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Увод 

 

Законом о планском систему Републике Србије ("Службени гласник РС", број 30/2018), уведена 

је обавеза израде и доношења средњорочног плана, између осталих и за органе државне управе 

(члан 26. наведеног Закона). Истим чланом је уведена обавеза израде и објављивања 

средњорочног плана до 31. јануара текуће године на интернет страници органа државне управе.  

Уредбом о методологији за израду средњорочних планова ("Службени гласник РС", број 8/2019) 

прописана је обавезна форма и садржина средњорочног плана, у складу са којом је израђен 

средњорочни план за Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) за период од 2023. 

до 2025. године. Уз Средњорочни план Завода објављују се Прилог број 2. План нормативних 

активности обвезника средњорочног планирања и Прилог број 3. Средњорочни оквир расхода 

обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из 

средњорочног плана, у складу са чланом 2. наведене уредбе. 

У складу са чланом 23. Уредбе, овај план је одобрен и усвојен од стране руководиоца органа 

државне управе односно обвезника средњорочног планирања, директора Републичког завода за 

статистику 06 број: 021-94 од 25. јануара 2023. године. 
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Информације о обвезнику средњорочног планирања 

 

Назив државног органа: Републички завод за статистику  

Адреса седишта: Милана Ракића бр. 5, 11000 Београд 

ПИБ:  102187054   Матични број:   07004630 

У просторијама Завода у Милана Ракића бр. 5, налази се директор, Сектор за квалитет, 

методологије и стандарде, Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду, Сектор 

пословних статистика, Сектор друштвених статистика, Сектор за развој и међународну сарадњу, 

Сектор за дисеминацију и интеграцију административних извора, Сектор за координацију 

статистичког система, административне изворе и статистику тржишта рада, Сектор за 

финансије, правне послове и изборе, Одељење за анализу временских серија и мерење ефеката 

јавних политика, Одсек за статистику спољне трговине и Група за интерну ревизију.  

Организационе јединице које су биле смештене у улици Рузвелтова 61, пребацију се у улици 

Хекторовићева бр. 2 у Београду (уже организационе јединице Сектора за квалитет, методологије 

и стандарде, Сектора за националне рачуне, цене и пољопривреду, Сектора за развој и 

међународну сарадњу). 

Сектор за подручне статистичке центре смештен је на следећим локацијама: 

- Одсек статистике у Шапцу, Војводе Мишића бр. 10а; 

- Одељење статистике у Зајечару, Доситејева бр. 1; 
- Одељење статистике у Лесковцу, Пана Ђукића бр. 11; 

- Одељење статистике у Краљеву, Трг Јована Сарића бр. 1; 

- Одељење статистике у Нишу, Кеј Мике Палигорића бр. 2; 

- Одсек статистике у Ваљеву, Карађорђева бр. 71; 

- Одељење статистике у Смедереву, Омладинска бр. 1; 

- Одељење статистике у Ужицу, Димитрија Туцовића бр. 52; 

- Одељење статистике у Крагујевцу, Трг слободе бр. 3 и 

- Група за статистику у Новом Пазару, Косанчићева бб, приземље градског стадиона локал 

бр. 11; 

 

Сектор статистике за подручну јединицу за Аутономну покрајину Војводину смештен је на 

следећим локацијама:  

- Одељење статистике у Новом Саду, Булевар Михаила Пупина бр. 16; 

- Одељење статистике у Зрењанину, Др. Славка Жупанског бр. 2; 

- Одељење статистике у Панчеву, Змај Јове Јовановића бр. 2; 

- Одељење статистике у Сремској Митровици, Доситејева бр. 12 и 

- Одељење статистике у Суботици, Парк Рајхла Ференца бр.1. 

 

Информатор о раду доступан је јавности у електронској форми на веб сајту Завода: 

https://www.stat.gov.rs/media/1159/rzs-informator-o-radu-cir.pdf.  

Пријем поште врши се преко писарнице Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, 

11000 Београд. 

Пријем странака се обавља уз предходну најаву и договор, писаним или усменим путем.  

Електронска пошта може се доставити на електронску адресу: stat@stat.gov.rs 

Телефон централе: 011/ 2412 922 

https://www.stat.gov.rs/media/1159/rzs-informator-o-radu-cir.pdf
mailto:stat@stat.gov.rs
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Надлежности Завода 

Републички завод за статистику је посебна организација образована у складу са чланом 31. 

Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128 од 26. октобра 2020. године, број 

116 од 22. октобра 2022. године) да обавља стручне послове који се односе на: доношење 

програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије, 

прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података; припрему и 

доношење јединствених статистичких стандарда; развој, одржавање и коришћење републичких 

административних и статистичких регистара; формирање и одржавање система националних 

рачуна; сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење 

статистичких истраживања; сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и 

обезбеђивања упоредивости података; обраду података ради утврђивања резултата избора и 

референдума на републичком нивоу, као и друге послове одређене законом. 

Правни оквир за производњу и десеминиацију резултата и информација званичне статистике, 

као и за организацију система званичне статистике у Републици Србији, успостављен је Законом 

о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/2009 – у даљем тексту: Закон). На 

основу Закона израђује се, за петогодишњи период, програм са планираним активностима 

званичне статистике.  

Поред тога, Законом су детаљније дефинисане надлежности, обавезе и овлашћења Завода. 
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Организациона структура Завода 
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СТРУКТУРА ЦИЉЕВА И МЕРА У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЛАНУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ   
ЗА ПЕРИОД 2022 - 2024. ГОДИНЕ 

ОПШТИ ЦИЉ 
РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ И УСАГЛАШАВАЊЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА И ПРАКСОМ 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

1.1 
ХАРМОНИЗАЦИЈА 

СТАТИСТИЧКИХ СТАНДАРДА И 
ПРАКСЕ СА ЕВРОПСКИМ 

СТАТИСТИЧКИМ СИСТЕМОМ И 
ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ 

1.2 
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
РЕЗУЛТАТА ЗВАНИЧНЕ 

СТАТИСТИКЕ УЗ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ВИСОКОГ СТЕПЕНА 

МЕЂУНАРОДНЕ УПОРЕДИВОСТИ 

1.3   
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ 
ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ  И 

КООРДИНАЦИЈЕ УНУТАР СИСТЕМА 
ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

1.4  
РАЗВОЈ СИСТЕМА ПОДРШКЕ 

ОДЛУЧИВАЊУ И ДРУГИХ МОДЕРНИХ 
ИНФОРМАЦИОНИХ РЕШЕЊА 
ПРИЛАГОЂЕНИХ ПОТРЕБАМА 

РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА КОРИСНИКА 

1.5  
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ 
РЕСУРСА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ И 
РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗВАНИЧНЕ 

СТАТИСТИКЕ 

 1.1.1 Развој и примена 
методологија и 
усвајање нових 
стандарда 

1.1.2 Спровођење 
статистичких 
истраживања  

1.1.3 Спровођење Пописа 
становништва, 
домаћинстава и 
станова 2022 

1.1.4 Спровођење Пописа 
пољопривреде 2023 

1.1.5 Смањење 
оптерећености 

давалаца података  

1.2.1  Даљи развој система 
за израду 
референтних 
метаподатака и 
извештаја о квалитету 

1.2.2. Даља идентификација 
и описивање процеса 
статистичке 
производње 

1.2.3 Унапређење и даља 
примена метода и 
алата за самопроцену 

1.2.4. Даља едукација 
давалаца и корисника 
података од стране 
произвођача 
званичне статистике  

1.2.5. Повећање квалитета и 
ажурности у 
објављивању 
података 

 

1.3.1  Обезбеђивање 
независности 
званичне статистике 

1.3.2. Унапређење 
координације унутар 
система званичне 
статистике 

 
 

1.4.1   Обезбеђење основе 
за доношење одлука 
на националном и 
локалном нивоу 
учесника у процеса 
одлучивањуа 
посредством 
информација о 
економској ситуацији 
у Републици Србији 

1.4.2.  Даљи развој 
статистичког портала 
отворених врата 
(Open data( и 
интеграција са 
националним 
порталом отворених 
податка 

1.4.1.  Даље обезбеђење 
индикатора за 
Циљеве одрживог 
развоја и Агенде  
2030 УН 

1.5.1  Јачање кадровских 
капацитета 

1.5.2.  Јачање 
инфраструктурних 
капацитета 

1.5.3. Континуирано 
обучавање и 
усавршавање 
кадрова у области 
статистике и 
информатике 
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Општи циљ 1. РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ И УСАГЛАШАВАЊЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА И ПРАКСОМ 
 

Утврђен средњорочним планом 
 

Показатељ(и) на нивоу oпштег циља 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 
 

Рад на пројектима везаним за даљи развој 
статистичког система 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично остварен 
напредак,  
2- Остварен напредак 

Базе и портали 
међународних 
организација 

2 2022 2 2 2 

 

Сарадња са међународним организацијама и 
обезбеђивање података 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично остварен 
напредак,  
2- Остварен напредак 

Базе и портали 
међународних 
организација 

2 2022 2 2 2 

 

Учешће запослених у раду међународних радних 
група и скупова 

 Број 
Извештаји са стручних 
састанака 

134 2022 135 135 135 

                            

                           
Посебан циљ 1.1. Хармонизација статистичких стандарда и праксе са Европским статистичким системом и Европском унијом 

 
Утврђен средњорочним планом 

 
Буџетски програм који преузима посебан циљ: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 
 

Оцена степена хармонизације званичне статистике 
земаља кандидатастепена хармонизације званичне 
статистике земаља кандидата 

0 - Низак,  
1 - Средњи,  
2 - Висок 

SMIS baza (Statistical 
Management 
Information system) 
 
Извештај о напретку 
Србије у процесу 
европских интеграција 
за ПГ 18 (статистика) 

2 2022 2 2 2 
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Мера 1.1.01. Развој и примена методологија и усвајање нових стандарда   

 
Утврђен средњорочним планом   

 Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

  97.248 97.248 97.248 

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Примењене методологије и усвојени нови стандарди 
0 - Низак,       
1 - Средњи,  
2 - Висок 

SMIS baza (Statistical 
Management Information 
system); 
 
Извештај о напретку Србије у 
процесу европских интеграција 
за ПГ 18 (статистика) 

2 2022 2 2 2 
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Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.1.1.01. Даљи развој 
и примена  
статистичких 
стандарда  и 
методологија 

  

РЗС 4. квартал 2025. 

01 - Приходи из буџета 
/Редовна издвајања 

0611 - 4001 13.500 13.500 13.500 

 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ)/Редовна 
издвајања 

0611 - 4001 82.948 82.948 82.948 

 

15 - Неутрошена средства 
донација из претходних 
година 
 /Редовна издвајања 

0611 - 4001 800 800 800 

 

1.1.1.02. Даљи развој 
и примена 
методологије узорка  

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       

 

1.1.1.03. 
Методолошки развој, 
вођење и одржавање 
статистичког 
пословног регистра 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       
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Мера 1.1.02. Спровођење статистичких истраживања    

 
Утврђен средњорочним планом   

 
Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

  141.850 154.860 191.700 

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Спроведена статистичка истраживања и унапређено 
прикупљање података 

% 
Уредба о утврђивању плана 
званичне статистике - 
годишње 

335 2022 335 335 335 
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Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.1.2.01. Спровођење 
статистичких 
истраживања, у 
складу са Планом и 
Програмом, као и ad 
hoc истраживања 

  

РЗС 4. квартал 2025. 

01 - Приходи из буџета 0611 - 0001 43.000 40.660 68.000 

 

01 - Приходи из буџета 0611 - 0002 26.000 29.300 38.000 

 

01 - Приходи из буџета 0611 - 0003 31.600 40.700 41.500 

 

01 - Приходи из буџета 0611 - 0005 41.250 44.200 44.200 

 

1.1.2.02. Унапређење 
системског 
прикупљања 
података и праћење 
стања по 
статистичким 
областима (база 
података, показатеља 
и сл.) 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       
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Мера 1.1.03. Спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.   

 
Утврђен средњорочним планом   

 
Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

  20.739 33.194   

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Прикупљени подаци о свим основним јединицама 
пописа (становницима, домаћинствима и становима) 

% 
Објављени прелиминарни 
резултати Пописа 

100 2022 100 100 100 

 

Расположиви коначни резултати пописа % 

Објављени коначни резултати 
пописа  у складу са планом 
публиковања (књиге, 
дисеминациона база, 
геопортал) 

0 2022 70 100 100 
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Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.1.3.03. Симулација 
пописа на бази 
административних 
извора, анализа, 
израда акционог 
плана за спровођење 
пописа 2031. на бази 
регистара 

  

РЗС 2. квартал 2024. 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ) 

0611 - 7071   3.525   

 

1.1.3.04. Специјалне 
обраде пописних 
података  

  

РЗС 4. квартал 2025. 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ) 

0611 - 7071       

 

1.1.3.05. Обрада 
података 

  

РЗС 2. квартал 2024. 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ) 

0611 - 7071 15.275 25.615   

 

1.1.3.06. 
Дисеминација 
резултата 

  

РЗС 2. квартал 2024. 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ) 

0611 - 7071 5.464 4.054   
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Мера 1.1.04. Спровођење Пописа пољопривреде 2023.   

 
Утврђен средњорочним планом   

 
Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

  765.344 67.213   

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Прикупљени сви потребни подаци  % 
Објављени прелиминарни 
резултати Пописа 

0 2022     100 

 

Расположиви коначни резултати пописа % 

Објављени коначни резултати 
пописа  у складу са планом 
публиковања (књиге, 
дисеминациона база, 
геопортал) 

0 2022     100 
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Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.1.4.01. Припремa 
методолошко-
организационих и 
ИКТ инструмената за 
реализацију Пописа  

  

РЗС 4. квартал 2023. 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ) 

0611 - 7071 39.270     

 

1.1.4.02. Селекција и 
обука кандидата за 
учеснике у теренској 
реализацији Пописа 

  

РЗС 4. квартал 2023. 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ) 

0611 - 7071 50.646     

 

1.1.4.03.  Теренска 
реализација Пописа и 
Постпописне анкете 

  

РЗС 4. квартал 2023. 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ) 

0611 - 7071 669.343     

 

1.1.4.04. Обрада 
података 

  

РЗС 1. квартал 2024. 

06 - Донације од 
међународних 
организација (Донатор: 
ЕУ) 

0611 - 7071 6.085 36.513   

 

1.1.4.05. 
Дисеминација 
резултата 

  

РЗС 4. квартал 2024. 

06 - Донације од 
међународних 
организација 
 (Донатор: ЕУ) 

0611 - 7071   30.700   
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Мера 1.1.05. Смањење оптерећености давалаца података    

 
Утврђен средњорочним планом   

 
Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Смањена оптерећеност давалаца података 
1 - Делимично,   
2 - У потпуности 

- 2 2022 2 2 2 

                           

 
Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.1.5.01. Преузимање 
административних 
извора 

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0005       

 

1.1.5.02. Повећање 
истраживања чији се 
подаци прикупљају 
путем веб апликације 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0005       
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Посебан циљ 1.2. Унапређење квалитета резултата званичне статистике уз обезбеђивање високог степена међународне упоредивости  

 
Утврђен средњорочним планом 

 
Буџетски програм који преузима посебан циљ:  

 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 
 

Израђени метаподаци и извештаји о квалитету 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично остварен 
напредак, 
2- Остварен напредак 

РЗСМЕТА 2 2021 2 2 2 

 

Идентификовани и описани процеси статистичке 
производње 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично остварен 
напредак, 
2- Остварен напредак 

- 2 2022 2 2 2 

 

Унапређени и примењени методи и алати за 
самопроцену квалитета података 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично остварен 
напредак, 
2- Остварен напредак 

- 2 2022 2 2 2 

 

Обучени даваоци и корисници података 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично остварен 
напредак, 
2- Остварен напредак 

- 2 2022 2 2 2 

 

Повећан степен задовољства корисника података 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично остварен 
напредак, 
2- Остварен напредак 

Истраживање о 
задовољству 
корисника, које се 
спроводи у 
двогодишњој 
периодици, 2023, 
2025.....године 

2 2022 2 2 2 
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Мера 1.2.01. Даљи развој система за израду референтних метаподатака и извештаја о квалитету    

 
Утврђен средњорочним планом   

 

Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 
2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Израђени метаподаци и извештаји о квалитету 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично 
остварен 
напредак, 
2- Остварен 
напредак 

- 2 2022 2 2 2 
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Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.2.1.01. Ажурирање и 
увођење нових 
метаподатака 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       

 

1.2.1.02. Израда и 
увођење нових 
извештаја о 
квалитету 

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       

 

1.2.1.03. Одржавање 
обука, курсева, 
семинара у вези са 
израдом 
метаподатака и 
извештаја о 
квалитету 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       

                           

 
Мера 1.2.02. Даља идентификација и описивање процеса статистичке производње   

 
Утврђен средњорочним планом   

 
Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 
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Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Идентификовани и описани процеси статистичке 
производње 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично 
остварен 
напредак, 
2- Остварен 
напредак 

- 2 2022 2 2 2 

                           

 
Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.2.2.01. 
Идентификација и 
описивање процеса 
статистичке 
производње 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       

 

1.2.2.02. Одржавање 
обука, курсева, 
семинара у вези са 
описивањем процеса 
статистичке 
производње 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       
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Мера 1.2.03. Унапређење и даља примена метода и алата за самопроцену   

 
Утврђен средњорочним планом   

 
Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Унапређени и примењени методи и алати за 
самопроцену 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично 
остварен 
напредак, 
2- Остварен 
напредак 

- 2 2022 2 2 2 

                           

 

Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.2.3.01. Спровођење 
самопроцена 

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       

 

1.2.3.02. Одржавање 
обука, курсева, 
семинара у вези са 
самопроценом 

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0003       
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Мера 1.2.04. Даља едукација давалаца и корисника података од стране произвоџача званичне статистике    

 
Утврђен средњорочним планом   

 Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 
  Извори финансирања и процењена 

средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Обучени даваоци и корисници података  
1 - Делимично,    
2 - У потпуности 

- 2 2022 2 2 2 

                           

 
Назив активности: 

  

Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.2.4.01. Обука, 
семинари, радионице 
за даваоце података 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.2.4.02. Обука, 
семинари, радионице 
за кориснике 
података  

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       
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Мера 1.2.05. Повећање квалитета и ажурности у објављивању података   

 
Утврђен средњорочним планом   

 Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Повећан степен задовољства корисника података 
0 - Низак,  
1 - Средњи,  
2 - Висок 

Истраживање о задовољству 
корисника, које се спроводи у 
двогодишњој периодици, 2023, 
2025....години 

1 2021 2   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



25 

 
Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.2.5.01. Спровођење 
Истраживања о 
задовољству 
корисника 

  

РЗС 4. квартал 2023. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.2.5.02. 
Реализовање рокова 
објављивања по 
Календару 
публикација и 
Календару 
саопштења за јавност 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       
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Посебан циљ 1.3. Обезбеђење независности и унапређење координације унутар система званичне статистике Републике Србије 
 

Утврђен средњорочним планом 
 

Буџетски програм који преузима посебан циљ: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 
 

Обезбеђена независност званичне статистике 
1 - одређени напредак, 
2 - озбиљан напредак,  
3 - умерени напредак 

Извештаји о 
реализацији годишњег 
Плана званичне 
статистике   
Извештај о 
реализацији Програма 
званичне статистике у 
периоду од 2021. до 
2025. године 
Commision staff 
working document, 
Serbia Report Chapter 
18. 

2 2022 3 3 3 

 

Унапређена координација статистичког система 
Републике Србије 

1 - одређени напредак, 
2 - озбиљан напредак,  
3 - умерени напредак 

Извештаји о 
реализацији годишњег 
Плана званичне 
статистике   
Извештај о 
реализацији Програма 
званичне статистике у 
периоду од 2021. до 
2025. Године 
Commision staff 
working document, 
Serbia Report Chapter 
18. 

3 2022 3 3 3 
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Одговорни произвођачи званичне статистике 
производе и десеминирају резултате званичне 
статистике у складу са принципима Кодекса праксе 
званичне статистике Републике Србије 

1 - одређени напредак, 
2 - озбиљан напредак,  
3 - умерени напредак 

Извештаји о 
реализацији годишњег 
Плана званичне 
статистике   
Извештај о 
реализацији Програма 
званичне статистике у 
периоду од 2021. до 
2025. Године 
Commision staff 
working document, 
Serbia Report Chapter 
18. 

3 2022 3 3 3 

                            

                           

 
Мера 1.3.01. Обезбеђивање независности званичне статистике    

 
Утврђен средњорочним планом   

 Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Усвојен и примењен нови Закон о званичној 
статистици 

  7. Службени гласник   2022       
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Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.3.1.01. Усвајање 
новог Закона о 
званичној статистици 

  
РЗС 2. квартал 2023. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

                           

 
Мера 1.3.02. Унапређење координације унутар система званичне статистике    

 
Утврђен средњорочним планом   

 

Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 
2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Унапређена координација унутар система званичне 
статистике 

0 - Није остварен 
напредак, 
1- Делимично 
остварен 
напредак,  
2- Остварен 
напредак 

- 2 2022 2 2 2 
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Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.3.2.01. Израда и 
усвајање Кодекса 
праксе званичне 
статистике Републике 
Србије  (у складу са 
Кодексом праксе 
европске статистике и 
Законом о званичној 
статистици) и његова 
имплементација у 
систему званичне 
статистике 

  

РЗС 3. квартал 2023. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0005       

 

1.3.2.02. Израда и 
примена Правилника 
о акредитацији 
одговорних 
произвођача 
званичне статистике 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0005       

 

1.3.2.03. Спровођење 
пилот акредитације 
одговорног 
произвођача 
званичне статистике 
(ОПЗС) -  провера 
усаглашености ОПЗС 
са Кодексом праксе 
званичне статистике  

  

РЗС 4. квартал 2023. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0005       

 

1.3.2.04. Спровођење 
евалуације пилота 
акредитације, допуне 
и измене докумената 
потребних за 
спровођење 
координације система 
званичне статистике и 
обука чланова 
Координационог 
одбора и осталих 
учесника  процеса 
акредитације 

  

РЗС 2. квартал 2024. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0005       
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1.3.2.05. Спровођење 
акредитације 
одговорних 
произвођача 
званичне статистике 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0005       

 

1.3.2.06. Даља 
сарадња са 
власницима 
административних и 
комерцијалних извора 
података и употреба 
тих података у 
производњи званичне 
статистике. 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0005       

                           
Посебан циљ 1.4. Развој система подршке одлучивању и других модерних информационих решења прилагођених потребама различитих корисника 

 
Утврђен средњорочним планом 

 
Буџетски програм који преузима посебан циљ:  

 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 
 

Развијање и унапређење система подршке 
одлучивању прилагођених потребама корисника како 
на националном тако и на локалном нивоу 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично остварен 
напредак,  
2- Остварен напредак 

Резултати 
спроведених 
статистичких 
истраживања 

2 2022 2 2 2 
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Мера 1.4.01. Обезбеђење основе за доношење одлука на националном и локалном нивоу учесника у процесу одлучивања, посредством информација о 
економској ситуацији у Републици Србији  

 

Утврђен средњорочним планом   

 
Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

  3.693 3.693 3.693 

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Развијање система подршке одлучивању као нови 
концепт размишљања у аналитици 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично 
остварен 
напредак,  
2- Остварен 
напредак 

Извештаји и анализе 
статистичких резултата 

2 2022 2 2 2 
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Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.4.1.01. Израда 
анализа о 
макроекономским 
кретањима 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0002       

 

1.4.1.02. Анализа 
индикатора 
макроекономских 
неравнотежа (МИП) 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0002       

 

1.4.1.03. 
Десезонирање 
временских серија 
појединих 
статистичких области 
и анализа 
календарских 
ефеката за одабране 
серије  

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0002 3.693 3.693 3.693 

 

1.4.1.04. Израда 
макореконометријски
х прогноза применом 
математичко-
статистичких модела 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0002       

 

1.4.1.05. Дефинисање 
модела који пружа 
поуздане 
информације о 
кретању месечне 
економске активности 
(БДП) националне 
економије и 
израчунавање 
месечног показатеља 
БДП (МК30) 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0002       
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Мера 1.4.02. Даљи развој статистичког портала отворених података (Open data) и интеграција са националним порталом отворених података 

 
Утврђен средњорочним планом   

 

Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 
2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Континуирана промоција портала и рад на 
визуелизацији података и укључивању нових 
индикатора одрживог развоја 

0 - Није остварен 
напредак, 1- 
Делимично 
остварен 
напредак, 2- 
Остварен 
напредак 

- 2 2022 2 2 2 

                           

 Назив активности: 

  Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 
2023. 2024. 2025. 

 

1.4.2.01. 
Континуирана 
промоција портала 

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.4.2.02. 
Континуирани рад на 
визуелизацији 
података и 
укључивању нових 
индикатора одрживог 
развоја 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       
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Мера 1.4.03. Даље обезбеђење индикатора за Циљеве одрживог развоја и Агенде 2030 УН   

 
Утврђен средњорочним планом   

 

Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 
2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Број индикатора Циљева одрживог развоја  Број https://sdg.indikatori.rs/ 127 2022 128 114 129 

 

Континуиране обуке, радионице/тематске радионице 
и сл., са циљем повећања броја индикатора 

 Број https://sdg.indikatori.rs/ 1 2018 1 1 1 

                           

 
Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.4.3.01. Број 
индикатора Циљева 
одрживог развоја 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.4.3.02. 
Континуиране обуке, 
радионице/тематске 
радионице и сл., са 
циљем повећања 
броја индикатора 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       
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Посебан циљ 1.5. Обезбеђивање одговарајућих ресурса за потребе функционисања и развој система званичне статистике 

 
Утврђен средњорочним планом 

 
Буџетски програм који преузима посебан циљ: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 
 

 
Јачање кадровских и инфраструктурних капацитета 1 - Делимично,                

2 - У потпуности 
- 2 2022 2 2 2 

                            

                           

 
Мера 1.5.01. Јачање кадровских капацитета    

 
Утврђен средњорочним планом   

 

Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 
2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Запошљавање образовног кадра са потребним 
знањима и вештинама 

1 - Делимично,   
2 - У потпуности 

- 2 2022 2 2 2 

 

Спровођење Истраживања о задовољству 
запослених 

% 

Истражавиње о задовољству 
запослених 2022 – 
истраживање се спроводи у 
двогодишњој периодици, 2022, 
2024... године 

3,54 2022   3,6   
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 Назив активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.5.1.01. Повећање 
броја запослених 

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.5.1.02. Просечна 
оцена задовољства 
запослених на нивоу 
РЗС-а  

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

                           

 
Мера 1.5.02. Јачање инфраструктурних капацитета    

 
Утврђен средњорочним планом   

 

Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 
2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 
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Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Развијање и унапређење информационо-
комуникационих технологија  - ИКТ система и 
унапређење пословних процесеа, уз помоћ 
технологије, у оквиру Завода 

0 - Није остварен 
напредак,  
1- Делимично 
остварен 
напредак,  
2- Остварен 
напредак 

Прикупљање, обрада и 
анализа података спроведених 
статистичких истраживања 
 
Годишња провера ИКТ 
система од посебног значаја 
који спроводи Инспектор за 
информациону безбедност 
испред Министарствa 
трговине, туризма и 
телекомуникација                    

2 2022 2 2 2 

                           

 
Назив активности: 

  Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.5.2.01. Развијање 
техничких капацитети 
ИКТ Завода-а у 
складу са 
најсавременијим 
стандардима  и 
искуствима у пракси у 
јавном сектору 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.5.2.02. Развијање 
интегрисане и 
засноване на  
метаподацима 
платформе за обраду 
података, уз 
поштовање највиших 
безбедносних 
стандарда ИКТ 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       
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1.5.2.03. Обезбеђено 
континуално 
функционисање и 
унапређење 
системске ИКТ 
основе  у Заводу, у 
складу са 
стандардима и 
правцима 
технолошког развоја 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.5.2.04. Развијање 
комуникационе 
инфраструктуре која 
омогућава 
флексибилност, 
поузданост и 
расположивост свих 
сервиса на било којој 
локацији и у сваком 
тренутку на 
територији Републике 
Србије 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.5.2.05. Константно 
унапређивање 
постојећег нивоа 
информационе 
безбедности у Заводу 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       
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Мера 1.5.03. Континуирано обучавање и усавршавање кадрова у области статистике и информатике   

 
Утврђен средњорочним планом   

 Институција (сектор институције) која 

спроводи Меру 

  

Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или пројекта у 

оквиру ког се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима финансирања у 
000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

РЗС 

  
Извори финансирања и процењена 
средства по изворима утврђена на нивоу 
активности. 

        

                           

 

Показатељ(и) на нивоу мере 
  

Jединица мере Извор провере 
Почетна 

вредност  
Базна 
година 

Циљана 
вредност 

(2023.) 

Циљана 
вредност 

(2024.) 

Циљана 
вредност 

(2025.) 

 

Број спроведених обука за запослене  Број 
Извештај НАЈУ о одржаним 
обукама 

65 2022 70 75 75 

                           

 Назив 
активности: 

  
Институција 

(сектор  

институције) 

који спроводи 

активност 

Рок за 

спровођење 
Извор финансирања 

Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују 

средства 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин. 

 

2023. 2024. 2025. 

 

1.5.3.01. Спровођење 
релевантних обука, 
семинара и 
радионица за 
запослене 

  

РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

 

1.5.3.02. Увођење 
савремених 
технологија у 
спровођењу обука 

  
РЗС 4. квартал 2025. 01 - Приходи из буџета 0611 - 0004       

                           

  
Mерe и активности које институција спроводи у складу са документима јавних политика у областима планирања ван делокруга институције 
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Прилог 1. План нормативних активности (члан 13. Уредбе) 

 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни број Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1. Предлог Закона о званичној статистици Новим Законом о званичној 

статистици биће извршено потпуно 

усклађивање са правном регулативом 

Европске Уније, која се односи на 

званичну статистику 

 
/ 

НЕ  06. 2023.  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог Уредбе о 

утврђивању Плана 

званичне 

статистике за 2024. 

годину 

Члан 18. став 2. 

Закона о званичној 

сататистици 

("Службени 

гласник РС" 

104/2009) 

Утврђује се План 

званичне статистике 

за 2024. годину који 

садржи статистичка 

истраживања и друге 

активности 

Републичког завода 

за статистику и 

других одговорних 

произвођача 

званичне статистике  

 
/ 

ДА  12. 2023.  
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Прилог 2. Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из 

средњорочног плана (члан 14. Уредбе) 

Шифра 

Програм 

Шифра 

Програмска 

активност 

/Пројекат 

Програм/Програмска 

активност или 

Пројекат 

Активности 

из СП 

2023 2024 2025 

Обезбеђена средства по изворима 

(у 000 РСД) 

Планирана средства по изворима 

(у 000 РСД) 

Планирана средства по изворима 

(у 000 РСД) 

Извор 01, 

10,11 

Остали 

извори 
Укупно 

Извор 01, 

10,11 

Остали 

извори 
Укупно 

Извор 01, 

10,11 

Остали 

извори 
Укупно 

611 

  
Израда резултата 

званичне статистике 
                    

0001 
Демографија и 
друштвене статистике 

1.1.2.1 43,000   43,000 40,660   40,660 68,000   68,000 

0002 

Макроекономске 
статистике и 

статистика 

пољопривреде 

1.1.2.1 22,302   
25,995 

25,607   
29,300 

34,307   
38,000 

1.4.1.3 3,693   3,693   3,693   

0003 Пословне статистике 1.1.2.1 31,600   31,600 40,700   40,700 41,500   41,500 

0005 

Координација 
статистичког система и 

статистика тржишта 

рада 

1.1.2.1 41,250   41,250 44,200   44,200 44,200 

  

44,200 

 7071 
 ИПА 2018 – 

Национални програм 

1.1.3.1   15,275 15,275 12,000 13,615 25,615     0 

1.1.3.2   5,464 5,464   4,054 4,054     0 

1.1.3.3     0   3,525 3,525     0 

1.1.3.4     0     0     0 

1.1.4.1   85,367 85,367     0     0 

1.1.4.2   50,646 50,646     0     0 

1.1.4.3 523,000 146,343 669,343     0     0 

1.1.4.4   6,085 6,085   11,000 11,000     0 

1.1.4.5     0   10,980 10,980     0 

  Укупно: 664,845 309,180 974,025 166,860 43,174 210,034 191,700 0 191,700 

 


