
ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ О ПРОМЕНАМА 
У ПОВРШИНИ ШУМА   

ПРАВНИ ОСНОВ 

Истраживање се спроводи на основу Уредбе о спровођењу појединих статистичких 
истраживања („Службени гласник РС“, број 110/2009), а у складу са Законом о званичној 
статистици („Службени гласник РС“, број 104/09) и Стратегијом развоја званичне статистике 
Републике Србије у периоду од 2009. до 2012. године. 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ и садржај истраживања 
Основни циљ овог истраживања јесте приказ површинског стања шума на територији 

Републике Србије.    

Извештајне јединице 
Извештаје достављају јавна предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ и 

„Војводинашуме“, као и јавна предузећа националних паркова и јединице у саставу осталих 
предузећа и земљорадничких задруга, које се баве делатностима из области шумарства. За сваку 
територију општине попуњава се образац – упитник.   

Обухват истраживања 
Истраживањем су обухваћена државна предузећа и приватни власници на територији 

Републике Србије. 

Метод и време прикупљања података 
Прикупљање података у овом истраживању обавља се извештајним методом, по 

организационом принципу.  
Периодика истраживања је трогодишња. Извештајна јединица је дужна да достави податке 

Републичком заводу за статистику до 10. априла за претходну годину. 

Обавеза заштите индивидуалних података 
Објављују се само збирни подаци. Индивидуални подаци су заштићени у складу са Законом 

о званичној статистици. 

Списак и дефиниције основних обележја − индикатора 
Дефиниције обележја су у складу са површинском заступљеношћу шума на територији 

Републике Србије, тј. њеном евидентираном површином на почетку године, узроцима повећања те 
површине у току године и узроцима смањења површине под шумом у току године. Списак и 
дефиниције обележја индикатора су:   

• површина шуме на почетку године и повећање шума у току године – овај податак даје 
састојинску структуру површинског стања шума на почетку године и узроке повећања те 
површине. Узроци повећања површине под шумом могу бити: пошумљавање (природно, 
класично или плантажно), на основу исправке на основу новог премера и сређивањем 
имовинско правних односа;   

• смањење површина под шумом у току године и површина шума на крају године – овај 
податак даје индикаторе смањења површине у току године, који могу бити услед чисте 
сече, пожарa, крчењa шума, инсекaтa, ветра или других непогода, исправке на основу 
новог премера и сређивањем имовинско правних односа уступањем или продајом. 

Ниво репрезентативности података 
Подаци су репрезентативни за ниво Републике Србије, Београдски регион, Регион 

Војводине, Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије.  
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ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Органи за спровођење истраживања 
Одговорни произвођач наведених података јесте Републички завод за статистику.  
Прикупљање, унос и обрада података обављају се у Одељењу за статистику пољопривреде 

и шумарства. 
Подаци се прикупљају поштом попуњених упитника или електронском поштом. Упутство за 

попуњавање упитника налази се у упитнику.  
Унос података и обрада у складу са критеријумима логичке и рачунске контроле обављају се 

у Visual Basic-у. 

Обавезност давања података 
Извештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику, у 

складу са Законом о званичној статистици. 

Роковник основних фаза истраживања 
Извештајна јединица је дужна да достави податке Републичком заводу за статистику до 15. 

априла у месецу за претходну годину. 
Рок за објављивање резултата је 20. јуна у години.  

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник 

Упутство за попуњавање упитника 
 Упутство за попуњавање упитника дато је у упитнику. 

Списак публикација у којима се објављују методологија и резултати 
истраживања 

Подаци се објављују у публикацијама „Статистички годишњак Републике Србије“, билтен 
„Шумарство“, „Општине и региони у Републици Србији“, „Статистички календар“ и на веб-сајту 
Завода. 

 
 
 

Контакт особа – Велибор Лазаревић, 011/24-12-922, локал 345. 

 
 


