
 

ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ” ПЕТРОВАРАДИН  
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО _________________ 
ШУМСКА УПРАВА ______________________ 
 
Број: 
Датум: 
 
 

З А П И С Н И К  
о техничком пријему радова на коришћењу шума - сопствена режија 

 
 

ГЈ ___________________________ одељење __________ 
 

Технички пријем радова извршила је дана ______________200 ___. године Комисија у саставу: 
 
1. _______________________________, председник 
2. _______________________________, члан 
3. _______________________________, члан. 

 
Извођачки пројекат радова у шумарству сачинио/ла је  
____________________________________________________ (име и презиме и стручна спрема). 
 
За реализацију Извођачког пројекта задужен је 
____________________________________________________ (име и презиме и стручна спрема). 
 
Дознаку стабала за сечу извршио/ла је ____________________________________.  
       (име и презиме и стручна спрема) 

 
Обележавање стабала за сечу извршено је дозначним жигом број _______________. 
 
Контролу обављене дознаке стабала за сечу извршио је __________________________________, 
дипл. инж. шумарства са оценом _____________.               (име и презиме) 
 
Радови на коришћењу шума у овом одељењу извршени су у сопственој режији у периоду од 
___________________ до _______________ (дан, месец и година). 
 
У записнику обавезно описати следеће: 
 

• Да ли су посечена сва дозначена стабла, а ако нису описати која, односно каква стабла 
су остала непосечена; 

 
а) Посечена су сва дозначена стабла 

             б) Нису посечена сва дозначена стабла: 
                             1. бафер зона 
                             2. 3-5 стабала по hа 
                             3. заштићена врста дрвета 

                                          4. група стабала – гнездо орла белорепана или црне роде 
                             5. остали разлози __________________________________. 
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• Да ли је вршена накнадна дознака (надознака) стабала у току сече, ако јесте навести ко је 
извршио, број дозначног жига и масу извршене надознаке; 
 
а) надознака стабала није вршена 
б) надознака стабала је извршена:  
             име и презиме дозначара ____________________________ 
             број дозначног жига _________________________________ 
 БРУТО маса надознаке ______________________________ 
             НЕТО маса надознаке _______________________________ 
 разлог надознаке____________________________________. 
             

• Како је успостављен шумски ред у односу на одредбе Правилника о шумском реду; 
 

а) успостављен  
б) у току 
в) није успостављен 

 

• Да ли су и у ком обиму стабла која остају у састојини оштећена у току извођења радова 
на коришћењу шума и да ли је оштећен постојећи подмладак и шта је проузроковало 
напред наведена оштећења; 
 
а) стабла која су остала у састојини су оштећена  
б) стабла која су остала у састојини нису оштећена 
в) подмладак је оштећен 
г) подмладак је неоштећен 
 
Разлози оштећења: __________________________________________________________. 
 

• Да ли је и у ком обиму дошло до оштећења шумског земљишта и шта је проузроковало та 
оштећења; 
 
а) шумско земљиште је оштећено  
б) шумско земљиште није оштећено 
 
Разлози оштећења: __________________________________________________________. 
 

• Да ли је и у ком обиму у шуми остало не привучених (не изнешених) дрвних сортимената 
до камионског пута (навести врсту и количину сортимената која је остала у шуми); 
 
а) дрвни сортименти привучени на стовариште 

       б) остало у шуми: врста дрвета __________________ 
                                      количина _____________________ m3. 

 

• Да ли је извршена санација тракторских путева ради довођења у стање којим се 
спречавају штете од површинских вода (водна ерозија); 
 
а) тракторски пут је саниран 

             б) тракторски пут није саниран 
             в) санирање у току 
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У записнику образложити, односно навести разлоге евентуалних значајнијих одступања између 
запремина предвиђених извођачким пројектом (БРУТО) и запремина планираних основом 
(ЕТАТ), такође, између количина предвиђених извођачким пројектом (НЕТО) и остварених 
количина у оквиру изведених радова по том извођачком пројекту. 
 
Након урађене дознаке (са надознаком): 
Редни 
број 

Врста дрвета Запремина из Основе (m3) 
Планирана запремина према 

извођачком - БРУТО (m3) 
Разлика 

(m3) 

     
     

     

 
Разлози:____________________________________________________________________. 

 
Након извршене сече (са надознаком): 
Редни 
број 

Врста рвета 
Планирана запремина према 

извођачком - НЕТО (m3) 
Остварена НЕТО 
запремина (m3) 

Разлика 
(m3) 

     

     
     

 
Разлози: ___________________________________________________________________. 

 
Уколико су у току техничког пријема изведених радова утврђени недостаци због којих се тај 
пријем не може обавити, у записнику се мора одредити рок до када ће извођач радова отклонити 
те недостатке. По истеку тог рока Комисија ће поново изаћи на објекат рада и након извршеног 
увида, оценити да ли ће извршити пријем радова и о томе сачинити записник. 
 

Технички пријем радова се не може обавити због _________________________________ 
Рок отклањања недостатака ___________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К О М И С И Ј А: 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3._________________________ 
4._________________________ 
 

 


