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ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ О ИСКОРИШЋАВАЊУ ПРИВАТНИХ ШУМА 

 

У 2017. години  
 

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. Врста предузећа – облик удруживања  ...............................................           
 

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

6. Општина  Насеље(место)            
 

 Улица и кућни број  Телефон            
 

7. Делатност            

 
Табела 1. Посечена  запремина дрвета по извршиоцима  сече  (у шуми и изван шуме)                у бруто m3

 

Ред. 
бројj 

    Свега  
(2+3) 

Лишћара Четинара  

a b 1 2 3  

01 Укупно (02+03+04) i (05+09+13+17) 01 29     

02 
Industrijsko i tehni~ko drvo 
(06+10+14+18)  

55 
    

03 - ogrevno drvo (07+11+15+19) 02 29     

04 - otpadak (08+12+16+20)  55     

05 [umarske organizacije (06+07+08) 03 29     

06 - industrijsko i tehni~ko drvo  55     

07 - ogrevno drvo 04 29     

08 - otpadak  55     

09 Drvna industrija (10+11+12) 05 29     

10 Industrijsko i tehni~ko drvo  55     

11 - ogrevno drvo 06 29     

12 - otpadak  55     

13 Ostale organizacije (14+15+16) 07 29     

14 - industrijsko i tehni~ko drvo  55     

15 - ogrevno drvo 08 29     

16 - otpadak  55     

17 Gra|ani (18+19+20) 09 29     

18 - industrijsko i tehni~ko drvo  55     

19 - ogrevno drvo 10 29     

20 - otpadak  55     

 

Табела 2. Посечена  запремина дрвета изван шума     у бруто  m3
 

Red. 
broj 

    
Svega  
(2+3) 

Li{}ara ^etinara  

a b 1 2 3  

01 U k u p n o 01 29     

02 Od toga industrijsko i tehni~ko drvo  55     



Табела 3. Посечена  запремина дрвета у шуми по врсти сече и типу шуме                                              у бруто  m3 

Red. 
broj 

 

Ukupno 
(2+4)= 

(5+6+7+8) 

VRSTA SE^E TIP [UME  

 Redovne se~e 
Vanre-

dne 
se~e 

Visoke {ume Izda- 
na~ke  
{ume 

(niske) 

Ostale 
katego-

rije 
{uma  

 

 svega 

od "Svega"  
dolazi na 
prorede i 
~i{}ewe 

razno-
dobne 

jedno-
dobne 

 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8  

01 Ukupno (02+15) 1 2 29         
 

02 ^iste sastojine (03+09) 1 3           

03 Li{}ara (04+05+06+07+08) 1 4           

04 Bukve 1 5           

05 Hrasta 1 6           

06 Ostalih tvrdih 1 7           

07 Topola 1 8           

08 Ostalih mekih 1 9           

09 ^etinara (10+11+12+13+14) 2 0           

10 Smr~e 2 1           

11 Jele 2 2           

12 Crnog bora 2 3           

13 Belog bora 2 4           

14 Ostalih 2 5           

15 Me{ovite sastojine (16+25+31) 2 6           

16 
Li{}ara 
(17+18+19+20+21+22+23+24) 

2 7 
         

 

17 Bukve - bukve 2 8          
 

18 - hrasta - hrasta 2 9          
 

19 - ostalih ostalih 3 0           

20 Bukve - bukve 3 1          
 

21 - ostalih ostalih 3 2           

22 Hrasta - hrasta 3 3          
 

23 - ostalih ostalih 3 4           

24 Ostalih 3 5           

25 ^etinara (26+27+28+29+30) 3 6           

26 Smr~e - smr~e 3 7          
 

27 - jele jele 3 8           

28 Crnog bora - crnog bora 3 9          
 

29 - belog bora belog bora 4 0           

30 Ostalih 4 1           

31 
Li{}ara-~etinara 
(32+33+34+35+36+37+38+39) 

3 1 
         

 

32 Bukve - bukve 4 3          
 

33 - smr~e - smr~e 4 4          
 

34 - jele jele 4 5          
 

35 Crnog bora - crnog bora 4 6          
 

36 - belog bora - belog bora 4 7          
 

37 - hrasta hrasta 4 8          
 

38 Ostalih li{}ara 4 9          
 

39  ~etinara 5 0 29         
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ОБЈАШЊЕЊЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА  
 

Извештај се подноси годишње. 
Извештај подносе јавна предузећа за газдовање шумама ,,Србија шуме'' и Војводина шуме',' јавна преузећа 

националних паркова као и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.    
За сваку територију скупштине општине попуњава се посебан образац – упитник.  

Обрачун посечене дрвне запремине врши се на основу података из књига дознака. За шуме у којима се врши чиста сеча, 
подаци о посеченој дрвној запремини уносе се из табеларног дела  ,,Плана искоришћавања шума'', посебне основе за газдовање 
шумама, уређајног елабората, привредне основе и сличних планова који садрже податке о запремини дрвета мереног у дубећем 
стању (на пању).  

1. Посечена  запремина дрвета по извршиоцима сече (у шуми и изван шуме) 
"Шумарске организације" су организације и органи којима су шуме предате на управу и газдовање, а које у тим 

шумама врше сечу.  
"Дрвна индустрија"  обухвата организације индустрије  за прераду дрвета,  које нису интегрисане са шумарством,  а врше 

сечу у шумама.  

"Остале организације" су организације којима сеча дрвета није главна делатност, већ исту врше повремено за 
подмирење својих потреба. 

"Грађани"  су  индивидуални  произвођачи  који  врше  сечу  дрветау  сопственим  шумама  на  које  постоји  постоји  право 
својине.  

"Индустријско дрво"  има  повољна  физичка  и  хемијска  својства,  а  намењено  је  за  механичку  или  хемијску  прераду.    У 
индустријско дрво спадају: трупци, дрво за дрвене плоче, остало дрво за механичку прераду, затим целулозно дрво, дрво за суву 
дестилацију и борови и пањеви. 

"Техничко дрво" има повољна физичка својства те је наењено за разне техничке сврхе. У техничко дрво спадају: рудничко 
дрво,  стубови  за  електроводове,  телеграфске  и  телефонске  водове,  ситно  техничко  дрво,  остало  обло  дрво,  прагови  и  остало 
тесано и цепано дрво.  

"Огрево дрво", је дрво намењено за огрев или за производњу дрвеног угља. 
"Отпадак" обухвата све делове дрвета које остаје у шуми неискоришћени приликом сече (пањевина, ситна 

грањевина гуле, трулеж и слично). 
2. Посечена   запремина дрвета изван шуме 
"Изван шуме" посеченаа запремина дрвета обухвата укупну запремину индустријског и техничког дрвета 

појединачних стабала посечених на чистинама на земљишту у приватном власништву.  
3. Посечена  запремина дрвета у шуми по врсти сече и типу шуме 
"Редовна сеча" се врши по претходно одобреном плану. 
"Ванредна сеча" није планом предвиђена; врши се од случаја до случаја, према потреби која није могла бити 

предвиђена (ветроломи, снеголоми, ветроизвале, снегоизвале, напад инсеката, биљне болести и сл. Овде се исказује и 
бесправно посечена запремина дрвета, без обзира да ли је посечено дрво извежено из шуме или није. 

"Високе разнодобне шуме"  су  настале  претежно  из  семена,  у  којима  се  обнова  и  сеча  врше  непрестано  на  целој 
површини, па су им стабла различите висине и старости измешане појединачно или у групама.  

"Високе једнодобне шуме" су шуме настале претежно из семена, као и вештачки подигнуте шуме у којима су 
стабла приближно једнаке висине и старости. Настају после оплодних сеча, када се стабла посеку у неколико наврата, 
обично у периоду од 20 година.  

"Прореда и чишћење" су редовне сече неге које се спроводе у високим једнодобним и изадачким (ниским) 
шумама у мањим или већим временским размацимаса циљем да се обезбеди развој квалитетно најбољих стабала.  

"Изданачке (ниске) шуме" су шуме вегетативног порекла настале претежно из изданака из пања. 
"Остале категорије шума" сачињавају шикаре, макије, шибљаци и лисничке шуме 
"Шикаре" су деградиране изданачке шуме малог раста и кржаљавог дрвећа које служи већином за пашу и брст 

стоке. 
"Макије" су зимзелене изданачке шуме настале потискивањем стабала црнике у средоземном климатском 

подручју наше земље.  
"Шибљациi"су деградиране изданачке шуме у којима преовлађују грмови.  
"Лисничке шуме" су шуме које првенствено служе за кресање лисника у циљу добијања хране за стоку. 
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