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ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ          
 
1. Фирма (назив)           
 

            
 (Пословна, обрачунска, радна и друга јединица уписује фирму-назив у чијем је саставу и свој назив)          

 
2. Редни број из адресара           
 
3. Матични број јединственог регистра           
 

 Редни број јединице у саставу           
 
4. Врта предузећа - облик удруживања           
 
5. Облик својине           
 
6. Општина  Насеље (место)           
 

 Улица и кућни број  Телефон           
 
7. Делатност           
 

Табела 1. ВЕШТАЧКО ПОШУМЉАВАЊЕ1) хектара 
У шуми Изван шуме 

Ред. 
бр. 

Врста дрвећа 
Укупно 

(2+5) свега 
(3+4) 

сеци-
шта 

остале 
повр-
шине 

свега 
(6+7+8
9+10) 

крш и  
голет 

живи 
песак 
и сла-
тине 

ероди-
рано 
земљи-
ште 

пољо-
прив-
редно 
земљи-
ште 

остало 
земљи-
ште 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01 Укупно (02+09)           

02 Лишћари (03-08)           

03 - буква           

04 - храст            

05 - багрем           

06 - остали тврди лишћари           

07 - топола           

08 - остали меки лишћари           

09 Чeтинари (10-17)           

10 - смрча           

11 - јела           

12 - црни бор           

13 - бели бор           

14 - Вајмутов бор           

15 - дуглазија           

16 - ариш           

17 - остали четинари           

1) Без плантажа, извештај о плантажама подноси се на обрасцу ШУМ-42. 



Табела 1а. ВЕШТАЧКО ПОШУМЉАВАЊЕ (наставак)1) 
Употребни материјал Начин 

пошумљавања 
Попуњавање 
култура саднице Укупно 

(2+3) 
садњом сетвом у шуми 

изван 
шуме 

класи-
чне 

контеј-
нерске 

семе 
Ред. 
бр. 

Врста дрвећа 

хектара хиљ. комада кг 
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Укупно (02+09)         

02 Лишћари (03-08)         

03 - буква         

04 - храст         

05 - багрем         

06 - остали тврди лишћари         

07 - топола         

08 - остали меки лишћари         

09 Четинари (10-17)         

10 - смрча         

11 - јела         

12 - црни бор         

13 - бели бор         

14 - Вајмутов бор         

15 - дуглазија         

16 - ариш         

17 - остали четинари         

1) Без плантажа, извештај о плантажама подноси се на обрасцу ШУМ-42. 
 
 
 
Табела 2. МЕЛИОРАЦИЈА ОСТАЛИХ КАТЕГОРИЈА ШУМА                                                                                  хектара 

Шикаре 
Ред. 
бр. 

Видови мелиорације 
Укупно 

(2+5+6+7) Свега 
(3+4) 

чисте 
састојине 

мешовите 
састојине 

Макијe Шибљаци 
Лисничке 
шуме 

а б 1 2 3 4 5 6 7 

01 Нега подмлатка        

02 Чишћење        

03 Прореда        

04 Обогаћивање шума (05+06)        

05 - четинарима        

06 - лишћарима        

07 Супституција        

08 Конверзија        

09 Попуњавање        

10 Ресурекција        
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Табела 3. НЕГА И МЕЛИОРАЦИЈА ВИСОКИХ И ИЗДАНАЧКИХ ШУМА                                   ha                                                                                                                 ha 
Високе шуме  Изданичке шуме 

обогаћивање 
шума  обогаћивање 

шума 

 Тип шуме 
нега 
под- 
млат- 
ка 

чиш-
ћење 

про- 
реда чети-

нара 

пле- 
мени-
тим 
лиш-
ћари-
ма 

прип-
рема и
нега 
зем- 
љиш-
та 

кон- 
вер- 
зија 

суп- 
сти- 
туци-
ја 

ре- 
конс- 
трук- 
ција 

 

нега 
под- 
млат-
ка 

чиш-
ћење 

про- 
реда чети-

нара 

пле- 
мени-
тим 
лиш-
ћари-
ма 

прип-
рема и
нега 
зем- 
љиш-
та 

кон- 
вер- 
зија 

суп- 
сти- 
туци- 
ја 

ре- 
конс- 
трук- 
ција 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 

01 УКУПНО (02+08+14+19+23)                    

02 ЧИСТЕ САСТОЈИНЕ ЛИШЋАРА 
(03-07) 

                   

03 Букве                    

04 Храста                    

05 Осталих тврдих лишћара                    

06 Топола                    

07 Осталих меких лишћара                    

08 ЧИСТЕ САСТОЈИНЕ ЧЕТИНАРА 
(09-13) 

                   

09 Смрче                    

10 Јеле                    

11 Црног бора                    

12 Белог бора                    

13 Осталих четинара                    

14 МЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ 
ЛИШЋАРА (15-18) 

                   

15 Букве - храста - осталих лишћара                    

16 Букве - осталих лишћара                    

17 Храста - осталих лишћара                    

18 Осталих лишћара                    

19 МЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ 
ЧЕТИНАРА (20-22) 

                   

20 Смрче - јеле                    

21 Црног бора - белог бора                    

22 Осталих четинара                    

23 МЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ 
ЛИШЋАРА ЧЕТИНАРА (24-26) 

                   

24 Смрче - јеле - букве                    

25 Црног бора - белог бора - храста                    

26 Осталих лишћара - четинара                    
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ОБЈАШЊЕЊЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ШУМ-41 
 

Извештај се попуњава годишње. 
За државне шуме извештаје попуњавају jавна предузећа за газдовање шумама: “Србија шуме” и “Војводина 

шуме” као и јавна предузећа националних паркова, и привредна друштва чији је оснивач Република Србија односно 
аутономна покрајина. Такође извештаје подносе и јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе.   

За приватне шуме извештаје попуњавју jавна предузећа за газдовање шумама: “Србија шуме” и “Војводина 
шуме” и јавна предузећа националних паркова. 

Извештај састављају извештајне јединице за сваку територију скупштине општине и сваку категорију 
власништва на посебном обрасцу - упитнику (заокружити 1 или 2). 

1. Вештачко пошумљавање 
“Вештачко пошумљавање” је садња шумских садница и сетва шумског семена на голом земљишту у циљу 

поновног успостављања шуме на коме је иста била, па је чистом сечом посечена (сечиште), односно у циљу да се шума 
подигне на земљишту на којем није била. 

“Сечиште” је површина на којој је постојећа шума посечена чистом сечом са циљем да се на њој природним 
или вештачким путем шума поново успостави. 

“Остале површине” у шуми су све друге површине у шуми, осим сечишта, на којима пошумљавање не 
представља повећање шумског фонда, већ - као и код сечишта - просту репродукцију шума. 

“Крш и голет” су слабо продуктивна замљишта обрасла оскудном вегетацијом или без ње. 
“Живи песак” је песковито земљиште чији је песак у покрету или је привремено смирен другим културама које 

треба заменити шумом. 
“Слатине” су заслањена слабо продуктивна земљишта која се могу користити уз јаче агротехничке мере или 

пошумљавањем. 
“Еродирано земљиште” је оно са кога је разорним дејством воде или ветра делимично или потпуно однет 

плодни слој земљишта и вегетације, па је исто осиромашено и неподесно за гајење пољопривредних култура. 
“Пољопривредно земљиште” се нормално користи у пољопривреди, али због ниске продуктивности, плављења 

и других разлога користи се за подизање шума - пошумљавање. 
“Остало земљиште” изван шума представља све друге површине на којима није постојала шума и чије 

пошумљавање представља повећање шумског фонда - проширену репродукцију. 
“Класичне саднице” су саднице произведене на класичан начин са незаштићеним кореновим системом, док су 

“Контејнерске саднице” произведене на савремен начин и са заштићеним кореновим системом и могу се садити у току 
вегетационог периода. 

Код “пошумљавања” исказује се цела површина на којој је извршено пошумљавање, а код “попуњавања” 
исказује се редуцирана површина тј. површина оних делова на којима је вршено попуњавање неуспелог пошумљавања. 

Подаци о садном и сетвеном материјалу исказују се на основу документације о утрошку, а површина код 
пошумљавања исказује се на основу извршеног премера. Површине осталих радова или се премеравају или се дају на 
основу књиговодствене евиденције. 

2. Мелиорација осталих категорија шума 
Под негом шума исказани су радови у очуваним шумама којима је циљ одржавање или побољшање квалитета 

дрвета. 
Под мелиорацијом шума исказани су радови у деградираним шумама, шикарама и макијама, којима је циљ 

поправљање поменутих облика упропашћених шума. 

3. Нега и мелиорација високих и изданачких шума 
“Нега подмлатка” обухвата заштиту и попуну подмлатка. 
“Прореда и чишћење” су редовне сече мелиорације или неге шума које се спроводе у мањим или већим 

временским размацима са циљем да се обезбеди развој квалитетно најбољих стабала. 
“Обогаћивање шума” четинарима или племенитим лишћарима је уношење четинара или племенитих лишћара 

у постојеће шуме у циљу повећања њихове економске вредности. 
“Нега земљишта” обухвата одводњавање, наводњавање и припрему земљишта за природно подмлађивање, 

односно за вештачко пошумљавање (сетвом семена или садњом садница). 
“Конверзија” је замена типа гајења шума-претварање изданачких шума у високе. 
“Супституција” је тотална замена врсте дрвећа уношењем четинара или лишћара. 
“Реконструкција” је замена типа гајења и истовремено замена врста дрвећа. 
“Ресурекција” је мелиоративна мера, којом се на пањ или чеп врши сеча стабалаца шикара у циљу обнове 

шума вегетативним путем. 
 
 Напомена: 
 
 

 
  Датум  ________________ 2017. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 

 
Контакт телефон:     /         e-mail:         
 (обавезно унети и позивни број)            

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


