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~ Методологија ~ 
 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ШТЕТАМА У ДРЖАВНИМ ШУМАМА 

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 штета у шумама по типовима 

шума, површине и посјечене дрвне масе по узроцима штете, утрошена средства за заштиту 
шума и узрок настанка пожара у шумама.    

Јединице посматрања/Извјештајне 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 
Штете у шумама по типовима шума ови подаци приказују узрок штете у шумама 
изравено у ha, по типовима шума. Узроци штете у шумама могу бити пожар (високи или 
приземни), инсекти и биљне болести, елементарне непогоде, дивљач, домаће 
животиње и бесправно заузеће земљишта.   
 
Површина и посјечена дрвна маса по узроцима штете поред површине и узрока 
штете приказују и податке о посјеченој дрвној маси, разврстаној на лишћаре и 
четинаре, посјечена дрвна маса је приказана и по сортиментном квалитету  подјељена 
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је на три категорије и то: индустријско и техничко дрво, огрјевно дрво и отпадак. 
Приказује се заједно са износом штете у КМ.    
 
Узрок настанка пожара  приказује могуће узроке настанка пожара( намерна 
паљевина, гром, непажња или нехат или непознат узрок) приказујући број пожара и 
површину коју је обухватио пожар.  
 

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.  

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник  

За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Годишњи извјештај о  
штетама у државним шумама“  –  ШУМ -51 

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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