
Деловен субјект-назив
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Табела 1. Исечена бруто-дрвна маса (во шума и вон шума)
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Табела 2. Исечена бруто-дрвна маса вон шума м3
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Образец ШУМ.23

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

ЗА СЕЧА НА ДРВА ВО ПРИВАТНИТЕ ШУМИ ВО 2021 ГОДИНА
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

1

ИглолисниЛистопадниВкупно (2+3)

м3

ИглолисниЛистопадни

2

Вкупно (2+3)

21

Од „Вкупното“ 
техничко дрво

б

Вкупно (2+3+4) 

Техничко дрво 

Огревно дрво 

Отпадок 

б

Вкупно

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

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).



a

1

2

3

4    Бука

5    Дабови (сите)

6    Други тврди

7    Топола

8    Други меки

9

10    Смрча

11    Ела

12

13

14    Други

15

16

17

Потрошено време за пополнување на извештајот мин.

(М.П.)

м3Табела 3. Исечена бруто-дрвна маса во шумите по категории и по видови сечи 
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ОБЈАСНУВАЊЕ И УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

Извештајот се пополнува годишно.
Во приватните шуми сечата на дрвата во шумите ја вршат самите сопственици на шумите, а извештајот го
пополнуваат подружниците на ЈП „Национални шуми“.

Пресметката на исечената дрвна маса се врши врз основа на податоците од книгите за дознака. За шумите во кои
се врши чиста сеча, податоци за исечената дрвна маса се внесуваат од табеларниот дел „План за искористување на
шумите“, шумско-стопански основи, елаборат за уредување, стопански основи и слични планови што содржат
податоци за дрвната маса во стоечка состојба (на пенушка).
1. Исечена бруто-дрвна маса во шума и вон шума 

„Техничко дрво“ има поволни физички и хемиски особини и е наменето за разни технички цели. Во техничко дрво
спаѓаат: рудничко дрво, столбови за електроводи и ТТ, ситно техничко дрво, друго обло дрво, прагови, друго
делкано и цепено дрво.
„Огревно дрво“ е дрво наменето за огрев или за производство на дрвен ќумур.

„Отпадок“ ги опфаќа сите делови на дрвото што остануваат во шумата при сечењето (пенушки, ситни гранки,
трулежи и слично).

2. Исечена бруто-дрвна маса вон шума

Исечено дрво „вон шума“ ја опфаќа вкупната дрвна маса на техничкото дрво од стеблата исечени на површините
помали од 5 ари и од стебла на меѓи и во дрвореди на земјиштето во приватна сопственост.

3. Исечена бруто-дрвна маса во шума по категории и по видови сечи. 

„Редовна сеча“ се врши според претходно одобрен план.

„Вонредна сеча“ не е предвидена со план. Се врши од случај до случај, според потреба која не може претходно да
се предвиди (големи ветришта и снегови, напаѓање од инсекти, растителни болести и сл.). Овде се искажува и
бесправно исечената дрвна маса, без оглед дали бесправно исеченото дрво е извезено од шумата или не е.

„Високи шуми“ се шуми кои настанале од семено потекло, но тука можат да се вклучат и шумските дрвја кои
настанале со вегетативно размножување, на пример, топола. Тука се вклучуваат и насади кои се во процес на
трансформација во високи шуми.
„Прореди и чистење“ се редовни сечи заради нега што се спроведуваат во високите еднодобни и фидански
(ниски) шуми во помали или поголеми растојанија со цел да се обезбеди развој на најквалитетните стебла.

„Фидански (ниски) шуми“се шуми што имаат вегетативно потекло, настанати претежно од фиданки од пенушката.

„Во други категории на шуми“ спаѓаат: грмушки, макии и честари. 

„Грмушки“ се деградирани фидански шуми со мал раст и закржлавени дрвја што повеќе служат за пасење и
брстење на добитокот.

„Макии“ се зимзелени фидански шуми настанати со потиснување на стеблата на црникот во средоземното
климатско подрачје на нашата земја.

„Честари“ се деградирани фидански шуми во кои преовладуваат грмушки.
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