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~ Методологија ~ 
 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О  ПОДИЗАЊУ И  ГАЈЕЊУ  ШУМА 

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  
Циљ ове статистичке активности јесте приказ радова о подизању и гајењу шума за 

државне и приватне шуме на крају календараске године. У ове радове спадају вјештачко 
пошумљавање, нега и мелиорација високих и изданачких шума и мелиорација осталих 
категорија шума.   

Јединице посматрања/Извјештајне јединице 
Извјештаје достављају шумска газдинства и управе у склопу ЈПШ ,,Шуме Републике 

Српске'' као и све организације и предузећа које се у државним и приватним шумама баве 
делатностима из области шумарства.  

Обухват  
Овом статистичком активношћу су обухваћени власници шума 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 
Вјештачко пошумљавање приказују се површине (ha) које су пошумљене у току једне 
календарске године. Пошумљене површине могу бити у шуми и изван шуме. Површини 
пошумљене у шуми могу бити на сјециштима или на осталим површинама које су 
погодне за пошумљавање. Пошумљене површине изван шуме могу бити: крш и голет, 
живи пијесак и слатине, еродирано земљиште, пољопривредно земљиште и остало 
земљиште. Приказују се и врсте дрвета са којима је извршено пошумљавање, начин 
пошумљавања (садњом или сјетвом) број употребљеног садног материјала (у хиљ. 
комада).   
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Њега и мелиорација високих и изданачких шума обухвата: његу подмладтка, 
чишћење, прореде, обогаћивање шума (четинарима или племенитим лишћарима), 
конверзију, супституцију и реконструкцију. Подаци приказују се према састојинској 
припадности. Извршени радови се исказују у ha.   
 
Мелиорација осталих категорија шума под осталим категоријама шума 
подразумијевају се шикаре, макије, шибљаци и лисничке шуме. Обим извршених радова 
приказује се у ha. 
 

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 
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 „Извјештај о  подизању 
и гајењу шума“  –  ШУМ -41. 

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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