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Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних и 
нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
PODACI ZA JEDINICU ZA KOJU SE PODNOSI IZVE[TAJ          
       

1. Firma (naziv)           

         
 (Poslovna, obra~unska, radna i druga jedinica upisuje firmu-naziv u ~ijem je sastavu i svoj naziv)          

 

2. Redni broj iz adresara           
 

3. Mati~ni broj jedinstvenog registra           
 

 Redni broj jedinice u sastavu           
 

4. Vrta preduze}a - oblik udru`ivawa           
 

5. Oblik svojine           
 

6. Op{tina  Naseqe (mesto)           
 

 Ulica i ku}ni broj  Telefon           
 

7. Delatnost           
 
Tabela 1. [tete od po`ara po tipovima {uma i vrsti po`ara 

Opo`arena povr{ina 
Tip {ume prizemni 

po`ar ha 
visoki 

po`aр ha 

Pose~ena 
drvna 

masa m3

Iznos 
{tete u 

hiqadama 
dinara 

Redni 
broj 

27 28 29            36 37            44 45            52 53            60

a b 1 2 3 4 

01 UKUPNO (02+08+14+19+23) 0 1     

02 ^ISTE SASTOJINE LI[]ARA (03-07) 0 2     

03 Bukve 0 3     

04 Hrasta (svi) 0 4     

05 Ostalih tvrdih li{}ara 0 5     

06 Topola 0 6     

07 Ostalih mekih li{}ara 0 7     

08 ^ISTE SASTOJINE ^ETINARA (09-13) 0 8     

09 Smr~e 0 9     

10 Jele 1 0     

11 Crnog bora 1 1     

12 Belog bora 1 2     

13 Ostalih ~etinara 1 3     

14 ME[OVITE SASTOJINE LI[]ARA (15-18) 1 4     

15 Bukve - hrasta - ostalih li{}ara 1 5     

16 Bukve - ostalih li{}ara 1 6     

17 Hrasta - ostalih li{}ara 1 7     

18 Ostalih li{}ara 1 8     

19 ME[OVITE SASTOJINE ^ETINARA (20-22) 1 9     

20 Smr~e - jele 2 0     

21 Crnog bora - belog bora 2 1     

22 Ostalih ~etinara 2 2     

23 
ME[OVITE SASTOJINE LI[]ARA - ^ETINARA 
(24-26) 

2 3     

24 Bukve - smr~e - jele 2 4     

25 Crnog bora - belog bora - hrasta 2 5     

26 Ostalih li{}ara - ~etinara 2 6     
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ОБЈАШЊЕЊЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
О ШТЕТАМА ОД ПОЖАРА У ПРИВАТНИМ ШУМАМА 

 
Извештај се подноси годишње. 
Извештајe подносe jавнa предузећa за газдовање шумама: "Србија шуме" и "Војводина шуме" као и 

јавна предузећа националних паркова, за настале штете које су проузроковали пожари у приватним шумама. 
У табели штете од пожара: величину опожарене површине, посечену дрвну масу  и вредност 

посечене дрвне масе треба приказати по појединим типовима шума, у којима су се у току године од овог 
узрочника појавиле штете. 

Под "опожареном површином" подразумева се укупна површина коју је захватио пожар, исказује се у 
hа, према врсти пожара. 

"Приземни пожар" – захвата покров тла, хумус, лишће, четине, маховину, траву, пањеве и др. 
оштећује доњи део стабала и може изазвати њихово сушење. 

"Високи пожар" – захвата и круне стабала, лако се преноси и тешко гаси. 
"Чисте састојине" састављене су 90-100% од једне врсте шумског дрвећа. 
"Мешовите састојине" састављене су од две или више врста шумског дрвећа, али  тако да поред 

главне врсте остале врсте дрвећа учествују са више од 10%. 
Исказује се укупно опожарена површина "чистих" и "мешовитих састојина", појединачно по врстама и 

групацијама дрвећа. 
Код "посечене дрвне масе" исказује се само она дрвна маса која се мора посећи услед настале штете 

од пожара. 
"Посечена дрвна маса" обухвата бруто масу дрвета мерено на пању, (обухвата техничко, огревно 

дрво и отпадак), и исказује се у кубним метрима.  
Вредност посеченог дрвета одређује се по одговарајућем ценовнику. 
Код "чистих састојина" исказује се заједно посечена дрвна маса главне врсте и споредних врста 

шумског дрвећа. 
Код "мешовитих састојина"  лишћара, односно четинара, исказују се укупно посечена дрвна маса 

састојине, а не појединачно по врстама из којих је састојина састављена. Код мешовитих састојина 
"лишћара-четинара" исказују се одвојено посечена дрвна маса лишћара од посечене дрвне масе четинара. 
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