Врз основа на ќлен 11 став 3 од Законот за вештачење Министерот за правда донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИ ЗА ВЕШТАК ОД ОБЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО
1. Анатомија и технички својства на дрвото
 Свиства на дрвото,
 Грешки на дрвото,
 Технички својства на дрвото,
 Естетски својства на дрвото,
 Физички својства на дрвото,
 Механички својства на дрвото,
 Технички карактеристики на поважните иглолисни и широколисни видови дрвја,
 Идентификација (препознавање) на дрвото и дрвните видови,
 Микроскопска градба на иглолисните дрвни видови,
 Микроскопска градба на широколисните дрвни видови.
2. Дендрометрија
 Мерење димензиите на отсечени и стоечки дрвја,
 Одредување волуменот на отсечени дрвја,
 Одредување волуменот на цели насади,
 Одредување возраста на дрвјата и насадите,
 Одредување прирастот на дрвјата и насадите
3. Користење на шумите
 Техника на соборување на стеблото,
 Техника на изработка на шумски дрвни сосртименти,
 Техника на привлекување (дотур) на шумски сортименти,
 Заштита на работниците од повреди при користење на шумите,
 Складирање и чување на шумските сортименти,
 Техника на користење на други шумски производи,
 Користење на механизација во шумарството.
4. Одгледување на шумите
 Одгледувачки мерки во шумата,
 Мерки за обновување на шумата,
 Примена на главните обновителни сечи,
 Методи на мелиорација на деградирани шуми и шикари.
5. Растеж и прираст на шумите
 Фактори кои влијаат на растежот и прирастот,
 Динамика на растеж на единечни дрвја,
 Динамика на развој на насадите,
 Производност на шумите во Република Македонија,
 Можности за зголемување производнста на шумите.

6. Шумски комуникации и транспорт
 Отварање на шумите,
 Основни елементи и параметри за проектирање на шумски патишта,
 Планирање и проектирање на шумски патишта,
 Градење на шумски патишта,
 Одржување на шумски патишта.
7. Уредување на шумите
 Шума и видови шума,
 Карактеристики и функции на шумата,
 Основни елементи при уредувањето на шумата,
 Бонитет на месторастење,
 Насад и видови насади,
 Структурни елементи на насадите,
 Зрелост и видови зрелости,
 Ротација,
 Нормална шума,
 Користи од шумата,
 Принос и начин на негово одредување,
 Цели на стопанисувањето,
 Планови за одржливо управување со шумите,
 Контрола на стопанисувањето.
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