
Шумарска статистика

У издању Шумарског факултета Универзите-
та у Бањој Луци изашла је из штампе књига  
„ШУМАРСКА СТАТИСТИКА“ аутора проф. др 
Милоша Копривице. Рецензенти књиге су: 
проф. др Зоран Маунага и проф. др Азра Ча-
аравдић. 

Књига је настала као резултат вишедецениј-
ског рада аутора на проучавању, тумачењу и 
примјени статистичких метода у о ласти шу-
марства. Књига је намијењена студентима 
шумарства на основним, мастер и доктор-
ским студијама, дипломираним инжењери-
ма шумарства у пракси и научним радници-
ма при истраживањима у шумарству, а може  
да послужи  и свима који користе статистич-
ке методе у сродним струкама.

Књига има 382 странице, а садржи 5 поглавља, 58 графикона, 67 та ела и 90 
задатака за вјеж у. У попису литературе је 100 релевантних извора, од чега 
око једна трећина оригиналних радова аутора, који упућују читаоца на кон-
кретну примјену статистичких метода у шумарству. Ово је прва књига ове 
врсте у шумарству на простору БиХ и шире, што јој даје посе ан значај. У њој 
су о једињене и примјерима илустроване најчешће коришћене статистичке 
методе у шумарству. Књига садржи пет главних поглавља: 

1. Увод (стр. 11-26),
2. Статистички скупови (стр. 27-116),
3. Регресиона анализа (стр. 117-198),
4. Статистички узорци (стр. 199-252) и
5. Статистички тестови (стр. 253-361).

У петом поглављу о рађени су и најчешће коришћени планови огледа у шу-
марству. 
Ради илустрације научне вриједности ове књиге издвајамо закључне ставо-
ве рецензената:
Проф. др Зоран Маунага: „Очигледно је, не само на основу о има већ и саме 
суштине књиге, да је аутор уложио огроман труд, да је морао располагати 



изузетним знањем, како из статистике тако и општим знањем из о ласти шу-
марства, те вишегодишњим искуством у рјешавању специфичне шумарске 
про лематике. Овдје долазимо до једног новог квалитета ове књиге, а то је 
њена прилагођеност потре ама у шумарству. Данас има пуно до рих књига 
из статистике, али ни једна од њих појединачно не може одговорити потре-
ама о разовања шумарског стручњака као ова књига аутора др Милоша 

Копривице. Приступ у писању књиге, језик и стил, препознатљиви термини 
и практични примјери – све је то на неки начин прилагођено овом нашем 
простору. Технички квалитет формула је на високом нивоу, као и графикона, 
који су коришћени на правим мјестима и врло су корисни за разумијевање 
материје. По мом мишљењу, понуђени рукопис је дјело велике вриједно-
сти“.
Проф. др. Азра Ча аравдић „Рукопис Шумарска статистика представља ори-
гинално дјело настало кроз ауторов студиозан и предан рад на интеграцији 
математичко-статистичких метода са великим ројем релевантних истра-
живачких питања присутних у свим о ластима шумарства. Представљени 
садржаји олакшавају разумијевање једноставних и сложених математичко
-статистичких концепата и примјену статистичких метода у конкретним ситу-
ацијама што има посе ан значај у шумаркој пракси, те стручним и научним 
истраживањима у шумарству“.
Књига је модерно опремљена и дизајнирана, а цијена прихватљива.



Šumarska statistika

U izdanju Šumarskog fakulteta Univerziteta u 
Banjoj Luci izašla je iz štampe knjiga  
„ŠUMARSKA STATISTIKA“ autora prof. dr 
Miloša Koprivice. 
Recenzenti knjige su: prof. dr Zoran Maunaga i 
prof. dr Azra Čabaravdić. 
Knjiga je nastala kao rezultat višedecenijskog 
rada autora na proučavanju, tumačenju i 
primjeni statističkih metoda u oblasti šu-
marstva. Knjiga je namijenjena studentima 
šumarstva na osnovnim, master i doktorskim 
studijama, diplomiranim inženjerima 
šumarstva u praksi i naučnim radnicima pri 
istraživanjima u šumarstvu, a može  da posluži  
i svima koji koriste statističke metode u 
srodnim strukama.

Knjiga ima 382 stranice, a sadrži 5 poglavlja, 58 grafikona, 67 tabela i 90 
zadataka za vježbu. U popisu literature je 100 relevantnih izvora, od čega oko 
jedna trećina originalnih radova autora, koji upućuju čitaoca na konkretnu 
primjenu statističkih metoda u šumarstvu. Ovo je prva knjiga ove vrste u 
šumarstvu na prostoru BiH i šire, što joj daje poseban značaj. U njoj su 
o jedinjene i primjerima ilustrovane najčešće korišćene statističke metode u 
šumarstvu. Knjiga sadrži pet glavnih poglavlja: 

1. Uvod (str. 11-26),
2. Statistički skupovi (str. 27-116),

3. Regresiona analiza (str. 117-198),

4. Statistički uzorci (str. 199-252) i

5. Statistički testovi (str. 253-361).

U petom poglavlju obrađeni su i najčešće korišćeni planovi ogleda u šumarstvu. 

Radi ilustracije naučne vrijednosti ove knjige izdvajamo zaključne stavove 
recenzenata:

Prof. dr Zoran Maunaga: „Očigledno je, ne samo na osnovu o ima već i same 
suštine knjige, da je autor uložio ogroman trud, da je morao raspolagati 



Knjiga je moderno opremljena i dizajnirana, a cijena prihvatljiva.

Prof. dr. Azra Čabaravdić „Rukopis Šumarska statistika predstavlja originalno 
djelo nastalo kroz autorov studiozan i predan rad na integraciji matematičko-
statističkih metoda sa velikim brojem relevantnih istraživačkih pitanja prisutnih 
u svim o lastima šumarstva. Predstavljeni sadržaji olakšavaju razumijevanje 
jednostavnih i složenih matematičko-statističkih koncepata i primjenu 
statističkih metoda u konkretnim situacijama što ima poseban značaj u šumarkoj 
praksi, te stručnim i naučnim istraživanjima u šumarstvu“.

izuzetnim znanjem, kako iz statistike tako i opštim znanjem iz o lasti šumarstva, 
te višegodišnjim iskustvom u rješavanju specifične šumarske problematike. 
Ovdje dolazimo do jednog novog kvaliteta ove knjige, a to je njena prilagođenost 
potrebma u šumarstvu.  Danas ima puno dobrih knjiga iz statistike, ali ni jedna 
od njih pojedinačno ne može odgovoriti potrebama o razovanja šumarskog 
stručnjaka kao ova knjiga autora dr Miloša Koprivice. Pristup u pisanju knjige, 
jezik i stil, prepoznatljivi termini i praktični primjeri  sve je to na neki način 
prilagođeno ovom našem prostoru. Tehnički kvalitet formula je na visokom 
nivou, kao i grafikona, koji su korišćeni na pravim mjestima i vrlo su korisni za 
razumijevanje materije. Po mom mišljenju, ponuđeni rukopis je djelo velike 
vrijednosti“.




