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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 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 105/18 од 
29.12.2018.) планирано је спровођење укупно 405 истраживања и других активности. Од тог броја, 234 
истраживања и других активности РЗС спроводи самостално, 89 спроводи у сарадњи са другим 
одговорним произвођачима званичне статистике, а 82 истраживања и других активности самостално 
спроводе други одговорни произвођачи званичне статистике (Слика 1). 

Слика 1. Број истраживања и других активности 
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Од укупно 323 истраживања и других активности које је РЗС планирао да спроводи током 2019. године, 
самостално или у сарадњи са другим произвођачима, у групи области Макроекономске статистике 
планирано је спровођење 63 истраживања и других активности, у групи области Пословне статистике 50, 
у групи области Демографија и друштвене статистике 58, у групи области Статистика пољопривреде и 
животне средине, геопросторне и остале секторске статистике 102, а у групи области Инфраструктурне и 
развојне активности које не могу да се сврстају у одређене области 50 истраживања и других активности 
(Слика 2). 

Слика 2. Истраживања и активности по групама области 

 

 
У 2019. години РЗС је реализовао 320 планираних истраживања и других активности. Три истраживања 
нису реализована:  

• 002270 Регионални рачуни домаћинстава, 
• 002051 Квартални обрачун бруто домаћег производа по производном методу у сталним ценама – 

брза/флеш процена и 
• 007394 Енергетски биланси Републике Србије – претходни подаци. 

За истраживање Регионални рачуни домаћинстава компилација није вршена из два разлога. Регионални 
рачуни домаћинстава (РРД) се израђују на основу секторских рачуна који су у 2019. започели велику 
ревизију – стога је било нужно сачекати завршетак ове ревизије како би се започело са израдом и 
Регионалних рачуна домаћинстава. Ова одлука је донета у складу са експертом из ИПА 2017 пројекта. 
Договорено је да се током 2020. изврши унапређење обрачуна РРД, коришћењем нових извора података, 
што ће бити коначни циљ овог ИПА пројекта и на основу чега ће се урадити и ревизија до сада извршених 
обрачуна и њихово усклађивање са секторским рачунима.  

Што се тиче истраживања Квартални обрачун бруто домаћег производа по производном методу у сталним 
ценама – брза/флеш процена, публиковање овог показатеља је изостало због проблема у пристизању 
потребних података, а самим тим и немогућности исправног обрачуна флеш процене БДП-а. Тачан обрачун 
кретања БДП-а у другом кварталу 2019. објављен је према календару објављивања. 
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За истраживање Енергетски биланси Републике Србије – претходни подаци, годишњи подаци су 
расположиви у бази података под називом Годишњи подаци и енергетски биланси у тежинским 
јединицама и у ТЈ . У бази података енергетски биланси се могу формирати одабиром свих токова. Биланси 
су конципирани по принципима Евростатовог новог концепта структуре биланса, која је објављена крајем 
јануара 2019. године. 

У прилогу овог документа налази се Преглед планираних и реализованих истраживања и активности у 
2019. години, од стране РЗС-а, а у наставку следи преглед најзначајнијих развојних активности, измена и 
унапређења по областима статистике. 

 

 

  



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

ПО ОБЛАСТИМА СТАТИСТИКЕ
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МАКРОЕКОНОМСКЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Годишњи економски рачуни 
У 2019. години, у оквиру Вишекорисничког програма претприступне помоћи MB IPA 2015 (пилот-пројекат 
1.6 Секторски рачуни), РЗС је саставио и доставио Евростату комплетан сет података годишњих 
нефинансијских секторских рачуна за 2016. и 2017. годину, у потпуности конзистентних са ревидираним 
подацима годишњих националних рачуна. Као резултат истог пилот-пројекта, РЗС је припремио и 
методолошки документ о изворима и методима који су коришћени у изради годишњих нефинасијских 
секторских рачуна. Такође, 30. децембра 2019. године, РЗС је Евростату послао ревидиране податке 
националних рачуна за 2015. годину, као и по први пут прикупљене податке за 2018. годину, чиме је 
успостављена редовна динамика трансмисије годишњих нефинансијских секторских рачуна (т+12 месеци). 
Приликом израде података секторских рачуна за период од 2015. до 2018. године, имплементирана су сва 
унапређења извора и метода која су претходно примењена током велике ревизије бруто домаћег 
производа, спроведене током 2018. и 2019. године. 

За период од 1995. до 2004. године је спроведена ревизија годишњих података у текућим и сталним 
ценама у оквиру следећих истраживања: Обрачун бруто домаћег производа по производном методу у 
текућим ценама, Обрачун бруто домаћег производа по производном методу у сталним ценамам, Обрачун 
бруто домаћег производа по расходном методу у текућим ценама, Обрачун бруто домаћег производа по 
расходном методу у сталним ценама, Обрачун бруто инвестиција у основна средства у текућим ценама и 
Обрачун бруто инвестиција у основна средства у сталним ценама. 

У оквиру Обрачуна личне потрошње спроведена је ревизија података у текућим и сталним ценама за 
период од 1995. до 2004. године. 

Ревизија регионалних података за период 2010–2016, у оквиру Обрачуна бруто домаћег производа по 
регионима, по производном методу, урађена je у складу са ревидираним годишњим подацима. 

Ревизија регионалних података за  2015. и 2016. годину у оквиру истраживања Регионална бруто додата 
вредност по делатностима урађена je у складу са ревидираним годишњим подацима. 

Квартални национални рачуни 
Ревизија кварталних података урађена je у складу са ревидираним годишњим подацима у текућим и 
сталним ценама, за период 1995–2004, у оквиру следећих истраживања: Квартални обрачун бруто 
домаћег производа по производном методу у текућим ценама, Квартални обрачун бруто домаћег 
производа по производном методу у сталним ценама, Квартални обрачун бруто домаћег производа по 
расходном методу у текућим ценама и Квартални обрачун бруто домаћег производа по расходном методу 
у сталним ценама. 
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Статистика државних финансија  
За Обрачун државне потрошње спроведена је ревизија годишњих података у текућим и сталним ценама, 
за период од 1995. до 2004. године. 

У оквиру Извештавања о прекомерном дефициту – експериментални обрачун повећан је број упитиника 
који се доставља Евростату, као део процеса усклађивања са стандардима извештавања Европске уније. 

Циљеви одрживог развоја 
Међуресорна радна група за спровођење Агенде УН за одрживи развој до 2030. године припремила је и  
представила Добровољни национални извештај (ДНИ) Републике Србије о спровођењу Агенде 2030 за 
одрживи развој (http://www.mdpp.gov.rs/doc/DNI-2019.pdf) на Политичком форуму високог нивоа у 
Њујорку, у јулу 2019. године.  

ДНИ, поред централног дела који чине ставови младих и оцена Сталне конференције градова и општина 
као својеврсни глас јединица локалне самоуправе, садржи и Статистички анекс са одабраним 
показатељима, на републичком нивоу. 

У новембру 2019. године одржана је трећа по реду радионица посвећена унапређењу података и 
повећању броја индикатора ЦОР (Циљева одрживог развоја) за Републику Србију. У складу са достигнутим 
договорима, направљене су смернице и препоруке са ове радионице уз константно повећавање броја 
доступних индикатора ЦОР-а за Републику Србију. 

Рачуни животне средине 
За истраживање Tрошкови за заштиту животне средине остварено је унапређење у обради података. У 
ИСТ бази је урађена апликација под називом ЕПЕА за контролу података са критеријумима логичке 
контроле. 
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ПОСЛОВНЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Структурне пословне статистике 
У оквиру Структурног истраживања о пословним субјектима, образац СБС-01 је ажуриран у складу са 
захтевима за обрачун СБС индикатора и инпут-аутпут табела у националним рачунима. Ажурирани су 
посебно прилагођени обрасци за неколико најважнијих пословних система у Србији. То се пре свега 
односи на табеле о структури прихода и расхода по ЦПА класификацији производа по делатностима. 
Ажурирана је и унапређена веб-апликација за унос података са терена. У ИСТ-у је урађена апликација за 
детаљну логичку и рачунску контролу података. Урађена је контрола резултата истраживања СБС-01 у 
Евростатовом софтверу EDIT, као и означавање поверљивости података и трансмисија серија података и 
извештаја из EDIT-а Евростату преко Edamis-а. Урађени су референтни метаподаци за области Годишњи 
показатељи пословања предузећа и публиковани у дисеминационој бази, у делу „Метаподаци“. 

Када је у питању истраживање Обрачун индикатора о пословној демографији пословних субјеката у 
Републици Србији, основни извор података за обрачун ових индикатора је Статистички пословни регистар 
(СПР). У циљу побољшања квалитета података, започето је са ажурирањем СПР-а подацима из агенције за 
привредне регистре који се односе на демографске промене у предузећима. На тај начин се значајно 
побољшава квалитет података који се односе на гашење предузећа. Урађена је контрола података о 
пословној демографији у софтверу EDIT и трансмисија серија података и извештаја из EDIT-а Евростату 
преко Edamis-а. 

У оквиру Структурног истраживања о пословању привредних друштава узорак Кварталног структурног 
истраживања о пословању привредних друштава (СБС-03) за 2019. годину је редизајниран и значајно је 
повећан обухват извештајних јединица из ИКТ сектора. Извршен је обрачун индикатора за ове делатности 
у складу са захтевима Владе Републике Србије. У складу с тим, извршене су неопходне методолошке 
допуне  истраживања за 2020. годину. Такође, ажурирани су референтни метаподаци и објављени на веб-
сајту РЗС-а. Спроведена је допуна логичко-рачунске контроле у ИСТ апликацији, намењена побољшању 
контроле података. Редовно саопшење Квартално пословање привредних друштава допуњено је табелом   
ланчаних индекса пословних прихода и расхода и њиховим структурама за обухват ИКТ сектора. 

За Комплекснo годишње истраживање за кориснике буџетских средстава извршено је унапређење у 
погледу прикупљања података, преласком на прикупљање података путем веб-апликације. 

Годишња статистика индустријских производа (Prodcom) 
За Годишње истраживање индустрије ажурирани су и објављени референтни метаподаци на веб-сајту РЗС-
а и Евростата. Примењена је Номенклатура за Годишње истраживање индустрије за 2018. годину. Урађени 
су предлози за промену СПР-а у складу са сазнањима о извештајним јединицама која су добијена 
истраживањем. Редовно су праћени предлози Евростата у вези измена правних аката ЕУ.  

  



Годишњи извештај, 2019.                                                                                                                             11 

Статистика пословања страних подружница (унутрашњи и 
спољни FATS) 
За истраживање Обрачун индикатора за подружнице страних предузећа у Републици Србији (inward FATS) 
урађена је контрола података о страним подружницама (IFATS) у софтверу EDIT и трансмисија серија 
података и извештаја из EDIT-а Евростату преко Edamis-а. Урађени су референтни метаподаци за област 
Стране подружнице у Србији (IFATS) и публиковани у дисеминационој бази, у делу „Метаподаци“. 

Краткорочне пословне статистике  

Статистика индустрије  

За Месечно истраживање индустрије и Истраживање о промету у индустрији ажурирани су и објављени 
референтни метаподаци на веб-сајтовима РЗС-а и Евростата. У циљу побољшања квалитета података 
уведене су додатне опције за контролу података, намењене статистичарима подручних одељења. Урађени 
су предлози за промену СПР-а у складу са сазнањима о извештајним јединицама која су добијена 
истраживањем. Унапређен је начин достављања података Евростату тако што се подаци који се достављају 
у Евростат најпре пребацују у дисеминациону базу Републичког завода за статистику, одакле се аутоматски 
мапирају. Затим се формира SDMX-ML data file који се преко EDAMIS-a доставља Евростату. 

За Истраживање индустрије (ИНД-1 на бази узорка) урађени су упитници и адресар за истраживање. 
Урађени су предлози за промену СПР-а у складу са сазнањима о извештајним јединицама која су добијена 
истраживањем. 

Статистика грађевинарства  

За Истраживање о грађевинским дозволама део података о издатим грађевинским дозволама преузима 
се из Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), од 2018. године. Током 2019. године 
реализоване су активности у вези са проширењем постојеће базе Цеоп подацима који су неопходни за 
спровођење Месечног истраживања о издатим грађевинским дозволама. У 2020. години се очекује 
потпуни прелазак на административни извор података. 

У оквиру Истраживања о грађевинарству уведена је нова табела за праћење обухвата подизвођача и 
радова. По завршетку спровођења годишњег истраживања, квартални резултати су ревидирани. 

За Истраживање о ценама станова новоградње извршен је прелазак на административни извор података. 
Подаци се преузимају из Регистра цена непокретности. 

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 ажурирани су 
референтни метаподаци за индикатор „Квартални индекси промета у услужним делатностима“ и 
објављени на веб-сајту РЗС-а. Квартални индекси промета у услужним делатностима достављани су у 
Евростат у предвиђеним роковима и свим захтеваним форматима и објављени су на сајту Евростата. 
Ажурирана је Методологија по којој су обрачунати ови индекси и публикована је на сајту Евростата, а 
оцењена је највишом оценом (√ Complete metadata).  
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У оквиру активности Развој метода прикупљања података за остварени промет из области Остале услуге у 
месечној периодици настављен је аналитички рад на развоју метода дисагрегације кварталних серија 
промета на месечне серије. 

Спољна трговина (међународна трговина робом) 
У оквиру истраживања Промет робе са иностранством уведени су нови индикатори у дисеминациону базу. 
Реализован је рад на унапређењу квалитета и развоју методологије у складу са стандардима ЕУ: развој 
алата за формирање табела у GESMES формату по Doc MET 400 стандардима Евростата, израда нових 
табела по пословним карактеристикама предузећа. Осим тога, извршене су ревизије податка од 2014. до 
2018. године. 

За истраживање Јединичне вредности извоза и увоза и физички обим извоза и увоза у дисеминациону 
базу су уведени нови индикатори о извозу и увозу, кварталне периодике: Индекс вредности, Индекс 
јединичних вредности, Индекс физичког обима и Односи размене. 

У оквиру истраживања Промет са иностранством по карактеристикама привредних друштава, у складу са 
захтевима и стандардима Евростата, развијен је део софтвера који се односи на поверљивост података. 

За истраживање Промет са иностранством по карактеристикама привредних друштава и CPA 
класификацији развијен је део који се односи на поверљивост података. Извршене су ревизије податка и 
подаци за 2019. годину су прослеђени Евростату. 

У оквиру истраживања ЦИФ-ФОБ прилагођавање увоза за потребе биланса плаћања и система 
националних рачуна, ФОБ-ФОБ прилагођавање извоза за потребе биланса плаћања и система 
националних рачуна постигнута су значајна унапређења у погледу квалитета података. У ту сврху измењен 
је софтвер за прерачун (ЦИФ-ФОБ прилагођавање), за потребе Народне Банке Србије и Сектора 
националних рачуна РЗС-а. Развијен је алат за креирање нових табела. 

За истраживање Промет са иностранством рашчлањено по валутама у фактури подаци по групама валута 
припремљени су у складу са најновијим стандардима Евростата и прослеђени су Евростату. 

У оквиру истраживања Извоз и увоз електричне енергије извршене су измене у процедури за 
прилагођавање података добијених из ЕМС-а. Извршена је ревизија података за 2018. годину. 

Наука, технологија и иновације 
За истраживање Укупна издвајања из буџета за научноистраживачку и развојну делатност промењен је 
садржај обрасца и направљен упитник за попуњавање он-лајн. 

У оквиру истраживања Иновативне активности привредних друштава пословних субјеката у Републици 
Србији, 2016–2018, промењен је концепт и садржај комплетног упитника према препорукама Евростата. 
Са овим променама је усклађена обрада и дисеминација, како националних, тако и међународних 
резултата. 
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ДЕМОГРАФИЈА И ДРУШТВЕНЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Становништво 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2021. године  

У оквиру Пописа становништва, домаћинстава и станова 2021. године све активности у вези са 
методолошким, организационим и ИТ припремама реализоване су у складу са планом, укључујући и 
спровођење Пробног пописа 2019. и Контролу квалитета Пробног пописа 2019.  

У оквиру Пробног пописа становништва, домаћинстава и станова 2019. по први пут су тестиране две 
технике прикупљања података – самопописивање и пописивање помоћу лаптопова.  Коришћена је ГИС 
технологија за прикупљање геопросторних података (координата објеката) и тестиран је мониторинг 
теренског рада пописивача и инструктора. 

У оквиру Контроле квалитета Пробног пописа 2019. тестиран је дуални систем контроле обухвата и 
квалитета одговора. 

Витална статистика  

У оквиру подобласти Витална статистика извршене су промене у дисеминацији. Израђена су измењена 
статистичка саопштења (СН40 Витални догађаји, СН50 Закључени и разведени бракови и СН41 
Живорођени и умрли) према новим стандардима за израду саопштења и у складу са захтевима корисника.  

У оквиру истраживања Статистика разведених бракова додатно се ради и на унапређењу обухвата и 
квалитета података који су предмет извештавања од стране надлежних судова, као и на додатним ИТ 
решењима за обраду података (ИТ решења за проналажење дупликата у извештајима, израда 
електронског месечног извештаја о претходним резултатима – ДЕМ5 и др.). 

Процене становништва  

За Процене становништва на основу природног прираштаја и унутрашњих миграција извршене су промене 
у дисеминацији. Израђено је измењено статистичко саопштење СН70 Процене становништва, према 
новим стандардима за израду саопштења и у складу са захтевима корисника. 

У оквиру истраживања Демографски показатељи израчунати су нови индикатори: Промена броја 
становника; Опште и специфичне стопе фертилитета-укупно и по типу насеља – трогодишњи просек; 
Становништво по специфичним старосним групама. 

Миграције  

За истраживање Статистика пресељења становништва – унутрашње миграције извршене су промене у 
дисеминацији. Израђено је измењено статистичко саопштење СН60 Унутрашње миграције, према новим 
стандардима за израду саопштења и у складу са захтевима корисника. 

У оквиру активности Припреме за увођење статистичког истраживања о спољним миграцијама, током 
успостављања истраживања тестирани су различити извори података о годишњим токовима емиграције и 
имиграције у складу са регулативом 862/2007. 
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Образовање и доживотно образовање 
У оквиру истраживања Статистички извештај о упису студената и Статистички извештај за студенте који су 
завршили студије на високошколским институцијама промењен је упитник за дипломиране студенте – 
ШВ50. Део који се односи на врсту и степен студија усклађен је са изменама у Закону о високом 
образовању. У складу са изменама урађено је ажурирање логичке контроле и табелирања. 

У току 2019. године први пут је спроведено истраживање Годишњи извештај о новоуписаним студентима 
у I годину студија (јун–септембар) којим се прикупљају следећи подаци: назив и врста установе, 
универзитет, место установе, врста студија, студијски програм; студенти по полу и начину финасирања. 

Здравље и безбедност 
У 2019. години по први пут је спроведено Истраживање здравља становништва Србије 2019 (EHIS). Овом 
анкетом се обезбеђују подаци о здрављу становништва Републике Србије усклађени и упоредиви са 
подацима из истраживања здравља у земљама Европске Уније. 

Расподела прихода и услови живота 

Анкета о потрошњи домаћинстава  

У циљу побољшања квалитета података у Анкети о потрошњи домаћинства унапређено је редовно 
праћење рада анкетара кроз комплексну анализу података из анкетираних домаћинстава по сваком 
анкетару. 

Приходи и услови живота  

У циљу унапређења процеса анкетирања и повећања квалитета података, унапређена је и 
имплементирана CAPI метода анкетирања у ИСТ-у за Анкету о приходима и условима живота. Унапређен 
је и метод праћења рада анкетара током анкетирања, кроз комплексне извештаје у оквиру ИСТ-а. 

Статистика полова 
Методолошкo упутствo за Истраживање о коришћењу времена усклађенo је са Евростатовим препорукама 
за Истраживање о коришћењу времена (Time Use Survey 2018 Guidelines). 
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СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ГЕОПРОСТОРНЕ И 
ОСТАЛЕ СЕКТОРСКЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Статистика животне средине 

Статистика отпада и хемикалија  

За Истраживање о укупном отпаду припремљена је база података и индикатори (Генерисани отпад према 
класификацији делатности, опасности и из домаћинстава; Генерисани отпад према врстама отпада, 
опасности и из домаћинстава; Третман отпада премa врстама третмана и опасности) за дисеминациону 
базу. 

Статистика воде, ваздуха и климатских промена  

За истраживање Рачун емисија у ваздух припремљени су за дисеминациону базу индикатори Емисије 
гасова са ефектом стаклене баште и Емисије загађујућих материја, као и референтни метаподаци и 
извештај о квалитету. Подаци за Рачун емисија у ваздух припремљени су и послати Евростату по први пут 
у SDMX формату. 

У 2019. години по први пут је реализовано истраживање Рачун за сектор еколошких добара и услуга које 
представља обрачун тржишних обележја (аутпут, додата вредност, запосленост) за сектор еколошких 
добара и услуга. 

Енергетика 
За следећа истраживања из области Енергетика, биланси су конципирани по 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 и Енергетски биланс биогаса – претходни подаци. 

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 
конструисани по принципима Евростатовог новог концепта структуре биланса, која је објављена крајем 
јануара 2019. године. 

Саобраћај 

Железнички саобраћај  

У оквиру сва три истраживања из области Железнички саобраћај (Квартално истраживање о железничком 
саобраћају, Годишње истраживање о железничком саобраћају и Годишње истраживање о промету робе и 
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путника у железничким станицама) укључене су четири нове извештајне јединице, чиме је проширен 
обухват истраживања. 

Ваздушни саобраћај  

У оквиру свих пет истраживања из области Ваздушни саобраћај (Квартално истраживање о промету на 
аеродромима, Квартално истраживање о ваздушном саобраћају, Годишње истраживање о ваздушном 
саобраћају, Годишње истраживање о привредној авијацији и Годишње истраживање о промету на 
аеродромима) укључена је једна нова извештајна јединица чиме је проширен обухват истраживања. 

Претовар  

У оквиру оба истраживања из области Претовар (Квартално истраживање о претовару и осталим услугама 
у пристаништима, станицама, лукама и осталим местима и Годишње истраживање о претовару и осталим 
услугама у пристаништима, станицама, лукама и осталим местима) укључене су три нове извештајне 
јединице чиме је проширен обухват истраживања. 

Поштанске услуге  

У оквиру оба истраживања из области Поштанске услуге (Квартално истраживање о промету поштанских 
услуга и Годишње истраживање о ПТТ средствима, мрежи и услугама у поштанском саобраћају) укључена 
је једна нова извештајна јединица чиме је проширен обухват истраживања. 

Географски информациони систем 
За потребе ажурирања пописних кругова у циљу спровођења Пробног пописа становништва, 
домаћинстава и станова 2019. урађена је посебна апликација са сервисима РГЗ-а. Узорком изабрани 
пописни кругови су ажурирани почетком 2019. године. Прикупљени подаци у Пробном попису 
становништва, домаћинстава и станова 2019. имали су геопросторну компоненту зато што је по први пут 
коришћен адресни регистар чији су кућни бројеви имали x,y координату. Омогућен је приступ и 
преузимање скупова геоподатака преко веб-сервиса РГЗ-а. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЕ И РАЗВОЈНЕ 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ НЕ МОГУ ДА СЕ 
СВРСТАЈУ У ОДРЕЂЕНЕ ОБЛАСТИ 

Законодавни оквир  
Нацрт Закона о попису становништва домаћинстава и станова 2021. године усвојен је на седници Владе 
Републике Србије 21. новембра 2019. године, Народна Скупштина усвојила је Предлог Закона на својој 
седници 3. фебруара 2020. године 

Влада РС је донела следећих неколико закључака: 

1. Закључак Владе 0505 Број: 337-356/2019-1, од 18. јануара 2019. године – Меморандум о сарадњи 
између Републичког завода за статистику Републике Србије и Националног института за статистику 
Румуније 

2. Закључак Владе 0505 Број: 337-4919/2019, од 16. маја 2019. године – Меморандум о сарадњи између 
Републичког завода за статистику Републике Србије и Федералне службе за државну статистику Руске 
федерације 

3. Одржана је јавна расправа Нацрта закона о попису пољопривреде 2021. у периоду од  25. децембра 
2019. године  до 25. јануара 2020. на основу Закључка  Одбора за привреду и финансије, Владе Републике 
Србије од 20. децембра 2019. године. 

Управљање квалитетом  
Током 2019. 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 производа и процеса, интензивиране су активности на 
идентификовању и описивању свих фаза, подпроцеса и активности у оквиру статистичког пословног 
процеса РЗС-а. Израђена је национална верзија општег модела статистичког пословног процеса (GSBPM), 
као и документ са детаљним описима сваке активности у оквиру модела. Извршено је тестирање овог 
модела кроз три истраживања. 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. Започет 
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 15. октобра 
до 12. новембра 2019. године по пети пут спровео Истраживање о задовољству корисника. Циљ 
истраживања био је да се добију информације о потребама корисника, њиховом задовољству подацима и 
услугама, као и да се добију информације о квалитету података и услуга које РЗС пружа. 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. 
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У оквиру Система статистичких метаподатака урађена је прва верзија базе метаподатака о статистичким 
класификацијама и шифарницима. 

У току 2019. 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 пруже корисницима статистичких производа 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. Током 
2018. и 2019. године одржан је низ обука за коришћење апликације РЗСМЕТА и израду референтних 
метаподатака и извештаја о квалитету, а осим тога вршено је 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 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. Осим тога, 
настављено је унапређење квалитета система РЗСМЕТА, како кроз израду стандардизованог и 
предефинисаног текста за поједине концепте SIMS 2.0 структуре, тако и кроз развој нових 
функционалности система (за извештавање; за додавање претходно стандардизованог и предефинисаног 
текста за поједине концепте и др.). 

Класификације 

Номенклатуре за статистику индустрије 

Урађена је Номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање индустрије у складу са 
изменама у Prodcom list за 2019. годину. 

Класификације статистике међународне трговине робом  

За Комбиновану номенклатуру – царинску тарифу извршено је усклађивање свих шифарника са 
Номенлатром царинске тарифе за 2020. годину и примењене све измене у складу са стандардима и 
шифарницима Евростата. У циљу обезбеђења упоредивости серије података усклађивање је примењено 
и на статистичке податке о спољнотрговинској робној размени у периоду од 2006. до 2019 године. 

За Стандардну међународну трговинску класификацију извршено је повезивање са осталим 
класификацијама и усклађивање са најновијим дефиницијама Евростата. 

Када је у питању Геономенклатура урађена су сва усклађивања са Геономенлатуром која важи у 2020. 
години. 

Секторско класификовање институционалних јединица   

У 2019. години уведено је Секторско класификовање институционалних јединица које се користи за 
потребе разврставања пословних јединица економије у институционалне секторе у складу са 
међународним класификацијама (SNA 2008, ESA 2010).  
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Регистри и интеграција података 

Статистички регистри 

У оквиру активности вођења Статистичког пословног регистра установљена је радна група за одређивање 
статистичке делатности предузећа, која окупља методологе из различитих пословних истраживања, са 
задатком дефинисања процедуре начина одређивања статистичке делатности предузећа. Дефинисан је 
ТоpDоwn метод за одређивање статистичке делатности предузећа базиран на броју радника који су 
ангажовани у обављању појединачних делатности у предузећу, као битaн индикатор статистичке 
делатности. Започет је свеобухватни процес реорганизације табела и поља пословног регистра. 
Дефинисана су правила конзистентности базе пословног регистра. Започете су активности на изради нове 
апликације за претраживање и ажурирање пословног регистра. 

Када је у питању Истраживање статистичког пословног регистра о локалним јединицама, изглед и 
функционалност веб-апликације за прикупљање података битно су побољшани: дефинисани су различити 
нивои приступа апликацији са удаљених рачунара, унапређен је начин логовања, изгледи екрана су 
побољшани, јаснији је приказ података великих предузећа, начин прикупљања података путем excel-a  је 
битно унапређен, додате су нове опције мониторинга уноса података, итд.  Дефинисане су нове контроле 
делатности предузећа агрегирањем делатности попуњених на локалном новоу на ниво предузећа, 
коришћењем претходно дефинисаног ТоpDоwn алгоритма за одређивање статистичке делатности 
предузећа на основу броја радника распоређених по делатностима у којима су ангажовани. 

Базе података 
На основу постојећих индикатора који се односе на Циљеве одрживог развоја (ЦОР) у Републичкој бази 
ДевИнфо направљена је визуализација ЦОР, који на визуелно атрактиван начин приказује податке – 
графички и табеларно. За сваки индикатор постоје и метаподаци из ДевИнфо базе, као и глобални 
метаподаци са сајта УН. Подаци се такође налазе и у дисеминационој бази. 

Методологија узорка 
Софтверски пакет МАUSS-R за алокацију узорка прилагођен је и тестиран за коришћење у појединим 
истраживањима на предузећима. У пакету SAE-R за оцењивање за мале домене применом појединих 
модула израчунате су оцене за ниже територијалне нивое, у истраживањима на домаћинствима. Наиме, 
студијска посета експерта из Португалије, везана за SAE-R – оцењивање за мале домене, омогућила је 
лакшу примену пакета и допринела теоријском усавршавању методологије оцењивања за мале домене. 
Израчунате су оцене за ниже територијалне нивое коришћењем база из АРС анкете. 

Тестирани су нови модули у новој верзији Rеgеnnеsееs софтвера. Нова функција која омогућава 
израчунавање грешака за пондере који су израчунати применом других софтвера, примењена је за 
израчунавање грешака у анкетама на домаћинствима. 

Спроведена је ревизија расподеле статистичких истраживања у блокове Систeма кooрдинaциje оквира за 
избор случајних узорака из Стaтистичкoг пoслoвнoг рeгистрa. Извршена је анализа постојеће методологије 
координације у погледу: броја блокова истраживања према почетној тачки за избор случајног узорка, 
броја ротационих група и годишњег померања PRN бројева. Због истраживања која захтевају избор 
локалних јединица пословних субјеката из СПР-а, анализирана је могућност дефинисања система 
координације локалних јединица. 
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Анализа временских серија 
У току 2019. године уведена је активност Развијање система водећих индикатора. Концепт водећих 
композитних индикатора представља аналитичко средство у предвиђању коњуктурних кретања 
привредне активности. Обухвата детекцију обртних цикличних тачака, минимума и максимума, да би 
резултирао антиципацијом фазе привредног циклуса домаће привреде у будућем периоду. Сваки од 
развијених композитних индикатора РЗС-а по секторима састоји се од великог броја пондерисаних 
индикатора сваког сектора засебно. У детекцији варијабли које су ушле у приказане композитне 
индикаторе анализиране су све макроекономске области и анкете о очекивањима привредних субјеката у 
привреди Србије, која се спрoводи по методологији Евростата. Развијени систем композитних водећих 
индикатора РЗС-а предњачи циклусима привредне активности, у просеку, за око шест месеци и, у 
комбинацији са економетријским моделима, омогућава квантитативну евалуацију динамике годишње 
стопе раста привредне активности у кратком року, на кварталном и годишњем нивоу. 

Осим тога, уведена је и Анализа обртних тачака економског циклуса. Економски циклус представља 
периодичне флуктуације економске активности мерене БДП-ом (или другим индикатором) и изражене 
одступањем од дугорочног тренда. Предвиђање будућих кретања економског циклуса представља важно 
аналитичко средство за припрему будућих стратегија. Екстраховањем циклуса из серија БДП-а од 2000. 
године, детекцијом њихових обртних тачака и њиховом економском интерпретацијом заокружена је прва 
фаза ове активности. 

Међународна статистичка сарадња 
Међународна сарадња РЗС-а одвијала се у 4 основна правца везана за: 

1. Европске интеграције 

2. Рад на пројектима везаним за даљи развој статистичког система 

3. Сарадња са међународним организацијама и обезбеђивање података 

4. Учешће запослених у раду међународних радних група и скупова 

1. Европске интеграције 

У процесу придруживања Европској унији, званична статистика има двоструку улогу. Прво, у оквиру свог 
посебног Преговарачког поглавља 18 – Статистика, дефинисана је хармонизација са ЕУ која се тиче 
стандарда и правила која треба да буду имплементирана у предприступном периоду. Друго, званична 
статистика треба да обезбеди податке за мониторинг промена и оцену утицаја изабраних или договорених 
политика. 

Отварањем преговора у оквиру Преговарачког поглавља 18, процес хармонизације статистичког система  
Републике Србије са европским статистичким системом се интезивирао. РЗС је, као водећа институција ПГ 
18, током 2019. године организовао билатералне састанке са институцијама које имају обавезе у 
Преговарачкој позицији за Поглавље 18, а у циљу испуњавања задатих рокова.  

Поред свог Преговарачког поглавља 18, РЗС је  директно укључен у рад још 15 преговарачких поглавља (од 
укупно 35). Посебно треба истаћи захтевну координацију послова везаних за  Преговарачко поглавље 18 
(поред РЗС-а у раду Преговарачког поглавља 18 учествују и представници из 24 државне институције) као 
и координацију са другим преговарачким поглављима, где РЗС има своје представнике (15 преговарачких 
поглавља). Представници РЗС-а су активно учествовали у припреми преговарачких позиција,  НПАА 
извештаја о спровођењу планираних мера и активности у погледу успостављања или јачања 
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институционалних и административних капацитета, као и у редовним активностима у оквиру других 
преговарачких поглавља.  

Након званичног отварања Преговарачког поглавља 18  (децембар 2018. године) 27. фебруара 2019. 
године у Палати Србије, одржана је видео-конференција са представницима Европске комисије и 
Евростата, поводом мерила за затварање Поглавља 18 - Статистика. Циљ видео конференције био је 
упознавање са завршним мерилима за Поглавље 18. Поред представника РЗС-а, на видео конференцији 
су присуствовали и представници других институција који су чланови ПГ 18 (Народна банке Србије, 
Министарство финансија, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Институт за јавно 
здравље „Милан Јовановић Батут”). 

На основу прилога које РЗС два пута годишње припрема у сарадњи са другим институцијама који су 
чланови Преговарачког поглавља 18, у мају 2019. године је објављен Годишњи извештај ЕК о напретку 
Републике Србије. У овом извештају је статистика изузетно добро оцењена. 

Закључком Владе Републике Србије од 1. марта 2018. године, усвојен је Трећи ревидирани Национални 
програм за усвајање правних тековина Европске уније – НПАА, у коме је РЗС у сарадњи са другим 
институцијама припремао прилог за Преговарачко поглавље 18 (Статистика). Имајући у виду значај овог 
документа, РЗС је током целе 2019. године Министарству за европске интеграције достављао тромесечне 
извештаје о спровођењу планираних мера и активности у погледу успостављања или јачања 
институционалних и административних капацитета на нивоу Преговарачке групе 18. 

Након Peer Review мисије, РЗС је припремио Акциони план са активностима које ће спровести  у циљу 
испуњавања препорука ове мисије. Препоруке се односе на: измену постојећег Закона о статистици ради 
јачања позиције РЗС-а, повећање броја запослених и финансијских средстава ради даљег развоја 
статистике – како националне тако и европске, даљи развој управљања квалитетом,  унапређење 
доступности података као и дефинисање националног статистичког система и јачање координационе улоге 
Републички завод за статистику у статистичком систему.  

Евростат је у мају 2019. године званично усвојио Акциони план РЗС-а и објавио га на свом сајту на следећој 
адреси: https://ec.europa.eu/eurostat/web/enlargement-countries/publications/reports 

РЗС је у међувремену имплементирао велики број препорука Peer Review мисије као што су: 

- Све препоруке које се односе на измену постојећег Закона о статистици ради јачања позиције 
Републичког завода за статистику су имплементиране у предлог новог Закона о статистици; 

- Примена нових технологија за прикупљање података, као што је коришћење веб-упитника, које смањује 
потребу за директним прикупљањем података, а самим тим и трошкове прикупљања; 

- У годишњем Плану статистичких истраживања информације о квалитету су дате детаљније; 

- Припремљен је Извештај о реализацији годишњег Плана званичне статистике за 2018. годину, који 
садржи и део о квалитету; 

- Усвојена је Процедура за успостављање корисничких саветодавних група за главне статистичке области. 
Такве групе би требало да укључе главне кориснике из министарстава, представнике других 
произвођача, медија, представништава и истраживачку заједницу;  

- Организована је обука за запослене који пишу статистичка саопштења у циљу испуњавања препоруке 
која се односи на то да Републички завод за статистику треба да побољша и прошири доступност својих 
статистичких саопштења давањем одговарајућих заглавља и боље коментаре на информације које су 
садржане у цифрама, уз одговарајућу графику;  
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- Постојећи календар објављивања статистичких података допуњен је са календаром ревизија како би се 
корисници обавестили о планираним значајним ревизијама статистичких података (додат је статус 
података у календару); 

- Основан је Сектор за координацију статистичког система, административне изворе и статистику 
тржишта рада који ће деловати као подршка унапређењу статистичке сарадње међу свим 
произвођачима званичне статистике; 

- РЗС је са великим бројем власника административних извора потписао Меморандуме о сарадњи 
(Агенција за пословне регистре, Министарсво правде – електронски регистар развода, Министарство 
рударсва и енергетике – енергетски биланс, Министарство трговине, туризма и телекомуникација –
статистика туризма, Минстарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Агенција за 
пословне регистре – оснивање регистра за податке за статистику слободних радних места); 

- Основан је Сектор за квалитет, методологије и стандарде који ће имати централну улогу у развоју 
статистичке методологије и компетенција; 

- Сви меморандуми о сарадњи који су закључени са другим произвођачима званичне статистике 
предвиђају координациону улогу РЗС-а; 

- Основана је радна група за смањење оптерећености извештајних јединица. 

У циљу што веће усклађености статистичког система Србије са Кодексом праксе европске статистике, РЗС 
ће и у наредном периоду наставити да интезивно имплементира препоруке Peer Review мисије. 

У РЗС-у је 3. јуна одржан састанак са мисијом Евростата из Луксембурга. Поред представника РЗС-а 
састанцима су присуствовали и представници Народне банке Србије, Министарства финансија, 
Националне академије за јавну управу, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, МУП-а, 
Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, као и представник Министарства за европске интеграције. Неке од најважнијих тема 
овог успешног састанка биле су: развој статистичког система Републике Србије, припреме за предстојећи 
попис становништва, домаћинстава и станова 2021. године и усвајање новог закона о статистици, који је 
још једном подржан од стране Евростата. 

РЗС је током 2019. године учествовао у припреми материјала за састанке Пододбора за пољопривреду и 
рибарство који је одржан у априлу у Београду, Пододбора за истраживање, иновације, информационо 
друштво и социјалну политику одржаном у јуну у Бриселу, Пододбора за унутрашње тржиште и 
конкуренцију одржаном у јуну у Бриселу, Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе одржаном 
у октобру у Београду. 

На састанку Пододбора за економска и финансијска питања и статистику који је одржан у октобру у 
Београду, РЗС је презентовао извештај о својим годишњим активностима.  

РЗС је и током 2019. године био задужен за стручну редактуру прописа Европске уније у области статистике 
у оквиру процеса превода прописа Европске уније на српски језик у сарадњи са Министарством за 
европске интеграције које је координатор целокупног процеса. Представници РЗС-а су током 2019. године 
урадили стручну редактуру 11 прописа Европске уније, док је до сада у овом процесу стручна редактура 
урађена за укупно 186 прописа Европске уније који се тичу статистике. Поред тога, у 2019. години је 
настављена стручна редактура прописа Европског Парламента и Савета број 549 из 2013. године о 
националним и регионалним рачунима Европске уније у коју је, због сложености и величине прописа, 
укључено више људи из Сектора за националне рачуне, цене и пољопривреду и Народне банке Србије. 
Стручна редактура је континуирана активност и наставиће се и током наредних година. 

РЗС је у децембру започео са попуњавањем Евростатове SMIS (Statistical Managment Information System) 
базе података која се користи као оцена степена хармонизације званичне статистике земаља кандидата 
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или потенцијалних кандидата, са Европским статистичким системом. РЗС попуњава SMIS базу уз 
усаглашавање извештаја које су сачинила одељења у РЗС-у, као и статистичке службе Народне Банке, 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства за рад, Министарства 
унутрашњих послова, Републичког геодетског завода и Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут”, чиме је постигнуто унапређење координације у оквиру статистичког система. 

Током целе године, свакодневно су одржавани контакти са Министарством за европске интеграције, што 
је допринело правовременој и квалитетној припреми неопходних докумената. 

Сарадња са Европском делегацијом је такође била обострано врло добра а првенствено у делу који се 
односи на извештавање кроз слање месечних, двомесечних, повремених извештаја или тражених 
података према делегацији. 

2. Рад на међународним пројектима 

Један од најзначајнијих видова јачања административних капацитета РЗС-а спровођен је и спроводи се уз 
подршку пројеката финансираних из претприступних фондова (IPA), како националних тако и 
вешекорисничких (multi-beneficiary programme – MBP). Током 2019. године био је актуелан већи број ових 
пројеката и налазили су се у различитим фазама пројектног циклуса. Ти пројекти су следећи: 

Национални IPA програми: 

- IPA 2016 National Project  

- IPA 2018 National Project  

Вишекориснички IPA регионални програми: 

- IPA 2015 Multi-beneficiary statistical cooperation programme 

- IPA 2017 Multi-beneficiary statistical cooperation programme 

- IPA 2019 Multi-beneficiary statistical cooperation programme 

IPA 2016 National Project Developed efficient and sustainable statistical systems capable to  provide, reliable, 
objective and accurate data needed to plan and monitor reforms in Serbia – Области/компоненте подршке 
су:  

- Успостављање и спровођење истраживања о структури пољопривредних газдинстава 

- Унапређење националних рачуна 

- Пословне статистике са фокусом на унапређење статистике туризма  

Пројекат се спроводи кроз два уговора: директни грант (за компоненту 1) и уговор о услугама (за 
компоненте 2 и 3). Период имплементације за директни грант је октобар 2017 – октобар 2019 године. 
Период имплементације уговора о услугама је септембар 2019 – септембар 2021. године.  

Истраживање о структури пољопривредних газдинстава успешно је завршено у првој половини октобра 
2019. године и све активности су спроведене по пројектном плану. Овим истраживањем су прикупљени 
подаци о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на 
газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др. Добијене информације користиће 
креаторима аграрне политике за доношење одлука, као и краткорочних и дугорочних стратегија развоја 
пољопривреде, али и пољопривредним произвођачима за боље планирање пољопривредне производње, 
установљавање пољопривредне гране у коју би требало инвестирати, као и за пријављивање код 
националних и европских фондова за подршку у пољопривреди. 
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РЗС је организовао завршну конференцију о овом истраживању, у Врњачкој Бањи у периоду од 18. до 20. 
септембра 2019. на којој су присуствовали чланови ЕУ Делегације у Србији, председник општине Врњачка 
Бања, представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства за европске 
интеграције, Института за економику пољопривреде, Пољопривредног факултета Универзитета у 
Београду, као и други заинтересовани корисници. На конференцији су презентована искуства стечена у 
области спровођења структурних истраживања у пољопривреди као и посебне публикације које се баве 
анализом стања пољопривреде у Републици Србији на основу резултата Анкете.  

Финални наративни, финансијски извештај и извештај ревизора са пропратном документацијом послати 
су у ЕУ Делегацију у Републици Србији 25. октобра 2019, а одобрени су, чиме је пројекат званично завршен 
23. јануара 2020. године. 

Уговор о услугама (Service Contract) започео је са имплементацијом 03. септембра 2019. и трајаће 24 
месеца. У првој половини 2019. је спроведен процес избора најбољег понуђача, који је вођен од стране ЕУ 
Делегације, а другој половини године, уговор је закључен са конзорцијумом који чине ГОПА компанија и 
Завод за статистику Чешке. Организован је почетни први састанак са представницима ЕУ Делегације у 
Србији, конзорцијума који спроводи пројекат и Републичког завода за статистику. Општи циљ пројекта је 
развијање ефикасних и одрживих статистичких система у складу са европским статистичким системом, 
способним за пружање поузданих, објективних и тачних података потребних за планирање и праћење 
процеса транзиције и реформи у Србији. Одржане су експертске мисије за обе компоненте, а пројекат 
подразумева и ангажовање великог броја екстерних експерата, организовање студијских посета, 
различитих обука, радионица и сл. 

IPA 2018 National Project – EU for Development of Statistics in Serbia - Области/компоненте подршке су: 

- Попис становништва 

- Попис пољопривреде 

- Истраживање у области здравља (European Health Interview Survey – EHIS) 

- Истраживање о вишеструким показатељима (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) 

Пројекат ће се спроводити у форми директног гранта и трајаће 36 месеци. 

Током прве половине 2019. РЗС је интензивно радио на припреми детаљне пројектне документације. Прва 
верзија предлога пројекта послата је 16. јануара 2019, након чега је уследио процес усаглашавања 
документације и давања тражених појашњења ЕУ Делегацији. Уговор у форми директног гранта потписан 
је 22. јула 2019. године чиме је пројекат започео имплементацију. Основни циљ пројекта је наставак 
усклађивања националног статистичког система са међународним стандардима, првенствено са 
стандардима Европског статистичког система (ESS), и побољшање процеса доношења одлука заснованог 
на подацима. У првој половини новембра одржан је први састанак управног одбора којем су, поред 
представника ЕУ Делегације у Републици Србији и Републичког завода за статистику, присуствовали и 
представници министарстава и посебних организација. Све пројектне активности спроводе се у складу са 
унапред утврђеним планом и програмом. 

Републички завод за статистику у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством 
здравља Републике Србије, а уз финансијску подршку ЕУ, спровео је у периоду од 6. октобра до 30. 
децембра 2019. године Истраживање здравља становништва Србије 2019. Истраживање здравља 
становништва Србије представља национално истраживање које се спроводи у складу са међународним 
стандардима, сваких шест година. Главни циљ Истраживања је да се, на основу репрезентативног узорка, 
добије опис здравственог стања становништва старости 15 и више година, као и деце узраста од 5 до 14 
година.  
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Републички завод за статистику је у сарадњи са Уницефом, уз финансијску подршку EU i UNFPA у периоду 
од 2. септембра до 10. новембра 2019. године спровео анкету „Истраживање вишеструких показатеља 
(МICS6)”. Анкетирање се спроводило према методологији МICS истраживања, уз помоћ лаптопова, 
попуњавањем упитника у директном контакту са лицима у домаћинству. У периоду од 21. новембра до 2. 
децембра 2019, због обезбеђивања квалитета и репрезентативности података, обављене су накнадне 
посете и анкетирање домаћинстава која су изабрана у узорак за MICS6 истраживање, а која нису првобитно 
анкетирана. 

IPA 2015 Multi-beneficiary statistical cooperation programme – уговорен је у форми директног гранта и 
започео је своју имплементацију 1. јула 2017. године. Имплементација програма завршена је 31. октобра 
2019. године. Кроз програм је имплементирано укупно 27 пилот-пројеката (статистичких области) од којих 
је 16 пилот-пројеката спроведено у оквиру гранта (директно финансирање), а 11 пилот-пројеката 
паралелно је спроведено кроз уговор о услугама. Сви извештаји (укључујући и финални финансијски и 
наративни), анализе, подаци и активности, дефинисани предлогом пројекта су испуњени и достављени 
Евростату у задатим роковима. 

Овим програмом финансирана су учешћа на великом броју међународних састанака, тренинзима у земљи 
и иностранству, затим мисије екстерних експерата потребних за имплементацију пилот-пројеката, 
студијске посете, као и вишемесечна стручна усавршавања запослених у РЗС-у, која се спровoде у 
Евростату и другим статистичким институцијама земаља чланица ЕУ. Кроз вишекориснички програм 
статистичке сарадње ИПА 15 финансирано је вишемесечно стручно усавршавање у статистичким 
институцијама земаља чланица ЕУ (Велика Британија; Република Пољска; Португал; Република Хрватска; 
Република Грчка) за седам запослених. У оквиру гранта, ангажовано је 12 екстерних експерата чија је 
експертиза потребна за унапређење одређених статистичких области које су покривене програмом. Од 
почетка године одржано је 6 студијских посета у статистичким институцијама земаља чланица ЕУ које су 
препознате као пример добре праксе у одређеној статистичкој области.  

У периоду од 14. до 18. јануара 2019. године, РЗС је био домаћин Зимске школе статистике са главном 
темом „Концепт интегрисане обраде података“. Учесници су били информатичари, представници завода 
за статистику следећих земаља: Турске, Албаније, Северне Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, 
Молдавије и Грузије. Основни циљеви ове петодневне зимске школе били су упознавање учесника са 
предностима интегрисане обраде података, као и размена професионалних искустава у овој области. Цео 
догађај је подржан од стране Вишекорисничког IPA 2015 регионалног програма. 

Поред тога, крајем јануара је одржана и тродневна студијска посета на иницијативу колега из Босне и 
Херцеговине. Циљ посете, којој је присуствовало 12 учесника из БиХ, био је размена информација и 
искустава о начину вођења статистичких јединица пословних истраживања. Тема је била одржавање и 
ажурирање базе статистичког пословног регистра информацијама које долазе путем административних и 
статистичких извора, са посебним освртом на спровођење редовног годишњег истраживања локалних 
јединица изабраних предузећа, које се у РЗС-у врло успешно спроводи читав низ година. 

Спровођење целокупног програма обављало се успешно, према унапред утврђеном плану и програму.  

IPA 2017 Multi-beneficiary statistical cooperation programme – уговорен је у форми директног гранта и 
започео је своју имплементацију 1. маја 2019. године. Предвиђено трајање програма је до краја октобра 
2021. године (30 месеци). Програм подржава укупно 23 статистичка пројекта (статистичких области) за које 
је РЗС показао посебно интересовање, од чега се 17 статистичких пројеката спроводи у оквиру гранта, а 6 
пројеката се спроводи паралелно кроз уговор о услугама.  

Као и у претходним вишекорисничким ИПА програмима, циљ овог пројекта је унапређење статистичког 
система Републике Србије у правцу хармонизације са Европским статистичким системом (ЕСС), 
усклађивањем методологија са тековинама Европске уније. 
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Такође, сврха овог међународног програма статистичке сарадње јесте да се побољша прикупљање и 
квалитет званичних статистика које су упоредиве на нивоу ЕУ у кључним областима, као и да се одржи 
постигнута усаглашеност у оквиру већ реализованих програма статистичке помоћи.  

Кроз овај програм омогућено је учешће на састанцима у Евростату и иностранству, тренинзима, студијске 
посете, ангажовање екстерних експерата потребних за реализацију одређених статистичких пројеката, као 
и вишемесечна стручна усавршавања запослених у РЗС-у, која се спровoде у Евростату и другим 
статистичким институцијама земаља чланица ЕУ.  Први циклус стручног усавршавања за четири запослена, 
реализован је у периоду од 2. септембра до 13. децембра 2019. године (Мађарска, Бугарска, Евростат –
Луксембург). РЗС је средином јуна 2019. добио позив да номинује потенцијалне кандидате за други циклус 
усавршавања који ће по први пут трајати нешто мање од три месеца (8. јануар – 11. април 2020. године). 
За другу рунду стручног усавршавања од стране Евростата и компаније у оквиру чијег уговора о услугама 
се организују праксе, из РЗС-а су одабрана два кандидата. Они ће праксе похађати у Словенији, односно 
Пољској. 

У новембру и децембру су започете припреме на организацији друге Зимске школе статистике која треба 
да буде организована у фебруару 2020. у Београду, на тему „Metadata-driven data integration concept - 
statistical business register (SBR) and data visualization“. Очекује се велики број гостију из Евростата и других 
европских институција. 

IPA 2019 Multi-beneficiary statistical cooperation programme – Фаза програмирања је у току и РЗС учествује 
у консултативним процесима које води Евростат. Евростат је почетком марта доставио обавештење о 
редизајну новог Вишекорисничког IPA 2019 регионалног програма, у смислу смањења броја статистичких 
пројеката и редистрибуцији финансијских средстава између националних и вишекорисничких IPA 
програма. У складу са смањењем буџета предвиђеним за вишекорисничке IPA програме, Евростат је по 
трећи пут ревидирао листу потенцијалних статистичких пројеката за чију имплементацију су 
заинтересоване све земље кориснице овог програма. Оквирно време трајања програма је од средине 
2021. године до средине 2023. године. Као и у претходним ИПА вишекорисничким програмима, сврха овог 
програма је и унапређење способности РЗС-а да програмира своје активности које су у вези са 
интеграцијом у Европски статистички систем. Евростат је у новембру 2019. послао и четврту ревидирану 
листу предложених стаистичких пројеката. РЗС је после детаљних анализа и консултација статистичких 
одељења о потребама имплеметације статистичких пројеката из одређених области, послао Евростату 
своје коначне предлоге потенцијалних пројеката који би били импленетирани. Очекујемо да у току 2020. 
године добијемо и званичан позив за аплицирање за нови вишекориснички пројекат статистичке сарадње 
ИПА 2019. 

Од маја 2013. године, РЗС спроводи месечно истраживање о пословној клими, подржано од стране 
Европске уније односно DG ECFIN-a, које се састоји од шест појединачних истраживања: истраживање о 
пословној клими из области грађевинарства, у области инвестиција и прерађивачкој индустрији, 
истраживање о потрошњи становништва, истраживање о пословној клими из области прерађивачке 
индустрије, из области трговине, и из области пословних услуга. Резултати шест истраживања, 
благовремено су, према строгим месечним роковима, редовно достављани у DG ECFIN. Резултати се у 
строго предвиђеној месечној периодици редовно достављају DG ECFIN-у. DG ECFIN користи резултате овог 
истраживања првенствено за своје потребе, као и потребе Европске централне банке (ЕСВ), у сврху анлизе 
економских кретања и прогнозе. Општи циљ пројекта за Србију је да допринесе развоју анализе пословних 
тенденција и истраживања потрошача у Србији и да прикупи неопходне информације за економски 
надзор, краткорочно планирање и економска истраживања. Спровођење истраживања је базирано на CATI 
технологији. Резултати овог истраживања већ се користе у DG ECFIN-а, а биће од значаја и Народној банци 
Србије. С обзиром на веома добро организован рад на спровођењу истраживања и поузданим подацима, 
DG ECFIN је предложио сарадњу са РЗС-ом до 2021. године. 
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3. Сарадња са међународним организацијама и обезбеђивање података  

У оквиру међународне сарадње, континуирано се ради на промоцији РЗС-а као званичног произвођача 
статистичких података у Републици Србији. Значај сарадње и повезивање са европским статистичким 
институцијама доприноси квалитетнијој размени искустава и знања, као и успостављању и јачању веза 
између државних институција.  

На основу билатералног споразума са Институтом за статистику Француске (INSEE), развијена је сарадња 
на експертском нивоу, која се успешно реализује годинама уназад и у оквиру које се, на основу унапред 
дефенисаних годишњих планова рада, организују експертске мисије и студијске посете. У 2019. години 
реализоване су две експертске мисије представника француског INSEE, из области Имплементације 
система водећих индикатора у краткорочним прогнозама и Статистике рада и запошљавања.  

Последњих година нарочито се истиче значај регионалне сарадње, као облика повезивања са 
статистичким заводима у региону и заједничког рада на пројектима од обостраног интереса. Меморандум 
о сарадњи с Националним институтом за статистику Републике Румуније потписан је у марту 2019. године. 
Меморандумом се успостављају општи оквири и услови ефикасне сарадње, промовише утврђивање 
циљева и процедура приликом сарадње на пољу размене информација и искустава, како би се олакшао 
развој и спровођење заједничких статистичких активности. 

Републички завод за статистику се укључио у рад Регионалног форума за тржиште, инвестиције и 
статистику – ТИС, који представља регионалну неформалну мрежу владиних институција, привредних и 
невладиних организација који заједнички раде на промоцији сарадње у региону.  

Као још један од примера успешне регионалне сарадње издваја се YOUMIG пројекат, у којем РЗС учествује 
као партнерска институција. Основни циљ пројекта  YOUMIG је да прати миграторна кретања младих (15–
34 година) у Дунавском региону. Пројекат траје 30 месеци и спроводи се у оквиру Interreg Danube 
Transnational Programme (DTP) а финансира се из IPA фондова. Поред Србије, партнерство обухвата још 
седам држава Дунавског региона. Пројекат је успешно затворен 30. јуна 2019. године. 

Током званичне посете делегације Федералне службе за државну статистику Руске Федерације (РОССТАТ), 
представљен је рад оба завода и договорени су кораци за продубљивање сарадње између две 
институције. Сарадња ће бити реализована кроз Меморандум о разумевању, који је том приликом 
потписан.  

Редовна билатерална сарадња са француским INSEE, спроводи се кроз континуирану организацију 
студијских посета и експертских мисија.  

Уз подршку TAIEX програма у августу је одржана експертска мисија колега из мађарског HCSO из области 
националних рачуна.  

У оквиру статистичке сарадње са земљама кандидатима, Евростат два пута годишње прикупља податке из 
више статистичких области који се публикују у статистичком анексу Европске комисије, Годишњи пакет 
проширења. РЗС има обавезу да редовно доставља податаке Евростату путем EDAMIS апликације. 
Контрола слања података врши се преко одговорних особа из статистичких одељења. Евростат аутоматски 
прима све информације о пријему, кашњењу или недостављању података.  

Сваког месеца статистичком одељењу Уједињених нација се достављају подаци за Месечни статистички 
билтен, који обухватају четири статистичке области – цене, спољна трговина, демографија и индустрија. 
На захтев међународних организација (ILO, FAO,  одељења UN, OECD…) и статистичких завода, 
попуњавањем упитника континуирано се достављају подаци. 

Почетком године Шведска агенција за међунународну развојну сарадњу (SIDA) је одобрила завршну фазу 
Регионалног пројекта за Западни Балкан. Пројекат, званично започет у априлу 2019. године, садржи 
следеће компоненте: 
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- Административни регистри 

- Методологија истраживања 

- Балканска летња школа 

У мају 2019. у Бечу је оджан састанак представника РЗС-а учесника на пројекту, на ком је утврђен план 
активности за компоненту Административни регистри. Крајем јуна, у Бијелој (Црна Гора), одржана је прва 
недеља курса (од укупно три) на тему Методологија истраживања. Почетком јула, у Љубљани је одржан 
први састанак представника РЗС-а са менаџером пројекта, на којем је оквирно дефинисан план рада на 
пројекту. Током септембра (у Драчу, Албанија) и октобра (у Петровцу на Мору, Црна Гора) одржане су и 
преостале две недеље курса из области Методологије истраживања. У новембру су, у Скопљу, 
представници РЗС-а учествовали на регионалном семинару у вези са употребом административних 
података у оквиру припрема за Попис становништва 2021. У децембру, заједно са колегама из МУП-а, 
Агенције за квалификације, Пореске управе и Националне службе за запошљавање, представници РЗС-а 
су презентовали искуства у институционалној сарадњи у области размене података из административних 
извора на регионалном скупу у Подгорици.   

4. Учешће на међународним скуповима 

РЗС је током године пружио техничко-административну помоћ донаторима и у потпуности организовао 
студијске посете, састанке, тренинге, што је приказано у следећој табели: 

Табела 1. Преглед путовања запослених на стручне састанке, ван земље, 2019. 

Број 
састанака  

Број састанака према донаторима 

Број 
учесника 

Број 
радних 

дана UNECE IPA 2015 
MBP 

IPA 2017 
MBP  

SIDA РЗС 

Остало 
(INSEE, 

UNICEF, 
IMF…) 

209 2 111 69 3 6 18 293 1,291 

РЗС је остварио своју међународну сарадњу кроз активну партиципацију по позиву или као домаћин, а 
најважнији статистички скупови на којима је директор РЗС-а са сарадницима узео учешће били су: 

• 50th Session of the UNSD, Њујорк, САД 

• 67th Plenary Session of the Conference of European Statistician – CES, Париз, Француска 

• 3rd Expert meeting on Statistics for SDGs and Workshop on Statistics for SDGs, Женева, Швајцарска 

• Western Balkan NSI in the frame of the Berlin Process, Варшава, Пољска,  

• Састанак са Генералним директором ROSSTAT-a (Статистика Русије), Београд 

• Састанак High Level Group for Modernisation of Official Statistics (око 60 земаља учесница) са темом 
Интеграција података, Београд 

• 62nd ISI World Statistics Congress 2019, Куала Лумпур, Малезија 

• International Conference – Digital agenda for Statistics: Efficiency, Quality and transparency-ROSSTAT, 
Москва, Руска Федерација 
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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  

 

  





 2019. 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 

Квартални национални рачуни 

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

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

 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 

 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 

 006050 Истраживање о ценама на мало услуга 

 006070 Истраживање о ценама угоститељских услуга 
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 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 
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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 

 021040 Иновативне активности привредних друштава пословних субјеката у Републици Србији, 2016 -2018 

Статистика информационих и комуникационих технологија 

Статистика употребе 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 2021. године 

 018211 Попис становништва, домаћинстава и станова 2021. године 

 018208 Пробни попис становништва, домаћинстава и станова 2019. 

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 

Зараде и трошкови рада 

 019010 Месечно истраживање о зарадама запослених 
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 019030 Годишње истраживање о зарадама и часовима рада 

 019060 Индекс трошкова рада 

 019031 Истраживање о структури зарада 

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) 

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 2019 (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 у правном лицу против којих је завршен претходни поступак за привредни преступ 

 024060 Истраживање о одговорним у правном лицу 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 

Статистика полова 

 005070 Истраживање о коришћењу времена 

Статистика избора 

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

 008290 Анкета о хортикултурној производњи 

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 

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 

 009050 Истраживање о грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији 
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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 

 007110 Енергетски биланс производње и потрошње угља - трговина угљем и производима од угља 
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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 

 013080 Квартално истраживање о градском саобраћају 

 013210 Годишње истраживање о друмском саобраћају 
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 013220 Годишње истраживање о путевима и мостовима 

 013230 Годишње истраживање о градском саобраћају 

 013291 Пилот истраживање о друмском саобраћају за сопствене потребе 

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 

Поштанске услуге 

 013120 Квартално истраживање о промету поштанских услуга 

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

 013130 Квартално истраживање о промету у телекомуникацијама 

 013280 Годишње истраживање о промету у телекомуникацијама 

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 метаподака 

 025243 Систем референтних метаподатака 

Класификације 

Класификација делатности 

 025050 Класификација делатности 

Класификација производа по делатности 

 025093 Класификација производа по делатностима 

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 
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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 

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 Комуникација са власницима административних извора података и произвођачима званичне статистике 

Статистички регистри 

 025040 Вођење статистичког пословног регистра 

 025041 Истраживање статистичког пословног регистра о локалним јединицама 

 025042 Статистички регистар запослених 

 025045 Секторско класификовање институционалних јединица 
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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 

Информисање и дисеминација 

 025239 Информисање и дисеминација 

Међународна статистичка сарадња 

 025240 Међународна статистичка сарадња 

Безбедност података и статистичка поверљивост 

 025241 Безбедност података и статистичка поверљивост 
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