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~ Методологија ~ 
 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА, 

САОБРАЋАЈНИЦАМА И МЕХАНИЗАЦИЈИ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност се спроводи на основу Плана рада Републичког завода за 
статистику за 2023. годину у складу са Статистичким програмом Републике Српске за период 
2022-2025. година и Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 102/21). 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ и садржај  
Статистичка активност има за циљ да прати опремљеност предузећа у шумарству и у ту 

сврху прикупља податке о зградама, саобраћаницама, превозним средствима и механизацији, 
као и о утрошку горива, мазива и електричне енергије 

Извештајне јединице 
Извјештаје достављају предузећа из области шумарства и јединице других предузећа и 

општински орган управе надлежан за послове шумарства. 

Обухват  
Овом статистичком активношћу су обухваћени државна предузећа на територији 

Републике Српске. 

Метод и вријеме прикупљања података 
Прикупљање података у овом статистичком активношћу обавља се извjештајним методом  

у годишњој периодици. 

Обавеза заштите повјерљивих  података 
Објављују се збирни подаци. Индивидуални подаци су заштићени у складу са члановима 

25. и 27 Закона о статистици Републике Српске и у складу са правилником о заштити 
повјерљивих података. 

Дефиниције основних обиљежја − индикатора 
Шумарске зграде  приказују податке о изграђености шумарских зграда у периоду од 01.01. до 
31.12. у години и њихово укупно стање на дан 31.12. по бројности и површини. Шумарске зграде 
се приказују као управне и стамбене зграде, лугарнице, радничке бараке и остале зграде.    
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Саобраћајнице у државним шумама приказују податке о изграђености шумских саобраћајница 
од 01.01. до 31.12. у току године и њихово укупно стање на дан 31.12. (у km).  Саобраћајнице 
(путеви) су разврстани на три категорије савремени, тврди и меки.     
 
Превозна средства и механизација  приказују податке о набављеним средствима у периоду од 
01.01 до 31.12 у току године, као и њихово стање на дан 31.12 т.ј на крају године.  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА 

Органи за спровођење истраживања 
Прикупљање података се обавља у подручним јединицама Републичког завода за 

статистику Републике Српске, док се унос и обрада података обавља у Одјељењу производних 
статистика Завода. Подаци се прикупљају извјештајном методом.  Упутство за попуњавање 
упитника налази се на упитнику.  

Унос података и обрада у складу са критеријумима логичке и рачунске контроле обавља се 
у ИСТ апликацији. 

 

Обавезност давања података 
Извјештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику, 

у складу са Законом о званичној статистици. 

Периодика провођењења 
Извјештајна јединица је дужна да достави податке Републичком заводу за статистику до 

25.03. у мјесецу за претходну годину. 
Рок за коначне резултате је 01.07.  у години .  

ИНСТРУМЕНТАРИЈ  

Упитник  

За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Годишњи извјештај о  
грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији“  –  ШУМ -61 

Упутство за попуњавање упитника 
 Упутство за попуњавање упитника дато је на упитнику. 

ПУБЛИКОВАЊЕ 

Подаци се објављују за ниво Републике Српске у публикацијама „Статистички годишњак и 
Билтен шумарства“ и на веб сајту Завода. 

 
Припремила: 

Данијела Савановић-Вебер 

 

Посљедње ажурирање: 

23. 02. 2023. 
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