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ИКТ РЕШЕЊА

Нада Делић



РЗС  је изабрао CAPI
(computer assisted 
personal interview)

за  Попис 2021
Боље је спречити грешке него 

исправљати их касније (Redman 2001)



Зашто CAPI

Главне предности коришћења CAPI метода
у статистичким истраживањима су:
• бољи квалитет података односно 

смањен број грешака приликом 
прикупљања и уноса података

• брже до резултата
• флексибилност технологије
• смањење трошкова (нарочито за велика 

истраживања или она која се понављају) 



Зашто лаптопови?

• Према нашем закону о буџету, јавна 
набавка је морала да буде у првом 
тромесечју 2019

• Попис је у априлу 2021 (2 године после 
тендера)

• У периоду од 2 године није могуће 
предвидети развој таблета и прилике на 
тржишту

• У 2021 су велике шансе да ће таблет бити 
застарео,  а лаптоп сигурно неће



• Сигурност (Windows vs Android)
• Пословне аплкације – не на Android

платформи
• Таблет – мањи екран
• Цена!!!!

– UNICEF је куповао таблете са windows os. Њихова 
цена је била око  600$

– Трансформерс (лаптоп коме се екран одваја од 
тастатуре и претвара у таблет) – био је око 600 
евра, цена је врло променљива на тржишту 
мобилних уређаја

Зашто лаптопови?



Зашто лаптопови?

• РЗС ће исте лаптоове користити  у Попису 
пољопривреде, у октобру 2021, и касније за 
друга истраживања

• Веома је важно наручити опрему која може 
да се користи у наредних 2-5 година после 
набавке.



РЗС и CAPI: успешна прича

• SILC 6 000 домаћинстава

• Анкета о радној снази– 16 000 дом. у тромесечју

• FSS– 120 000 домаћинстава

• Пробни Попис становништва-13000 домаћинстава

• EHIS – 6 000 домаћинстава

• Коришћени су лаптопови ACER 13



Попис и ИСТ
(интегрисани систем обраде података)



Нека од питања која треба да поставимо кад бирамо софтвер  су:  

• Колико је лако прилагодити софтвер према упитнику? 

• Колико је  лако пописивачу  да користи софтвер?

• Колико софтвер кошта? 

• Коју платформу/ оперативни систем софтвер захтева? Колики су 
трошкови лиценцирања? 

• Како софтвер складишти податке? 

• Како је усаглашен са  постојећим системом за обраду података? 

• Да ли је неопходна техничка подршка  или тренинг? 

Предност коришћења интерног програмирања је у томе што ће 
вештине и уређаји који се користе током пописа бити доступни у 
периоду након пописа

ИСТ



IСТ – платформа за обраду података заснована на 
метаподацима

• развијена у РЗС

• на Windows OS, користимо софтвер који већ имамо, 
без куповине  додатног софтвера

• За унос података, ажурирање, логичку контролу и 
израду извештаја

• за све учеснике у статистичком процесу

• једноставан за коришћење

• Јединствен интерфејс без обзира на врсту статистичког 
истраживања, једноставне апликације

ИСТ



Побољшан квалитет унетих података:

• Аутоматизовано усмеравање (скокови)

• Провера конзистентности и валидација података током уноса на 
терену

• Падајући мени (drop down) или тзв. „autocomplete“ 
текстбоксови

• Локални извештаји

• Подржан CAPI, CATI, CAWI

• Директна синхронизација- Пренос података– подаци се 
преносе преко веб сервиса (раније преко VPN)

• Укључује протоколе за пренос података који врше криптовање и 
заштиту осетљивих  личних података

ИСТ унос података



Апликација за унос података за Попис становништва биће из два дела.

Први део је UNICAPI апликација. Ова апликација се користи за логовање 

пописивача и синхронизацију са централним серверима. Интернет је 

неопходан само приликом синхронизације, тј. пријема и слања података.













• Биће развијен веб –базиран алат који ће омогућити 
извештавање у реалном времену

• За надгледање рада пописивача и тока пописивања

• Користиће се Microsoft PowerBi алат за визуелизацију 
података, а биће направљени и разни други извештаји

• Свако може да види само оно што је у његовој 
надлежности, нпр. инструктор види извештаје само за 
своје пописиваче 

Мониторинг рада на терену









Хвала на пажњи!


