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МЕСЕЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ  
о производњи шумских сортимената 

 
За месец _______________ 2018. године 

 

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. Назив (фирма)                             

                                  

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

          
                                  

2. Матични број јединственог регистра                      (12) 
                                  

 Редни број јединице у саставу                       (16) 
                                  

3. Врста предузећа - задруге                      (18) 
                                  

4. Облик својине                            (19) 
                                  

5. Општина       Насеље (место)                  (24) 
                                  

6. Делатност                             (30) 
                                  

7. Врста упитника                            (31) 
                                  

8. Редни број упитника у оквиру Републике/АП                   (34) 
                                  

9. Месец снимања                           (36) 
                                  

10. Година снимања                           (38) 
 

 
Таб 1. Производња, продаја и залихе шумских сортимената из државних шума                                у m3 

Број 
реда  

Назив производа 

Производња Продаја 
Залихе на крају 

извештајног месеца 

у 
извештајном 

месецу 

од почетка 
године до 
краја 

извештајног 
месеца 

у 
извештајном 

месецу 

од почетка 
године до 
краја 

извештајног 
месеца 

код пања и 
на 

привременом 
стоваришту 

на главном 
стоваришту 

а б 1 А 2 Б 3 4 
01 УКУПНО (02+30+45+48)       

02 ИНДУСТРИЈСКО ДРВО 
(03+11+16+19+22+27+28+29) 

      

03 Трупци за резање 
(04+05+06+07+08+09+10) 

      

04 Букве       

05 Храста       

06 Осталих тврдих лишћара       

07 Тополе       

08 Осталих меких лишћара       

09 Смрече и јеле       

10 Осталих четинара       
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Таб 1. Производња, продаја и залихе шумских сортимената из државних шума  (наставак)            у m3 

Број 
реда  

Назив производа 

Производња Продаја 
Залихе на крају 

извештајног месеца 

у 
извештајном 

месецу 

од почетка 
године до 
краја 

извештајног 
месеца 

у 
извештајном 

месецу 

од почетка 
године до 
краја 

извештајног 
месеца 

код пања и 
на 

привременом 
стоваришту 

на главном 
стоваришту 

а б 1 А 2 Б 3 4 
11 Трупци за фурнир и љуштење 

(12+13+14+15) 
      

12 Букве       

13 Храста       

14 Тополе       

15 Остали       

16 Дрво за дрвене плоче (17+18)       

17 Лишћара       

18 Четинара       

19 Остало дрво за механичку 
прераду (20+21) 

      

20 Лишћара       

21 Четинара       

22 Целулозно дрво 
(23 + 24 + 25 + 26) 

      

23 Букве       

24 Тополе       

25 Осталих лишћара       

26 Четинара       

27 Танинско дрво       

28 Дрво за суву дестилацију       

29 Борови пањеви       

30 Техничко дрво                                
(31+34+37+ +40 + 43+ 44) 

      

31 Рудничко дрво (32+ 33)       

32 Лишћара       

33 Четинара       

34 Стубови за електроводе и ТТ          
(35 + 36) 

      

35 Лишћара       

36 Четинара       

37 Ситно техничко дрво 
(38 + 39) 

      

36 Лишћара       

39 четинара       

40 Остало обло дрво (41+42)       

41 Лишћара       

42 Четинара       

43 Прагови       

44 Остало тесано и цепано дрво       

45 ОГРЕВНО ДРВО (46+47)       

46 Лишћара       

47 Четинара       

48 ДРВО ЗА ДРВЕНИ УГАЉ       

 
Напомена:   1 prm целулозног дрвета — о,75m3, 1 prm танинског дрвета - Q,B0m3.  
                  1 prm огревног н осталог просторног дрвета = 0,65m3.  
                  1 тона дрвеног угља = 6,5m3 дрвета за дрвени угаљ. 
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Таб. 2. Укупно посечена бруто дрвна запремина од јануара до краја године 
употребљена за производњу шумских сортимената у Таб. 1. (наставак)                                       

      у m3 
 

Број 
реда 

УКУПНО (01 + 06) 
Свега             

(02+ 03+ 04+05) 

Лишћари 

буква храст топола остали лишћари 

а 6 1 2 3 4 5 

49 УКУПНО      

 
 
Таб. 2. Укупно посечена бруто дрвна запремина  од јануара до краја године  
            употребљена за производњу шумских сортимената у Таб. 1  
                                                                       у m3  

Број 
реда 

СВЕГА (07 + 08+09) 
Четинара 

смрча и јела црни и бели бор остали четинари 

а б 1 2 3 

 СВЕГА    

 
 

Таб. 3. Радници у области шумарства 

Број 
реда 

 Укупно      
запослено 
особље 

последњег 
дана у      
месецу 

Запоспено особље на: Од укупно залосленог особља у колони долази на: 

неодређено 
радно време 

одређено 
радно време 

стручне КВ и 
ВКВ раднике 

шумарске 
инжењере 

шумарске 
техничаре 

администра-
тивни, 

помоћни и 
други 

радници 

а б 1 2 3 4 5 6 7 

50 УКУПНО (51 +54)        

51 ШУМАРСТВО (52 + 53)        

52 ПОДИЗАЊЕ И ГАЈЕЊЕ ШУМА         

53 ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА        

54 ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ        

Напомена:  

ПОДАЦИ У КОЛОНАМА 1, 2 и 3 достављају се месечно, а подаци у колонама 4, 5, 6 и 7 достављају се само за последњи 
месец - ДЕЦЕМБАР, кумулативно, за целу годину. 
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Објашњење и упутство за попуњавање извештаја ШУМ-22 

 

Извештај се подноси месечно. 

Извештаје достављају 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.  

1. Производња, продаја и залихе шумскнх сортимената из државких шума 

У одговарајуће колоне уносе се подаци о производњи, продаји и залихама шумских сортимената у извештајном 
месецу и кумулативно од почетка године. 

"Залихе на крају извештајног месеца" се исказују посебно код пања и на привременом стоваришту. а посебно на 
главном стоваришту. 

Подаци се исказују на основу премера шумских сортимената. 

2. Посечена бруто дрвна запремина од јануара до краја године 

Подаци о посеченој дрвној запремини уносе се на основу података о извештајној дознаци. За шуме у којима се 
врши чиста сеча, где се по правилу не врши дознака стабала, подаци о посеченој дрвној запремини уносе се из 
табеларног дела "Плана искоришћавања шума", посебне основе за газдовање шумама, извођачког плана и сличних 
планова који садрже податке о тоталној запремини дрвета мереној у дубећем стању. 

3.  Радници у области шумарства 

Подаци о радницима у предузећу, попуњавају се на основу законски прописане евиденције која се води у  
предузећу.  

 

 

 
 

 Напомена: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Датум  ________________ 2018. 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 


