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ВОД 

Одредбама Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09 и 24/11) предвиђено је да 
се активности званичне статистике заснивају на петогодишњем статистичком програму (у даљем тексту: 
Програм) и годишњим примењивим плановима (у даљем тексту: План). Програм доноси Народна 
скупштина РС, а План Влада РС. Оба документа објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

У јуну 2015. године Народна скупштина РС усвојила је Одлуку о Програму званичне статистике у периоду 
од 2016. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 55/15). На основу Закона о званичној статистици и 
Одлуке о петогодишњем програму, од стране Владе РС доносе се одговарајуће уредбе о утврђивању 
годишњих планова, за сваку календарску годину посебно. 

Републички завод за статистику (РЗС), као главни координатор статистичког система, припрему Програма 
и планова званичне статистике спроводи у сарадњи са другим одговорним произвођачима званичне 
статистике, надлежним за одређење статистичке области. 

Уредбом о утврђивању плана званичне статистике за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 89/19 од 
18. 12. 2019.) планирано је спровођење укупно 416 истраживања и других активности. Од тог броја, 234
истраживања и других активности РЗС спроводи самостално, 97 спроводи у сарадњи са другим
одговорним произвођачима званичне статистике, а 85 истраживања и других активности самостално
спроводе други одговорни произвођачи званичне статистике (Слика 1).

Слика 1. Број истраживања и других активности 

Други 
произвођачи 
самостално

РЗС у сарадњи 
са другим   

произвођачима

РЗС   
самостално

234
97

85

Укупно
416
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Од укупно 331 истраживања и других активности које је РЗС планирао да спроводи током 2020. године, 
самостално или у сарадњи са другим произвођачима, у групи области Макроекономске статистике 
планирано је спровођење 64 истраживања и других активности, у групи области Пословне статистике 50, 
у групи области Демографија и друштвене статистике 62, у групи области Статистика пољопривреде и 
животне средине, геопросторне и остале секторске статистике 103, а у групи области Инфраструктурне и 
развојне активности које не могу да се сврстају у одређене области 52 истраживања и других активности 
(Слика 2). 

Слика 2. Истраживања и активности по групама области 

У 2020. години РЗС је реализовао 327 планираних истраживања и других активности. Четири истраживања 
нису реализована:  

• 002270 Регионални рачуни домаћинстава,
• 015090 Туристичка активност становништва Србије,
• 005070 Истраживање о коришћењу времена и
• 013290 Квартално истраживање о друмском превозу робе (превоз за сопствене потребе).

Регионални рачуни домаћинстава (РРД) се израђују на основу секторских рачуна који су у 2019. започели 
велику ревизију која је завршена крајем 2020. године. С обзиром на то да је било нужно сачекати 
завршетак ове ревизије, са израдом Регионалних рачуна домаћинстава започело се крајем 2020. године. 
Ова одлука је донета у договору са експертом из ИПА 2017 пројекта. Израда Регионалних рачуна 
домаћинстава биће реализована у 2021. години. 

Услед околности изазваних пандемијом корона вируса (COVID-19) квартално истраживање Туристичка 
активност становништва Србије (ТАС) које је планирано да се први пут реализује у 2020. години – 
обустављено је. У условима ванредног стања није било могуће спровести истраживање и анкетирати 
домаћинства због велике опасности по здравље анкетара, као и због непостојања саме појаве која се 
испитује (обим и карактеристике путовања домаћег становништва). Обуставом реализације анкете 
остварене су значајне уштеде средстава које су биле намењене у ту сврху. Спровођење наведеног 

Пословне 
статистике

Демографија и 
друштвене статистике

Статистика пољопривреде и животне 
средине, геопросторне и остале секторске 
статистике

Инфраструктурне и развојне активности које 
не могу да се сврстају у одређене области

Макроекономске статистике

64

50

62

103

52

Укупно
331
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истраживања је планирано за 2021. годину, уколико се стекну услови и нестану узроци који су допринели 
неспровођењу анкете у 2020. години. 

Активности које се односе на Истраживање о коришћењу времена су започете као што је планирано. 
Тродневна обука је завршена 13. 03. 2020. године, када је донета одлука да се обустави спровођење овог 
истраживања с обзиром на новонастале околности изазване пандемијом. 

Квартално истраживање о друмском превозу робе (превоз за сопствене потребе) је планирано да се први 
пут спроведе у 2020. години. Активности на спровођењу истраживања су започете као што је планирано 
али су обустављене крајем првог квартала због ванредних околности изазваних пандемијом као и због 
недостатка финансијских средстава.  

У прилогу овог документа налази се Преглед планираних и реализованих истраживања и активности у 
2020. години, од стране РЗС-а, а у наставку следи преглед најзначајнијих развојних активности, измена и 
унапређења по областима статистике. 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

ПО ОБЛАСТИМА СТАТИСТИКЕ



8                                                                                                                    www.stat.gov.rs 

 

МАКРОЕКОНОМСКЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Годишњи и квартални национални рачуни 
Активности у области Годишњих економских рачуна у 2020. години биле су стратешки усмерене ка циљу 
пуне имплементације Система европских националних и регионалних рачуна (European System of national 
and regional accounts – ESA 2010), као и испуњењу захтева Трансмисионог програма Евростата (ESA 2010 
Transmission programme of data). Упркос тешкоћама изазваним пандемијом COVID-19, сва истраживања и 
обрачуни статистичких индикатора који су предвиђени Уредбом о утврђивању плана званичне статистике 
за 2020. годину спроведена су без застоја и кашњења, а резултати су редовно објављивани у за то 
предвиђеним публикацијама РЗС-а и трансмитовани Евростату.  
Успешно је извршен годишњи обрачун БДП-а за 2019. годину, укључујући и новоуспостављени обрачун по 
доходовном приступу. Резултати обрачуна кварталног БДП-а публиковани су у складу са утврђеним 
календаром објављивања и редовно трансмитовани Евростату, укључујући и трансмисију табела о 
становништву.  
Настављено је са редовном компилацијом и публиковањем табела понуде и употребе, симултано са 
годишњим обрачуном БДП-а. Значајно унапређење система националних рачуна у 2020. години 
представља и успешно завршена компилација и трансмисија недостајућих табела понуде и употребе за 
период 2010–2014. Евростату, чиме су у потпуности испуњени захтеви Евростата који се односе на дужину 
временске серије табела понуде и употребе. Извршен је обрачун и публиковани су, без кашњења, 
резултати обрачуна регионалног БДП-а.  
У децембру 2020. године РЗС је Евростату доставио серију података  годишњих секторских рачуна за 
период 2015–2019. Такође, у оквиру ИПА 2017, у току 2020. године започет је рад на ревизији података за 
период 2010–2014, чији ће резултати бити достављени Евростату у децембру 2021. године. У оквиру истог 
пројекта, РЗС је започео израду кварталних секторских рачуна за секторе државе и иностранства за период 
2013–2019. године.  
У оквиру регионалног пројекта ИПА 2017 настављен је рад на обрачуну годишњих и кварталних података 
о запослености према концепту националних рачуна, као и рад на обрачуну БДП-а према доходовном 
приступу, са циљем враћања серије до 1995. године. У оквиру истог пројекта, настављен је рад на 
припреми кварталних серија о личној потрошњи домаћинстава према трајности добара и кварталних 
серија о извозу и увозу добара и услуга у земље чланице ЕУ / треће земље. Такође, започете су значајне 
активности на постављању система трансмитовања података директно из дисеминационе базе података 
у SDMX формату, као и на иновирању базе података националних рачуна.  
Започете су значајне активности у оквиру националног пројекта ИПА 2016 (спровођење инпут-аутпут 
истраживања малог бизниса и развој система регионалних рачуна) чиме се наставља процес унапређења 
методологије националних рачуна подржан од стране Евростата усмерен ка пуној хармонизацији са 
статистичком регулативом и методолошким стандардима ЕУ. 

Статистика државних финансија  
 
У области статистике државних финансија настављен је рад на обрачуну пореза и социјалних доприноса 
на годишњем и кварталном нивоу по обрачунском принципу, као и обрачун појединих трошкова (зараде, 
међуфазна потрошња, промене у стању залиха) по обрачунском принципу на годишњем и кварталном 
нивоу, за буџетске кориснике чији се подаци заснивају на готовинском принципу. У оквиру националне 
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ИПА 2016 и МБ ИПА 2017, као и техничке помоћи ММФ-а настављен је рад на развоју статистике државних 
финансија у складу са међународним стандардима. Настављено је са редовним извештавањем о дефициту 
и дугу сектора државе (ЕDP извештавање), уз повећање броја пратећих упитника који чине саставни део 
овог извештавања. Остварен је значајан напредак у аутоматизацији обраде података и обрачуна кроз ИСТ 
апликацију уз постављање система трансмитовања података директно из дисеминационе базе података у 
SDMX. 

 

Циљеви одрживог развоја 
У току 2020. године значајно је унапређена могућност да се прати реализација Циљева одрживог развоја 
(ЦОР) преко базе ДевИнфо Република Србија. База садржи све Циљеве и потциљеве одрживог развоја и 
крајем децембра 2020. године је било могуће пратити 83 индикатора ЦОР-а. Развијен је и ДевИнфо ЦОР 
(SDG) веб-портал за визуелни приказ свих индикатора ЦОР-а који се налазе у бази Република Србија, који 
се директно синхронизује са базом. 

Рачуни животне средине 
За Рачун материјалних токова је у току 2020. године урађена база података за период од 2001–2019. 
године. Подаци су припремљени и послати Евростату у SDMX формату. 
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ПОСЛОВНЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Структурне пословне статистике 
У оквиру Структурног истраживања о пословању привредних друштава, у току 2020. године, редовно 
саопштење Квартално пословање привредних друштава допуњено је табелом годишњих индекса  
пословних прихода и расхода за обухват ИКТ сектора. 

Годишња статистика индустријских производа (Prodcom) 
За Годишње истраживање индустрије коришћена је нова номенклатура индустријских производа која је 
урађена у складу са изменама у PRODCOM листи. Методологија у SDMX формату је ажурирана и објављена 
на веб-сајту РЗС-а и веб-сајту Евростата. Уведене су нове опције у ИСТ-у које су намењене статистичарима 
аналитичарима. 

Статистика пословања страних подружница (унутрашњи и 
спољни FATS) 
За истраживање Обрачун индикатора за подружнице страних предузећа у Републици Србији (inward FATS) 
обезбеђена је поверљивост обрачунатих резултата у оквиру припреме података за трансмисију у Евростат, 
а све у складу са препорукама и захтевима дефинисаним у уредбама ЕУ које се односе на ову област. 

Краткорочне пословне статистике  

Статистика индустрије  

За Месечно истраживање индустрије и Истраживање о промету у индустрији у бази података објављени 
су подаци за 2020. годину. Урађен је низ табела за кориснике, уведене су нове опције у ИСТ-у које су 
намењене статистичарима аналитичарима. Методологија у SDMX формату је ажурирана и објављена на 
веб-сајту РЗС-а и веб-сајту Евростата. 

У оквиру Месечног истраживања индустрије је коришћена нова номенклатура индустријских производа.  

За Истраживање индустрије (ИНД-1 на бази узорка) промењен је скуп извештајних јединица (малих 
предузећа из сектора Прерађивачка индустрија). 

Статистика грађевинарства  

У оквиру Истраживања о грађевинским дозволама, од јануара 2020. године, подаци о броју и површини 
станова који ће се градити на основу издатих дозвола, а који су неопходни за реализацију Месечног 
истраживања о издатим грађевинским дозволама, континуирано се преузимају из базе ЦЕОП, заједно са 
осталим подацима о издатим грађевинским дозволама. Током 2020. године контролисани су подаци о 
становима из два доступна извора података, статистичког истраживања и административног извора – базе 
ЦЕОП. Резултати су показали да је квалитет преузетих података добар и одлучено је да се од 2021. године 
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за спровођење истраживања користи само административни извор података – база ЦЕОП, која је у 
надлежности Агенције за привредне регистре. Саопштење о издатим грађевинским дозволама се од ове 
године објављује у новој форми – директним преузимањем из базе. 

За Истраживање о грађевинарству, у складу са захтевима Евростата, ажурирана су методолошка 
објашњења за краткорочне статистике и обрачуната су два нова показатеља квалитета (Mean Absolute 
Revision [MAR] и Mean Revision [MR]) за индикатор Индекс грађевинске производње. На основу резултата 
добијених спровођењем Годишњег истраживања о грађевинској активности, ревидирани су Квартални 
индекси вредности изведених радова. 

У оквиру Истраживања о грађевинским радовима реализоване су активности на проширењу и контроли 
обухвата годишњег истраживања, коришћењем различитих извора (анкетирање општина, истраживање 
СБС, СПР, издате грађевинске дозволе). 

Краткорочна статистика осталих услуга  

За истраживање Обрачун индикатора за остварени промет из области Остале услуге ажурирана је 
методологија по којој су обрачунати индекси и публикована је на веб-сајту Евростата. 

Спољна трговина (међународна трговина робом) 
У оквиру истраживања Промет робе са иностранством извршена је годишња ревизија података за 2019. 
годину (у јулу 2020. године). Развијене су нове методе и процедуре за контролу података, нарочито у делу 
који се односи на податке о роби у царинском складишту и роби у слободним зонама. У складу са 
најновијим дефиницијама Евростата за имплементацију ДОЦ МЕТ 400 стандарда развијане су процедуре 
за припрему сетова податка за слање у Евростат. Паралелно са редовним слањем података у Евростат 
прослеђивани су и тестни подаци у новом формату. Рађено је на истраживању могућности за увођење 
новог додатног извора података. 

За истраживање Царинске стопе, нецаринске мере и промет Републике Србије са иностранством извршене 
су све месечне, као и годишња ревизија. Све измене су континуирано спровођене. 

У оквиру истраживања Јединичне вредности извоза и увоза и физички обим извоза и увоза континуирано 
је рађено на побољшању квалитета узорка. 

За истраживање Промет са иностранством по карактеристикама привредних друштава, у складу са 
важећим стандардима Евростата, креирани су сетови података и прослеђивани Евростату у SDMX формату. 
На основу повратних инфорамација из Евростата вршене су корекције процедура са циљем потпуног 
усклађивања са Евростатовим стандардима. Развијене су процедуре за креирање табела на основу 
дефиниција и захтева ОУН и формиране су табеле за серију података од 2015. до 2019. године. 

У оквиру истраживања Аналитички показатељи за међународне преговоре везане за процес приступања 
СТО и ЕУ интензивирана је сарадња са Министарством трговине и телекомуникација. Рађено је на 
креирању аналитичких показатеља на основу захтева OECD-а. Креирани су нови сетови података за 
међународне конференције. 

У оквиру истраживања Промет са иностранством по карактеристикама привредних друштава и CPA 
класификацији вршена су прилагођавања најновијим дефиницијама и стандардима Евростата, развијене 
су процедуре за креирање извештајних табела на основу захтева ОУН и креиране су табеле за серију 
података од 2015. до 2019. године. 
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За истраживање ЦИФ-ФОБ прилагођавање увоза за потребе биланса плаћања и система националних 
рачуна, ФОБ-ФОБ прилагођавање извоза за потребе биланса плаћања и система националних рачуна 
извршена је ревизија податка за 2019. годину. Развијене су методе и процедуре за креирање нових 
извештајних табела. 

У оквиру истраживања Промет са иностранством рашчлањено по валутама у фактури извршено је 
усклађивање процедура са важећим, најновијим, дефиницијама Евростата. У складу са тим креиран је сет 
података и у предвиђеном року извршен пренос података у Евростат. 

За истраживање Извоз и увоз електричне енергије развијене су методе и извршене корекције процедура 
за имлементацију података добијених из ЕМС-а, са циљем побољшања квалитета података о 
међународном промету електричне енергије. 

Наука, технологија и иновације 
За Годишње истраживање о научноистраживачкој и развојној делатности унапређен је начин прикупљања 
података путем веб-упитника. Направљен је сет индикатора – макроекономских показатеља. Унапређен је 
начин достављања података Евростату у SDMX формату. 

У оквиру истраживања Укупна издвајања из буџета за научноистраживачку и развојну делатност унапређен 
је начин прикупљања података путем веб-упитника. 
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ДЕМОГРАФИЈА И ДРУШТВЕНЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Становништво 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године  

Због неповољне епидемијске ситуације проузроковане пандемијом COVID-19 теренска реализација 
Пописа становништва, домаћинстава и станова одложена је за октобар 2022. Закон о изменама Закона о 
попису становништва, домаћинстава и станова 2022. усвојен је у Народној скупштини 7. априла 2021. 

У току 2020. године упитници за Контролу квалитета података Пописа становништва, домаћинстава и 
станова 2022. прилагођени су променама које су извршене у Пописним упитницима. Рађено је на 
припреми алгоритма за унос података контроле квалитета на рачунару, посебно за упитник за контролу 
обухвата. 

Статистика азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција  

Редовно се прате сва методолошка усклађивања Евростата у области статистике азила, статистике 
боравишних дозвола и статистике илегалних миграција (измене и допуне техничких смерница) и усклађује 
се национална методологија која ће се применити чим се стекну услови. Све активности се одвијају у 
сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Комесаријатом за избеглице и миграције. 

Витална статистика  

Од априла 2020. године реализовано је ново саопштење (СН41) под називом Живорођени и умрли, јануар–
април 2020. – претходни подаци. У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и 
умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани 
према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2019. и 2020. години. 

Тржиште рада 

Запосленост и незапосленост  

У оквиру Анкете о радној снази (АРС), у току 2020. године, настављено је спровођење истраживања на 
повећаном АРС узорку, за 200 пописних кругова на кварталном нивоу, чиме је омогућена равномерна 
расподела узорка како у простору тако и у времену (с обзиром на то да се АРС истраживањеанкета 
континуирано спроводи на територији целе земље). Повећањем узорка обезбеђују се прецизније оцене 
главних индикатора из анкете на кварталном нивоу, а омогућава се и обезбеђивање ових индикатора на 
месечном нивоу.  Од 2020. године унос података редовне Анкете о радној снази врши се преко ИСТ 
апликације, при чему се ради на константном усавршавању ове апликације с обзиром на комплексност 
упитника и логичке контроле анкете. Такође, у 2020. години омогућено је вршење шифрирања, доделе 
узорка и back checking контрола преко ИСТ апликације. У току 2020. године завршен је рад на новом АРС 
упитнику, који се креира у складу са новом регулативом Евростата (Regulation [EU] 2019/1700 of the 
European Parliament and of the Council), као и са резолуцијом донетој на 19. Међународној конференцији 
статистичара рада од стране Међународне организације рада (МОР). Нови упитник, у којем су 
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редефинисани концепти запослености и незапослености, почиње да се примењује од 2021. године, од 
када ступа на снагу и нова регулатива Евростата. У складу са новим упитником, у току 2020. креирано је 
ново методолошко упутство за кориснике и анкетаре. Ова активност се наставља и у 2021. години. 
Развијена је нова апликација за унос и контролу података Анкете о радној снази која ће бити у примени од 
2021. године, након преласка на нову методологију. Током целе године, у оквиру истраживања Анкета о 
радној снази, израчунавани су и објављивани додатни тзв. ковид индикатори ради бољег сагледавања 
кретања на тржишту рада. 

У 2020. години први пут је спроведено Истраживање о потреби за запошљавањем. Истраживањем се 
обезбеђују подаци о броју слободних радних места за које је послодавац предузео активне кораке у циљу 
попуњавања, према секторима делатности, величини пословног субјекта и главним групама занимања. 

Зараде и трошкови рада  

За Месечно истраживање о зарадама запослених месечно саопштење о зарадама припремљено је у новом 
систему за генерисање саопштења. 

У оквиру Годишњег истраживања о зарадама и часовима рада од 2020. године у саопштењу се објављују 
подаци о нето зарадама (без пореза и доприноса), уместо досадашњих бруто зарада. Дисеминациона база 
података је проширена, додати су нови индикатори који се односе на просечне зараде без пореза и 
доприноса, до сада су публиковани само подаци о просечним (бруто) зарадама. Подаци се прикупљају и 
публикују према новом Шифарнику нивоа квалификација, а у складу и према Одлуци о Јединственом 
кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник 
РС”, број 56/18 и 101/20) и у складу са  Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 27/18), где је уместо досадашњег Шифарника степена стручне спреме, 
утврђен нови систем за уређивање нивоа и врста квалификација: Шифарник нивоа и врста квалификација. 

Образовање и доживотно образовање 
За истраживање Статистички извештај о упису студената, као и за Статистички извештај за студенте који су 
завршили студије на високошколским институцијама, обезбеђен је сет индикатора за дисеминациону базу 
података. 

У току 2020. године реализоване су припремне активности за спровођење новог истраживања 
Континуирано образовање и обуке у предузећима. Реализација овог истраживања планирана је за 2021. 
годину. 

Здравље и безбедност 
У 2020. години настављене су активности Истраживања здравља становништва Србије (EHIS), у складу са 
Планом активности: извршена је обрада и анализа прикупљених података за лица и домаћинства, 
дефинисани су критеријуми логичке контроле; извршено је коначно израчунавање пондера за 
домаћинства/лица и израчунавање коначних пондера за импутацију „недостајућих“ вредности у 
приходима домаћинства; коначна обрада података договорена је са методолозима из Института за јавно 
здравље Србије, достављена је база података Евростату, припремљен је и достављен Евростату упитник о 
квалитету спроведеног истраживања и објављено је Саопштење о Претходним резултатима Истраживања 
о здрављу становништва. 
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Расподела прихода и услови живота 

Анкета о потрошњи домаћинстава  

Теренски рад на спровођењу истраживања Анкета о потрошњи домаћинстава (АПД) прекинут је 16. марта 
2020. на основу наредбе директора РЗС-а о спровођењу истраживања у условима ванредног стања, која је 
донета на основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања, услед пандемије COVID-
19. Истраживање је настављено 1. јула 2020. године, применом новог метода прикупљања података, 
односно уместо метода интервјуа „лицем у лице“, подаци су се прикупљали путем телефона (CATI), 
дневници су се слали домаћинствима поштом, а након истека анкетног периода анкетар је преузимао 
дневник од домаћинства. Од четвртог квартала 2020. године, примењује се комбиновани метод 
прикупљања података, где се домаћинства анкетирају и методом интервјуа „лицем у лице“, и путем 
телефона (уколико домаћинство не жели да се анкетира директним контактом са анкетаром). Средства 
која су била намењена спровођењу АПД истраживања, преусмерена су на тестирање нових метода 
прикупљања података (CATI) као и на развој и примену апликације у ИСТ-у за прикупљање података путем 
CAPI метода (попуњавање упитника на терену од стране анкетара, уз коришћење лаптопа). 

Приходи и услови живота  

Републички завод за статистику планирао је спровођење Анкете о приходима и условима живота (SILC) у 
периоду мај–јул 2020. године, али услед пандемије COVID-19, спровођење истраживања је померено за 
почетак октобра 2020. године. Теренски рад успешно је спроведен у периоду од 1. октобра до 15. 
децембра. Подаци су прикупљани применом CAPI метода (попуњавање упитника на терену од стране 
анкетара, уз коришћење лаптопа) и телефоном (уколико домаћинство није желело да се анкетира 
директним контактом са анкетаром). 

Статистика криминалитета и правосуђа 
Истраживање о безбедности и квалитету живота жена (изворни назив истраживања је Истраживање ЕУ о 
родно заснованом насиљу над женама и другим облицима међуљудског насиља – ЕУ ГБВ) спроводи 
Републички завод за статистику у сарадњи са Евростатом, а на основу уговора о спровођењу регионалног 
пројекта IPA-2017 Multi-beneficiary statistical cooperation programme. 

Главни циљ овог истраживања је прикупљање података о учесталости родно заснованог насиља у 
Републици Србији. С циљем утврђивања присутних облика насиља, креирана су питања која обухватају: 
сексуално узнемиравање на радном месту, насиље од стране садашњег и бившег партнера, непартнерско 
насиље, прогањање, као и насиље у детињству. Један од циљева јесте да се утврди ко су починиоци 
насиља над женама. 

Јединица анкетирања је особа женског пола, старости од 18 до 74 године која је члан случајно изабраног 
домаћинства. Ако у домаћинству живи више од једне жене старости од 18 до 74 године, за анкетирање се 
бира жена којој је последњој био рођендан у односу на датум анкетирања. Препорука је да испитаница 
приликом анкетирања буде сама, односно да анкетирању не присуствује нико осим анкетираног лица и 
анкетарке. 

Према предвиђеном програму спровођења ГБВ истраживања, планирано је да пробно истраживање буде 
спроведено у првој половини 2020. године, а главно истраживање у другој половини године. Због 
пандемије корона вируса и специфичних мера које су у Републици Србији биле на снази у периоду од 16. 
марта до 7. маја 2020. године, пробно истраживање је одложено и спроведено у периоду од 3. до 18. 
октобра 2020. године а спровођење главног истраживања одложено је за 2021. годину.  
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СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ГЕОПРОСТОРНЕ И 
ОСТАЛЕ СЕКТОРСКЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Пољопривредна структура  
У току 2020. године спроведен је Пробни Попис пољопривреде 2020. Циљ овог истраживања био је 
тестирање инструмената (електронског упитника, апликације за контролу података и праћење рада 
пописивача и Упутства за пописиваче) припремљених за Попис пољопривреде чија је реализација, због 
пандемије, одложена за 2023. годину. Инструменти су у јуну 2020. године тестирани на терену од стране 
32 пописивача и 16 општинских координатора, уношењем података за 320 одабраних газдинстава и 
слањем електронских упитника попуњених на лаптопу у централну базу РЗС-а. Након спроведеног 
истраживања, сви учесници сачинили су извештаје о својим запажањима и искуствима у раду са 
апликацијама. На основу извештаја који су садржали и оцену разумљивости објашњења и дефиниција 
датих у Упутству за пописиваче, формулисане су и спроведене измене апликација и Упутства у циљу 
побољшања њиховог рада и лакшег разумевања и коришћења од стране пописивача и општинских 
координатора. 

Статистика животне средине 

Статистика отпада и хемикалија  

За Истраживање о створеном отпаду спроведене су измене и допуне које се односе на унос, логичко-
рачунску контролу и обраду података у ИСТ-у и у веб-апликацији, док је у оквиру Истраживања о укупном 
отпаду урађена база статистике отпада за период 2008–2018. и референтни метаподаци. 

Статистика воде, ваздуха и климатских промена  

У оквиру Истраживања о коришћењу вода и заштити вода од загађивања урађена је ревизија података о 
отпадним водама у складу са изменама у методологији Евростата. 

За Рачун емисија у ваздух подаци су припремљени и достављени Евростату у SDMX формату, док је за Рачун 
за сектор еколошких добара и услуга урађена ревизија података према препорукама Евростата у процесу 
валидације података. 

Енергетика 
За следећа истраживања из области Енергетика, биланси су конципирани према принципима Евростатовог 
новог концепта структуре биланса, која је објављена крајем јануара 2019. године: Енергетски биланс 
топлотне енергије – претходни подаци, Биланс угља и производа од угља – претходни подаци, Енергетски 
биланс електричне енергије – претходни подаци, Енергетски биланси нафте и деривата нафте – претходни 
подаци, Енергетски биланс природног гаса – претходни подаци, Енергетски биланс геотермалне енергије 
– претходни подаци, Енергетски биланс дрвних горива – претходни подаци и Енергетски биланс биогаса – 
претходни подаци. 
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За истраживање Енергетски биланси Републике Србије – коначни подаци, годишњи подаци су 
расположиви у бази података под називом Годишњи подаци и енергетски биланси. У бази података 
енергетски биланси се могу формирати одабиром свих токова. И за ово истраживање биланси су 
конципирани по принципима Евростатовог новог концепта структуре биланса, која је објављена крајем 
јануара 2019. године. 

Географски информациони систем 
Унапређена је сарадња између РЗС-а и Републичког геодетског завода (РГЗ) у погледу преузимања 
геопросторних података путем веб-сервиса за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава 
и станова 2022, као и за друге потребе. Регистар просторних јединица (РП) и Адресни регистар (АР) у 
надлежности су РГЗ-а, према новом Закону о Регистру просторних целина и Адресном регистру који је 
донет у фебруару 2020. године. За потребе Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. спроводи 
се ревизија статистичких и пописних кругова, где РГЗ ажурира податке РПЈ-а и АР-а. Подаци који се користе 
у ревизији статистичких и пописних кругова су геопросторни подаци у координатном систему WGS 84 / 
UTM zone 34N. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЕ И РАЗВОЈНЕ 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ НЕ МОГУ ДА СЕ 
СВРСТАЈУ У ОДРЕЂЕНЕ ОБЛАСТИ 

Законодавни оквир  
У току 2020. године Влада Републике Србије је дана 29. 10. 2020. године вратила Нацрт закона о изменама 
и допунама Закона о званичној статистици Републичком заводу за статистику јер исти није разматран за 
време трајања мандата Владе. 

Управљање квалитетом  
Током 2020. године настављене су активности на имплементацији система управљања квалитетом који се 
ослања на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice – CoP) и принципе 
Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management – TQM).  У циљу спровођења систематског 
унапређења квалитета статистичких процеса и производа, настављене су активности на идентификовању 
и описивању свих фаза, подпроцеса и активности у оквиру статистичког пословног процеса РЗС-а кроз 
националну верзију општег модела статистичког пословног процеса (GSBPM). Као наставак ових 
активности планирана је израда документа Смернице за унапређење квалитета, као и рад на дефинисању 
стандардне документације којом ће се описивати статистички пословни процеси. Све наведене 
активности, између осталог, за циљ имају и стварање предуслова за имплементацију самооцењивања, 
интерне ревизије, као и управљања ризицима. Настављен је рад на изради метода и алата за 
самооцењивање у циљу увођења редовних провера квалитета статистичких производа и услуга. Осим тога, 
Републички завод за статистику је у периоду од 2. до 13. новембра 2020. године по пети пут спровео 
Истраживање о задовољству запослених. Циљ истраживања био је да се прикупе информације о 
мишљењима и ставовима запослених о различитим питањима, на основу којих се може стећи увид у 
степен задовољства запослених. Такође, РЗС је наставио са континуираним унапређењем сарадње са 
корисницима статистичких производа и услуга увођењем нових облика комуникације и информисања, а 
са друге стране наставио је да ради и на јачању сарадње са даваоцима података и смањивању њихове 
оптерећености. Настављено је спровођење континуиране едукације запослених из области управљања 
квалитетом, као и интензивна сарадња и размена искустава са земљама окружења и земљама Европског 
статистичког система. 

Настављене су активности у циљу стандардизације метаподатака у формату погодном за коришћење 
приликом припреме годишњих планова званичне статистике као и у друге сврхе. 

У току 2020. године настављено је са даљим развојем и имплементацијом система референтних 
метаподатака и извештаја о квалитету (РЗСМЕТА). Референтни метаподаци описују садржај и квалитет 
статистичких података и имају за циљ да корисницима статистичких производа пруже додатне 
информације за њихово исправно коришћење и тумачење. Систем референтних метаподатака и извештаја 
о квалитету РЗСМЕТА састоји се од репозиторијума метаподатака (SQLSERVER база података) и апликације 
која омогућава корисницима креирање референтних метаподатака и извештаја о квалитету. Развијен је у 
РЗС-у према стандардима Евростата (SIMS 2.0). Систем је пуштен у продукцију крајем 2017. године. Од тада 
се редовно одржавају обуке за коришћење апликације РЗСМЕТА и израду референтних метаподатака и 
извештаја о квалитету, а осим тога врши се и континуирано праћење и надгледање израде, као и пружање 
сталне подршке и помоћи запосленима при изради референтних метаподатака и извештаја о квалитету. 
Као резултат свега наведеног, произведени су референтни метаподаци и извештаји о квалитету за око 100 
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истраживања/индикатора. Референтни метаподаци су доступни корисницима на веб-сајту РЗС-а, а 
извештаји о квалитету се објављују на интранет порталу РЗС-а. Из система РЗСМЕТА се обезбеђује и 
аутоматско генерисање фајлова у SDMX формату који се потом шаљу Евростату. 

Класификације 

Номенклатура држава за дисеминацију званичне статистике 

У току 2020. године усвојена је Номенклатура држава за дисеминацију званичне статистике, која је 
заснивана на међународном стандарду Списак назива земаља Експертске групе Уједињених нација за 
географске називе (UNGEGN List of Country Names). У складу са међународним стандардима, у званичној 
статистици се користе кратки називи земаља. Номенклатуром је обухваћено укупно 194 државе. Садржи 
стандардне називе држава на српском и енглеском језику за употребу у дисеминацији званичне 
статистике, као и допунске информације које омогућавају успостављање везе између стандардног назива 
државе и пуног назива државе на српском језику, званичног кратког назива УН на енглеском језику и 
двословне (алфа-2) шифре по међународном стандарду ISO 3166.  

Шифарник држава и територија 

Усвојен је Шифарник држава и територија, који је засниван на следећим међународним стандардима: 
Стандардне шифре земаља и територија за статистичку употребу (Standard country or area codes for 
statistical use – M49) Статистичког одељења Уједињених нација (United Nations Statistics Division – UNSD) и 
Међународни стандард за шифре земаља (International standard for Country Codes – ISO 3166) 
Међународне организације за стандардизацију (International Organization for Standardization). Обухваћено 
је укупно 249 држава и територија. Садржи називе држава, односно територија на српском језику и 
следеће стандардне шифре земаља и територија: двословна шифра (алфа-2) по стандарду ISO 3166, 
трословна шифра (алфа-3) по стандарду ISO 3166 и троцифрена нумеричка шифра (дигит-3) по 
стандардима М49 и ISO 3166. 

Номенклатуре за статистику индустрије 

Урађена је нова Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије (Prodcom 
листа) која је усклађена са променама у PRODCOM листи 2019. 

Урађена је и нова Номенклатура индустријских производа за Месечно истраживање индустрије која је 
боље прилагођена достигнутом степену техничко-технолошког развоја. 

Класификације статистике међународне трговине робом  

За Комбиновану номенклатуру – царинску тарифу извршено је усклађивање тарифног система статистике 
спољне трговине са номенклатуром Евростата и повезивање са свим осталим номенклатрурама и 
класификацијама из области спољне трговине које се примењују у Евростату.  Континуирано су праћене и 
имплементиране све измене током целе године. Серија података у бази статистике спољне трговине 
усклађена је са важећом номенклатуром. Извршене су ванредне контроле свих веза између номенклатура 
и класификација које се примењују у статистици спољне трговине. 

Када је у питању Геономенклатура извршена су сва усклађивања са важећом Геономенклатуром. Током 
2020. године извршена је и ванредна контрола и ревизија. 
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Регистри и интеграција података 

Административни извори 

У оквиру активности Координација статистичког система и комуникација са власницима административних 
извора података, у току 2020. године, реализоване су следеће активности: ажурирана је Процедура за 
преузимање административних података; формиран је јединствен списак споразума потписаних између 
РЗС-а и власника административних података; израђени су нацрти докумената неопходних за 
координацију националног статистичког система (Кодекс праксе званичне статистике Републике Србије, 
Упитник за самопроцену произвођача званичне статистике, Мултилатерални споразум о сарадњи између 
Завода и свих других одговорних произвођача, Пословник о раду координационог Одбора). 

Када је у питању Развој система за управљање административним подацима, остварено је унапређење 
начина доставе података из Пореске управе, као и успостављање сарадње са Канцеларијом за 
информационе технологије и електронску управу и Министарством трговине, туризма и телекомуникација 
у вези са тестирањем веб-сервиса еТуриста, као новог извора података. 

Базе података 
У циљу повећања транспаретности и доступности статистичких података настављен је рад на унапређењу 
централизоване статистичке базе података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB). Најзначајније активности 
спроведене у 2020. години су: мапирање (повезивања) сетова података са одговарајућим сетовима 
података за потребе Евростата чиме је успостављено аутоматско креирање одговарајућих SDMX фајлова и 
њихово слање у Евростат; развој веб-сервиса за потребе преузимања серија података скупа индикатора 
на захтев различитих државних институција; креирање нових сетова података статистичких индикатора; 
развој компоненте за аутоматско креирање стандардизованих статистичких саопштења и објављивање 
истих према календару објављивања; развој визуализације статистичких података (интерактивне мапе, 
инфографика...). 

Значајно је унапређена база ДевИнфо Република Србија и уведена је могућност да се прати реализација 
Циљева одрживог развоја. База садржи све Циљеве и потциљеве одрживог развоја и крајем децембра 
2020. је било могуће пратити 96 индикатора циљева одрживог развоја. Развијен је и ДевИнфо ЦОР (SDG) 
веб-портал за визуелни приказ свих индикатора ЦОР-а који се налазе у бази Република Србија, који се 
директно синхонизује са базом. Крајем 2020. године за ниво Републике Србије, база је садржала укупно 
354 индикатора који се редовно ажурирају. Инсталирана је и од 2017. године се користи нова верзија 
софтвера ДевИнфо 7.0, која омогућава приступ свим ДевИнфо базама преко интернета из веб-
претраживача. Базе података Преглед стања и развоја општина и Природно кретање становништва садрже 
податке до општинског нивоа. Да би се корисницима олакшало коришћење података, за ове две базе су 
креирани профили, за све територијалне нивое, од нивоа Републике Србије до нивоа  општина. 

ИТ инфраструктура 
Средином 2018. године започет је развој Система за интеграцију административних извора које РЗС 
преузима из евиденција и регистара државних институција Републике Србије за потребе статистичких 
истраживања. С обзиром на комплексност система, развојне активности подкомпоненти система су 
настављене у 2020. години паралелно са тестирањем подкомпоненти завршених у претходном периоду. 
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За размену података и референтних метаподатака са Евростатом и ММФ-ом РЗС примењује SDMX 
(Statistical Data and Metadata eXchange) стандард, који представља међународни стандард за размену 
података и метаподатака. У оквиру система за дисеминацију података имплементирани су алати 
Евростатове SDMX – RI инфраструктуре. Према одговарајућој SDMX структури, у складу са захтевима 
Евростата, од почетка године завршен је значајан број мапирања (повезивања) сетова података у оквиру 
централизоване статистичке базе података са одговарајућим сетовима података за потребе Евростата.  У 
оквиру ИПА 2017 пројекта настављен је рад на унапређењу националног система референтних 
метаподатака (РЗСМЕТА), према међународном SIMS 2.0 стандарду. Поред запослених у РЗС-у, систем је 
доступан корисницима свих институција које су део националног статистичког система. Настављен је 
развој Система структурних метаподатака статистичког националног система започет у 2019. години. 
Континуиран рад на унапређењу одговарајућих сервиса за размену података са националним 
институцијама једна је од приоритетних активности РЗС-а у циљу повећања транспарентности 
статистичких података. У оквиру ИПА 2017 пројекта, утврђен је план активности за успостављање система 
аутоматизованог слања података у Евростат према утврђеној периодици одговарајућих сетова података. 
Развој система започет је у 2020. години и биће настављен у оквиру ИПА 2019 пројекта. 

Информисање и дисеминација 
У 2020. години настављен је рад на унапређењу доступности и комуникацији са корисницима статистичких 
података, са посебним освртом на развој дисеминације статистичких података путем различитих канала 
комуникације. У 2020. у односу на 2019. број корисника веб-сајта повећан је за 57%, а број отворених 
страница за 26%. Повећање посета веб-сајту у 2020. години (значи да су корисници успели да пронађу 
потребне податке) утицало је на смањење броја захтева корисника у 2020. у односу на 2019. годину – и то 
за 16%. На основу мониторинга медијских објава у 2020. дошло је до повећања од 44% у односу на 2019. 
У 2020. укупно је објављена 431 публикација, а проценат реализације објављивања по планираном 
Календару је 98%. Током 2020. на друштвеној мрежи Твитер објављено је око 730 твитова, а број пратилаца 
је повећан за 475 у односу на 2019. Почетком 2020. активирана је друштвена мрежа Инстаграм на којој је 
током године постављено 70 постова (586 пратилаца). Интензивирани су захтеви за микроподацима из 
области Анкете о потрошњи домаћинстава, Анкете о радној снази, Анкете о приходима и условима живота, 
Виталне статистике, ИТ и других. Током 2020. године настављен је рад на формирању и одржавању 
библиотечког фонда и започет рад на ревизији библиотеке. У оквиру ИПА 2018 пројекта интензивно се 
радило на промоцији резултата MICS истраживања, EHIS истраживања као и на припреми комуникационе 
кампање за Попис становништва, домаћинстава и станова и Пописа пољопривреде. Израђена је и 
објављена монографија поводом 75 година од оснивања РЗС-а под називом Наших 75 година. Спроведене 
су активности које се односе на информисање јавности о прикупљеним подацима Циљева одрживог 
развоја (ЦОР). У 2020. години завршенe су Комуникационе стратегије за оба пописа. Након тестирања на 
фокус-групама усвојена су идејна решења логотипа, целокупног визуала, као и слогана за Попис 
становништва, која ће бити примењивана на свим документима и промотивним материјалима, у складу са 
Водичем за видљивост за пројекте које ЕУ финансира у Србији. У циљу унапређења комуникације са 
грађанима и јачању поверења између РЗС-а и грађана кроз пружање правовремених информација о 
Попису 2022, током године радило се на изради веб-сајта Попис 2022. На веб-сајту ће бити доступне све 
информације о планираним и предузетим активностима у вези са Пописом 2022. и биће објављени 
резултати Пописа 2022, који ће уследити након реализације. У ери експанзије информационих технологија, 
подаци су постали основа за креирање и планирање свих друштвених и пословних процеса, те је потреба 
за њима у огромном порасту. Отворени подаци препознати су као један од кључних фактора за достизање 
циљева одрживог развоја и дигиталну трансформацију друштва. Током 2019. године извршена је 
интеграција статистичког портала отворених података (http://opendata.stat.gov.rs/odata) са Националним 
порталом отворених података. У 2020. години настављен је рад на унапређењу портала и развоју 
подкомпоненте за отварање индикатора ЦОР-а. 
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У складу са развојем нових индикатора који се дефинишу у међународном статистичком систему или 
произлазе из развоја националних стратешких докумената, РЗС је средином 2018. године започео рад  на 
развоју јединственог информационог система за обједињавање индикатора по било којој стратегији 
(тренутно постојећим или будуће развијеним), без обзира на извор. Део овог система јесте јединствени 
Национални портал за праћење квантитативних индикатора различитих стратегија. У складу са тренутним 
потребама (како у свету тако и у Републици Србији) акценат је на развоју Националне платформе за 
извештавање о индикаторима Циљева одрживог развоја (ЦОР), као једног дела горе поменутог портала. 
РЗС, као део Међуресорне радне групе за Циљеве одрживог развоја (ЦОР), има важну улогу у праћењу ове 
стратегије, те је самим тим развој и унапређење портала тренутно усмерио ка потребама праћења ЦОР 
индикатора. Почетком 2019. године портал за праћење ЦОР индикатора (http://sdg.indikatori.rs) пуштен је 
у рад. С обзиром на то да је истраживање извора ЦОР индикатора континуиран процес, у 2020. години 
отворено је још 30 индикатора, чиме је Република Србија до сада достигла број од 96 индикатора који су 
доступни корисницима поменутог портала, као и корисницима статистичке базе података. У 2020. години 
настављен је рад на унапређењу портала и започете су развојне активности на успостављању портала 
отворених података за ЦОР индикаторе. 

Међународна статистичка сарадња 
Континуирано достављање расположивих статистички података најзначајнијим међународним 
организацијама допринело је усклађивању методологија и добијању међународно упоредивих 
показатеља. Активности спроведене у оквиру међународних радних група и учешће на састанцима 
допринели су остваривању добрих међународних односа. Спроведене активности су повећале степен 
усаглашености статистичког система Србије са Европским статистичким системом. Напредак је препознат 
и у извештају Европске комисије о напретку Србије у процесу европских интеграција за 2020. годину у 
оквиру Поглавља 18 које се односи на статистику. Сви међународни пројекти су реализовани у складу са 
планом и уговорним обавезама. 
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КРАЋЕНИЦЕ 

 

 

ИСТ – Интегрисани систем обраде података 

СПР – Статистички пословни регистар 

CAPI (Computer-assisted personal interviewing) – Компјутерски подржано анкетирање лицем у лице 

CATI (Computer-assisted telephones interviewing) – Компјутерски подржано телефонско анкетирање 

CAWI (Computer Aided Web Interviewing) – Компјутерски подржано веб-анкетирање  

 

  





 2020. ГОДИНИ
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МАКРОЕКОНОМСКЕ СТАТИСТИКЕ 

Годишњи економски рачуни 

 002070 Обрачун бруто домаћег производа по производном методу у текућим ценама 

 002071 Систем националних рачуна 

 002131 Обрачун бруто инвестиција у основна средства у текућим ценама 

 002100 Обрачун личне потрошње 

 002110 Обрачун бруто домаћег производа по расходном методу у текућим ценама 

 002120 Обрачун бруто домаћег производа по производном методу у сталним ценама 

 002130 Обрачун бруто инвестиција у основна средства у сталним ценама 

 002160 Обрачун бруто домаћег производа по регионима, по производном методу 

 002140 Обрачун бруто домаћег производа по расходном методу у сталним ценама 

 006266 Паритети куповне моћи - цене робе и услуга које се користе у потрошњи домаћинстава 

 002260 Регионална бруто додата вредност по делатностима 

 002040 Квартални обрачун бруто домаћег производа по производном методу у текућим ценама 

Квартални национални рачуни 

 002030 Квартални обрачун бруто домаћег производа по производном методу у сталним ценама 

 002051 Квартални обрачун бруто домаћег производа по производном методу у сталним ценама - брза флеш процена 

 002060 Квартални обрачун бруто домаћег производа по расходном методу у текућим ценама 

 002050 Квартални обрачун бруто домаћег производа по расходном методу у сталним ценама 

Статистика државних финансија 

 003034 Статистика државних финансија 

 003030 Обрачун државне потрошње 

 003035 Извештавање о прекомерном дефициту - eкспериментални обрачун 

Цене 

 006010 Истраживање о ценама на мало индустријско-прехрамбених производа 

 006020 Истраживање о ценама на мало индустријско-непрехрамбених производа 

 006030 Истраживање о ценама на мало пољопривредних производа 

 006040 Истраживање о ценама на мало пољопривредних производа 
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 006050 Истраживање о ценама на мало услуга 

 006070 Истраживање о ценама угоститељских услуга 

 006080 Истраживање о ценама произвођача индустријских производа на домаћем тржишту 

 006090 Истраживање о ценама произвођача индустријских производа за извоз 

 006150 Истраживање о ценама угоститељских услуга у кафићима и киосцима 

 006170 Истраживање о ценама услуга осигурања за домаћинства 

 006160 Истраживање о ценама банкарских услуга за домаћинства 

 006110 Обрачун индекса цена произвођача производа пољопривреде и рибарства 

 006140 Обрачун индекса потрошачких цена 

 006201 Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште 

 006202 Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа за извоз 

 006200 Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа, укупно 

 006100 Истраживање о ценама произвођача услуга 

 006091 Истраживање о ценама произвођача производа из увоза 

 006180 Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа из увоза 

 006190 Истраживање о ценама репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди 

 006240 Истраживање о ценама електричне енергије и природног гаса 

 006230 Обрачун индекса цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди 

 006231 Обрачун просечних годишњих цена произвођача пољопривреде и рибарства 

 006141 Обрачун хармонизованог индекса потрошачких цена 

 006250 Истраживање о ценама станова и кућа - експериментално 

 006259 Паритети куповне моћи - истраживање нивоа цена изнајмљивања станова у Београду 

 006262 Паритети куповне снаге - припрема додатних табела 

 006258 Паритети куповне моћи – истраживање нивоа цена у области грађевинарства 

 006251 Паритети куповне моћи - истраживање нивоа потрошачких цена - храна, пиће и дуван 

 006252 Паритети куповне моћи - истраживање нивоа потрошачких цена производа везаних за лични изглед 

 
006253 

Паритети куповне моћи - истраживање нивоа потрошачких цена - производи и услуге везани за потребе 
становања и уређивања врта 

 006254 Паритети куповне моћи - истраживање нивоа потрошачких цена- превоз, ресторани и хотели 

 006255 Паритети куповне моћи - услуге 
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 006256 
Паритети куповне моћи - истраживање нивоа потрошачких цена за производе и услуге везана за потребе 
опремања стана и здравља 

 006257 Паритети куповне моћи - Истраживање нивоа цена индустријске опреме 

 006261 Паритети куповне моћи - зараде 

 006263 Паритети куповне снаге - порез на додату вредност 

 006264 Паритети куповне моћи - пондери 

 006265 Паритети куповне моћи - индекси потрошачких цена 

Статистика одрживог развоја 

 005092 Циљеви одрживог развоја 

Рачуни животне средине 

 011120 Tрошкови за заштиту животне средине 

 011121 Рачун материјалних токова 

 011122 Рачун пореза у области животне средине 

Индикатори за микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике 

 080100 Индикатори за микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике 

 

 

 

 
ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ 

Структурне пословне статистике 

 004020 Структурно истраживање о пословним субјектима 

 004082 Обрачун индикатора о пословној демографији пословних субјеката у Републици Србији 

 004010 Структурно истраживање о пословању привредних друштава 

 004030 Комплекснo истраживање о финансијским институцијама 

 004040 Комплекснo годишње истраживање за кориснике буџетских средстава 

 004050 Годишње истраживање о инвестицијама у основна средства 

 

  



Годишњи извештај, 2020.                                                                                                                             29 

Годишња статистика индустријских производа (Prodcom) 

 007040 Годишње истраживање индустрије 

Статистика пословања страних подружница (унутрашњи и спољни FATS) 

 004080 Обрачун индикатора за подружнице страних предузећа у Републици Србији (inward FATS) 

Краткорочне пословне статистике 

Статистика индустрије 

 007010 Месечно истраживање индустрије 

 007020 Истраживање индустрије (ИНД-1 на бази узорка) 

 007030 Истраживање о промету у индустрији 

Статистика грађевинарства 

 012010 Истраживање о грађевинским дозволама 

 012030 Истраживање о грађевинарству 

 012040 Истраживање о ценама станова новоградње 

 012050 Истраживање о грађевинским радовима у иностранству 

 012060 Истраживање о грађевинским радовима 

 012080 Истраживање о потрошњи грађевинског и погонског материјала 

 012090 Истраживање о порушеним зградама са становима и адаптацији стамбеног простора 

 012100 Биланс стамбеног фонда 

Статистика трговине на велико и мало 

 014010 Истраживање о трговини на мало 

 014020 Истраживање о откупу пољопривредних производа од породичних газдинстава 

 014030 Истраживање о промету пољопривредних производа на пијацама 

 014040 Тромесечно истраживање о трговини на мало 

 014090 Истраживање о трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима 

 014050 Истраживање о трговини на велико 

 
014101 

Обрачун и анализа података о оствареном промету предузећа и предузетника из делатности трговине и 
угоститељства на основу ПДВ-пријава 

Краткорочне статистике осталих услуга 

 015020 Истраживање о угоститељству 

 015080 Истраживање о угоститељству за предузетнике 
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 004011 Обрачун индикатора за остварени промет из области Остале услуге 

 003037 Развој метода прикупљања података за остварени промет из области Остале услуге у месечној периодици 

Туризам 

 015010 Истраживање о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима 

 015030 Истраживање о туристичким агенцијама 

Спољна трговина (међународна трговина робом) 

 016010 Промет робе са иностранством 

 016040 Царинске стопе, нецаринске мере и промет Републике Србије са иностранством 

 016050 Јединичне вредности извоза и увоза и физички обим извоза и увоза 

 016060 Промет са иностранством по карактеристикама привредних друштава 

 016070 Аналитички показатељи за међународне преговоре везане за процес приступања СТО и ЕУ 

 016080 Промет са иностранством по карактеристикама привредних друштава и CPA класификацији 

 
016030 

ЦИФ-ФОБ прилагођавање увоза за потребе биланса плаћања и система националних рачуна, ФОБ-ФОБ 
прилагођавање извоза за потребе биланса плаћања и система националних рачуна 

 016090 Извоз робе мањег економског значаја путем пост-експорт пакета 

 025081 Промет са иностранством рашчлањено по валутама у фактури 

 025082 Извоз и увоз електричне енергије 

Наука, технологија и иновације 

 021010 Годишње истраживање о научноистраживачкој и развојној делатности 

 021011 Укупна издвајања из буџета за научноистраживачку и развојну делатност 

 021050 Људски ресурси у науци и технологији 

 021031 Обезбеђивање индикатора за eвропске иновационе резултате 

Информационо друштво, поштански и телекомуникациони саобраћај 

Статистика информационих и комуникационих технологија и пословне тенденције 

 017010 Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима 

 017020 Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно 

 017030 Истраживање о пословној клими и потрошњи домаћинстава 
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ДЕМОГРАФИЈА И ДРУШТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ  

Становништво 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године 

 018211 Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године 

 018209 Контрола квалитета података Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. 

Статистика азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција 

 018212 Статистика азиланата 

 018213 Статистика боравишних дозвола 

 018214 Статистика илегалних миграција 

Витална статистика 

 018010 Статистика рођених 

 018020 Статистика умрлих 

 018030 Статистика закључених бракова 

 018040 Статистика разведених бракова 

 018050 Месечно истраживање о виталној статистици 

Процене становништва 

 018070 Процене становништва на основу природног прираштаја и унутрашњих миграција 

 018080 Скраћене апроксимативне таблице морталитета 

 018090 Демографски показатељи 

 018130 Демографски показатељи за потребе међународних организација 

Миграције 

 018060 Статистика пресељења становништва - унутрашње миграције 

 018160 Припреме за увођење статистичког истраживања о спољним миграцијама 

Тржиште рада 

Запосленост и незапосленост 

 019050 Анкета о радној снази 

 019092 Истраживање о регистрованој запослености 

 019093 Истраживање о потреби за запошљавањем 
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Зараде и трошкови рада 

 019010 Месечно истраживање о зарадама запослених 

 019030 Годишње истраживање о зарадама и часовима рада 

 019060 Индекс трошкова рада 

Образовање и доживотно образовање 

 023010 Статистички извештај за предшколско васпитање и образовање 

 020030 Статистички извештај за основне школе - почетак школске године 

 020010 Статистички извештај за основне школе - стање на крају школске године 

 020031 Истраживање о основним музичким и балетским школама 

 020050 Статистички извештај за средње школе - почетак школске године 

 020040 Статистички извештај за средње школе - крај школске године 

 020070 Извештај о наставном особљу и структури високошколске установе 

 020080 Статистички извештај о упису студената 

 020100 Статистички извештај за студенте који су завршили студије на високошколским институцијама 

 020081 Годишњи извештај о новоуписаним студентима у I годину студија (јун - септембар) 

 020091 Континуирано образовање и обуке у предузећима 

Култура 

 022010 Истраживање о књигама и брошурама 

 022020 Истраживање о листовима - новинама и осталим серијским публикацијама 

 022030 Истраживање о часописима 

 022040 Истраживање о рото штампи 

 022060 Истраживање о електронским јавним гласилима - радио и телевизија 

 022081 Производња и порекло (увоз) филмова 

Здравље и безбедност 

Јавно здравље 

 022169 Истраживање здравља становништва Србије (EHIS) 

Расподела прихода и услови живота 

Анкета о потрошњи домаћинстава 

 005010 Анкета о потрошњи домаћинстава 

Приходи и услови живота 

 005090 Анкета о приходима и условима живота 
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Социјална заштита 

Статистика социјалне заштите (ESSPROS) 

 080250 Статистика социјалне заштите 

Статистика криминалитета и правосуђа 

 024010 Истраживање о пунолетним лицима против којих је завршен поступак по кривичној пријави 

 024020 Истраживање о оптуженим пунолетним лицима против којих је правноснажно завршен кривични поступак 

 024030 Истраживање о малолетнику према коме је поступак по кривичној пријави и припремни поступак завршен 

 
024040 

Истраживање о малолетнику према коме је правноснажно завршен кривични поступак пред већем за 
малолетнике 

 024050 Истраживање о одговорним лицима против којих је завршен претходни поступак за привредни преступ 

 024060 Истраживање о одговорним лицима против којих је правноснажно завршен поступак за привредни преступ 

 024070 Истраживање о правним лицима против којих је завршен претходни поступак за привредни преступ 

 024080 Истраживање о правним лицима против којих је правноснажно завршен поступак за привредни преступ 

 024090 Истраживање о правноснажно решеним привредним споровима 

 024091 Истраживање о броју судова, тужилаштава, судија, јавних тужилаца-заменика 

 024092 Истраживање о броју запослених у свим судовима и јавним тужилаштвима 

 
024093 

Истраживање о броју предмета у судовима, по врсти суда и по свим материјама, као и о укупном броју предмета 
у судовима 

 024094 Истраживање о броју предмета у јавним тужилаштвима 

 024095 Истраживање о броју лица у правосудним професијама 

 024096 Истраживање о родно заснованом насиљу 

Статистика полова 

 005050 Жене и мушкарци у Републици Србији 

Статистика избора 

 001010 Локални избори за одборнике скупштина општина и градова, за председнике општина и градоначелнике 

 001020 Парламентарни избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије 
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СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, ГЕОПРОСТОРНЕ И ОСТАЛЕ 
СЕКТОРСКЕ СТАТИСТИКЕ 

Статистика пољопривреде 

Статистика биљне производње 

 008010 Истраживање о реализацији производње привредних друштава у пољопривреди 

 008080 Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве 

 008060 Анкета о засејаним површинама у јесењој сетви 

 008240 Истраживање о оствареним приносима раних усева и воћа и очекиваним приносима важнијих касних усева 

 008250 Анкета о пољопривредној производњи - ратарство 

Статистика стоке, меса и јаја 

 008020 Клање стоке у кланицама 

 008040 Анкета о броју свиња 

 008160 Истраживање о ветеринарској служби 

 008190 Обрачун сточарске производње 

 008151 Месечни извештај инкубаторских станица 

 008140 Анкета о пољопривредној производњи - сточарска производња 

Статистика млека и млечних производа 

 008210 Месечни улаз сировог млека и добијени млечни производи у млекарама 

 008220 Годишњи обрачун производње млека и млечних производа у млекарама и на газдинствима 

Пољопривредна структура 

Структура фарми 

 008302 Пробни Попис пољопривреде 2020. 

Пољопривредни рачуни и цене 

 008270 Економски рачуни пољопривреде 

 008180 Индекси физичког обима пољопривредне производње 

Статистика шумарства 

 009010 Истраживање о производњи и продаји шумских сортимената 

 009020 Истраживање о подизању и гајењу шума, плантажама и интензивним засадима 

 009030 Истраживање о искоришћавању државних и приватних шума 

 009040 Истраживање о штетама у државним шумама и о штетама од пожара у приватним шумама 
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 009050 Истраживање о грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији 

 009060 Истраживање о ловству 

Статистика рибарства 

 010010 Годишњи извештај о производњи конзумне рибе и млађи у рибњацима 

 010020 Годишњи извештај о улову рибе у рекама, језерима и каналима 

Статистика животне средине 

Статистика отпада и хемикалија 

 011060 Истраживање о створеном отпаду 

 011065 Истраживање о третираном отпаду 

 011151 Истраживање о отпаду из домаћинстава 

 011063 Истраживање о карактеристикама постројења за третман отпада 

 011061 Истраживање о укупном отпаду 

 011110 Истраживање о потрошњи опасних хемикалија 

 011111 Истраживање о опасним хемикалијама 

Статистика воде, ваздуха и климатских промена 

 011010 Истраживање о коришћењу вода и заштити вода од загађивања 

 011020 Истраживање о снабдевању питком водом 

 011030 Истраживање о отпадним водама из насеља 

 011130 Истраживање о заштити од штетног дејства вода 

 011040 Истраживање о наводњавању 

 011041 Истраживање о укупном билансу копнених вода 

 011123 Рачун емисија у ваздух 

 011129 Рачун за сектор еколошких добара и услуга 

Енергетика 

 007060 Енергетски биланс производње и потрошње термоелектричне и топлотне енергије 

 
007070 

Енергетски биланс производње и потрошње електричне енергије - упитник за оператора дистрибутивног система 
електричне енергије 

 007280 Енергетски биланс о производњи и потрошњи електричне енергије 

 007080 Енергетски биланс производње и потрошње топлотне енергије 

 
007090 

Енергетски биланс производње и потрошње топлотне енергије - за привредна друштва која се баве 
дистрибуцијом топлотне енергије 

 007100 Енергетски биланс производње и потрошње угља - производња угља и производа од угља 

 007290 Енергетски биланс производње и потрошње угља - производња гаса из високих пећи 
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 007110 Енергетски биланс производње и потрошње угља - трговина угљем и производима од угља 

 007120 Енергетски биланс производње и потрошње природног гаса, нафте и деривата нафте - вађење природног гаса, 
сирове нафте и производња деривата нафте 

 
007122 

Енергетски биланс производње и потрошње природног гаса, нафте и деривата нафте - упитник за услужну 
прераду за трећа лица 

 007121 Енергетски биланс производње и потрошње нафте и деривата нафте - упитник за петрохемијску индустрију 

 
007310 

Енергетски биланс производње и потрошње деривата нафте - упитник за привредна друштва која се баве 
производњом деривата нафте 

 007320 Енергетски биланс производње и потрошње деривата нафте - упитник за производњу деривата нафте - мазива 

 007130 Енергетски биланс производње и потрошње природног гаса, нафте и деривата нафте - упитник за снабдевање и 
дистрибуцију природног гаса, нафте и деривата од нафте 

 
007250 

Енергетски биланс производње и потрошње геотермалне енергије - производња и потрошња геотермалне 
енергије 

 
007260 

Енергетски биланс производње и потрошње дрвних горива - производња огревног дрвета, вишеметарске 
обловине и дрвног остатка 

 
007330 

Енергетски биланс производње и потрошње дрвних горива - трговина дрвним горивима и набавка дрвних горива 
у циљу обављања сопствене делатности 

 007261 Енергетски биланс производње и потрошње дрвних горива - производња дрвних брикета 

 007262 Енергетски биланс производње и потрошње дрвних горива - производња дрвних пелета 

 007263 Енергетски биланс производње и потрошње дрвних горива - дрвени угаљ (ћумур) 

 007390 Енергетски биланс производње и потрошње биогаса 

 007180 Енергетски биланс топлотне енергије - претходни подаци 

 007190 Биланс угља и производа од угља - претходни подаци 

 007170 Енергетски биланс електричне енергије - претходни подаци 

 007200 Енергетски биланси нафте и деривата нафте - претходни подаци 

 007210 Енергетски биланс природног гаса - претходни подаци 

 007230 Енергетски биланс геотермалне енергије - претходни подаци 

 007350 Енергетски биланс дрвних горива - претходни подаци 

 007270 Енергетски биланс биогаса - претходни подаци 

 007395 Енергетски биланси Републике Србије - коначни подаци 

 007240 Енергетски биланс - утрошак енергије и горива у индустрији 

Саобраћај 

Друмски саобраћај 

 013020 Квартално истраживање о токовима робе у међународном превозу у друмском саобраћају 

 013030 Улаз/излаз друмских моторних возила у Републику Србију и из Републике Србије 

 013070 Квартално истраживање о друмском саобраћају 
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 013080 Квартално истраживање о градском саобраћају 

 013210 Годишње истраживање о друмском саобраћају 

 013220 Годишње истраживање о путевима и мостовима 

 013230 Годишње истраживање о градском саобраћају 

Железнички саобраћај 

 013040 Квартално истраживање о железничком саобраћају 

 013140 Годишње истраживање о железничком саобраћају 

 013150 Годишње истраживање о промету робе и путника у железничким станицама 

Саобраћај на унутрашњим пловним путевима 

 013010 Квартално истраживање о саобраћају на унутрашњим водним путевима 

 013160 Годишње истраживање о саобраћају унутрашњим водама 

 013170 Годишње истраживање о флоти на унутрашњим пловним путевима 

Ваздушни саобраћај 

 013060 Квартално истраживање о промету на аеродромима 

 013050 Квартално истраживање о ваздушном саобраћају 

 013180 Годишње истраживање о ваздушном саобраћају 

 013190 Годишње истраживање о привредној авијацији 

 013200 Годишње истраживање о промету на аеродромима 

Цевоводни транспорт 

 013090 Квартално истраживање о нафтоводима 

 013100 Квартално истраживање о гасоводима 

 013240 Годишње истраживање о нафтоводима 

 013250 Годишње истраживање о гасоводима 

Претовар 

 
013110 

Квартално истраживање о претовару и осталим услугама у пристаништима, станицама, лукама и осталим 
местима 

 013260 Годишње истраживање о претовару и осталим услугама у пристаништима, станицама, лукама и осталим местима 

Безбедност саобраћаја 

 013311 Годишња статистика саобраћајних незгода на путевима 

Регистрована возила 

 013301 Годишња статистика регистрованих друмских, моторних и прикључних возила 
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Поштанске услуге 

 013120 Квартално истраживање о промету поштанских услуга 

 013270 Годишње истраживање о ПТТ средствима, мрежи и услугама у поштанском саобраћају 

Телекомуникационе услуге 

 013130 Квартално истраживање о промету на тржишту електрониских комуникација 

 013280 Годишње истраживање о промету на тржишту електронских комуникација 

Географски информациони систем 

Географски информациони систем 

 025100 Географски информациони систем 

Регистар просторних јединица 

 025020 Регистар просторних јединица 

 

 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРНE И РАЗВОЈНE 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ НЕ МОГУ ДА СЕ 
СВРСТАЈУ У ОДРЕЂЕНЕ ОБЛАСТИ 

Законодавни оквир 

 025227 Законодавни оквир 

Управљање квалитетом 

 025224 Управљање квалитетом 

 025242 Систем статистичких метаподатака 

 025243 Систем референтних метаподатака 

Класификације 

Класификација делатности 

 025050 Класификација делатности 

Класификација производа по делатности 

 025093 Класификација производа по делатностима 
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Номенклатуре за статистику индустрије 

 025092 Номенклатура индустријских групација према економској намени 

 025094 Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије (Prodcom листа) 

 025095 Номенклатура индустријских производа за Месечно истраживање индустрије 

Класификација врста грађевина 

 025091 Класификација врста грађевина 

Класификације статистике међународне трговине робом 

 016041 Комбинована номенклатура - царинска тарифа 

 025096 Стандардна међународна трговинска класификација 

 025097 Хармонизовани систем шифарских назива и ознака 

 025098 Класификација по општим економским категоријама 

 025101 Геономенклатура 

Стандардна класификација роба за статистику саобраћаја 

 025099 Стандардна класификација роба за статистику саобраћаја 

Kласификација личне потрошње по намени 

 025102 Класификација личне потрошње по намени 

Kласификација образовања 

 025140 Међународна стандардна класификација образовања 

Класификација институционалних сектора 

 025222 Класификација институционалних сектора 

Класификација функција државе 

 025223 Класификација функција државе 

Номенклатура статистичких територијалних јединица 

 025110 Управљање Номенклатуром статистичких територијалних јединица 

Регистри и интеграција података 

Административни извори 

 
025010 

Регистар јединица разврставања - разврставање установа и других облика организовања по делатностима и 
вођење регистра јединица разврставања. 

 025011 Координација статистичког система и комуникација са власницима административних извора података 

 025012 Развој система за управљање административним подацима 
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Статистички регистри 

 025040 Вођење статистичког пословног регистра 

 025041 Истраживање о локалним јединицама пословног субјекта 

 025042 Статистички регистар запослених 

 025045 Секторскa класификaција институционалних јединица 

Базе података 

 005020 Републичка база података - DevInfo Република Србија 

 005021 Општинске DevInfo базе података - преглед стања и развоја општина и природно кретање становништва 

 025244 Статистичка база података 

ИТ инфраструктура 

 025230 Координација и управљање 

 025231 Услуге повезане са административним апликацијама 

 025232 Технологија информационих и електронских колаборационих система 

 025233 Системи за размену података 

 025234 Системи за прикупљање података и пренос основних података 

Методологија узорка 

 025235 Стратификација оквира за избор узорка, алокација узорка и израчунавање оцена за мале домене 

 025236 Координација оквира и узорака економских јединица 

 025237 Оцењивање параметара и узорачких грешака 

 025238 Развојне активности из методологије узорка 

Анализа временских серија 

 025210 Анализа временских серија 

 025215 Развијање прогностичких и економетријских модела 

 025213 Индикатор кретања месечног БДП-МК30 

 025212 Информација о макроекономским кретањима у РС/АП Војводини 

 025216 Месечни извештаји о текућим кретањима у најважнијим статистичким областима 

 025211 Израда кварталне публикације Трендови 

 025214 Развијање система водећих индикатора 

 025209 Анализа обртних тачака економског циклуса 
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Информисање и дисеминација 

 025239 Информисање и дисеминација 

 025251 Национални портал за праћење индикатора 

Међународна статистичка сарадња 

 025240 Међународна статистичка сарадња 

Безбедност података и статистичка поверљивост 

 025241 Безбедност података и статистичка поверљивост 
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