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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 марту 2021. године Народна скупштина РС усвојила је Одлуку о Програму званичне статистике у периоду 
од 2021. до 2025. године („Службени гласник РС“, број 24/21). 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 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 55/21 од 
02. 06. 2021.) планирано је спровођење укупно 430 истраживања и других активности. Од тог броја, 232 
истраживања и других активности РЗС спроводи самостално, 103 спроводи у сарадњи са другим 
одговорним произвођачима званичне статистике, а 95 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 335 истраживања и других активности које је РЗС планирао да спроводи током 2021. године, 
самостално или у сарадњи са другим произвођачима, у групи области Демографске и друштвене 
статистике планирано је спровођење 57 истраживања и других активности, у групи области Економске 
статистике 99, у групи области Секторске статистике 104, у групи области Статистика животне средине и 
статистике које обухватају више области 22, у групи области Методологија прикупљања, обраде, 
дисеминације и анализе података 43, а у групи области Стратешка и управљачка питања званичне 
статистике 10 истраживања и других активности (Слика 2). 

Слика 2. Истраживања и активности по групама области 

 

 
У 2021. години РЗС је реализовао 331 планирано истраживање и друге активности. Четири истраживања 
нису реализована:  

• 018211 Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године, 
• 007393 Енергетски биланс производње и потрошње течног биогорива – пробно истраживање, 
• 013290 Квартално истраживање о друмском превозу робе (превоз за сопствене потребе) и 
• 015090 Туристичка активност становништва Србије. 

Због неповољне и неизвесне епидемијске ситуације изазване пандемијом ковида 19 која може значајно 
да угрози реализацију пописних активности, а нарочито фазе селекције и обуке кандидата за инструкторе 
и пописиваче, као и само теренско прикупљање података, Народна скупштина Републике Србије усвојила 
је 7. априла 2021. Закон о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова, којим се 
теренска реализација пописа одлаже за период од 1. до 31. октобра 2022. године. Током 2021. године, 
настављене су припреме пописа, уз континуирано праћење епидемијске ситуације, како би се препознали 
и проценили потенцијални ризици и благовремено прилагодиле све пописне активности. 

Када је у питању Енергетски биланс производње и потрошње течног биогорива – пробно истраживање, 
истраживање није реализовано с обзиром на то да у току 2021. године још увек није дошло до реализације 
посматране појаве. 
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Планирано је да се квартално истраживање о друмском превозу робе (превоз за сопствене потребе) 
спроведе у 2020. години. Активности на спровођењу истраживања су обустављене крајем првог квартала 
2020. године због ванредних околности изазваних пандемијом, као и због недостатка финансијских 
средстава. Из истих разлога ово истраживање није спроведено ни у 2021. години.  

Услед околности изазваних пандемијом корона вируса квартално истраживање Туристичка активност 
становништва Србије (ТАС) које је планирано да се први пут реализује у 2021. години – обустављено је. У 
условима ванредног стања није било могуће спровести истраживање и анкетирати домаћинства због 
велике опасности по здравље анкетара, као и због непостојања саме појаве која се испитује (обим и 
карактеристике путовања домаћег становништва). Обуставом реализације анкете остварене су значајне 
уштеде средстава које су биле намењене у ту сврху. Спровођење наведеног истраживања је планирано за 
2022. годину, уколико се стекну услови и нестану узроци који су допринели неспровођењу анкете у 2021. 
години. 

У прилогу овог документа налази се Преглед планираних и реализованих истраживања и активности у 
2021. 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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ДЕМОГРАФСКЕ И ДРУШТВЕНЕ 
СТАТИСТИКЕ 

Становништво 

Витална статистика  

У оквиру статистике умрлих започете су активности на успостављању еПОС-а (електронске потврде о 
смрти) у сарадњи са Министарством здравља, МДУЛС-ом и Институтом за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут”.  

Миграције  

У току 2021. године радило се на припремним активностима за увођење статистичког истраживања о 
спољним миграцијама – дефинисању методолошких и организационих инструмената неопходних за 
спровођење истраживања. 

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године  

Због неповољне и неизвесне епидемијске ситуације изазване пандемијом ковида 19 која може значајно 
да угрози реализацију пописних активности, а нарочито фазе селекције и обуке кандидата за инструкторе 
и пописиваче, као и само теренско прикупљање података, Народна скупштина Републике Србије усвојила 
је 7. априла 2021. Закон о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова, којим се 
теренска реализација пописа одлаже за период од 1. до 31. октобра 2022. године. Током 2021. године, 
настављене су припреме пописа, уз континуирано праћење епидемијске ситуације како би се препознали 
и проценили потенцијални ризици и благовремено прилагодиле све пописне активности. 

У току 2021. године упитници за Контролу квалитета података Пописа становништва, домаћинстава и 
станова 2022. прилагођени су променама које су извршене у Пописним упитницима.  

Тржиште рада 

Запосленост и незапосленост  

У оквиру Анкете о радној снази (АРС), у току 2021. године завршен је рад на новом АРС упитнику, који је 
креиран у складу са новом регулативом Евростата (Regulation [EU] 2019/1700 of the European Parliament 
and of the Council), као и са  резолуцијом донетој на 19. Међународној конференцији статистичара рада од 
стране Међународне организације рада (МОР). Нови упитник, у којем су редефинисани концепти 
запослености и незапослености, почео је да се примењује од јануара 2021. године, када је ступила на снагу 
и нова регулатива Евростата. У складу са новим упитником, креирано је ново методолошко упутство за 
кориснике и анкетаре, као и одговарајући метаподаци. У 2021. години урађена је ревизија података АРС-а 
како би подаци пре 2021. године били упоредиви са подацима према новој методологији која важи од 
2021. Ревидирани подаци смештени су у дисеминациону базу података. Започет је рад на реструктурирању 
дисеминационе базе података. Развијена је нова апликација за унос и контролу података. 
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Образовање 

Предшколско, основно, средње и високо образовање  

У оквиру истраживања Статистички извештај за средње школе – почетак школске године и Статистички 
извештај за средње школе – крај школске године, у садржај упитника су укључена и питања којима се 
прикупљају подаци о дуалном образовању. 

Образовање одраслих и целоживотно учење  

У току 2021. године први пут је спроведено истраживање Континуирано стручно усавршавање/обуке у 
пословним субјектима. Овим истраживањем обухваћени су: понуда и тражња за радним вештинама; 
потребе за обукама; организовање стручног оспособљавања у предузећу; трошкови професионалне обуке 
организоване у предузећу; ефикасност иницијатива за јавно финансирање. 

Здравље 

Јавно здравље  

Студија под називом „Истраживање здравља становништва Србије 2019. године“ објављена је 29. априла 
2021. године. Публикација се базира на резултатима Истраживања здравља становништва које је, крајем 
2019. године, спровео Републички завод за статистику, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“ и Министарством здравља Републике Србије. 

Расподела прихода и услови живота 

Потрошња домаћинстава  

У оквиру Анкете о потрошњи домаћинстава, у циљу побољшања квалитета података уведено је редовно 
праћење рада анкетара кроз комплексну анализу података из анкетираних домаћинстава по сваком 
анкетару. 

Коришћење времена  

Истраживање о коришћењу времена (ИКВ) први пут је спроведено 2010. године, а спровођење другог 
циклуса је било планирано за 2020. годину. Због епидемије ковида 19, истраживање је одложено за  
годину дана, па је по други пут спроведено у периоду од априла 2021. до априла 2022. године. Ово 
истраживање обезбеђује податке о томе како становништво користи своје време, са посебним акцентом 
на активностима плаћеног и неплаћеног посла, слободног времена, личне неге, учења итд. Теренски рад 
овог истраживања траје 365 дана и истраживање је у потпуности усклађено са Евростатовим препорукама 
за HETUS 2018, едиција 2020 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/time-use-surveys). 
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Приходи и услови живота  

У циљу унапређења процеса анкетирања у оквиру Анкете о приходима и условима живота, као и повећања 
квалитета добијених података, апликација за унос података у ИСТ-у допуњена је новим критеријумима за 
логичку-рачунску контролу прикупљених података. Такође, осмишљено је редовно праћење рада анкетара 
на терену, кроз анализу података из анкетираних домаћинстава по сваком анкетару, путем извештаја у 
ИСТ-у.  

Статистика криминалитета и правосуђа 

Истраживање о родно заснованом насиљу  

У септембру и октобру 2021. године по први пут је спроведено Истраживање о безбедности и квалитету 
живота жена (Евростатово Истраживање о родно заснованом насиљу – изворни назив истраживања је 
Истраживање ЕУ о родно заснованом насиљу над женама и другим облицима међуљудског насиља – ЕУ 
ГБВ). Ово истраживање је спровео Републички завод за статистику у сарадњи са Евростатом, а на основу 
уговора о спровођењу регионалног пројекта IPA-2017 Multi-beneficiary statistical cooperation programme. 

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

Циљну популацију чине сва домаћинства и лица на територији Републике Србије, без Региона Косово и 
Метохија, која представљају уобичајено становништво. Одабран је репрезентативни узорак од 7 000 
домаћинстава у оквиру 500 пописних кругова. У сваком пописном кругу изабрано је по 14 домаћинстава, 
а у сваком домаћинству по једна жена старости 18–74 године. 

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

Макроекономија 

У области система националних рачуна, у 2021. години, резултати обрачуна кварталног и годишњег БДП-
а, обрачуна регионалних рачуна и компилације табела понуде и употребе редовно су, без кашњења 
публиковани и трансмитовани Евростату. Успешно су спроведена истраживања о инвестицијама, 
издацима сектора државе и финансијским институцијама. У оквиру симултаних пројеката ИПА 2016 и 2017 
реализована су бројна унапређења система националних рачуна која ће се наставити и у новом пројекту 
ИПА 2019 започетом у септембру 2021. Серија нефинансијских годишњих секторских рачуна је 
комплетирана за период 2010–2020. и настављен је рад на нефинансијским кварталним секторским 
рачунима. Извршен је експериментални обрачун БДП-а према доходовном приступу (1995–2020) и подаци 
трансмитовани Евростату као и подаци о личној потрошњи домаћинстава према трајности добара, 
запослености као и низ нових кварталних серија података. Извршена су унапређења базе података 
националних рачуна и система трансмисије података. Успешно је окончано инпут-аутпут истраживање 
малог бизниса и настављен рад на изради економских индикатора на општинском нивоу. 

Статистика државних финансија и монетарна и 
финансијска статистика 

Статистика државних финансија  

Настављен је у оквиру три ИПА пројекта (ИПА 2016, 2017 и 2019) као и уз техничку помоћ ММФ-а, 
интензиван развој статистике државних финансија у погледу методологије и продукције нових индикатора 
и агрегата сектора државе и извештавања о дефициту и дугу сектора државе (ЕDP извештавање). 

Пословне статистике 

Структурне пословне статистике  

За Структурно истраживање о пословним субјектима ажуриран је узорак извештајних јединица на којем се 
спроводи истраживање на терену, при чему се тежило рационализацији узорка уз очување прецизности 
обрачуна дефинисаних индикатора. По први пут су у софтверу Евростата урађени метаподаци и извештај 
о квалитету за истраживање СБС 01 и послати су Евростату у планираном року. Логичко-рачунска контрола 
у ИСТ апликацији унапређена је у циљу даљег побољшања контроле података. 

Када је у питању Обрачун индикатора о пословној демографији пословних субјеката у Републици Србији, 
реализована су значајна методолошка унапређења у обрачуну података за пословну демографију, посебно 
за број угашених и број активних пословних субјеката. Методолошка унапређења су примењена у 
дефинисању базе пословних субјеката и њихових обележја у Статистичком пословном регистру, из које се 
обрачунавају индикатори, у складу са уредбама Евростата које се односе на ову област. Планирана је 
ревизија података за претходне две године, који би се поново доставили Евростату. 
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За Структурно истраживање о пословању привредних друштава величина узорка за 2021. годину је 
додатно рационализована уз очување планиране прецизности оцена параметара. Логичко-рачунска 
контрола  у ИСТ апликацији допуњена је у циљу даљег побољшања контроле података. 

Годишња статистика индустријских производа (Prodcom)  

У оквиру Годишњег истраживања индустрије урађени су програми који су омогућили лакшу контролу 
сопствене и услужне производње. 

Краткорочне пословне статистике  

За Месечно истраживање индустрије урађено је ново саопштење о индексу индустријске производње, као 
и ново саопштење о индексу залиха готових производа у индустрији. Оба саопштења се формирају 
директно из дисеминационе базе. 

У оквиру Истраживања индустрије (ИНД-1 на бази узорка) омогућен је нови метод прикупљања података 
(CAWI). 

У току 2021. године, за Истраживање о вредности продатих индустријских производа припремљени су 
унапред делимично попуњени („прештампани“) упитници. 

За Истраживање о промету у индустрији урађено је ново саопштење ИН-30 које се формира директно из 
дисеминационе базе. 

Од 2021. године Истраживање о грађевинским дозволама се спроводи искључиво на бази расположивог 
административног извора Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП) коју води Агенција за 
привредне регистре (АПР). Током спровођења редовних истраживања статистике грађевинарства у првој 
половини 2021. године уведени су додатни критеријуми контроле обухвата и процеса израде основних  
индикатора грађевинске активности.  Такође, остварен је и напредак у погледу публиковања података: 
база података статистике грађевинарства је проширена са 4 нова индикатора о издатим грађевинским 
дозволама, на годишњем нивоу.  Редовно су праћени предлози Евростата у вези измена правних аката ЕУ. 
У складу са захтевима Евростата ажурирана су методолошка објашњења за ово истраживање. 

У оквиру Истраживања о кварталној грађевинској активности редовно су праћени предлози Евростата у 
вези са изменама правних аката ЕУ. У складу са захтевима Евростата ажурирана су методолошка 
објашњења за краткорочне статистике. Обрачунат је индикатор који показује утицај неодговора 
извештајних јединца на Индекс грађевинске производње. Саопштење о кварталној грађевинској 
активности се генерише из дисеминационе базе, почев од другог квартала 2021. године. Промењен је и 
графички приказ података у оквиру саопштења. Урађена је редовна годишња ревизија кварталних 
података, на основу резултата добијених у годишњем истраживању о грађевинској активности. 

Обезбеђена је потпуна методолошка конзистентност и усклађеност за захтевима Евростата у области 
статистике трговине на мало и подаци се достављају Евростату у дефинисаним роковима. Метаподаци са 
индикаторима квалитета се редовно, у складу са захтеваним промена, ажурирају и достављају Евростату. 

У области 45 и 46 КД (Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и Трговина на велико) 
извршене су интензивне припреме и серије података за обе области и трговину укупно (сектор Г), подаци 
о промету (индекси у текућим ценама) ће, на месечном нивоу, у 2022. години, бити прослеђени Евростату. 

Варијабла обим продаје (дефлационирани промет) је у развоју и планирана је за испоруку у наредном 
периоду. 

За Обрачун индикатора за остварени промет из области Остале услуге квартални индекси промета у 
услужним делатностима достављани су у Евростат у предвиђеним роковима и свим захтеваним 
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форматима и објављени су на сајту Евростата. Ажурирана је методологија по којој су обрачунати ови 
индекси и публикована је на веб-сајту Евростата. 

У оквиру Развоја 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. 

За следећа четири истраживања у дисеминационој бази су формирани нови индикатори за потребе израде 
саопштења, и редизајниран је изглед саопштења: Обрачун индекса цена произвођача индустријских 
производа за домаће тржиште, Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа за извоз, 
Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа из увоза и Обрачун индекса цена 
произвођача индустријских производа, укупно. 

Остале пословне статистике  

У оквиру Истраживања о ценама станова новоградње за два саопштења о просечној цени станова 
новоградње (полугодишње и годишње) примењен је нови систем генерисања саопштења. У сарадњи са 
Републичким геодетским заводом унапређен је начин преузимања података из административног извора, 
Регистра цена непокретности. Омогућен је директан приступ апликацији Регистар цена непокретности, 
чиме је смањен ризик кашњења података и повећана заштита безбедности података. Овај начин 
преузимања података први пут ће бити примењен приликом спровођења истраживања у 2022. години. 

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). 

Међународна трговина и платни биланс 

Статистика пословања страних подружница (унутрашњи и спољни FATS)  

За Обрачун индикатора за подружнице страних предузећа у Републици Србији (inward FATS) унапређен је 
поступак избора извештајних јединица за које се ради обрачун индикатора за стране подружнице. 
Унапређена је методологија дефинисања структуре капитала јединица и порекла страног капитала по 
земљама, уз примену нових статистичких извора података. 

Међународна трговина робом  

За истраживање Промет робе са иностранством унапређене су методе и процедуре за контролу података 
о роби у царинском складишту и слободној зони, као и процедуре за контролу података о количини робе, 
у оквиру логичке контроле. 

У оквиру истраживања Царинске стопе, нецаринске мере и промет Републике Србије са иностранством 
извршена су сва усклађивања процедура са законским изменама и одлукама. 

У току 2021. године, у оквиру истраживања Јединичне вредности извоза и увоза и физички обим извоза и 
увоза рађено је на развоју метода и процедура за побољшње квалитета обухвата и резултата. 

За истраживање Промет са иностранством по карактеристикама привредних друштава развијене су 
процедуре за израду свих обавезних и опционих извештајних табела у складу са стандардима Евростата. 
Извршена је ревизија података за времеску серију од 2012. до 2019. уз поштовање формата, структуре и 
правила логичке и рачунске контроле важећих у ЕУ, у релеваним годинама. Посебна пажња посвећена је 
правилу поверљивости података. За 2020. годину подаци су достављени Евростату значајно пре крајњег 
предвиђеног рока. Све обавезне и опционе табеле са подацима о међународној трговинској робној 
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размени (ТЕК табеле) за временску серију 2012–2020.  доступне су на веб-страници Евростата. Развијен је 
нов софтвер за израду ТЕК табела за 2021. годину у складу са најновијим стандардом Евростата и подаци 
су достављени Евростату 6 месеци пре рока. 

У оквиру истраживања Аналитички показатељи за међународне преговоре везане за процес приступања 
СТО и ЕУ извршена су сва усклађивања метода и процедура за креирање аналитичких показатеља са 
захтевима упућеним Одсеку за статистику спољне трговине. 

Када је у питању истраживање Промет са иностранством по карактеристикама привредних друштава и CPA 
класификацији, развијене су процедуре за израду извештајних табела о промету привредних друштава по 
ЦПА класификацији у складу са стандардима Евростата. Извршена је ревизија података за временску серију 
од 2012. до 2019. уз поштовање формата, структуре и правила логичке и рачунске контроле важећих у ЕУ, 
у релевантним годинама. Посебна пажња посвећена је правилу поверљивости података. За 2020. годину 
подаци су достављени Евростату значајно пре крајњег предвиђеног рока. Табеле са подацима о 
међународној трговинској робној размени привредних друштава по ЦПА класификацији за временску 
серију 2012–2020.  доступне су на веб-страници Евростата. Развијен је нов софтвер за израду ових табела 
за 2021. годину у складу са најновијим стандардом Евростата и подаци су достављени Евростату 6 месеци 
пре рока. 

За истраживање Извоз робе мањег економског значаја путем пост-експорт пакета месечном динамиком 
прикупљани су подаци о извозу робе мањег економског значаја путем пост-експорт пакета из додатног 
извора података „Пошта Србије”. Настављено је са развојем процедура за детерминисање производа на 
основу добијених података и укључивање у процес обраде и публиковања података о међународној 
трговини робом. 

Истраживање Промет са иностранством рашчлањено по валутама у фактури у потпуности је усклађено са 
стандардом ЕУ. Подаци задовољавајућег квалитета су достављени Евростату пре истека предвиђеног рока. 

У оквиру истраживања Извоз и увоз електричне енергије за обраду података о извозу и увозу електричне 
енергије, по препоруци Евростата, користи се додатни извор „Електромрежа Србије”. Непрекидно је 
рађено на побољшању квалитета резултата обраде ових података, додатним контролама. Рађене су 
анализе и упоређивање са подацима добијеним из основног извора података за статистику спољне 
трговине (Управе царина). 

Цене  

У оквиру Истраживања о ценама угоститељских услуга и Обрачуна индекса потрошачких цена развијени су 
нови индикатори у дисеминационој бази и редизајниран је изглед саопштења. 
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СЕКТОРСКЕ СТАТИСТИКЕ 

Пољопривреда 

Пољопривредни рачуни и цене  

За Обрачун индекса цена произвођача производа пољопривреде и рибарства и Обрачун индекса цена 
репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди развијени су нови индикатори у 
дисеминационој бази и редизајниран је изглед саопштења. 

Туризам 
У области статистике туризма, а на основу релевантних прописа из ове области (Уредба [ЕУ] бр. 692/2011 
и Уредба [ЕУ] бр. 1051/2011) већина података наведених у Анексу I – Унутрашњи туризам, прикупља се и 
доставља у складу са регулативама. 

Након обимних припрема у протеклом периоду, планирано је да се, од јануара 2022. године, објављују  
подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) и смештајним капацитетима на основу 
статистичке обраде података преузетих из административног извора, односно Централног 
информационог система у угоститељству (еТурист). 

У протеклом периоду су интензивиране припреме и планирано је да се у наредном периоду спроведе 
истраживање о тражњи домаћих туриста, како би се обезбедили подаци за национални туризам (Анекс II). 

Наука, технологија и иновације 

Истраживање и развој  

За Годишње истраживање о научноистраживачкој и развојној делатности урађена је ревизија упитника, 
смањен је број питања и табела. 

Иновације  

У оквиру истраживања Обезбеђивање индикатора за eвропске иновационе резултате успостављена је 
сарадња са неколико међународних организација са циљем да Мерит институт (United Nations University 
– Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology UNU-MERIT), за велики број 
индикатора, преузима податке директно од њих. 

Када је у питању истраживање Иновативне активности пословних субјеката у Републици Србији, потпуно 
је промењен концепт и садржај упитника, као и начин обезбеђивања индиктора. 
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СТАТИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
СТАТИСТИКЕ КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ ВИШЕ 
ОБЛАСТИ 

Животна средина 

Статистика отпада и хемикалија  

У оквиру Истраживања о опасним хемикалијама, према методологији Евростата је урађен нови шифарник 
о опасним хемикалијама, који је омогућио обрачун два нова индикатора: производња и потрошња опасних 
хемикалија по здравље људи и по животну средину. Индикатори су публиковани у публикацији Екобилтен, 
2020. 

Статистика воде, ваздуха и климатских промена  

За Истраживање о укупном билансу копнених вода усклађен је обрачун за отпадне воде са променама у 
методологији Евростатата. 

Географски информациони систем 

Регистар просторних јединица (РПЈ)  

У оквиру Регистра просторних јединица у току 2021. године уведена је употреба нових сервиса РГЗ-а за 
преузимање података. 

Статистика одрживог развоја 

Када су у питању Циљеви одрживог развоја, током 2021. године, захваљујући раду запослених и успешној 
комуникацији са другим институцијама и УН агенцијама, као и двема тематским радионицама које су биле 
посвеће индикаторима животне средине, број индикатора Циљева одрживог развоја за Републику Србију 
порастао је са 98 на 107. За 2021. годину направљен је и „Извештај о напретку у остваривању циљева 
одрживог развоја до 2030. године у Републици Србији”, а објављене су и тематске публикације „Не 
изоставити никога из развоја” које су биле посвећене Ромима и младима у Републици Србији. 

Статистика полова 

Публикација „Жене и мушкарци у Републици Србији“ објављена је по шести пут почетком 2021. године. У 
односу на претходна издања публикације, ова је унапређена и повећан је број приказаних индикатора. 
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МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА, ОБРАДЕ, 
ДИСЕМИНАЦИЈЕ И АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА 

Метаподаци  

У оквиру Система статистичких метаподатака настављене су активности у циљу стандардизације 
метаподатака за потребе припреме годишњих планова званичне статистике, као и у друге сврхе. 

У току 2021. 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 циљ да корисницима статистичких производа пруже додатне информације 
за њихово исправно коришћење и тумачење. Систем референтних метаподатака и извештаја о квалитету 
РЗСМЕТА састоји се од репозиторијума метаподатака (SQLSERVER база података) и апликације која 
омогућава корисницима креирање референтних метаподатака и извештаја о квалитету. Развијен је у РЗС-
у према стандардима Евростата (SIMS 2.0). Систем је пуштен у продукцију крајем 2017. године. Од тада се 
редовно одржавају обуке за коришћење апликације РЗСМЕТА и израду референтних метаподатака и 
извештаја о квалитету; осим тога врши се и континуирано праћење и надгледање израде и ажурирања, 
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. 

Класификације  

Комбинована номенклатура – царинска тарифа је усклађена у потпуности са комбинованом 
номенклатуром ЕУ. Извршена су сва повезивања са осталим међународним номенклатурама и 
класификацијама потребним за обраду и публиковање података о међународној трговини робом. 

У току 2021. године урађена је нова номенклатура индустријских производа за Годишње истраживање 
индустрије (Prodcom листа) која је у складу са променама у PRODCOM листи 2020. 

Геономенклатура је у току 2021. године у потпуности усклађена са међународним дефиницијама и 
стандардима. 

Методологија узорка 

У сарадњи са експертима из ISTAT-a, применом прилагођеног регресионо композитног модела, израчунате 
су месечне оцене за Анкету о радној снази. Применом пакета Rеgеnnеsееs у Р (R) софтверу, израчунате су 
оцене тотала и њихове грешке за парцијални и финални узорак. 

У оквиру сарадње са Статистиком Шведске, уз финансијску подршку организације СИДА, реализовано је 
учешће на курсу Small Area Estimation. 
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Базе података 

У циљу повећања транспаретности и доступности статистичких података настављен је рад на унапређењу 
централизоване статистичке базе података (http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB). Најзначајније активности 
спроведене у 2021. години су: мапирање (повезивања) сетова података са одговарајућим сетовима 
података за потребе Евростата чиме је успостављено аутоматско креирање одговарајућих SDMX фајлова и 
њихово слање у Евростат; развој веб-сервиса за потребе преузимања серија података скупа индикатора 
на захтев различитих државних институција; креирање нових сетова података статистичких индикатора, 
ажурирање постојећих и креирање нових шифарника; даљи развој компоненте за аутоматско креирање 
стандардизованих статистичких саопштења и објављивање истих према календару објављивања и даље 
увођење нових саопштења у продукцију и развој визуализације статистичких података (интерактивне 
мапе, инфографика итд.). 

Републичка база података – DevInfo Република Србија ажурира се и објављује четири пута годишње – 
крајем јануара, априла, августа и октобра. У базу података су у 2021. години додата 24 нова индикатора 
који се односе на Циљеве одрживог развоја (ЦОР), односно праћење Агенде 2030. На основу ових 
података, редовно се креира и објављује ЦОР профил 
https://sdg.indikatori.rs/media/1591/sdg_srbija_cir.pdf.  

Када су у питању Општинске DevInfo базе података, база података Преглед стања и развоја општина 
ажурира се и објављује четири пута годишње – крајем јануара, априла, августа и октобра. У базу података 
су у 2021. години додата четири нова индикатора и то један из области статистике запослености и зарада 
и три из области статистике угоститељства и туризма. У бази података Природно кретање становништва 
додати су нови подаци за 2020. годину. На основу података из ове две базе, за сваку објављену базу 
креирају се и профили са визуелним приказима актуелних података, за све територијалне нивое 
http://devinfo.stat.gov.rs/diSrbija/diHome.aspx.   

Информисање и дисеминација 

У 2021. години настављен је рад на унапређењу доступности статистичких података и на комуникацији са 
корисницима података, са посебним освртом на развој дисеминације статистичких података путем 
друштвених мрежа, коришћењем визуелних алата  (графикони, инфографике, мапе). Поред тога, треба 
истаћи рад на унапређењу израде статистичких публикација и рад на ревизији библиотеке и 
преинвентарисању публикација. Потреба за подацима је у огромном порасту, с обзиром на то да су они 
постали основа за креирање и планирање свих друштвених и пословних процеса. Отворени подаци 
препознати су као један од кључних фактора за достизање циљева одрживог развоја и дигиталну 
трансформацију друштва. Током 2019. године извршена је интеграција статистичког портала отворених 
података (https://opendata.stat.gov.rs/odata) са Националним порталом отворених података. У 2021. 
години настављен је рад на унапређењу портала и развоју подкомпоненте за отварање СДГ индикатора. 
СДГ портал отворених података (https://opendata.stat.gov.rs/odatasdgun/ ) пуштен је у рад и извршена је 
његова интеграција са Националним порталом отворених података. С обзиром на то да се Истраживање о 
задовољству корисника спроводи на две године, истраживање је, по шести пут, успешно спроведено у 
октобру 2021, са циљем 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. Иако 
су почетком 2021. одложена оба пописа – Попис становништва, домаћинстава и станова (за 2022. годину) 
и Попис пољопривреде (2023. годину) – радило се на припреми кампање за Попис становништва, 
домаћинстава и станова 2022. У сарадњи са изабраном агенцијом, урађен је нови план активности,  
прилагођен одлагању термина пописа, као и Књига графичких стандарда и Медија план.  
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У складу са развојем нових индикатора који се дефинишу у међународном статистичком систему или 
произлазе из развоја националних стратешких докумената, РЗС је средином 2018. године започео рад на 
развоју јединственог информационог система за обједињавање индикатора по било којој стратегији 
(тренутно постојећим или будуће развијеним), без обзира на извор. Део овог система јесте јединствени 
Национални портал за праћење квантитативних индикатора различитих стратегија. У складу са тренутним 
потребама (како у свету тако и у Републици Србији) акценат је на развоју Националне платформе за 
извештавање о индикаторима Циљева одрживог развоја (СДГ), као једног дела горе поменутог портала. 
РЗС, као део Међуресорне радне групе за Циљеве одрживог развоја (СДГ), има важну улогу у праћењу ове 
стратегије, те је самим тим развој и унапређење портала тренутно усмерио ка потребама праћења 
индикатора СДГ. Почетком 2019. године портал за праћења СДГ индикатора (https://sdg.indikatori.rs) 
пуштен је у рад. С обзиром на то да је истраживање извора СДГ индикатора континуиран процес, 
Република Србија је до краја 2021. године достигла број од 107 индикатора који су доступни корисницима 
поменутог портала, као и корисницима статистичке базе података (https://data.stat.gov.rs/?caller=SDGUN).  
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СТРАТЕШКА И УПРАВЉАЧКА ПИТАЊА 
ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ 

Законодавни оквир  

Годишњим планом рада Владе за 2021. годину било је предвиђено и доношење Закона о изменама и 
допунама Закона о званичној статистици, које је, услед пандемије ковида 19, одложено за 2022. годину. 
Реализација је већ започета у моменту сачињавања овог извештаја. Јавна расправа о нацрту Закона о 
статистици је спроведена, Завод је усвојио предложене измене Закона које су пристигле од стране 
релевантних институција и предлог, заједно са извештајем о спроведеној јавној расправи и Табелом 
усклађености са прописима Европске уније, у децембру 2021. године доставио Министарству за европске 
интеграције које је целокупну документацију проследило Европској комисији на консултације. У фебруару 
2022. године Европска комисија је потврдила да нема коментара на предлог Закона. 

Координација статистичког система  

У складу са Одлуком о програму званичне статистике у периоду од 2021. до 2025. године склопљен је 
Споразум о оснивању Националног координационог одбора званичне статистике са 25 Одговорних 
произвођача званичне статистике, као заједничког тела у оквиру којег ће бити спровођене активности 
координације Система званичне статистике. Израђени су нацрти докуменaта неопходних за рад 
Координационог одбора и успостављање и унапређења Система званичне статистике.  

Током 2021. године настављена је сарадња са власницима административних извора података, као и 
преузимање података из нових извора. Потписани су кровни споразуми о сарадњи са институцијама које 
располажу административним подацима о неопорезивим примањима становништва. То су Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање и Министарство за бригу о породици и 
демографију. Започето је преузимање података из Регистра становништва од МДУЛС-а. 

Управљање квалитетом  

Током 2021. године настављене су активности на имплементацији система управљања квалитетом који се 
ослања на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice – CoP) и принципе 
Управљања укупним квалитетом (Total Quality Management – TQM). У циљу спровођења систематског 
унапређења квалитета статистичких процеса и производа, настављене су активности на идентификовању 
и описивању свих фаза, подпроцеса и активности у оквиру статистичког пословног процеса РЗС-а кроз 
националну верзију општег модела статистичког пословног процеса (GSBPM). Као наставак ових 
активности планирана је израда документа Смернице за унапређење квалитета, као и рад на дефинисању 
стандардне документације којом ће се описивати статистички пословни процеси. Све наведене 
активности, између осталог, за циљ имају и стварање предуслова за имплементацију самооцењивања, 
ревизије квалитета, као и управљања ризицима. Завршен је рад на изради метода и алата за 
самооцењивање у циљу увођења редовних провера квалитета статистичких производа и услуга. 
Самооцењивање је спроведено за пет истраживања и израђени су пратећи извештаји. Осим тога, 
Републички завод за статистику је у периоду од 12. октобра до 12. новембра 2021. године по шести пут 
спровео Истраживање о задовољству корисника. Циљ истраживања био је да се добију информације о 
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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 је наставио 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. 

ИТ инфраструктура 

Средином 2018. године започет је развој Система за интеграцију административних извора које РЗС 
преузима из евиденција и регистара државних институција Републике Србије за потребе статистичких 
истраживања. С обзиром на комплексност Система, развојне активности подкомпоненти система су 
настављене у 2021. години паралелно са тестирањем подкомпоненти завршених у претходном периоду. 
Раздвојене су функционалности прегледа метаподатака административних извора од функција ажурирања 
и започет је рад на директном преузимању и складиштењу самих података. Успостављена је 
интероперабилност система са РЗСМЕТА системом референтних метаподатака  (коришћење јединствених 
шифарника). Продукциона верзија дела система за преглед метаподатака административних извора које 
преузима статистика је пуштена у рад. Током 2021. за потребе статистичких истраживања из области 
демографије и туризма успостављен је систем за директно преузимање података из система еПОС 
(електронска потврда о смрти) и система еТуриста. 

За размену података и референтних метаподатака са Евростатом и ММФ-ом РЗС примењује SDMX 
(Statistical Data and Metadata eXchange) стандард, који представља међународни стандард за размену 
података и метаподатака. У оквиру система за дисеминацију података имплементирани су алати 
Евростатове SDMX – RI инфраструктуре. Према одговарајућој SDMX структури, у складу са захтевима 
Евростата, а према плану припреме података у SDMX формату, од почетка године урађено је мапирање 
(повезивање) сетова података у оквиру централизоване статистичке базе података са одговарајућим 
сетовима података за потребе Евростата. Континуиран рад на унапређењу одговарајућих сервиса за 
размену података са националним институцијама једна је од приоритетних активности РЗС-а у циљу 
повећања транспарентности статистичких података. У оквиру ИПА 2017 пројекта, утврђен је план 
активности за успостављање система аутоматизованог слања података у Евростат према утврђеној 
периодици одговарајућих сетова података. Развој система започетог у 2020. години је настављен у оквиру 
ИПА 2019 пројекта и током 2021. године. Уведени су нови скупови података и нове структуре (DSD) за 
размену. Организована је обука за рад у SDMX-RI окружењу за нове кориснике система. Унапређен је део 
система за припрему референтних метаподатака у SDMX формату. Рађено је на имплементацији sFTP 
протокола за аутоматско слање података Евростату у SDMX формату. 

Међународна статистичка сарадња  

Континуирано достављање расположивих статистичких података најзначајнијим међународним 
организацијама допринело је усклађивању методологија и добијању међународно упоредивих 
показатеља. Активности спроведене у оквиру међународних радних група и учешће на састанцима 
допринели су остваривању добрих међународних односа. Спроведене активности су повећале степен 
усаглашености статистичког система Србије са Европским статистичким системом. Напредак је препознат 
и у извештају Европске комисије о напретку Србије у процесу европских интеграција за 2021. годину у 
оквиру Поглавља 18 које се односи на статистику. Сви међународни пројекти су реализовани у складу са 
планом и уговорним обавезама. 
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КРАЋЕНИЦЕ 

ИСТ – Интегрисани систем обраде података 

СПР – Статистички пословни регистар 

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

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

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

 

  



 2021. ГОДИНИ
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ДЕМОГРАФСКЕ И ДРУШТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ 

Становништво 

 Витална статистика 

 018010 Статистика рођених 

 018020 Статистика умрлих 

 018030 Статистика закључених бракова 

 018040 Статистика разведених бракова 

 018050 Месечно истраживање о виталној статистици 

 Миграције 

 018060 Статистика пресељења становништва – унутрашње миграције 

 018160 Припреме за увођење статистичког истраживања о спољним миграцијама 

 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 

 Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године 

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

 Статистика азиланата 

 018212 Статистика азиланата 

 Статистика боравишних дозвола 

 018213 Статистика боравишних дозвола 

 Статистика илегалних миграција 

 018214 Статистика илегалних миграција 

Тржиште рада 

 Запосленост и незапосленост  

 019050 Анкета о радној снази 

 019092 Истраживање о регистрованој запослености 

 019093 Истраживање о потреби за запошљавањем 
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 Зараде и трошкови рада 

 019010 Месечно истраживање о зарадама запослених 

 019030 Годишње истраживање о зарадама и часовима рада 

 019060 Индекс трошкова рада 

 019070 Истраживање о трошковима рада 

Образовање 

 Предшколско, основно, средње и високо 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) 

 Образовање одраслих и целоживотно учење 

 020091 Континуирано стручно усавршавање / обуке у пословним субјектима 

Здравље 

 Јавно здравље 

 022169 Истраживање здравља становништва Србије (EHIS) 

Расподела прихода и услови живота 

 Потрошња домаћинстава 

 005010 Анкета о потрошњи домаћинстава 

 Коришћење времена 

 005070 Истраживање о коришћењу времена 

 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 

Криминалитет и правосуђе 

 Учиниоци кривичних дела, привредних преступа и истраживање о привредним споровима 

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

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

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

 
024040 

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

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

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

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

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

 024090 Истраживање о правноснажно решеним привредним споровима 

 Статистика криминалитета 

 024101 Oбезбеђивањe индикатора о криминалитету за Евростатов и УНОДЦ упитник 

 Истраживање о родно заснованом насиљу 

 024096 Истраживање о безбедности и квалитету живота жена (Евростатово Истраживање о родно заснованом насиљу) 

Култура 

 Установе културе 

 022060 Истраживање о електронским јавним гласилима – радио и телевизија 

 022081 Производња и порекло (увоз) филмова 

 Издавачка делатност и штампа 

 022010 Истраживање о књигама и брошурама 

 022020 Истраживање о листовима – новинама и осталим серијским публикацијама 

 022030 Истраживање о часописима 

 022040 Истраживање о рото штампи 

Избори 

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

Макроекономија 

 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 

 002270 Регионални рачуни домаћинстава 

 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 

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

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

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

 Индикатори за микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике 

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

Статистика државних финансија и монетарна и финансијска статистика 

 Статистика државних финансија 

 003034 Статистика државних финансија 

 003030 Обрачун државне потрошње 

 003035 Извештавање о прекомерном дефициту – eкспериментални обрачун 
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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 

 Годишња статистика индустријских производа (Prodcom) 

 007040 Годишње истраживање индустрије 

 Краткорочне пословне статистике 

 007010 Месечно истраживање индустрије 

 007020 Истраживање индустрије (ИНД-1 на бази узорка) 

 007380 Истраживање о вредности продатих индустријских производа 

 007030 Истраживање о промету у индустрији 

 012010 Истраживање о грађевинским дозволама 

 012030 Истраживање о кварталној грађевинској активности 

 014010 Истраживање о трговини на мало 

 014040 Тромесечно истраживање о трговини на мало 

 014050 Истраживање о трговини на велико 

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

 014020 Истраживање о откупу пољопривредних производа од породичних газдинстава 

 015020 Истраживање о угоститељству 

 015080 Истраживање о угоститељству за предузетнике 

 
014101 

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

 014030 Истраживање о промету пољопривредних производа на пијацама 

 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 

 006080 Истраживање о ценама произвођача индустријских производа на домаћем тржишту 

 006090 Истраживање о ценама произвођача индустријских производа за извоз 
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 006201 Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште 

 006202 Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа за извоз 

 006180 Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа из увоза 

 006200 Обрачун индекса цена произвођача индустријских производа, укупно 

 006091 Истраживање о ценама произвођача производа из увоза 

 006100 Истраживање о ценама произвођача услуга 

 Остале пословне статистике 

 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 

 007011 Месечна процена ангажовања индустријских капацитета у Републици Србији 

 012031 Месечна процена реализације плана грађевинских активности у Републици Србији 

 014011 Месечна процена индекса промета у трговини на велико и мало у Републици Србији 

Међународна трговина и платни биланс 

 Статистика пословања страних подружница (унутрашњи и спољни FATS) 

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

 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 
CIF-FOB прилагођавање увоза за потребе биланса плаћања и система националних рачуна, FOB-FOB 
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 
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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 

 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 

 006140 Обрачун индекса потрошачких цена 

 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 

 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 
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СЕКТОРСКЕ СТАТИСТИКЕ 

Пољопривреда 

 Статистика биљне производње 

 008010 Истраживање о реализацији производње привредних друштава у пољопривреди 

 008080 Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве 

 008060 Анкета о засејаним површинама у јесењој сетви 

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

 008250 Анкета о пољопривредној производњи – ратарство 

 Статистика стоке, меса и јаја 

 008020 Клање стоке у кланицама 

 008040 Анкета о броју свиња 

 008160 Истраживање о ветеринарској служби 

 008190 Обрачун сточарске производње 

 008151 Месечни извештај инкубаторских станица 

 008140 Анкета о пољопривредној производњи – сточарска производња 

 Статистика млека и млечних производа 

 008210 Месечни улаз сировог млека и добијени млечни производи у млекарама 

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

 Пољопривредни рачуни и цене 

 008270 Економски рачуни пољопривреде 

 008180 Индекси физичког обима пољопривредне производње 

 006110 Обрачун индекса цена произвођача производа пољопривреде и рибарства 

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

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

 006231 Обрачун просечних годишњих цена произвођача пољопривреде и рибарства 

Шумарство 

 009010 Истраживање о производњи и продаји шумских сортимената 

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

 009070 Истраживање о променама у површини шума за државне и приватне шуме 

 010010 Годишњи извештај о производњи конзумне рибе и млађи у рибњацима 

Рибарство 

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

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 

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

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

 006240 Истраживање о ценама електричне енергије и природног гаса 

 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 

 007264 Енергетски биланс отпада – претходни подаци 

Саобраћај 

 Друмски саобраћај 

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

 013030 Квартално истраживање о граничном промету путничких моторних возила и путника 

 013070 Квартално истраживање о друмском саобраћају 

 013080 Квартално истраживање о градском саобраћају 

 013210 Годишње истраживање о друмском саобраћају 

 013220 Годишње истраживање о путевима и мостовима 

 013230 Годишње истраживање о градском саобраћају 

 013320 Бројање саобраћаја на међународним "E" путевима 

 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 
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 Саобраћај на унутрашњим пловним путевима 

 013010 Квартално истраживање о саобраћају на унутрашњим пловним путевима 

 013160 Годишње истраживање о саобраћају унутрашњим пловним путевима 

 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 

 Поштанске услуге 

 013120 Квартално истраживање о промету поштанских услуга 

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

 Телекомуникационе услуге 

 013130 Квартално истраживање о промету у телекомуникацијама 

 013280 Годишње истраживање о промету у телекомуникацијама 

 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 

 Регистрована возила 

 013301 Годишња статистика регистрованих друмских, моторних и прикључних возила 

 Безбедност саобраћаја 

 013311 Годишња статистика саобраћајних незгода на путевима 
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Туризам 

 015010 Истраживање о доласцима и ноћењима туриста у смештајним објектима 

 015030      Истраживање о туристичким агенцијама 

Наука, технологија и иновације 

 Истраживање и развој 

 021010 Годишње истраживање о научноистраживачкој и развојној делатности 

 021011 Укупна издвајања из буџета за научноистраживачку и развојну делатност 

 Иновације 

 021031 Обезбеђивање индикатора за eвропске иновационе резултате 

 021040 Иновативне активности пословних субјеката у Републици Србији 

 Људски ресурси у науци и технологији 

 021050 Људски ресурси у науци и технологији 

 Статистика употребе информационих и комуникационих технологија 

 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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СТАТИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                   
И СТАТИСТИКЕ КОЈЕ ОБУХВАТАЈУ                             
ВИШЕ ОБЛАСТИ 

Животна средина 

 Монетарни рачуни животне средине 

 011120 Tрошкови за заштиту животне средине 

 011122 Рачун накнада у области животне средине 

 011129 Рачун за сектор еколошких добара и услуга 

 Физички рачуни животне средине 

 011121 Рачун материјалних токова 

 011123 Рачун емисија у ваздух 

 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 

 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 

Географски информациони систем 

 Географски информациони систем 

 025100 Географски информациони систем 
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 Регистар просторних јединица (РПЈ) 

 025020 Регистар просторних јединица 

Статистика одрживог развоја 

 005092 Циљеви одрживог развоја 

 005091 Статистика одрживог развоја 

Статистика полова 

 005050 Жене и мушкарци у Републици Србији 
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МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА, ОБРАДЕ, 
ДИСЕМИНАЦИЈЕ И АНАЛИЗЕ ПОДАТАКА 

Метаподаци 

 025242 Систем статистичких метаподатака 

Метаподаци 

 025243 Систем референтних метаподатака 

Класификације 

 016041 Комбинована номенклатура – царинска тарифа 

 025050 Класификација делатности 

 025091 Класификација врста грађевина 

 025092 Номенклатура индустријских групација према економској намени 

 025093 Класификација производа по делатностима 

 025099 Стандардна класификација роба за статистику саобраћаја 

 025102 Класификација личне потрошње по намени 

 025110 Управљање Номенклатуром статистичких територијалних јединица 

 025140 Међународна стандардна класификација образовања 

 025222 Класификација институционалних сектора 

 025223 Класификација функција државе 

 025228 Међународна класификација научних области FOS (Fields of Science) 

 025229 Међународна класификација друштвено-економских циљева 

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

 025096 Стандардна међународна трговинска класификација 

 025095 Номенклатура индустријских производа за Месечно истраживање индустрије 

 025097 Хармонизовани систем шифарских назива и ознака 

 025098 Класификација по општим економским категоријама 

 025101 Геономенклатура 

Регистри 

 025010 Регистар јединица разврставања – разврставање установа и других облика организовања по делатностима и 
вођење регистра јединица разврставања 

 025040 Вођење статистичког пословног регистра 
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 025041 Истраживање о локалним јединицама пословног субјекта 

 025042 Статистички регистар запослених 

 025045 Секторскa класификaција институционалних јединица 

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 

 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 

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 

Информисање и дисеминација 

 025239 Информисање и дисеминација 

 025251 Национални портал за праћење индикатора 

 Безбедност података и статистичка поверљивост 

 025241 Безбедност података и статистичка поверљивост 
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СТРАТЕШКА И УПРАВЉАЧКА ПИТАЊА 
ЗВАНИЧНЕ СТАТИСТИКЕ 

Законодавни оквир 

 025227 Законодавни оквир 

Координација статистичког система 

 025011 Координација статистичког система и комуникација са власницима административних извора података 

 025012 Развој система за управљање административним подацима 

Управљање квалитетом  

 025224 Управљање квалитетом 

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 

Међународна статистичка сарадња 

 025240 Међународна статистичка сарадња 
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