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~ Методологија ~ 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИСКОРИШЋАВАЊУ ДРЖАВНИХ ШУМА 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност се проводи на основу Плана рада Републичког завода за статистику за 
2023. годину у складу са Статистичким програмом Републике Српске за период 2022-2025. 
година („Службени гласник Републике Српске“, број 102/21). и Законом о статистици Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03). 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ и садржај  
Основни циљ ове статистичке активности  јесте приказ посјечене дрвне масе на основу података 
из књига дознака, односно реализованог плана сјече у једној календарској години. Такође ово 
истраживање приказује посјечену дрвну масу у шуми (по врсти сјече и типу шуме) и изван шуме 
као и по извршиоцима сјече.   

Јединице посматрања/Извјештајне јединице 
Извјештаје достављају шумска газдинства и управе у склопу ЈПШ ,,Шуме Републике Српске'' као 
и све организације и предузећа које у државним шумама врше производњу шумских 
сортимената, без обзира да ли им је газдовање шумама основна дјелатност или није.   

Обухват  
Овом статистичком активношћу су обухваћене 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 
Чисте састојине то су састојине Лишћара и састојине Четинара. Чисте састојине лишћара се 
приказују у облику слиједећих састојина: букве, храста, осталих тврдих лишћара, топола и 
осталих меких лишћара. Састојине Четинара се приказују у облику слиједећих састојина: смрче, 
јеле, црног бора, бијелог бора и осталих четинара.  
 
Мјешовите састојине то су мјешовите састојине Лишћара, мјешовите састојине Четинара и 
мјешовите састојине Лишћара и Чертинара.  Мјешовите састојине лишћара се приказују у облику 
мјешовитих састојина у заједници са буквом, храстом и оталих лишћара, затим у заједници са 
буквом и осталим лишћарима, храстом и осталим лишћарима и заједници за свим осталим 
лишћарима. Мјешовите састојине Четинара се приказују у заједници са четинарским врстама 
смрчом и јелом, у заједници са црним и бијелим бором и у заједници са осталим четинарима. 
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Мјешовите састојине Лишћара – четинара се приказују у заједници са буквом, смрчом и јелом, у 
заједници са црним бором, бијелим бором и храстом и у заједници са осталим лишћарима и 
четинарима.  
 
Посјечено дрво изван шума  приказује податке дрвној маси која је посјечена ван шуме, подаци 
се приказују у две основне категорије дрвета на Лишћаре и Четинаре.   
 
Посјечено дрво по извршиоцима (у шуми и изван шуме) приказује податке о укупно посјеченој 
дрвној бруто маси (m3) по извршиоцима који могу бити: шумарске организације, предузећа 
дрвне индустрије, грађани (малопродаја) који су у сопственој режији извршили сјечу и остале 
организације. Приказ ове дрвне масе приказан је у две основне категорије Лишћара и Четинара. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА 

Органи за спровођење истраживања 
Прикупљање података се обавља путем веб апликације. Контрола и обрада података обавља  се 
у Одјељењу производних статистика Завода. Подаци се прикупљају извјештајном методом.  
Упутство за попуњавање упитника налази се на упитнику.  
Контрола и обрада података у складу је са критеријумима логичке и рачунске контроле и обавља 
се у ИСТ апликацији. 

Обавезност давања података 
Извjештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику, у 
складу са Законом о званичној статистици. 

Периодика провођењења 
Извjештајна 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 веб  упитник „Годишњи  извјештај о 
искоришћавању државних  шума“  –  ШУМ -21 

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“ те на веб сајту Завода. 
 

Припремила: 

Данијела Савановић-Вебер 

Посљедње ажурирање: 

23. 02. 2023. 
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