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~ Методологија ~  

  
МJЕСЕЧНИ  ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОИЗВОДЊИ, ПРОДАЈИ И ЗАЛИХАМА 

ШУМСКИХ СОРТИМЕНАТА 
 

ПРАВНИ ОСНОВ  
 
Статистичка активност се спроводи на основу Плана рада Републичког завода за 

статистику за 2022. 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   
 
Основни циљ ове статистичке активности  ја да обезбиједи податке о производњи, продаји 

и залихам шумских сортимената у државним шумама на мјесечном нивоу. Такође ово 
истраживање прати производњу и продају и кумулативно од почетка године до краја 
извјештајног мjесеца. Ово истраживање приказује посјечену дрвну масу по сортиментима те број 
запослених по областима шумарства.   

 
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   

 
Статистичком активношћу су обухваћене државна предузећа на територији Републике 

Српске.  
 

Метод и вријеме прикупљања података  
 
Прикупљање података за ову статистичку активност обавља се извjештајним методом  у 

мјесечној 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  
 
Трупци за резање су произведени шумски сортименти који се прије свега као сировинска база 
користе за потребе дрвне индустрије. Ови производи се према врсти дрвета разврставају на 
трупце: букве, храста, остале тврде лишћаре, тополе, остале меке лишћаре, смрче и јеле као и 
трупце осталих четинара.  
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Просторно дрво обухвата дрво за дрвене плоче, целулозно и танинско дрво погодно за хемијску 
прераду (обло и цијепано дрво) . 
 
Остало дуго дрво обухвата дрво погодно за механичку пераду за израду стубова за ЕЛ и ТТ и 
остало обло дрво.   
 
Огрјевно дрво је дрво намијењено непосредно за огрјев или производњу дрвеног угља.  
 
Радници у области шумарства приказују се подаци о запосленим радницима у области 
шумарства и то према слиједећим пословима: подизању и гајењу шума, искоришћавању шума и 
осталим делатностима.  

 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА  

Органи за провођење статистичке активности   
 
Одговорни произвођач наведених података јесте Републички завод за статистику. Подаци 

се прикупљају путем веб образаца. Извјештајна јединица је дужна да самостално унесе тражене 
податке у веб апликацију. 

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  

Извјештајне јединице су дужне да достави податке Републичком заводу за статистику до 
08. у мјесецу за претходни мјесец.  
Рок за објављивање резултата је 30 дана по истеку мјесеца.   
 
 
ИНСТРУМЕНТАРИЈ   
 
Упитник   

За спровођење ове статистичке активности користи се веб упитник „Мјесечни  извјештај о 
производњи, продаји и залихама шумских  сортимената“. 
 
Упутство за попуњавање упитника  

Упутство за попуњавање упитника дато је уз упитник.  
 

 
ПУБЛИКОВАЊЕ  

 
Подаци се објављују за ниво Републике Српске у публикацији „Мјесечно саопштење 

шумарства“ и на веб сајту Завода.  
  
  
Припремила:  
Данијела Савановић-Вебер  
  
Посљедње ажурирање:  
15. 04. 2022.  
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