
Деловен субјект - назив

Единствен матичен број на субјект (ЕМБС)

Реден број на единицата во состав (локалната единица) 

Општина  

Населено место

Улица куќен број  

Телефон

Е - пошта

Дејност според НКД Рев. 2

Образец ШУМ.51

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

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ШТЕТИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ
во 2021 година

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).



  Штети во шума

Вкупно Приземни Високи
Штети од 
инсекти

Штети од 
растителни 

болести

Елементарни 
непогоди

Штети од 
животни

Бесправна 
сеча

Други штети

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВКУПНО (2+8+13+14+15)

2
Чисти насади од 
листопадни

3 Бука

4 Даб (сите видови)

5 Други тврди листопадни

6 Топола

7 Други меки листопадни

8 Чисти насади од иглолисни 

9 Смрча

10 Ела

11 Црн и бел бор

12 Други иглолисни

13
Мешовити насади од 
листопадни

14
Мешовити насади од 
иглолисни

15
Мешовити насади од 
листопадни и иглолисни

Ре
де

н 
бр

ој

Типови на шуми

Штети од човек, м3Причина за штета, м3Пожари, ха
Опожарена 
дрвна маса, 

м3

Износ на 
штета во 
денари
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Табела 2. Средства за заштита на шумите

Ред. 
број

1

2

3

4 Други средства за  заштита на шумите

Табела 3. Причина за настанатиот пожар

Од невнимание или негрижа

а б

1 Број на пожари

2 Површина во хектари

Потрошено време за пополнување на извештајот        I__I__I__I       мин.

На ден ____________2022 година

(М.П.)

Извештајот се пополнува годишно.

Извештај составуваат извештајните единици за секоја територија на општината на посебен образец- прашалник.
1. Штети во шума

„Висок пожар“ ги зафаќа и круните на стеблата, лесно се пренесува и тешко се гаси.
Податоците се однесуваат само за штетите што настанале во текот на годината за која се поднесува извештајот.
 Причина за штетите 

2. Средства за заштита на шумите

3. Причина за настанатиот пожар 
Се внесуваат оние причини за настанатиот пожар кои се утврдени до времето на поднесување на извештајот.

Извештајот го поднесуваат шумските стопанства, т.е. подружниците на ЈП „Национални шуми“ на кои шумите им се
дадени на управување и  стопанисување и националните паркови, без разлика на нивната основна дејност.  

„Приземен пожар“ го зафаќа покривот на тлото, хумусот, лисјата, четини, мовта, тревата, пенушките на дрвјата и
друго, ги оштетува долните делови на стеблата и може да предизвика нивно сушење.

Се внесуваат оние причини за настанатите штети кои се утврдуваат до времето на поднесување на извештајот како
што се штетите од: инсекти, растителни болести, елементарни непогоди, штети од животни и штети од човек.

Се впишуваат вкупно потрошените количества на средства за заштита на шумите според типот на средствата:
инсектициди, хербициди, фунгициди и други средства за заштита на шумите.

ОБЈАСНУВАЊЕ И УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 

Фунгициди

Хербициди

Инсектициди

Ред.
 број

Раководител Податоците ги пополнил

 Забелешка

Вредност, денариКоличество, кг

Непозната 
причина

палење на 
земјодел-

ски отпадоци

Вкупно
друго

5 6

Природни 
причини
 - гром - туристи

Намерно 
палење

71 2 3 4
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