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Населено место 
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Дејност според НКД, рев. 2.
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(единицата во состав, локалната единица, го впишува целосниот назив на субјектот во чиј состав е, како и својот)

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ШУМИТЕ

за ____________тримесечје од 2023 година

(Пополнува статистика)

Податоците се искажуваат без данокот на додадена вредност

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

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).

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

a б в

1
Трупци од иглолисни 
(2+3+4) м3

2 Бор, сите видови м3

3 Ела, смрча и дуглазија м3

4 Други видови иглолисни м3

5
Рудничко дрво од иглолисни
(6+7+8) м3

6 Бор, сите видови м3

7 Ела, смрча и дуглазија м3

8 Други видови иглолисни м3

9
Друго долго дрво од иглолисни
(10+11+12) м3

10 Бор, сите видови м3

11 Ела, смрча и дуглазија м3

12 Други видови иглолисни м3

1 2 3

Табела 1. Производство и продажба на шумски сортименти во извештајното тримесечје         

Ред.
Број

Назив на производи
Продажба во 

извештајното тримесечје

Производство во 
извештајното 

тримесечје

Количество на залиха 
на крајот на 

извештајното 
тримесечје

Едини-
ца 

мерка
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a б в

13 Просторно дрво од иглолисни (14+15+16) м3

14 Бор, сите видови м3

15 Ела, смрча и дуглазија м3

16 Други видови иглолисни м3

17
Трупци од листопадни 
(18+19+20+21) м3

18 Даб сите видови м3

19 Бука м3

20 Топола м3

21 Други видови листопадни м3

22 Рудничко дрво од листопадни (23+24+25) м3

23 Даб, сите видови м3

24 Бука м3

25 Други видови листопадни м3

26
Друго долго дрво од листопадни 
(27+28+29+30+31) м3

27 Даб, сите видови м3

28 Јасен м3

29 Бука м3

30 Топола м3

31 Други видови листопадни м3

32
Просторно дрво од листопадни 
(33+34+35+36)

33 Даб, сите видови м3

34 Бука м3

35 Топола м3

36 Други видови листопадни м3

37 Огревно дрво од иглолиснии (38+39+40) м3

38 Ела, смрча и дуглазија м3

39 Бор, сите видови м3

40 Други видови од иглолисни м3

41
Огревно дрво од листопадни 
(42+43+44+45) м3

42 Даб, сите видови м3

43 Бука м3

44 Топола м3

45 Други видови листопадни м3

46
Друго грубо обработено дрво, цепеници, 
дрвени столбови и колци м3

2

Табела 1. Производство и продажба на шумски сортименти во извештајното тримесечје (продолжение)        
Количество на залиха 

на крајот на 
извештајното 

тримесечје

Продажба во 
извештајното тримесечје

1 3

Ред.
број

Назив на производи
Едини-

ца 
мерка

Производство во 
извештајното 

тримесечје
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Табела 2. Вкупно исечена дрвна маса по видиви дрвја во извештајното тримесечје, м3 

1

2    вкупно (3+4+5+6)

3    даб сите видови

4    бука

5    тополи

6    други листопадни

7    вкупно (8+9+10)

8    смрча и ела

9    црн и бел бор

10    други видови

   иглолисни

   листопадни

Вкупно исечена дрвна маса (2+7)

1 Вкупно потрошено (редови 2+3+4)

2 Мали алати (рачни пили и сл.)

3 Останат шумарски материјал 1)

4 Одржување и поправки 2)

2)Машини, возила и друга опрема, од трети лица.

Табела 3. Вредност на потрошениот материјал за одржување и поправка во извештајното тримесечје, илјади денари 

1)Вредност на потрошени готови производи, резервни делови и останати шумски материјали што се потрошени во целост во шумарството.

Табела 4. Вредност на извршените услуги во шумарството во извештајното тримесечје, илјади денари 

1 Вкупна вредност на услугите (ред 2+3)

2 Вкупна вредност на шумарските услугите1) (ред а+б)

а Услуги за одгледување на шумските дрвја 

б Услуги во шумарството и сеча на дрвја, врз основа на договор2)

3 Нешумарски услуги

1)Производи во шумарството и сеча на дрва, како и услугите врзани со нив (туркање, влечење на дрвата и превоз внатре во шумата).
2)Работи што вообичаено ги изведуваат шумските претпријатија, на пр., пилење дрва, нови пошумувања и конверзија во шумите врз основа на 
договор и друго. 

Ред.
број

Вкупно мажи Жени

1 2 3

1 Вкупно вработени (2+3+4)

2 Непосредно во шумарското производство

3 Раководни, стручни и административни работи

4 Вработени во нешумарските дејности

Табела 6. Сезонски работници ангажрани во тековното тримесечје

Ред 
број

Вкупно Мажи Жени

1 2 3

1

2

Табела 5. Број на вработени на крајот на извештајното тримесечје

Назив

Назив

Број на работници

Број на работни денови
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Ред.
број

Вкупно мажи Жени

1 2 3

1 Вкупно вработени (2+3+4)

2 Непосредно во шумарското производство

3 Раководни, стручни и административни работи

4 Вработени во нешумарските дејности

Табела 6. Сезонски работници ангажрани во тековното тримесечје

Ред 
број

Вкупно Мажи Жени

1 2 3

1

2

Табела 5. Број на вработени на крајот на извештајното тримесечје

Назив

Назив

Број на работници

Број на работни денови

Извештајот се пополнува само за државните шуми.

Забелешка:

Потрошено време за пополнување на извештајот мин.

2023 година

(M.П)Извештајот го подготвил Раководител

На ден

ОПШТИ УПАТСТВА

Извештајни единици се сите подружници на ЈП „Национални шуми“ и националните паркови кои вршат
производство на шумски сортименти, без оглед дали стопанисувањето со шуми им е основна дејност или не е.

Извештајот се доставува до Државниот завод за статистика тримесечно и тоа за првото тримесечје (јануари-март)
најдоцна до 15 април; за второто тримесечје (април-јуни) најдоцна до 15 јули; за третото тримесечје (јули-септември)
најдоцна до 15 октомври и за четвртото тримесечје (октомври-декември) најдоцна до 15 јануари.

Извештајните единици се должни пополнетиот извештај Шум.22 да го достават во рокот што го одредува Државниот
завод за статистика. 
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