
 
 Образац ШУМ-13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  Закон о званичној статистици,  
„Службени гласник РС“, број 104/09 
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          Шифра истраживања: 009070 
 

 
 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

о променама у површини шума за период од 01.01.2015 до 31.12. 2017. године 
(државне шуме и приватне шуме) 

 
 

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. 104/09).  

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. Врста предузећа-облик удруживања  ..............................................           

 
5. Облик својине  ................................................................................            

 
6. Општина___________________ Насеље (место)_____________________          

 
 Улица и кућни бр. __________________________  Телефон___________          

 
7. Делатност ______________________________________________________          

 
8. КАТЕГОРИЈА ШУМА ПО ВЛАСНИШТВУ          

           

            - Државне шуме  .................................................................................................. 1 
           

            - Приватне шуме  ................................................................................................. 2 
           

 
9. ПРИПАДНОСТ ШУМЕ ШУМСКО-ПРИВРЕДНОМ ПОДРУЧЈУ, назив           

 
 и шифра по кодексу ШПП _______________________________________          

 
10. РС/АП НАЗИВ И ШИФРА ОПШТИНЕ НА ЧИЈОЈ СЕ ТЕРИТОРИЈИ          
 

 НАЛАЗИ ШУМА (по кодексу) ____________________________________          

 
[tampano u Republi~kom zavodu za statistiku 

www.stat.gov.rs 
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Таб. 1. ПОВРШИНА ШУМА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА И ПОВЕЋАЊЕ ПОВРШИНЕ 

            ШУМА У ТОКУ ТРИ ГОДИНЕ                                                                                                        Хектара 
 

Р
е
д
ни

 б
ро
ј 

Тип шуме 

Повр-
шина 

шума на 
почетку 
периода 

Површина шума повећана у току три године 

укупно 
(3+7+8) 

пошумљавање 

испра-
вке на 
основу 
новог 

пре-мера 

сређи-
вањем 
имовин-
ско-

правних 
односа, 
преузи-
мањем 
или от-
купом 

свега 
(4+5+6) 

природ-
ним 

вештачким 

класи-
чно 

план-
тажно 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 

а) Чисте састојине лишћара 

01 Букве         

02 Храста (сви)         

03 Осталих тврдих лишћара         

04 Тополе         

05 Осталих меких лишћара         

06 Чисте састојине лишћара 

(01 - 05) 
        

б) Чисте састојине четинара 

07 Смрче         

08 Јеле         

09 Црног бора         

10 Белог бора         

11 Осталих четинара         

12 Чисте састојине четинара 

(07 - 11) 
        

ц) Мешовите састојине лишћара 

13 Букве - храста - осталих лишћара         

14 Букве - осталих лишћара         

15 Храста - осталих лишћара         

16 Осталих лишћара         

17 Мешовите састојине лишћара           
(13 - 16) 

        

д) Мешовите састојине четинара 

18 Смрче - јеле         

19 Црног - белог бора         

20 Осталих четинара         

21 Мешовите састојине четинара           
(18 - 20) 

        

е) Мешовите састојине лишћара - четинара 

22 Букве, смрче, јеле         

23 Црног бора - белог бора  

- храста 
        

24 Осталих лишћара - четинара         

25 Мешовите састојине лишћара - 
четинара (22 -24) 

        

 

26 Укупно (06+12+17+21+25)         
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Таб. 2. СМАЊЕЊЕ ПОВРШИНЕ ПОД ШУМОМ У ТОКУ ТРИ ГОДИНЕ И ПОВРШИНА 
             ШУМА НА КРАЈУ ПЕРИОДА                                                                                                              Хектара 
 

Р
е
д
ни

 б
ро
ј 

Тип шуме 

Површина шума смањена у току три године 

Повр-
шина 
под 

шумом 
на крају 
периода 

укупно 
(2+8+ 

+9) 

стварно смањена површина 

испра-
вке на 
основу 
новог 
пре-
мера 

сређи-
вањем 
имов-
инско-
правн-
их од-
носа 
уступ-
ањем 
или 

прода-
јом 

свега 
(3-7) 

услед 
чисте 
сече 

пожа-
ром 

крче-
њем 

инсек-
тима 

ветром 
и 

другим 
непо-
годама 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а) Чисте састојине лишћара 

01 Букве           

02 Храста (сви)           

03 Осталих тврдих лишћара           

04 Тополе           

05 Осталих меких лишћара           

06 Чисте састојине лишћара                   
(01 - 05) 

          

б) Чисте састојине четинара 

07 Смрче           

08 Јеле           

09 Црног бора           

10 Белог бора           

11 Осталих четинара           

12 Чисте састојине четинара                   
(07 - 11) 

          

ц) Мешовите састојине лишћара 

13 Букве - храста - осталих 

лишћара 

          

14 Букве - осталих лишћара           

15 Храста - осталих лишћара           

16 Осталих лишћара           

17 Мешовите састојине лишћара           
(13 - 16) 

          

д) Мешовите састојине четинара 

18 Смрче - јеле           

19 Црног - белог бора           

20 Осталих четинара           

21 Мешовите састојине четинара           
(18 - 20) 

          

е) Мешовите састојине лишћара - четинара 

22 Букве, смрче, јеле           

23 Црног бора - белог бора - храста           

24 Осталих лишћара - четинара           

25 Мешовите састојине лишћара - 
четинара (22 -24) 

          

 

26 Укупно (06+12+17+21+25)           
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ОБЈАШЊЕЊЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ШУМ-13 

Извештај се подноси трогодишње и попуњава се у два примерка, од којих један остаје извештајној јединици, а други се 
доставља надлежном статистичком органу. 

За државне шуме извештај попуњавају: јавно предузеће за газдовање шумама "Србија шуме" и ,,Војводина шуме'' као и јавна 
предузећее националних паркова и привредна друштва чији је Република Србија  односно аутономна покрајина. Такође извештаје 
подносе и јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач јединица локалне самоуправе, и јединице у саставу других 
предузећа и која се баве делатностима из области шумарства. 

За приватне шуме извештај попуњава јавно предузеће за газдовање шумама "Србија шуме" и ,,Војводина шуме'' као и јавна 
предузећа националних паркова и јавна преузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.  

Адресни подаци се уписују према регистру организација и територија Републике Србије и одговарајућим кодексима, односно 
адресарима. 

Извештај састављају извештајне јединице за сваку територију скупштине општине, за свако шумско-привредно подручје и 
сваку категорију власништва на посебном обрасцу - упитнику. 

Табела 1. 

У колону 1. уносе се подаци из извештаја ШУМ-13 из претходног трогодишњег периода, који се односе на колону 10 

У колону 2. и колону 3. уносе се резултати добијени предвиђеним збрајањем наведеним у заглављу. 

У колону 4. уносе се површине равномерно обрасле природним подмлатком  

У колону 5. уносе се површине култура подигнуте вештачким путем на класичан начин (сетвом семена или садњом садница) 
код којих је успех пошумљавања од 30%. 

Напомена: У извештај за 2017. годину треба уписати све површине култура подигнутих вештачким путем на класичан начин, 
без обзира на старост употребљених садница, за период од 01.01.2015. године до 31.12.2017. године, код којих је на трогодишњем 
нивоу успех пошумљавања преко 30%. 

У колону 6. уносе се површине култура подигнутих вештачким путем, плантажно од селекционисаног садног материјала – 
клонови и култура топола и осталих лишћара, као и саднице квалитетних четинара брзог раста код којих је успех пошумљавања већи 
од 30%. 

Напомена: У извештај за 2017. годину треба уписати све површине култура подигнуте вештачким путем – плантажно, за период 
од 01.01.2015. године до 31.12.2017. године без обзира на старост употребљеног материјала код којих је успех пошумљавања на 
трогодишњем нивоу преко 30%. 

У колону 7. уноси се повећање површине шума које настаје као последица ревизије извршене процене или примера површине 
под шумом. 

У колону 8. уноси се површина шуме коју је извештајна јединица преузела од других физичких и правних лица после сређивања 
имовинско-правних односа, као и површина шума преузете од друге организације, скупштине општине или откупљене од 
индивидуалних газдинстава. 

Табела 2. 

У колону 1. и колону 2. уносе се резултати добијени предвиђеним збрајањима наведеним у заглављу. 

У колону 3. уносе се површине на којима је извршена чиста сеча и сеча багрема "котличењем", где исте представљају начин 
обнављања изданачких (ниских) шума. 

У колону 4. се уносе површине које су смањене дејством пожара. 

У колону 5. уноси се површина на којој је извршено крчење - чиста сеча са вађењем пањева - без обзира да ли је за крчење 
издата дозвола надлежног органа или није. 

У колону 6. уносе се површине на којима је услед напада инсеката или појаве биљне болести шума морала бити посечена 
чистом сечом. 

У колону 7. уноси се површина на којој је, услед дејства: ветра, снега, поплаве, усова и сл. морала бити извршена чиста сеча. 

У колону 8. уноси се смањење површине шума које настаје као последица ревизије извршене процене или премера површине 
под шумом. 

У колону 9. уноси се површина шуме коју је извештајна јединица уступила другим физичким или правним лицима после 
сређивања имовинско-правних односа, као и површина продата или уступљена другим организацијама или скупштини општине. 

У колону 10. уноси се површина шума која се добије кад се површина шума на почетку године (колона 3) повећа за укупно 
повећану површину шума (колона 4) и смањи за укупно смањену површину шума (колона 10). 

 
 

 Напомена: 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2018. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
  

(М.П.) 
  

    
(име и презиме)  (име и презиме) 

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


