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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. 

 

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. ШТЕТЕ У ШУМАМА ПО ТИПОВИМА ШУМА                                                                                            хектара 

Узрок штете 
пожар 

Редни 
број Тип шуме Свега 

(2-8) при-
земни 

високи 

инсекти 
и биљне 
боле-
сти 

еле-
мента-
рне 
непо-
годе 

дивљач 
домаће 
живо-
тиње 

Бесп-
равно 
заузеће 
зем-

љишта 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

02 ЧИСТЕ САСТОЈИНЕ ЛИШЋАРА (03-07) 0 2         

03 Букве 0 3         

04 Храста  0 4         

05 Осталих тврдих лишћара 0 5         

06 Топола 0 6         

07 Осталих меких лишћара 0 7         

08 ЧИСТЕ САСТОЈИНЕ ЧЕТИНАРА (09-13) 0 8         

09 Смрче 0 9         

10 Јеле 1 0         

11 Црног бора 1 1         

12 Белог бора 1 2         

13 Осталих четинара 1 3         

14 МЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ ЛИШЋАРА (15-18) 1 4         

15 Букве - храста - осталих лишћара 1 5         

16 Букве - осталих лишћара 1 6         

17 Храста - осталих лишћара 1 7         

18 Осталих лишћара 1 8         

19 МЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ ЧЕТИНАРА (20-22) 1 9         

20 Смрче - јеле 2 0         

21 Црног бора - белог бора 2 1         

22 Осталих четинара 2 2         

23 МЕШОВИТЕ САСТОЈИНЕ ЛИШЋАРА - 
ЧЕТИНАРА (24-26) 2 3         

24 Букве - смрче - јеле 2 4         

25 Црног бора - белог бора - храста 2 5         

26 Осталих лишћара - четинара 2 6         
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Табела 2. ПОВРШИНЕ И ПОСЕЧЕНА  ДРВНА ЗАПРЕМИНА  ПО УЗРОЦИМА  ШТЕТЕ  

Посечена  бруто  запремина дрвета          

Лишћара Четинара 

свега 

инду-
стријско 
и те-
хничко 
дрво 

огре-
вно 
дрво 

отпа-
дак 

инду-
стријско 
и те-
хничко 
дрво 

огре-
вно 
дрво 

отпа-
дак 

Ред. 
број 

 
Број 
случа-
јева 

Повр-
шина 
у ха 

m3 

Износ 
штете у
хиљ. 
дин. 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 Укупно (02+10+14+15+18+19) 2 7           

02 1. Штете од човека (03-09) 2 8           

03 
дрво извезено из 
шуме 

2 9 
          

04 

Бесправна 
сеча 

дрво остало у шуми 3 0           

05 Крађа шумских сортимената 3 1           

06 Бесправно заузеће земљишта 3 2           

07 Бесправна паша 3 3           

08 Еколошко тровање 3 4           

09 Остала штета од човека 3 5           

10 2. Штете од инсеката (11-13) 3 6           

11 Поткорњаци 3 7           

12 Губар 3 8           

13 Остали инсекти 3 9           

14 
3. Штете од дивљачи и 
   домаћих животиња 

4 0 
          

15 
4. Штете од елементарних  
    непогода (16-17) 

4 1 
          

16 Ветар 4 2           

17 Киша, град, снег и мраз 4 3           

18 5. Штете од биљних болести 4 4           

19 6. Штете од пожара (20-21) 4 5           

20 Приземни 4 6           

21 Високи 4 7           

 

 

 
Табела 3. УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ШУМА 

Ред.
број 

 Инсектициди Хербициди Фунгициди 
Остала сре-
дства за за-
штиту шума 

а б 1 2 3 4 

01 Количина кг 4 8 29     

02 Вредност динара   55     

 

 

Табела 4. УЗРОК НАСТАНКА ПОЖАРА 

Непажња или нехат 

Ред. 
број 

 
Укупно 

(2-7) 
Намерна 
паљевина 

Гром 
туристи 

спаљивање 
пољоприв-
редних 
отпадака 

остало 

Непознат 
узрок 

а б 1 2 3 4 5 6 7 

01 Број пожара 4 9        

02 Површина у ха 5 0        
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ОБЈАШЊЕЊЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ШУМ-51 
 

Извештај се подноси годишње 

Извештаје подносе јавна 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. 

Извештај састављају извештајне јединице за сваку територију скупштине општине на 

посебном обрасцу - упитнику. 

1. Штете у шумама по типовима шума 

"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. 

Код исказивања површине на којој је настала штета исказује се стварна површина на којој 

је настала штета. Површина код бесправног заузећа утврђује се премером, док се за остале узроке 

штета површина утврђује премером или се процењује. 

Извештава се само о штети која је настала у години за коју се подноси извештај. 

2. Површине и посечена запремина дрвета по узроцима штете 

Исказује се укупно посечена запремина дрвета – укупна запремина дрвета мерена на 

пању у дубећем стању, осим код ''крађе шумских сортимената'' где се исказује стварна запремина 

украдених дрвних сортимената. Евидентира се сеча у оштећеним састојинама, без обзира на време 

настанка штете.  

Износ штете од човека утврђује се по важећем одштетном ценовнику за посечено дрво, 

односно по продајној цени за готове шумске производе.  

Код штете од пожара исказује се вредност запремине дрвета на пању која је изгорела, 

или која се због настале штете морала посећи. Код осталих штета исказује се само вредност оне 

запремине дрвета која се због насталих штета, морала посећи. Не исказује се вредност 

општекорисних функција шума.  

Висина штете, вредност изгореле или посечене запремине дрвета, на основу одштетног 

ценовника или према тржишним ценама утврђује подносилац извештаја.  

Код исказивања износа штете, ако је ''бесправно заузеће'' шума , обрачунава се вредност 

укупне запремине дрвета плус вредност шумског земљишта. Код бесправног заузећа необраслог 

шумског земљишта износ штете представља продајну цену узурпираног шумског земљишта. 

3. Утрошена средства за заштиту шума 

Подаци о количини и вредности утрошених средстава за заштиту шума, уносе се из 

одговарајуће књиговодствене евиденције. 

4. Узрок настанка пожара 

Уносе се они узроци настанка пожара који се утврде до времена подношења извештаја. 

 

 

 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 


