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~ Методологија ~ 
 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЛОВСТВУ 

 

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 је приказ бројног стања дивљачи,  запосленог 

особља у извештајним јединицама, ловачких зграда и објеката и површине ловишта и број 
чланова.   

Јединице посматрања/Извјештајне јединице 
Извјештаје достављају ловачка друштва, привредне организације и органи који имају 

своја ловишта и узгајалишта дивљачи.    

Обухват  
Обухваћени су сви напред наведени субјекти на територији Републике Српске. 

Метод и вријеме прикупљања података 
Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се извештајном 

методом.  Периодика статистичке активности  је годишња.  

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 
Бројно стање на дан 1.IV. протекле године је стваран број дивљачи у ловиштима, а 
утврђује се бројањем или процјеном. Ово бројно стање даје податке о броју дивљачи на 
дан 1.IV. на крају ловне године – године у којој се подноси извјештај, с тим што 
представља стварно стање дивљачи која је презимила. 
 
Запослено особље  обухвата податак о запосленим радницима тј. податак о броју 
радника на неодређено и одређено време, као и структуру запосленог особља у 
ловачким организацијама.  
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Остале зграде и објекти овај податак приказује податке о бројном стању ловачких 
домова, управно стамбених зграда (пословне просторије или станове), фазанерија, 
прихватилишта за фазане, прихватилишта за осталу дивљач, хранилишта за пернату 
дивљач и хранилишта за длакаву дивљач као и њихову површину у m2.   
 
Ловишта и Ловци овај податак је индикатор о броју ловишта, површине ловишта 
(ловне, неловне и површине ловишта под шумом) и податак о броју ловаца (чланова 
или приправника). 
 

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 
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 15.04 у мјесецу за претходну годину. 
Подаци се објављују на годишњем нивоу  (01.10.).  

ИНСТРУМЕНТАРИЈ  

Упитник 

За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Годишњи  извјештај о 
ловству“  –  ЛОВ -11 

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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