
 
 
 

 
 
 

  
Стратешки правци развоја система званичне статистике  

Републике Србије 
 

Први  састанак одговорних произвођача званичне статистике 
 

13. новембар 2017. године 
 
 

Привредна комора Србије (сала 1) 
Ресавска 13–15, Београд 

 

АГЕНДА 
 
 

Модератор: Драгица Обрадовић 
  

08,30–09,00 Регистрација учесника 
  

09,00–09,20 Уводна излагања: 
  др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику 

 Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије 
  

09,20–09,30 Републички секретаријат за јавне политике – „Подршка креирању јавних 
политика“, Синиша Барјактаревић 

 
09,30–09,40 Влада Републике Србије – Канцеларија за ИТ и еУправу – „Инфраструктуре 

отворених података – магистрале будућности“, др  Михаило Јовановић 
  
09,40–09,50 Републички завод за статистику – „Стратешки правци развоја система 

званичне статистике“, Веселинка Шкиљевић 
 

09,50–10,00 Министарство трговине, туризма и телекомуникација – „Представљање  
Закона о електронском документу, електронској идентификацији и 
услугама од поверења у електронском пословању“, Милан Добријевић 
   

10,00–10,10 Републички завод за статистику – „Peer Review статистичког система“, 
Кристина Павловић 
 

10,10–10,20 Републички завод за статистику – „Координација статистичког система – 
одговорни произвођачи званичне статистике“, Мирослав Јанковић 
 

10,20–10,50 Пауза за кафу 
  

10,50–11,00 Републички завод за статистику – „Сарадња са Народном банком Србије у 
систему националних рачуна“, Душан Гавриловић 

  

11,00–11,10 Републички завод за статистику – „Управљање квалитетом одговорних 
произвођача званичне статистике“, Наташа Цветковић 
 

 



 
 
 

 

 
11,10–11,20 Народна банка Србије – „Статистика у Народној банци Србије“, Марко Бајић 

 
11,20–11,30 Министарство финансија, Управа за трезор – „Статистика јавних 

финансија“, Милорад Ившан  
 

11,30–11,40       Министарство унутрашњих послова – „Примена савремених технологија 
(BI Cognos) у производњи званичне статистике МУП-а“, Славиша Ђукановић 
 

11,40–11,50       Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” – 
„Здравствени информациони систем у Републици Србији са аспекта 
здравствене статистике“, др Иван Ивановић 
 

11,50–12,00       Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – „Представљање 
статистике Фонда ПИО“, Сања Васић 
 

12,00–12,10       Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне 
средине – „Индикатори  одрживог  развоја“, Љиљана Ђорђевић 
 

12,10–12,20       Министарство правде – „Eлектронскa разменa података о званичној 

статистици“, Марио Малетић 

12,20–12,30 Републички завод за социјалну заштиту – „Индикатори статистике 
социјалне заштите”, Божидар Дакић 
 

12,30–13,00 Коктел 
 

13,00–13,10 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – „Статистика 
органске производње у Републици Србији“, Јелена Васиљевић  

  

13,10–13,20 Републички геодетски завод –  „Улога Републичког геодетског завода у 
обезбеђивању ажурних и квалитетних геопросторних података“, Данка Гарић 

 
13,20–13,30 
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја – „Развој 
информационог система Министарства просвете“, Винко Ковачевић 
 

13,30–13,40 Републички завод за статистику – „Међународна статистичка сарадња“, 

Славко Капуран 

13,40–14,30 Дискусија и закључци 

 


