
Деловен субјект-назив

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) 

Реден број на единицата во состав (локалната единица) 

Општина  

Населено место

Улица куќен број

Телефон

Е - пошта

Дејност според НКД, рев. 2         

ЗА ПОВРШИНА НА ШУМИТЕ ВО 2022 ГОДИНА
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

(единицата во состав (локалната единица) го впишува целосниот назив на субјектот во чиј состав е како и својот)

Образец ШУМ.13

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, 
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник 
на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 

83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички 

истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник 
на Република Македонија" бр.22/18, 224/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).
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хектари

Видови насади Површина 

1
вкупно 

високостеблести
нискостеблести
високостеблести

    нискостеблести
високостеблести

    нискостеблести
високостеблести

    нискостеблести
високостеблести

    нискостеблести
високостеблести

    нискостеблести
8
9   Шума под смрча

10   Шума под ела 
11   Шума под црн бор 
12   Шума под бел бор
13   Шума под молика
14   Шума под други иглолисни
15
16   Мешовити листопадни 
17   Мешовити листопадни со иглолисни
18   Мешовити иглолисни со листопадни
19   Мешовити иглолисни 
20
21   Шикари
22   Честаци
23   Макии 
24   Псевдомакии
25

26

27

28

29

Табела 1. Површина на шумите 

 3. Неплодно земјиште (шумски патишта, 
водотеци, канали, мочуришта, крш, чакал)
 Вкупно (1+2+3)

4

5

6

7

    в) Мешовити насади

    г) Деградирани шуми

 2. Останато шумско земјиште (а+б)

 1. Шуми вкупно (а+б+в+г)

    а) Листопадни насади

     б) Иглолисни насади

  Шума под костен 

  Шума под други тврди листопадни 

    б)  Необраснато непроизводно земјиште 
(просеки, камењари, пруги, стоваришта) 

2

  Шума под други меки листопадни 

  Шума под бука         3

  Шума под даб                        

    а) Необраснато производно земјиште (голини, 
благи камењари и слично) 

Табела 2. Вештачки подигнати состоини (култури и плантажи), хектари

ВКУПНО (1+2)

  1. Култури (а+б)

      а)   Листопадни видови

      б)   Иглолисни видови

  2. Плантажи (а+б)

      а)  Топола

      б)  Врба 
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Табела 4. Дрвна маса (состојба 31 декември 2022 година)

Дрвна маса, м3 Површина, ха
Дрвна маса/

површина, м3/ха
1 ВКУПНО  (2+3+4+5)

2 Листопадни видови

3 Иглолисни видови 

4 Мешовити шуми

5 Деградирани шуми

Табела 5. Годишен прираст (1 јануари - 31 декември 2022 година)

Годишен прираст, м3 Површина, ха
Годишен прираст / 

површина, м3/ха
1 ВКУПНО (2+3+4+5)

2 Листопадни видови

3 Иглолисни видови 

4 Мешовити шуми

5 Деградирани шуми

Потрошено време за пополнување на извештајот     I__I__I__I  мин.

Табела 3. Шуми според намената (земјиште обраснато со шума), хектари

ВКУПНО  (1+2+3)

1. Стопански шуми

2. Заштитни шуми

3. Шуми со посебна намена (а+б+в)

   а) Шуми за производство на шумско семе 

   б) Заштитени подрачја 

           национални паркови 

           шумски и ловни резервати 

           парк-шуми и излетишта 

           спомен-шуми 

           други заштитени подрачја 

   в) Шуми за потребите на науката, наставата и одбраната

(М.П.)

Забелешка:

Податоците ги пополнил Раководител 

На ден _____________ 2023 година



4

Извештајот се поднесува годишно.

Шумско земјиште е земјиште на кое има шума или кое поради своите природни својства е најповолно за
одгледување шума, како и земјиште на кое се наоѓаат објекти наменети за стопанисување со шумите.

Под вештачки подигнати култури се подразбира класичен начин (со сеење семе или садење садници), стари три
години и кај кои успехот на пошумувањето утврден на крајот на годината за која се поднесува извештај изнесува
над 30 %.

За државните шуми извештајот го пополнуваат сите подружници на ЈП „Национални шуми“ и националните
паркови на кои шумите им се дадени на управување и стопанисување, без оглед дали стопанисувањето со шумите
им е основна дејност или не.

За приватните шуми извештајот го пополнуваат подружниците за шумарство на ЈП „Национални шуми“. 

Извештајот го пополнуваат извештајните единици за територијата на својата општина, и тоа на посебен образец за
секоја категорија на сопственост.

ОБЈАСНУВАЊЕ И УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

Шума претставува шумски екосистем што постои на шумско земјиште обраснато со шумски видови дрвја и
грмушки, голини непосредно до шумата, како и други голини и ливади внатре во шумата, шумски расадници,
шумски патишта, семенски плантажи, противпожарни просеки во шума, ветрозаштитни појаси на површина
поголема од два ари, како и шуми во заштитените подрачја.

Дрвна маса го опфаќа волуменот на сите живи стебла, мерени во дијаметарот на градна височина (1,3м), изразено
во м3 на одредена површина.   
Насад е дел од шума што според видовите дрва, структурата, начинот и формата на одгледување се разликува од
својата околина и бара посебни одгледувачки мерки.

Деградирана шума е шума што во значителна мера ги загубила квалитетот и способноста за прираст поради
неповолно влијание на биотски, абиотски и антропогени фактори.

Под плантажно подигнати култури се подразбираат културите добиени од селекциониран материјал од тополи,
односно садници од квалитетни иглолисни видови со брз раст и со употреба на современи агротехнички мерки,
стари две години. 

Стопански шуми првенствено се користат за трајно производство на дрвни сортименти и други шумски производи
и услуги.
Заштитни шуми првенствено се користат за заштита на земјиштето, водата, населбите, инфраструктурните системи
и други објекти и останатиот имот.
Шуми со посебна намена може да бидат определени како: шумски и ловни резервати, парк-шуми, спомен-шуми,
шуми за производство на шумско семе, излетишта и шуми за потребите на науката, наставата и одбраната.
Шуми за потребите на науката и наставата се определуваат заради едукација на стручни лица од областа на
шумарството и за научно-истражувачки цели.


