловиште бр. 11 ,, Породин “ ,   

ловиште бр. 12 ,, Драгор “ ,  ловиште бр. 13 ,, Црно Буки “ , ловиште бр. 14  

,, Лознани “ ,   ловиште бр. 15 ,, Добрушево “ ,  ловиште бр. 16 ,, Трн “ ,   

ловиште бр. 17 ,, Мегленци “ ). 

2. Охридско – Преспанско ловностопанско подрачје 

2.1 Реон Ресен ( ловиште бр. 5 ,, Езерани “, ловиште бр. 6 ,, Царев Двор “ ) . 

2.2 Реон Охрид ( ловиште бр. 5 ,, Косел “ , ловиште бр. 6 ,, Мешеишта “ , 

ловиште бр. 7 ,, Белчишта “ ). 

2.3 Реон Струга ( ловиште бр. 4 ,, Велешта “ , ловиште бр. 5 ,, Драслајца “ ) .  

2.4 Реон Дебар ( ловиште бр. 4 ,, Баништа “ ) . 
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3. Кичевско – Бродско ловностопанско подрачје 

3.1 Реон Кичево ( ловиште бр.7 ,, Букојчани “ , ловиште бр. 8 ,, Стрелци “ , 

ловиште бр. 9 ,, Цер “ ). 

3.2 Реон Македонски Брод ( ловиште бр. 8 ,, Вир “ ,  ловиште бр. 9 ,, Рамне “ ) . 

4. Полошко ловностопанско подрачје 

4.1 Реон Гостивар ( ловиште бр. 5 ,, Врапчиште “ , ловиште бр. 6                         

,, Балин Дол “ ). 

4.2 Реон Тетово ( ловиште бр. 6 ,, Милетино “ ,  ловиште бр. 7 ,, Жеровјане “ , 

ловиште бр. 8 ,, Групчин “ , ловиште бр. 9 ,, Требош “ , ловиште бр. 10          

,, Јанчиште “ , ловиште бр. 11 ,, Орашје “ ) . 

5. Скопско – Кумановско ловностопанско подрачје 

5.1 Реон Скопје ( ловиште бр. 5 ,, Мирковци “ , ловиште бр. 6 ,, Црешево “ , 

ловиште бр. 7 ,, Бунарџик “ , ловиште бр. 8 ,, Миладиновци “ , ловиште бр. 9      

,, Градманци “ , ловиште бр. 10 ,, Фазанерија “ , ловиште бр. 11 ,, Трубарево 

“ , ловиште бр. 12 ,, Зелениково “ , ловиште бр. 13 ,, Батинци “ , ловиште бр. 

14      ,, Говрлево “ , ловиште бр. 15 ,, Рамниште “ , ловиште бр. 16 ,, Жеден “ 

, ловиште бр.17 ,, Кучково “ ) . 

5.2 Реон Куманово ( ловиште бр. 4 ,, Љубодраг “ , ловишт ловиште бр. е бр. 5 ,, 

Слупчане “ , ловиште бр. 6 ,, Карабичане “ , ловиште бр. 7 ,, Степанце “ , 

ловиште бр. 8 ,, Желувино “ , ловиште бр. 9 ,, Облавце “, ловиште бр. 10              

,, Mургаш “ , ловиште бр. 11 ,, Старо Нагоричане “ , ловиште бр. 12 ,, 

Зебрњак “ , ловиште бр. 13 ,, Орашац “ , ловиште бр. 14 ,, Доброшане “ ) . 

6. Средно – Вардарско ловностопанско подрачје 

6.1 Реон Велес (  ловиште бр. 6 ,, Отовица “ , ловиште бр. 7 ,, Караслари “ , 

ловиште бр. 8 ,, Ногаевци “ , ловиште бр. 9 ,, Kлепа ” , ловиште бр. 10                

,, Грнчиште “ , ловиште бр. 11 ,, Крнино “ , ловиште бр. 12 ,, Мартолци “ , 

ловиште бр. 13 ,, Бистрица “, ловиште бр. 14 ,, Чашка “ , ловиште бр. 15              

,, Раштани“ ) . 

6.2 Реон Свети Никоље ( ловиште бр. 2 ,, Сопот “ , ловиште бр. 3 ,, Орел “ , 

ловиште бр. 4 ,, Мечкуевци “ , ловиште бр. 5 ,, Ерџелија “ , ловиште бр. 6     

,, Богословец “ , ловиште бр. 7 ,, Кишино “ , ловиште бр. 8 ,, Џумајлија “ ). 

7. Криворечко ловностопанско подрачје 
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7.1 Реон Кратово ( ловиште бр. 2 ,, Рудари “ , ловиште бр. 3 ,, Куклица “ , 

ловиште бр. 4 ,, Живалево “ ) . 

7.2 Реон Крива Паланка ( ловиште бр. 6 ,, Градец “ , ловиште бр. 7                    

,, Петралица “ , ловиште бр. 8 ,, Отошница “ ) . 

8. Брегалничко ловностопанско подрачје 

8.1 Реон Кочани ( ловиште бр. 4 ,, Соколарци “ , ловиште бр. 5 ,, Бања “ , 

ловиште бр. 6 ,, Подлог “ ) . 

8.2 Реон Пробиштип ( ловиште бр. 2 ,, Добрево “ , ловиште бр. 3 ,, Дренок “ , 

ловиште бр. 4 ,, Гарјанци “ ). 

8.3 Реон Штип ( ловиште бр. 3 ,, Козјак “ , ловиште бр. 4 ,, Габер “ , ловиште 

бр. 5 ,, Липов дол “ , ловиште бр. 6 ,, Лесковица “ , ловиште бр. 7                   

,, Драгоево “ , ловиште бр. 8 ,, Црешка “ , ловиште бр. 9 ,, Криви Дол “ , 

ловиште бр. 10 ,, Балван “ ). 

8.4 Реон  Виница ( ловиште бр. 3 ,, Драгобраште “ , ловиште бр. 4 ,, Виница “ ) . 

9. Влаинско – Малешевско ловностопанско подрачје 

9.1 Реон Делчево ( ловиште бр. 5 ,, Вратиславци “ , ловиште бр. 6 ,, Киселица “ , 

ловиште бр. 7 ,, Тработивиште “ ). 

9.2 Реон Берово ( ловиште бр. 5 ,, Мачево “ , ловиште бр. 6 ,, Чифлик “ ) . 

10. Струмичко ловностопанско подрачје 

10.1 Реон Радовиш ( ловиште бр. 4 ,, Габревци “ , ловиште бр. 5 ,, Ињево “ , 

ловиште бр. 6 ,, Прналија “ , ловиште бр. 7 ,, Подареш “ ) . 

10.2 Реон Струмица ( ловиште бр. 7 ,, Тркања “ ,  ловиште бр. 8 ,, Василево “ 

, ловиште бр. 9 ,, Босилово “  , ловиште бр. 10 ,, Ново Село “  ) . 

11. Долно – Вардарско ловностопанско подрачје 

11.1 Реон Кавадарци ( ловиште бр. 6 ,, Дреново “ , ловиште бр. 7 ,, Росоман “ 

, ловиште бр. 8 ,, Марена “ , ловиште бр. 9 ,, Ваташа “ , ловиште бр. 10              

,, Кошани “ , ловиште бр. 11 ,, Чемерско “ ). 

11.2 Реон Гевгелија ( ловиште бр. 7 ,, Мрзенци “ , ловиште бр. 8 ,, Погана “ , 

ловиште бр. 9 ,, Стојаково “ ) . 

11.3 Реон Неготино ( ловиште бр. 3 ,, Корешница “ , ловиште бр. 4                  

,, Бесвица “ , ловиште бр. 5 ,, Дисан “ , ловиште бр. 6 ,, Војшанци “ , ловиште 

бр. 7 ,, Тимјаник “ , ловиште бр. 8 ,, Пештерница  “ ) . 

11.4 Реон Валандово  ( ловиште бр. 3 ,, Честово “ , ловиште бр. 4 ,, Пирава “ ). 



Магистерски труд на тема Можности за развој на ловен туризам во Република Македонија 
изработил Ана Милошевска 

 

75 
 

Од востановените 256 ловишта , Владата на Република Македонија со одлука 

има определено  4  државни ловишта , од кои 3 за крупен дивеч и 1 за ситен дивеч , 

наменето за наставно – научни цели . 

За крупен дивеч се определени следниве државни ловишта : 

1.1  Скопско – Кумановско ловностопанско подрачје   

1.1.1 Реон Скопје – ловиште  ,, Јасен  “  

1.1.2 Реон Скопје – ловиште  ,, Јасен I  “  

1.2 Полошко ловностопанско подрачје   

1.2.1 Реон Тетово – ловиште бр. 2 ,, Лешница “  

2. За ситен дивеч наменето за наставно – научни цели е определено следното 

државно ловиште :  

2.1 Скопско – Кумановско ловностопанско подрачје   

2.1.1 Реон Скопје – ловиште бр. 11 ,, Трубарево “ . 

Согласно Член 29 од истиот закон, државните ловишта на предлог на    

министерот за земјоделство , шумарство и водостопанство , Владата на Република 

Македонија ги дава на управување на правни лица кои вршат дејност од јавен интерес 

од областа на шумарството, ловството или заштитата на животната средина, како и на 

установи за наставно – научни цели .  

Согласно горенаведеното , Владата на Република Македонија согласно закон  

има донесено одлука , и тоа :  

 Реон Скопје – ловиште ,, Јасен “  го даде на управување на ЈПУЗПП             

Јасен – Скопје 

 Реон Скопје – ловиште ,, Јасен I  “  го даде на управување на ЈПУЗПП          

Јасен – Скопје 

 Реон Тетово  - ловиште бр. 2 ,, Лешница “  го даде на управување на ЈП 

Македонски шуми – Скопје 

 Реон Скопје - ловиште бр. 11 ,, Трубарево “  го даде на управување  на 

Шумарски факултет во Скопје  (  државно ловиште наменето за наставно – 

научни цели ) . 
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Во категоријата ловнопродуктивни површини , главно се опфатени шумите со 

околу 1.000.000 ха , обработливите земјоделски површини и градини со над 600.000 ха 

и пасиштата со дел од високопланинските пасишта со над 400.000 ха. Во категоријата 

ловнонепродуктивни површини се опфатени неплодните земјишта, површините во 

непосредна близина на населените места, како и други површини на кои дивечот може 

повремено да се задржува, но на кои не постојат оптимални услови за негова природна 

репродукција . Во неловните површини се опфатени населените места, патиштата, 

железниците, воените објекти и други површини на кои не постојат услови за опстанок 

и одгледување на дивечот . 

 

IV Општи карактеристики за развој на ловен туризам 

Животинскиот свет претставува мошне значајна туристичка вредност. 

Туристичката вредност на животинскиот свет се огледа во неговата атрактивност низ 

призмата на нагласени рекреативни естетски и куриозитетни својства . Во таа смисла 

посебно место завземаат ловните и риболовните активности и активностите на шетање 

и планинарење низ кои најчесто се изразуваат атрактивните својства на туристичката 

вредност на животинскиот свет.  На овој простор се јавуваат ретки животински форми , 

често со ендемичен и реликтен карактер . Најзначајни  рекреативни својства поседува 

ловниот дивеч и риболовните форми . Поимот на ловството опфаќа одгледување , 

размножување , заштита , ловење и користење на дивечот . Имено , разните видови на 

дивеч се одржуваат , живеат и се размножуваат во сложени биоценози . Во потесна 

смисла на зборот , под  ловно стопанство  се подразбира секое одделно ловиште ( 

ловно – стопанска единица ) , кое зафаќа површина со определени граници и за него 

има ловно – стопанска основа и годишен план за стопанисување . Ловното стопанство 

и ловно – стопанската дејност имаат за цел : обезбедување, одгледување и 

размножување на дивечот под заштита преку кој се обезбедуваат суровини , продукти 

и промет со месо , кожи , крзно и др, организирано ништење на незаштитениот дивеч 

,создавање на услови за развиток на ловниот туризам . 
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Ловниот туризам ја подобрува економската состојба на реципиентното население 

и на локалната заедница , но предизвикува и подлабоки трансформации во животот и 

трудот на населението, а како последица се јавува специфичниот однос помеѓу нив и 

туристите. Влијанието се остварува преку директен контакт и посредно . 

Директниот контакт се остварува помеѓу населението во туристичкото место што 

ги прима гостите и туристите . Тоа е постојан контакт во туристичката сезона а 

средбите се случуваат во сите значајни моменти на туристичкиот престој, како што е 

користењето на определена стока или услуга на туристот од домаќинот , или нивното 

заедничко присуство на конкретен простор или кога тие директно разменуваат идеи . 

Третиот случај се однесува на тезата дека туризмот е значаен механизам за 

зголемување на меѓународното разбирање .  

Ловниот туризам е посебен вид на туризам кој се има развиено благодарение на 

страста на ловците да ловат надвор од нивните ловни единици и да плаќаат одредени 

такси. Општи претпоставки и услови за развој на ловот се: близината и достапноста на 

дестинациите за лов , пристап до ловиштата , инфраструктура , сместување и слично ,  

политичка стабилност на земјата и регионот, богатството на животинскиот свет на 

локцијата, постоењето на соодветна институционална и правна рамка, пазарна 

ориентација кон ловниот туризам како извор на приходи , постоење на 

специјализирани туристички агенции за посредување . 

Ловците се како излетници , туристи мотивирани од праисториската потреба на 

човекот да набават храна и крзно, да освојува трофеи, но и да избега од стресните и 

исцрпувачки гратски секојдневија , а во слободно време да ужива во природните 

опкружувања .  Интересот на Македонија за развој на ловниот туризам произлегува од 

неговата економска важност , поради високите цени на аранжманите по правило се 

достапни само за елитната категорија . Македонија располага со богата флора и фауна 

која представува основа за развој на ловниот туризам . 
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1. Општи претпоставки за развој на ловен туризам 

Македонскиот ловен туризам не е доволно истражуван и прилагоден на 

потребите на современите туристички ловци .  Се поставуваат многу прашања 

поврзани со условите развој на ловниот туризам, неговите предности, штетите и 

трошоците , перспективата како и големиот број на други подрачја кои директно или 

индиректно се поврзани со развојот на ловниот туризам .  Со оглед на нагласените 

проблеми на македонските ловни дестинации, одредени недостатоци можат да се 

отсранат и ублажат со спроведување на мерки за развој , кои го вклучуваат       

следното  поинтензивна промоција на убавината и богатството на ловниот фонд , 

актрактивноста и сложеноста на ловот како спорт , ловните ресурси , како и формите и 

можностите за развој на ловниот туризам како одржлива форма на туризмот , 

поттикнување на развојот на карактеристични производи на ловниот туризам  

интензивно промовирање на елитни дестинации за лов, организација на локално и на 

национално ниво на меѓународни стрелачки натпревари , средби и семинари , 

планирање на ловниот туризам во регионалните планови на регионите, градовите и 

општините  образование и информирање на локалните жители за вредностите, 

искористувањето и потребата за заштита на природата и дестинациите за лов, 

вклучувањето на населението во руралните средини во ловот и туристичката понуда во 

прилог на понуда за сместување како што е соодветно , амбиент и автохтони 

производи , обновување на постојните и изградба на нови , сместувачки и угостителски 

објекти во близина на елитни ловишта, препознавање на побарувачката за македонски 

туристички дестинации за лов , особено на ловци од земните од ЕУ , развој на елитен 

ловен туризам на атрактивни ловни дестинации, поврзување на разни бизниси и 

активности да се запознаат со можностите за инвестирање во развој и унапредување на 

ловниот туризам , заштита на ловните ресурси од сите облици на оштетување , 

воведување на ефективна ловочуварска служба  анализирање и истражување на 

приходите од лов и на финансискиот систем за дистрибуција на составот на ловството , 

како и операционализација на сите прашања и задачи поврзани со ловот преку 

туристичка агенција за лов ( во моментов не постои таква ) , бидејќи ловот со 

досегашниот третман не е на задоволително ниво .  
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Имајќи ги предвид карактеристиките и трендови на ловниот туризам во Европа , 

македонскиот ловен туризам не е доволно истражуван и прилагоден на потребите на 

спвремените туристички ловци .  Се поставуваат многу прашања поврзани со условите 

развој на ловниот туризам, неговите предности, штетите и трошоците , перспективата 

како и големиот број на други подрачја кои директно или индиректно се поврзани со 

развојот на ловниот туризам .  Со оглед на нагласените проблеми на македонските 

ловни дестинации, одредени недостатоци можат да се отсранат и ублажат со 

спроведување на мерки за развој, кои го вклучуваат следното поинтензивна промоција 

на убавината и богатството на ловниот фонд, актрактивноста и сложеноста на ловот 

како спорт , ловните ресурси, како и формите и можностите за развој на ловниот 

туризам како одржлива форма на туризмот , поттикнување на развојот на 

карактеристични производи на ловниот туризам  интензивно промовирање на елитни 

дестинации за лов, организација на локално и на национално ниво на меѓународни 

стрелачки натпревари, средби и семинари, планирање на ловниот туризам во 

регионалните планови на регионите, градовите и општините  образование и 

информирање на локалните жители за вредностите, искористувањето и потребата за 

заштита на природата и дестинациите за лов , вклучувањето на населението во 

руралните средини во ловот и туристичката понуда во прилог на понуда за сместување 

како што е соодветно, амбиент и автохтони производи, обновување на постојните и 

изградба на нови, сместувачки и угостителски објекти во близина на елитни ловишта, 

препознавање на побарувачката за македонски туристички дестинации за лов , особено 

на ловци од земните од ЕУ , развој на елитен ловен туризам на атрактивни ловни 

дестинации, поврзување на разни бизниси и активности да се запознаат со можностите 

за инвестирање во развој и унапредување на ловниот туризам, заштита на ловните 

ресурси од сите облици на оштетување, воведување на ефективна ловочуварска  

служба  анализирање и истражување на приходите од лов и на финансискиот систем за 

дистрибуција на составот на ловството, како и операционализација на сите прашања и 

задачи поврзани со ловот преку туристичка агенција за лов ( во моментов не постои 

таква ) , бидејќи ловот со досегашниот третман не е на задоволително ниво . 
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2. Препораки за развој на ловен туризам 

Основните цели во стопанисувањето со дивечот во Република Македонија ќе 

бидат насочени кон целосно возобновување на неговите популации до капацитетот на 

сите ловишта . Притоа ќе се води посебна грижа за неговите квантитативни и 

квалитативни карактеристики , со цел да се формира стабилност во популациите , со 

што ќе се овозможи негов траен опстанок во природата .  

Остварувањето на овие стратешки цели ќе се потпира главно на природното 

одгледување на дивечот . Од овие причини , во општата ловно – стопанска основа е 

предвидено формирање на десет репроцентри за одгледување и населување на крупен 

дивеч , при што доминантно место ќе заземе реаклиматизацијата на обичниот елен . 

Исто така, преку формираните репроцентри, во некои огради за одгедување и застрел 

на дивечот , ќе се внесат високо квалитетни  грла кои ќе претставуваат основа за развој 

на ловниот туризам .  Во овој однос , покрај еленот лопатар , доаѓа предвид и дивата 

свиња како еден од најпродуктивните видови крупен дивеч .  Во најбрзо време , како 

главна мерка за возобновување на популациите на ситниот дивеч, покрај 

спроведувањето на ограничен рестриктивен застрел , мора да се применува и вештачко 

производство на фазански дивеч , со што ќе се придонесе зголемување на вкупниот 

застел и намалување на застрелот на загрозените автохтони видови ситен дивеч.         

Од досегашното искуство е забележано дека во задоволувањето на ловечките страсти   

фазанскиот дивеч е најкомпатибилен , бидејќи е прифатлив не само за домашните , 

туку и за странските ловци – туристи .  За оваа цел , фазанеријата во Катланово со 

својата опременост и технологија , во целост ги исполнува условите за константно и 

квалитетно производство на овој вид .  

Во програмираниот период , покрај фазанскиот дивеч , се предвидува и 

усвојување на вештачкото производство на полски еребици . За таа цел , во 

фазанеријата ,, Катланово “ е започнато експериментално производство на овој и на 

други алохтони видови ситен дивеч .  За успешно изведување на овие експерименти , 

потребни се стручни кадри и финансиски средства за набавка на дополнителна опрема 

и покривање на трошоци сврзани со експерименталното производство и подивување на 

истите . 
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Мерките за спречување на штетите врз дивечот се пропишани во Законот за 

ловство . 19 

Достигањата во науката за ловството и екологијата укажуваат дека и во 

изменети природни услови , со примената на искуства од други земји и сопствени 

научни достигнувања , можно е да се обезбеди траен опстанок на дивечот .  Како една 

од мерките е усогласување на потребите на ловството со другите стопански активности 

на човекот . 

- За задоволување на потребите на ловството во Републиката не смее да се 

занемари вештачкото производство на дивечот , а особено на ловниот фазан 

и другите видови ситен дивеч  

- За условите во Република Македонија не треба да се исклучат можностите за 

евентуална интродукција на некои алохтони видови крупен и ситен дивеч , 

но притоа не смее да се дозволи со ваквиот зафат да биде загрозен 

опстанокот на автохтоните видови  

- За сите овие можности изборот треба да го даде науката , со цел да се 

елиминираат досегашните импровизации со настојување да се стори нешто 

без еколошко и економско оправдување . 

За да се создадат основните предуслови за премин кон планско стопанисување 

со дивечот , за секое конкретно ловиште е потребно да се воспостави и да се води 

евиденција за бројната состојба на дивечот пред почетокот на репродукцијата , 

односно пред почетокот на застрелот  

- Современото планско стопанисување со дивечот и со ловиштата во целина 

бара средување на податоците низ статистичка обработка , а особено на 

податоците за фактичката состојба и за извршениот застрел .  Вака 

средените податоци се најрелевантни показатели за состојбата на дивечот во 

секое конкретно ловиште  

-  

                                                           
19 Законот за ловство (чл. 9-чл. 29) 
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- Оваа постапка бара воведување на единствена методологија во 

регистрацијата и обработката на сите релевантни податоци, како на ниво на 

секој корисник на дивечот , така и на ниво на званичната статистика во 

Републиката . 

Во однос на квалитетот и достапноста на туристичките ресурси и потенцијали , 

особено поволна геометриска позиција и повеќе од еден век долга традиција во 

туризмот, сосема е реална посветеноста за развој спрема која Македонија наредните 

10-15 години ќе се позиционира како една од најпочитуваните и успешни европски 

туристички дестинации . 

Оваа визија е сведена на интензивниот развој на нови и недоволно развиени 

туристички производи , односно збогатување и подобрување на квалитетот на услугата 

на постоечките производи во езерскиот , транзитниот , излетничкиот , но и ловниот 

туризам . 

 

3. Најголема закана за идниот развој на ловен туризам во Р. Македонија  

Најголемата закана за идниот развој на ловен туризам во Р. Македонија е 

неорганизираното и неконтролирано прекумерно експлоатирање на дивечот , лов за 

време на ловостој , заштита на ендемични видови од исчезнување , недостаток на 

средства наменети за зачувување на природните ресурси , развој на механизација и 

проширување на урбанизацијата и улогата на организациите за заштита на животните . 

Денешните или актуелни проблеми на ловот и ловниот туризам во Македонија се 

однесуваат на неадекватните понуди за сместување , зачестена нестручност на 

вработените лица во областа на ловниот туризам , нерегулирани статистички извори , 

недостаток на промоции и некои други важни проблеми кои би требало итно да се 

решат.  Методите на истражување на оваа работа го опфаќаат теоретскиот пристап кој 

се темели на домашната и странската литература, анализа на стратешки документи, 

испитување на емпириски податоци , како и примарно испитување по пат на водење на 

интервју со релевантни лица .  
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Целта на овој труд е анализа на состојбата во македонското ловство како и 

предлагање на мерки кои ќе бидат во функција на неговото унапредување . 

Како најефикасни мерки за спречување на евентуални штети од дивечот врз 

одделни стопански дејности се сметаат  одржување на густините на популациите на 

дивечот на планираното ниво според посебните ловностопански основи , обезбедување 

на разновидна природна исхрана богата со минерални материи и витамини и сл .  

- Во услови на појава на штети од дивечот потребна е примена на механички 

или хемиски средства за заштита на растенијата , кои не се штетни по 

здравјето на луѓето и дивечот . 

Штетите врз дивечот од антропогени и други влијанија можат да бидат 

предизвикани од следниве причини  непридржување кон одредбите на Законот за 

ловство и посебните ловностопански основи, неправилна употреба на агрохемиските и 

механичките средства во земјоделството , нерегулиран развој на урбанизацијата и 

необезбедување на главните патишта со заштитни огради , криволов , временски 

непогоди и сл . 

 

V Европски и регионални искуства во насока на развој на ловниот туризам 

Се поставуваат многу прашања поврзани со условите развој на ловниот           

туризам , неговите предности , штетите и трошоците , перспективата како и големиот 

број на други подрачја кои директно или индиректно се поврзани со развојот на 

ловниот туризам .  Ловниот туризам во Европа почнал да се развива за време на 

меѓувоениот период , а особено се развива во Чешка , Словачка и Унгарија .  Ловот е 

во форма на спортски и рекреативен туризам , но има и карактеристики и на              

еко- туризам .  Ловниот туризам го потикнува развојот на туризмот преку целата 

година , тој е ексклузивен и затоа не може да биде масовен туризам .  
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Во Европа има 7 , 3 милиони ловци , организирани преку ловечки друштва  .20 

Просечната потрошувачка на ловците во ЕУ е околу 1500 € , односно околу 10.000 € 

годишно по ловец .  Вкупната потрошувачка на ловците во Европа се проценува на 10 

милијарди евра .  Истражувањата укажуваат дека 30 % од европските ловци одат на лов 

во области надвор од матичната земја . Се проценува дека во ловниот туризам во 

Европа се вработени околу 100.000 вработени ( 1 вработен на 65 ловци ) . 

 

 Табела бр. 1 – Број на ловци во Европа во 2007 година 

 Земја Површина 

во 

000 km ² 

Број на 

жители во 

мил. 

Број на 

ловци во 000 

Удел на 

ловци во 

населението 

во % 

Размер на 

ловци и 

население 

Франција 643 63,7 1,313 2,1 1 : 47 

Германија 357 82,4 340 0,4 1 : 241 

Италија 301 58,1 750 1,2 1 : 77 

Шпанија 505 40,4 980 2,3 1 : 44 

В.Британија 245 60,8 800 1,3 1 : 74 

Данска 43 5,5 165 3,1 1 : 327 

Норвешка 324 4,6 190 4,8 1 : 21 

Шветска 450 9 290 3,2 1 : 31 

 

1. Перспективи за регионален развој на ловен туризам во Р. Македонија   

Одгледувањето на дивечот во наредниот период треба да се потпира врз 

неговата природна репродукција. Во остварувањето на оваа цел неопходно е да се 

применат следниве основни одгледно - заштитни мерки  

 

-  

                                                           
20 D-r Kesar Oliver, Ekonomski fakultet Zagreb – Lovni turizam 2012/2013 godina.  
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- Забрана на секаков застрел на дивечот под ловостој за период од најмалку    

2-3 години, освен за видовите кои вештачки се произведуваат и населуваат 

во ловиштата , како и крупниот дивеч што се одгледува во огради  

- Почитување на одредбите од Законот за ловство, а посебно на оние кои се 

однесуваат за условите за доделување на дивечот за користење  

- Целосна примена на ловностопанските основи  

- Исхрана на дивечот со квалитетна и во доволно количество природна храна 

и формирање ниви и ливади за дивечот  

- Во ловиштата за ситен дивеч , а особено во рамничарските подрачја со 

интензивно земјоделско производство , нужно е формирање на трајни или 

привремени засолништа ( ремизи ) за дивечот  

- Обезбедување мир во ловиштата , особено во периодот на репродукцијата   

- Трајно одржување на бројната состојба на дивечот во рамките на 

капацитетите на ловиштата  

- Заштита на дивечот од природни предатори , односно одржување на дивечот 

без заштита во толерантни граници , без да им биде загрозен опстанокот во 

природата  

- Вработување на стручни лица од страна на корисниците на дивечот според 

прописите предвидени со Законот за ловство . Во периодот до 2016 се 

предвидува вработување на 60 лица со средно или високо образование и 240 

лица како ловочувари . 

Покрај примената на основните мерки за заштита , во периодот од           

1997- 2016 година е потребно да се изврши уредување на сите ловишта во 

Републиката преку изградба на соодветен број ловнотехнички објекти и тоа  
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- Високи чекала       3800 броја  

- Заседи за застрел       3800 броја 

- Стабилни хранилишта за крупен дивеч    2710 броја 

- Солишта         2200 броја 

Во планираниот период, односно по постигнувањето на нормалната бројна 

состојба на дивечот во Републиката, потребно е годишно да се обезбедат 

следниве количества храна  

- Зрнеста храна за крупен дивеч   610.1 т 

- Кабаста храна за крупен дивеч    736.8 т 

- Зрнеста храна за ситен дивеч   395.5 т 

- Минерални материи      55.0 т 

За реаклиматизација на исчезнатите, како и за аклиматизација на алохтоните 

видови дивеч, на соодветни локалитети се предвидува  

- Изградба на 9 репроцентри за крупен дивеч ( обичен елен , еден лопатар и 

муфлон ) ; 

- Годишно населување на 35.000 двомесечни фазански пилиња на определени 

терени во Републиката  

Заради заштита на трајно заштитените видови, при полагањето на ловечките 

испити оцобено внивание треба да се посвети на нивтата морфологија  

- Основата во заштитата на овие видови треба да се потпира, пред се врз 

заштитата на нивните местоживеења преку формирање на заштитени зони 

(орнитолошки резервати и сл . ) . 

Со следењето на здравствената состојба на дивечот се заштитува и здравјето 

на луѓето од определени антропозоонози  

- За оваа цел нужно е континуирано следење на здравствената состојба на 

дивечот и правовремено дијагностицирање на најопасните зоонози  

- За следење на евентуалната појава и ширење на зоонозите, треба да се 

организира специјализирана служба во рамките на Ветеринарниот факултет 

во Скопје  
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- За спречување и ширење на зоонозите , корисниците на дивечот треба да 

преземат превентивни мерки , како што се  одржување на нормална густина 

на популациите на дивечот, правовремено елиминирање на пцовисаните 

единки , редукција на пренесувачите на заразните болести и сл .  

- Во случај на појава на болести кај дивечот , со правовремен санитарен 

застрел треба да се уништат потенцијалните извори на заразата , со што би 

се спречило нивното ширење . 

 

2. Стратегија за развој на ловен туризам 

Стратегија за развој е документ на ловниот туризам со кој ќе се обезбеди основа за 

зајакнување на туристичкиот потенцијал за лов .  Целта е да се подобрат и развијат 

можностите на земјата од овој вид туризам , како и документ со кој ловните асоцијации 

ќе бидат во можност да известуваат за распередба на фондовите на EU , угостители и 

OPG . 

Стратегијата треба во себе да содржи програма за квалитет и управување со 

квалитетот .  Континуирана обука и образование за претприемачи и вработени , како и 

воспоставување на тело за следење и одржлив развој на регионално и на национално 

ниво. Стратегијата се подготвува за период од 5 до 10 години , со вклучени годишни 

програми и операционализација на три години . 

Деталните постапки на стратешкото планирање се состои од следниве елементи : 21  

1. Дефинирање на целите на планирање – ресурси, методика на истражување, 

дефинирање на развојни цели , 

2. Анлиза на ресурсите , 

3. Анализа на законски одредби со кои се регулира туризмот ,  

4. Анализа на развојните потенцијали , 

5. Дефинирање и развој на ,, менаџерско тело “ , 

6. Анализа на трошоци и на придобивки за индивидуални проекти .  

 

                                                           
21 Docent Krajnovic A. Ministerstvo za ekonomija , Univerzitet vo Zadar – Strateski menadzment za razvoj na 
ruralniot turizam- problem I nasoki, Oeconomica Jadertina 1/2011 . 
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Во наредниот период треба да се формира дата - база на податоци за ловството во 

Р.Македонија . После доделувањето на сите ловишта востановени во територијата на 

Република Македонија (до крајот на 2015 год) . треба да се воспостави релевантен 

базен податок за состојбата на популациите на дивечот , прирастот , застрелот по 

структура итн . . За да се воспостави оваа база на податоци, задолжително треба да се 

доделат сите ловишта , бидејќи во рамките на секој плански документ за секое ловиште 

посебно се води статистика на застрелани видови заштитен дивеч , дивеч без заштита , 

реализирани инвестиции , евиденција на застрелани трофејни грла итн . 

Овие наведени мерки за развој  во согласност со примената на законите и 

прописите, олеснување на царинските формалности, соодветни владини стимулации, 

востоставување на туристички агенции за лов , ќе го промовираат ловниот туризам на 

Македонија. Развојот на ловниот туризам ќе резултира со зголемување на бројот на 

странски туристи , ќе се мобилизира прехрамбено - услужниот сектор и зголемувањето 

на потрошувачкатана придружните услуги . 

Предлагам во рамките на Стопанската комора или во Сојузот на стопански комори 

да се формира групација на концесионери и управувачи со дивечот во ловиштата во 

Р.Македонија , која ќе ги анимира нашите ловишта и нивните капацитети на 

меѓународни саеми и конвенции . 

Преку јасна стратегија , неопходно е да се популаризираат заштитата на животната 

средина и заштита на флората и фауната, како и развојот на ловниот туризам спроведен 

во хармонија со природата и луѓето кои живеат во одредена област .  За таа намена со 

измена и дополнувања на Законот за ловството овозвожено е формирање на ловишта 

во границите на националните паркови и тоа како категорија на ловишта со посебна 

намена со која ќе управува јавната установа која управува со националниот парк. 

Функцијата на овие ловишта ќе биде пред се зачувување на фауната преку планско 

стопанисување со популациите на дивечот и тоа преку селективен застрел , редовен и 

одгледувачки, со што ќе се формираат стабилни популации на здрава дивеч и која нема 

да биде опасност за појава и ширење на заразни болести на површините на 

националните паркови .  
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Ловот историски е во функција на одржување на егзистенцијата на човекот , а сега 

неговата цел е да се одржи природната рамнотежа, одгледувањето и заштитата на 

дивиот свет и зајакнување на психо-физичката моќ на човекот . 

 

3. Истражување    

Во рамките на овој труд беше спроведено едно теренско истражување со примарна 

цел, да се дознаат ставовите и мислењата на туристите, во врска со развојот на ловниот 

туризам во Република Македонија. Со анкетните прашалници  беа опфатени 170 

испитаници , кои го дадоа своето мислење на оваа тема . 

 Државна припадност 

Овој дел се однесуваше на државната припадност на испитаниците , па така од 

вкупно 170 испитаници , домашни беа 120 , а останатите 50 се изјаснаа дека 

доаѓаат од странска држава. Во овој поглед, мора да најдиме начин да 

привлечиме  повеќе странски туристи . 

 

График број 1 – Државна припадност на туристите 
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 Возрасна група 

Старосната граница кај ловниот туризам има многу големо влијание .  Имено , 

помладите припадници на воздраст од 18 до 30 години, ги има исто колку и 

оние на возраст од 50 до 65 годишна воздраст , а најмогу бројни се оние на 

воздраст од 30 до 50 години , кои би биле наша целна група во понатамошни 

испитувања и изучувања . 

 

 

График број 2 – Возразна група 

 

 

 

 Странски гости / ловци на крупен дивеч 

Од големиот број на туристи кои доаѓаат во нашата земја , заинтереситани и 

привлечени од крупниот дивеч , најмногу бројни се од Германија , после неа се 

Бугарија и USA и на последно место е Албанија . 
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График број 3 – Странски гости /ловци на крупен дивеч 

 

 

 

 Странски гости / ловци на ситен дивеч 

Кога станува збор за ситниот дивеч , најголем број на посетители имаме од 

Грција , наредно од Италија и Турција .  
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График број 4 – Странски гости /ловци, на ситен дивеч 

 

 

 Каков беше односот на домицилното население кон туристите? 

Испитаниците требаше да наведат за каков го сметаат односот на 

домицилното население кон нив. Најголем дел од нив односно 100 

испитаници одговорија дека односот е на задоволително ниво, 50 

испитаници одговорија дека односот кон нив е на многу високо ниво, а 

останатите 20 испитаници сметаа дека се незадоволни од односот на 

домицилното население кон нив .  
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График број 5 – Односот на домицилното население кон туристите 

 

 

 

 На кој начин дознавате за туристичката понуда на ловно – стопанските 

установи ? 

На ова прашање домашните туристи испитаници одговорија дека најмногу 

за туристичката понуда на ловно – стопанските установи дознаваат од 

предходните посетители , воопшто не дознаваат преку агенции, а само 20 

преку интернет. А кај странските туристи е обратно отколку кај нас , тие 

најглем број дознаваат преку агенции и интернет а најмалку од предходните 

посетители .  
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Табела бр.  2 – На кој начин дознавате за понудата на                           

ловно – стопанските установи ? 

 Домашни Странски 

Од предходни посетители 150 20 

Преку туристичи агенции 0 100 

Интернет 20 50 

 

 Дали имате некоја забелешка во однос на задоволувањето на вашите потреби 

и воопшто од вашиот престој во Република Македонија ? 

Доколку туристите имаа некоја забелешка од нивниот престој имаа можност 

да образложат нивна забелешка. Како најмногу бројни ги спомнаа : лошата 

патна инфраструктура , непостоењето на сериозен интерес кај локалното 

население за уште поголем развој на ловниот туризам , арогантниот и 

надмен однос на дел од локалното население , недоволното познавање на 

странските јазици на вработените во ловиштата , несоодветни услови за 

престој и преноќевање на туристите , високите цели и слично . 
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VI  ЗАКЛУЧОК  

Туризмот како своевиден феномен на современата цивилизација се смета за 

една од најмасовните појави воопшто во историјата на човековото постоење . 

Комплексноста на туристичкиот феномен како и хетерогеноста и сложеноста упатува 

на тоа дека постојат бројни сеќавања и мислења кои произлегуваат од многуте аспекти 

на проучување . Ловниот туризам е посебен вид на туризам кој се има развиено 

благодарение на страста на ловците да ловат надвор од нивните ловни единици и да 

плаќаат одредени такси . 

Ловците се како излетници , туристи мотивирани од праисториската потреба на 

човекот да набават храна и крзно , да освојува трофеи , но и да избега од стресните и 

исцрпувачки гратски секојдневија , а во слободно време да ужива во природните 

опкружувања .  Интересот на Македонија за развој на ловниот туризам произлегува од 

неговата економска важност, поради високите цени на аранжманите по правило се 

достапни само за елитната категорија .  Македонија располага со богата флора и фауна 

која представува основа за развој на ловниот туризам . 

Поимот ловство опфаќа одгледување , размножување , заштита , ловење и 

користење на дивечот . Македонија има голем потенцијал за развој на ловен туризам, 

но и недостасува стратегија за развој на истиот . Кога би се нагласил економскиот 

аспект на развој на ловниот туризам , особено во поглед на потрошувачката на      

ловци – туристи , ние мораме да пронајдиме начин да го развиеме ловниот туризам и 

сите ние да уживаме од придобивките на истиот .  Заради тоа ние треба да се огледаме 

на соседниве земји кои се поразвиени во тој поглед , па да примениме некои нивни 

истражувања , искуства и заклучоци , со  што би ни се олеснил патот до остварување 

на нашата цел , а тоа е развој на ловен туризам во Р. Македонија .  

Меѓутоа,  во изминатиов период , опстанокот и репродукцијата на дивечот под 

законска заштита се одвиваше под многу неповолни услови , кои се променија со 

доделување на дивечот во ловиштата под концесија , при што концесионерите ги 

превземаат сите мерки на одгледување , заштита и користење на дивечот во ловиштата 

во Република Македонија . 
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Имајќи ги предвид карактеристиките и трендови на ловниот туризам во Европа , 

македонскиот ловен туризам не е доволно истражуван и прилагоден на потребите на 

современите туристички ловци .  Се поставуваат многу прашања поврзани со условите 

развој на ловниот туризам, неговите предности, штетите и трошоците , перспективата 

како и големиот број на други подрачја кои директно или индиректно се поврзани со 

развојот на ловниот туризам .  Со оглед на нагласените проблеми на македонските 

ловни дестинации, одредени недостатоци можат да се отсранат и ублажат со 

спроведување на мерки за развој , кои го вклучуваат следното  поинтензивна 

промоција на убавината и богатството на ловниот фонд, актрактивноста и сложеноста 

на ловот како спорт , ловните ресурси , како и формите и можностите за развој на 

ловниот туризам како одржлива форма на туризмот , поттикнување на развојот на 

карактеристични производи на ловниот туризам  интензивно промовирање на елитни 

дестинации за лов , организација на локално и на национално ниво на меѓународни 

стрелачки натпревари , средби и семинари , планирање на ловниот туризам во 

регионалните планови на регионите, градовите и општините  образование и 

информирање на локалните жители за вредностите, искористувањето и потребата за 

заштита на природата и дестинациите за лов , вклучувањето на населението во 

руралните средини во ловот и туристичката понуда во прилог на понуда за сместување 

како што е соодветно , амбиент и автохтони производи , обновување на постојните и 

изградба на нови , сместувачки и угостителски објекти во близина на елитни ловишта , 

препознавање на побарувачката за македонски туристички дестинации за лов , особено 

на ловци од земните од ЕУ , развој на елитен ловен туризам на атрактивни ловни 

дестинации , поврзување на разни бизниси и активности да се запознаат со можностите 

за инвестирање во развој и унапредување на ловниот туризам , заштита на ловните 

ресурси од сите облици на оштетување, воведување на ефективна ловочуварска  

служба  анализирање и истражување на приходите од лов и на финансискиот систем за 

дистрибуција на составот на ловството , како и операционализација на сите прашања и 

задачи поврзани со ловот преку туристичка агенција за лов ( во моментов не постои 

таква ) , бидејќи ловот со досегашниот третман не е на задоволително ниво .  
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Предлагам во рамките на Стопанската комора или во Сојузот на стопански комори 

да се формира групација на концесионери и управувачи со дивечот во ловиштата во    

Р. Македонија , која ќе ги анимира нашите ловишта и нивните капацитети на 

меѓународни саеми и конвенции .  Преку јасна стратегија , неопходно е да се 

популаризираат заштитата на животната средина и заштита на флората и фауната , 

како и развојот на ловниот туризам спроведен во хармонија со природата и луѓето кои 

живеат во одредена област .  За таа намена со измена и дополнувања на Законот за 

ловството овозвожено е формирање на ловишта во границите на националните паркови 

и тоа како категорија на ловишта со посебна намена со која ќе управува јавната 

установа која управува со националниот парк . 
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