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ПРАВНА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА
Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици у Федерацији БиХ („Службене
новине Ф БиХ“ број 63/03 и 9/09) и Закона о статистици РС („Службени гласник РС“ број
85/03). Компилација и агрегирање, те међународно извјештавање за ниво БиХ је у
надлежности Агенције за статистику БиХ у складу са Законом о статистици Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 26/04 и 42/04).

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ
ЦИЉ И САДРЖАЈ ИСТРАЖИВАЊА
Циљ истраживања јесте обезбиједити поуздане податаке о производњи, продаји и
залихама шумских дрвних сортимената у државним шумама. Ово истраживање поред
мјесечног стања производње, продаје и залиха шумских дрвних сортимената такођер
обухвата кумулативно праћење података од почетка године до краја извјештајног
мјесеца.
ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Извјештајне јединице су сва предузећа из области шумарства која газдују шумама у
државној својини на територији БиХ (Федерације БиХ, РС и БДБиХ) и њихове
организационе јединице, без обзира да ли им је производња шумских сортимената
претежна дијелатност.
ОБУХВАТ ИСТРАЖИВАЊА
Истраживањем су обухваћена сва предузећа која газдују шумама у државној својини на
територију БиХ.
МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА
Прикупљање података обавља се извјештајном методом путем упитника који се
доставља предузећима која газдују државним шумама од стране ентитетских
статистичких завода.
Периодика истраживања на ентитетском нивоу је мјесечна. Предузећа су дужна
доставити попуњене упитнике са подацима Федералном заводу за статистику и Заводу
за статистику РС до 10. у мјесецу за претходни мјесец.
Ентитетски заводи за статистику дужни су доставити податке Агенцији за статистику БиХ
30 дана по истеку текућег квартала.
Агенција за статистику БиХ врши агрегирање података на кварталном и годишњем
нивоу.
ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ИНДИВИДУАЛНИХ ПОДАТАКА
Подаци који се дају у овом истраживању користе се искључиво у статистичке сврхе и
неће се објављивати као појединачни. Заштита индивидуалних података је регулисана
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Законом о статистици Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 26/04 и
42/04), Законом о о статистици у Федерацији БиХ („Службене новине Ф БиХ, број 63/03
и 9/09), Законом о статистици РС („Службени гласник РС“, број 85/03) и Законом о
заштити личних података („Службени гласник БиХ“ број: 49/06).
СПИСАК ДЕФИНИЦИЈА-ИНДИКАТОРА
Четинари су врсте дрвећа из класе голосјеменица (Gymnospermae), претежно из
породице Pinaceae. Овдје спадају аутохтоне, комерцијалне врсте дрвећа као што су
јела (Abies alba), смрча (Picea abies), те бијели (Pinus sylvestris) и црни бор (Pinus nigra).
Дрво четинара има једноставнију грађу и у међународној класификацији се, без обзира
на механичка својства означава називом softwood.
Лишћари су врсте дрвећа из класе скривеносјеменица (Angiospermae). Овдје спадају
аутохтоне комерцијалне врсте дрвећа лишћара као што су: буква (Fagus sylvatica), храст
китњак (Quercus petraea), те у мањем обиму врсте племенитих лишћара из родова
Fraxinus (јасен), Acer (јавор), Ulmus (бријест) и Prunus avium (дивља трешња) и осталих
тврдих и меких лишћара из родова Populus (топола), Carpinus (граб), Alnus (јоха), Tilia
(липа) и др. Дрво лишћара је сложеније грађе у односу на дрво четинара и у
међународној класификацији се, без обзира на механичка својства, означава називом
hardwood.
Трупци су шумски дрвни сортименти одговарајућих физичких и механичких својстава,
намијењени за даљу механичку прераду (пиљење, резање или љуштење).
Јамско дрво обухвата шумске дрвне сортименте повољних физичких и механичких
својстава чији се природни облик, димензије и својства користе за изградњу и
одржавање јамских копова и рударских окна. Може се употребљавати и за кровне
конструкције.
Остало дуго дрво обухвата техничко дрво чији се природни облик, димензије и
својства користе за производњу електро и TT стубова, стубова за скеле, шипова,
јарбола и сл.
Просторно дрво обухвата дрво лошијих техничких карактеристика, обло или цијепано,
које се користи у хемијској преради за производњу целулозе, дрвењаче, дрвене вуне,
танина и сл.
Огрјевно дрво је дрво намијењено непосредно за огрјев или производњу дрвеног
угља.
Остало грубо обрађено дрво обухвата ситно техничко дрво као што су стубови за хмељ
или лозу, мотке, коље, штапови, ручке, обручи, плетарски штапови, пруће и сл.
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НИВО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПОДАТАКА
Подаци су репрезентативни за ниво Федерације БиХ, Републике Српске и Босне и
Херцеговине.
УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА
Истраживање је у складу са потребама извјештавања о производњи облог дрвета
(Roundwood removals) према упитнику JFSQ (Joint Forest Sector Questionnaire) који
Агенција за статистику БиХ годишње испуњава за потребе UNECE/FAO Forestry and
Timber Section.

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА
У планирању и спровођењу истраживања из подручја производње, продаје и залиха
шумских сортимената у БиХ учествују Агенција за статистику Босне и Херцеговине,
Федерални завод за статистику Босне и Херцеговине и Републички завод за статистику
Републике Српске.
Агенција за статистику БиХ заједно са ентитетским заводима за статистику утврђује
методолошке основе, контролише и обрађује податке, те припрема резултате
истраживања за ниво Босне и Херцеговине.
Прикупљање, контрола, обрада и публиковање података на нивоу ентитета је у
надлежности ентитетских завода за статистику.
ОБРАДА И ПУБЛИКОВАЊЕ ПОДАТАКА
Послије контроле обухвата, тачности и потпуности података подаци се, за ниво
ентитета обрађују и публикују на мјесечном нивоу. Подаци се, према утврђеној
динамици, на кварталном нивоу просљеђују Агенцији за статистику БиХ. Резултати
истраживања производње, продаје и залиха шумских сортимената објављују се у
редовним публикацијама ентитетских статистичких завода и Агенције за статистику
БиХ.
ОБРАСЦИ
У спровођењу истраживања о производњи, продаји и залихама шумских сортимената
користи се образац ШУМ-22 „Мјесечни извјештај о производњи, продаји, залихама и
вриједности шумских сортимената“.
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