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А. Увод 

Опис надлежности 

 
Институционални положај Републичког завода за статистику (у даљем тексту: Завод) дефинисан 
је чланом 47. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), 
гдје је одређено да је Завод републичка управна организација у саставу Министарства финансија 
Републике Српске. Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 85/03) дефинисано је да је Завод надлежни орган за послове статистике у Републици 
Српској. Званичну статистику Републике Српске Завод производи заједно са другим овлашћеним 
органима и организацијама, који су дефинисани Статистичким програмом Републике Српске.   
 
Oпшти циљеви постојања и функционисања званичне статистике су: производња објективне 
статистичке информације као основе која ће се користити у процесима доношења одлука у 
условима тржишне економије, као и у научноистраживачке сврхе, затим јачање повјерења у 
званичну статистику и повећање броја корисника статистичких података. 

Закон о статистици Републике Српске пружа правни оквир за организацију статистике Републике 
Српске. Поменутим законом је одређено да производња статистике, укључује све активности 
потребне за припрему, прикупљање, похрањивање, обраду, компилацију, анализу и дистрибуцију 
статистичких података. Завод врши производњу статистичких података на стручан и 
транспарентан начин. 

На основу Закона утврђују се вишегодишњи статистички програм и годишњи планови рада као 
документи у којима су дефинисани: дјелокруг рада, извори података, извјештајне јединице, 
методологије и стандарди који се користе при производњи статистике, ниво за који се обезбјеђују 
подаци, рокови за достављање података од стране извјештајних јединица, као и рокови за 
реализацију статистичких активности. 

При производњи статистике Завод континуирано, у склопу активности статистичких институција 
у БиХ, хармонизује своје методологије са важећим међународним стандардима, што 
подразумијева примјену стандардних дефиниција (појмова, класификација и номенклатура) и 
процедура за израчунавање статистичких индикатора. Прихватањем постојеће статистичке 
праксе држава Европске уније, путем кориштења стандардних дефиниција и поступака за 
добијање статистичких индикатора,  постиже се  терминолошко усаглашавање и методолошко 
уједначавање, чиме се обезбјеђује упоредивост података статистике Републике Српске и БиХ са 
подацима земаља ЕУ. На тај начин су створени услови за релевантност и валидност статистичких 
података и са становишта правних прописа и методолошких правила и препорука ЕУ. 
 
Мисија 
 
Мисија статистике Републике Српске је пружање поузданих, квалитетних, разумљивих, 
правовремених и међународно упоредивих статистичких података за потребе доносилаца одлука, 
истраживача и осталих домаћих и страних корисника. Такви подаци уједно одражавају стање и 
промјене у економском, демографском и социјалном подручју, као и подручју животне средине и 
природних ресурса.  
 
Прикупљање, обрада, анализа и дисеминација статистичких података врши се на основу 
статистичких стандарда и коришћењем савремене технологије, уз заштиту статистичке 
повјерљивости, оптимално кориштење ресурса и разумно оптерећење давалаца података. 
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Визија 
 
Визија статистике у Републици Српској је да јачањем својих стручних и инфраструктурних 
капацитета и усвајањем и примјеном најбоље статистичке праксе при производњи статистике 
постигне оптималну усклађеност са међународним статистичким стандардима и начелима 
Кодекса праксе европске статистике, поштујући фундаменталне вриједности као што су 
стручност, независност, непристрасност итд.  
 
Визија се остварује помоћу четири важна принципа: ефикасности, иновативност, корисности и 
поузданости. 

1. Ефикасност – значи смањење административног оптерећења и способност брзог 
реаговања на жеље корисника 

2. Иновативност – значи позитивну промјену у стварању нових производа, услуга, процеса и 
организације статистике у циљу побољшања квалитета статистике 

3. Корисност – значи доступност, релевантност и правовременост и употребљивост 
информација које корисницима нуди статистика 

4. Поузданост – значи да званична статистика израђена од стране статистичких институција 
одражава стварно стање, објективно и досљедно, у складу са међународним стандардима. 

 
 
Вриједности 
 
Вриједности су кључне водиље у раду које имају дугорочни утицај и служе провођењу мисије. 
Вриједности статистике Републике Српске су: професионална независност, објективност, 
корисничка оријентација, преданост квалитету, статистичка повјерљивост, тимски рад и стално 
усавршавање запослених. 
 
Међусобно повјерење свих учесника у овом процесу (корисника података, давалаца података и 
произвођача статистике) је неопходно и изузетно важно. Независност институција и струке је 
гаранција очувања повјерења у статистички систем. Знање, искуство, заједнички рад, поштовање 
приватности, квалитет и доступност корисницима су вриједности, које битно утичу на 
задовољство корисника и запослених. Професионална независност се мора јачати сталним 
усавршавањем запослених. 
 
Опис окружења и унутрашњих прилика 
 
Поред Завода који је надлежан за производњу и дисеминацију статистике за Републику Српску, у 
БиХ за производњу и дисеминацију статистичких података надлежни су Агенција за статистику 
БиХ за ниво БиХ и Федерални завод за статистику за ниво Федерације БиХ. Међусобни односи 
између ентитетских Завода и Агенције за статистику одређени су Законом о статистици БиХ 
и Споразумом о примјени јединствених методологија и стандарда при изради статистичких 
података у БиХ.  
 
Поред Завода овлаштени произвођачи статистике у Републици Српској су: Министарство 
финансија, Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство рада и 
борачко-инвалидске заштите, Фонд здравственог осигурања, Институт за јавно здравство, 
Агенција за банкарство, Фонд пензијског и инвалидског осигурања и Републички 
хидрометеоролошки завод. Односи између Завода и органа и организација овлашћених за израду 
статистичких података заснивају се на међусобној сарадњи одређеној Законом о статистици 
Републике Српске. 
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Завод остварује сарадњу у размјени података и са административним изворима путем закључених 
споразума о међусобној сарадњи или на основу захтјева за добијање података, у складу са 
годишњим плановима рада. 
 
Такође, Завод континуирано сарађује са даваоцима и корисницима података као важним актерима 
у реализацији статистичких процеса. Ова сарадња огледа се: у благовременом поступању по 
захтјевима, усменим контактима, одржавању састанака, непосредним обиласцима, кориштењу 
разних медија и модерних технологија, редовном одржавању конференција за штампу, 
унапређењу изгледа и квалитета публикација, промовисању издања Завода, развијању и 
унапређењу инструмената за прикупљање података и слично, а све у циљу сагледавања потреба 
корисника и усмјеравања сопственог рада према исказаним реалним потребама. Завод строго 
води рачуна и о  поштовању начела умјерене оптерећености давалаца података, пропорционално 
потребама корисника. При производњи и дисеминацији статистичких података нарочито се води 
рачуна о поштовању једног од основних статистичких принципа – принципа повјерљивости и 
заштите података што осигурава максимално повјерење давалаца података. 

Организација Завода уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста. У складу са овим Правилником, у Заводу је систематизовано укупно 113 радних 
мјеста са 144 извршиоца. Попуњеност систематизације на крају 2020. године износила је 88,88 %. 
 
Према постојећој организацији сједиште Завода налази се у Бањалуци. У сједишту Завода постоје 
сљедеће основне организационе јединице: Сектор економских статистика, Сектор демографских и 
социјалних статистика, Сектор националних рачуна, регистара и статистике цијена, Сектор 
информационих технологија и публикација, у оквиру којих има десет одјељења и један одсјек, као 
унутрашње организационе јединице. Такође, у Заводу је формирано као самостално Одјељење 
правних, кадровских и рачуноводствених послова, у оквиру којег егзистирају два одсјека - Одсјек 
за правне и кадровске послове и Одсјек за рачуноводствене и заједничке послове.  
 
У циљу ефикаснијег провођења статистичких истраживања у оквиру Завода основане су и 
подручне јединице изван сједишта Завода. Преко подручних јединица Завод проводи статистичка 
истражвања, у складу са Програмом и Планом рада. Подручне јединице налазе се у Бањалуци, 
Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву, Фочи и Требињу, а организоване су по територијалном 
принципу и то за више општина. 
 
Кадровска основа је један од најважнијих фактора који условљава концепцију овог Средњорочног 
плана рада за период од 2022. до 2024. година.  
 
Кодекс праксе европске статистике захтијева да се испуне институционалне и организационе 
претпоставке за извршавање сложених задатака које остварују статистичке институције, што  
подразумијева постојање адекватних ресурса, посебно када су у питању кадрови, финансијска 
средства и одговарајућа  ИТ опрема. Мада су поменути ресурси предуслов за успјешну реализацију 
стратешких, програмских и планских докумената и имплементацију ЕУ и УН методологија и 
стандарда, због економске кризе, и поред уложеног максималног напора Завода, ниједан од ова 
три кључна ресурса није адекватно задовољен. Потреба за обуком запослених је стална, те се врши 
на више начина, дијелом као обука државних службеника путем Агенције за државну управу 
Републике Српске, а у стручном, статистичком дијелу кроз организовање семинара, обуком која се 
врши у склопу међународних пројеката, путем студијских посјета и размјеном искустава са 
статистичким институцијама  у региону. 
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SWOT анализа 
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 СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Људски  
Ресурси 

Стручно, професионално, едуковано, 
обучено, квалитетно и компетентно 
особље 

Недовољан број запослених и флуктуација 
кадрова што може довести до смањене 
ефикасности у раду, те успорити 
побољшање и развој статистике 

Финансијски 
ресурси 

Усклађеност са планираним буџетским 
средствима за наведени период 

Немогућност планирања и провођења 
нових или већ постојећих истраживања 
због ограничености буџетских средстава  

Организација Адекватно успостављена унутрашња 
организација и добра сарадња између 
унутрашњих организационих јединица 

Недовољан број систематизованих 
извршилаца што утиче на оптимизацију 
процеса и задатака у производњи 
статистике 

Технологија Развијена ИТ инфраструктура, те 
примјена савремених метода и 
технологија у производњи статистике 
 

Застарјелост одређеног дијела опреме 
због убрзаног технолошког развоја и 
немогућност набављања савременије због 
недостатка финансијских средстава 

В
А

Њ
С

К
И

 Ф
А

К
Т

О
Р

И
 

 ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ 

Политички Процес придруживања ЕУ Потешкоће у сарадњи са друге двије 
статистичке институције у БиХ 

Економски Финансирање статистичких 
активности средствима обезбијеђеним 
кроз међународне пројекте, те 
могућности изградње капацитета за 
потребе коришћења средстава 
финансијских инструмената ЕУ 

Немогућност наставка реализације 
статистичких активности усљед 
завршетка међународних пројеката и 
недовољних средстава у буџету Завода 

Социјални Раст потреба за статистичким 
подацима и јачање значаја статистике, 
сарадња са другим статистичким 
институцијама, административним 
изворима, даваоцима и корисницима 
података и обучавање корисника у 
циљу бољег разумијевања статистике  

Недовољна сарадња са 
научноистраживачком заједницом, 
неразумијевање постојећих прилика у БиХ 
од стране међународних експерата и 
непримјењивост одређених методологија, 
те неразумијевање и недовољан степен 
повјерења у званичну статистику 

Технолошки Модернизација прикупљања података 
кроз развој информационих 
технологија, те кориштење 
административних извора података  

Неадекватна опремљеност и слабо 
познавање употребе информационо 
комуникационих средстава од стране 
извјештајних јединица, што онемогућава 
успјешно промовисање статистике 

Правни Измјене и допуне закона о статистици 
Републике Српске и БиХ 

Нехармонизовани прописи на нивоу БиХ и 
ентитета, те неадекватна законска 
регулатива у области статистике 



 

7 

 

Б. Преглед стратешког оквира 

 
Секторска област 1. Републички завод за статистику 

 
Стратешки  

циљеви 

 
Извор 

(стратешки документ, 

законски пропис) 

 
Веза са 

стратешким 
документом 

(навести циљеве) 

 
Веза са ДОБ 

(број и назив 
програма) 

ДОБ – износи по годинама 
(навести укупне износе) 

Партнери 
(други органи и 

организације 
укључени у 

провођење циља) 

 
2022. 

 
2023. 

 
2024. 

1. Званична 
статистика 
Републике Српске 
произведена у 
складу са потребама 
корисника и новим 
изазовима 

1. Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране и БиХ, са 
друге стране 
2. Закон о 
статистици 
Републике Српске 
(Сл.гл.РС, бр.85/03) 
3. Закон о 
статистици БиХ 
(Сл.гл.БиХ, бр. 
26/04 и 42/04) 
4. Стратегија 
развоја статистике 
Републике Српске 
2030 (Одлука 
Владе Републике 
Српске о усвајању 
Стратегије развоја 
статистике 
Републике Српске 
2030 објављена у 
„Службеном 
гласнику 
Републике Српске“, 

Стратегија развоја 
статистике 
Републике Српске 
2030: Званична 
статистика 
Републике Српске 
произведена у 
складу са потребама 
корисника и новим 
изазовима 

 

 

 

 

9050 - 
Производња 

статистичких 
података на 

бази 
извјештавања 

 
 

0050 – Попис 

пољопривреде 
 

0050 – Попис 

становништва 
 
 

9052- Статистичка 
истраживања у 

области потрошње 
домаћинства на бази 

директног 
интервјуисања 

 

9053- Статистичка 

истраживања из 
подручја 

пољопривреде на бази 
директног 

интервјуисања 
 

9055- Статистичка 
истраживања у 

области 
информационо-
комуникационе 

технологије у 

5.750.700 8.813.600 3.836.700 
 

 

 

 

 

 

- Овлаштени 
произвођачи 
статистике 
 
- Агенција за 
статистику БиХ 
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бр. 114/20) предузећима и 
домаћинствима на 

бази директног 
интервјуисања 

 
9167- Статистичка 

истраживања 
потражне стране 

статистике туризма 
на бази директног 

интервјуисања 
2. Унапређење 
статистичког 
пословног процеса 

1. Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране и БиХ, са 
друге стране 
2. Закон о 
статистици 
Републике Српске 
(Сл.гл.РС, бр.85/03) 
3. Закон о 
статистици БиХ 
(Сл.гл.БиХ, бр. 
26/04 и 42/04) 
 4. Стратегија 
развоја статистике 
Републике Српске 
2030 (Одлука 
Владе Републике 
Српске о усвајању 
Стратегије развоја 
статистике 
Републике Српске 
2030 објављена у 
„Службеном 
гласнику 
Републике Српске“, 

Стратегија развоја 
статистике 
Републике Српске 
2030:  Унапређење 
статистичког 
пословног процеса 

   
 

 

 
 

 

- Овлаштени 
произвођачи 
статистике 
 

- Агенција за 
статистику БиХ 
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бр. 114/20) 

3. Уређено 
институционално 
окружење 

1. Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране и БиХ, са 
друге стране 
2. Закон о 
статистици 
Републике Српске 
(Сл.гл.РС, бр.85/03) 
3. Закон о 
статистици БиХ 
(Сл.гл.БиХ, бр. 
26/04 и 42/04) 
4. Стратегија 
развоја статистике 
Републике Српске 
2030 (Одлука 
Владе Републике 
Српске о усвајању 
Стратегије развоја 
статистике 
Републике Српске 
2030 објављена у 
„Службеном 
гласнику 
Републике Српске“, 
бр. 114/20) 

Стратегија развоја 
статистике 
Републике Српске 
2030: Уређено 
институционално 
окружење 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Овлаштени 
произвођачи 
статистике 
 

- Агенција за 
статистику БиХ 

 

 

НАПОМЕНА: Влада Републике Српске на сједници одржаној дана 05.11.2020. године донијела је Одлуку број: 04/1-012-2-3124/20 о усвајању 
Стратегије развоја статистике Републике Српске 2030 (Одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 114/20). 
Поменутим документом предвиђена су три стратешка циља: 1. Званична статистика Републике Српске произведена у складу са потребама 
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корисника и новим изазовима; 2. Унапређење статистичког пословног процеса; 3. Уређено институционално окружење. Сходно наведеном, 
Средњорочни план за период 2022-2024 година прилагођен је новом стратешком документу Стратегија развоја статистике Републике 
Српске 2030, те су извршене промјене стратешких и оперативних циљева, као и мјера учинка за излазне (директне) резултате.    
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Документ оквирног буџета (ДОБ) је акт који садржи прелиминарни нацрт буџета за сљедећу годину и пројекције буџета за наредне двије 
фискалне године. Процесом постављања и израде буџетског захтјева у програмском формату, који је услиједио кроз пројекат „Јачање 
управљања јавним финансијама у БиХ“ омогућено је програмско буџетирање. Суштина програмског буџетирања је да се омогући 
дефинисање програма и оперативних циљева односно активности, те могућности финaнсирања ових активности, као и праћења и мјерења 
дефинисаних резултата који ће ићи у правцу реализације зацртаних политика буџетског корисника кроз усвојене стратешке документе. 
Имајући у виду наведено, Завод је поставио израду буџета, имајући у виду основну своју надлежност, на нивоу два програма: 1. Производња 
статистичких података на бази извјештавања (9050) и 2. Производња статистичких података на бази директног интервјуисања 
(9051,9052,9053,9054,9055,9167). За периоде када одређене статистичке активности трају одређени временски период (Попис 
становништва, Попис пољопривреде) средства потребна за реализацију таквих активности у изради буџетског захтјева постављају се на 
нивоу пројекта (0051,0050). Рјешења код коришћења Информационог система управљања буџетом (БПМИС) захтијевала су у називима 
формате другог типа, тако да је на нивоу 03030004 постављен јединствени програм Статистика, а остали нивои планирања средстава су на 
нивоу пројекта. 
 
Наведени стратешки циљеви не захтијевају потребу планирања буџетских средства са издвојеном потребом за реализацију постављених у 
оквиру њих оперативних планова и активности, из разлога што наведени стратешки циљеви произилазе из мисије Завода и они се у  
континуитету реализују, тако да побољшања у прикупљању, обради, анализи и дисеминацији статистичких података се врше на основу 
статистичких стандарда и савремене технологије уз оптимално кориштење ресурса и разумно оптерећење давалаца података. 
 
За реализацију наведених стратешких циљева унесени су износи буџетских средстава постављени почетним ограничењима буџета за 
период 2022-2024. година, будући да је Влада Републике Српске на 129. сједници одржаној 08.07.2021. године усвојила Документ оквирног 
буџета за период 2022-2024. година, након чега је Заводу, буџетском кориснику, достављена Инструкција број 2 о начину и елементима за 
израду буџетског захтјева.   
  
У вези са извором финансирања који чине донаторска средства, наглашавамо да према Закону о статистици БиХ („Службени гласник БиХ“ 
бр.26/04 и 42/04), Агенција за статистику БиХ врши међународно представљање и надлежна је за сарадњу са међународним организацијама 
и донаторима. У складу са наведеним, Агенција је и носилац пројеката подршке развоју статистике у БиХ, у чијој реализацији активно 
учествује Завод. У питању су пројекти институционално-развојног карактера усмјерени на јачање институционалних капацитета и развој 
људских потенцијала, а који се спроводе путем тренинга, семинара, радионица, техничке помоћи страних експерата и сл. Циљ подршке кроз 
пројекте међународне сарадње је, да се добију статистички индикатори засновани на међународним и ЕУ стандардима и захтјевима и 
препорукама Еуростата. Подршка усмјерена на развој статистике у БиХ омогућује развој статистике на нивоу БиХ и истовремено развој 
статистике Републике Српске. 
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Средства обезбијеђена за финансирање пројектних активности из међународних извора су расположива Агенцији за статистику БиХ, а 
припадајући износи се преносе ентитетским статистичким институцијама. Расподјела припадајућих износа средстава регулише се 
споразумима између три статистичке институције у којима је наведено да се таква средства могу користити и за набавку роба и услуга у 
циљу развоја и јачања статистичких капацитета. Износи тако додијељених средстава не могу се планирати за наредни период, с обзиром да 
директно зависе од висине уговорених износа између Агенције за статистику БиХ и међународних донатора, као и припадајућих износа 
средстава ентитетским статистичким институцијама за реализацију планираних активности постављених пројектом. 
 
 
 

МЕЂУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ 
 
У периоду 2022-2024. година, очекује се завршетак имплементације одређених али и спровођење нових пројеката: 
 
-IPA 2017 Twinning пројекат „Даља подршка реформи статистичког система у БиХ“ (2021 – 2023)  
-IPA 2019  “ЕУ подршка за ефикасну јавну администрацију и услуге”, очекивано у Twinning форми (2023 – 2025)  
-IPA 2019 MBP  (Multi-beneficiary statistical programme) (2021 – 2023) 
-Регионални прогрм подршке од стране Статистике Шведске – SIDA (2019 - 2021/2022) 
 
Европска унија путем средстава претприступне помоћи осигурава финансијску подршку за IPA пројекте, док Шведска агенција за 
међународни развој – SIDA, финанисијски подржава активности Статистике Шведске.  
 
Према правилима Европске комисије која се односе на имплементацију IPA пројеката у Twinning форми, државни службеници земаља 
чланица шаљу се као савјетници у државну управу земље партнера тј. корисника пројекта, односно врши се пренос знања и добре праксе, 
док терет финансирања путних трошкова, за учешће својих представника на мисијама које се реализују ван сједишта статистичке 
институције, падају на терет институције, корисника пројекта. С тим у вези, планирају се средстава унутар буџетског оквира 2022-2024, за 
несметано учешће представника Завода у пројектним активностима.  
 
У складу са Оквиром развојне сарадње УН агенција у БиХ за период: 2021-2025, предвиђена је подршка на даљој имплементацији 
активности које се односе на Циљеве одрживог развоја (SDGs) у БиХ. 
 
Успостављена је сарадња са Међународном банком за обнову и развој закључивањем споразума у 2020. години на неодређено вријеме. 
Споразум о давању одобрења за коришћење података је закључен у циљу дијељења сетова података са Међународном банком за обнову и 
развој за процјену и анализу сиромаштва, благостања, неједнакости и социјалне укључености, као и за мониторинг и анализу тржишта рада 
у БиХ. Потписници Споразума су три статистичке институције БиХ с једне, и Међународна банка за обнову и развој, с друге стране.  
 

Поред наведног, наставља се сарадња у оквиру закљученог споразума о сарадњи са Статистичким заводом Србије,  без финансијских обавеза 
за Републички завод за статистику. 
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В. Очекивани циљеви са мјерама учинка и годишњим резултатима 

 
 

Секторска област 1. Републички завод за статистику 
Стратешки циљ 1: Званична статистика Републике Српске произведена у складу са потребама корисника и новим изазовима 
Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 

2022. 2023. 2024. 
1. Објављени резултати статистичких 
истраживања-саопштења (број) 

420 
 

420 
 

425 
 

2. Статистички садржаји који се дијеле на 
друштвеним мрежама (број) 

900 
 

900 

 

950 

 

3. Производња квалитетне и корисницима 
разумљиве статистике (%) 

90% 
 

90% 
 

92% 
 

4. Усклађеност статистичких података са 
потребама корисника (%) 

80% 82% 85% 

Оперативни циљ 1.1: Унапређење статистике које приказују демографске и социјалне промјене 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1.Укупан број статистичких истраживања у 
области демографије и социјалних 
статистика 

 
68 

 
71 

 
69 

2. Број нових статистичких истраживања у 
области демографије и социјалних 
статистика 

 
0 

 
2 

 
0 

3. Број објављених статистичких 
публикација у области демографије и 
социјалних статистика 

 
62 60 59 

4. Објављени садржаји путем друштвених 
мрежа (твитер) у области демографије и 
социјалних статистика 

 
130 

 
130 

 
130 

 
5.Стопа усклађености објављивања 
званичних резултата статистичких 
истраживања с Календаром публиковања 
(%) у области демографије и социјалних 
статистика 

 
98% 

 
98% 

 
99% 

Очекиване активности: 
 -Активности на развијању виталних статитстика; 
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-Активности на развијању статистике правосуђа; 
-Статистика пресељења становништва – унутршње миграције; 
-Успостављање статистике међународних миграција; 
-Активност на припремама за провођење пописа становништва, домаћинстава и станова у пописном циклусу 2021. година; 
-Припрема новог оквира узорка у БиХ за истраживања заснована на домаћинствима, у циљу јачања квалитета статистичких података у 
БиХ и даљи наставак усклађивања статистике БиХ са ЕУ стандардима; 
-Прикупљање података кроз мјесечно истраживање о платама запослених, унапређење овако прикупљених података и осигуравања основе 
за рачунање Индекса трошкова рада; 
-Спровођење континуиране Анкете о радној снази; 
-Активности на унапређењу статистике образовања (од школске 2022/2023 у примјени ће бити обрасци статистике образовања који су 
развијени кроз UNESCO пројекат, а у примјени ће бити и веб апликација за унос података); 
- Спровођење Анкете о образовању одраслих. Анкету о образовању одраслих Завод је по први пут провео 2017. године, а следећа анкета, 
према препорукама Еуростата, планирана је за 2023. годину; 
-Активности у области статистике културе; 
-Обрада и објављивање података Анкете о потрошњи домаћинства (HBS), која је реализована током 2021. године; 
-Развој система интегрисане статистике социјалне заштите (ESSPROS); 
-Развој здравствене статистике; 
-Развој националних здравствених рачуна, заснованих на методолошким поставкама Система здравствених рачуна (System of Health 
Accounts-SHA); 
-Активности на развијању статистике рада кроз пројекат IPA 2017 Twinning и IPA 2019; 
-Активности на развијању социјалних статистика кроз пројекат IPA 2019 MBP; 
-Активности на развијању статистике о расподјели прихода и животном стандарду кроз пројекат Истраживање о приходима и условима 
живота  SILC, те спровођење Анкете о приходима и условима живота (SILC) у пуном обиму за територију Републике Српске, која ће бити 
кориштена за рачунање индикатора сиромаштва на основу података о укупном приходу домаћинства и његових чланова и за рачунање 
других потребних индикатора социјалне укључености; 
- Завршетак активности на прикупљању података и објављивању резултата Истраживања о трошковима рада, које се спроводи у 
четворогодишњој динамици, а којим се прикупљају подаци о исплаћеним платама и осталим трошковима рада које послодавац исплаћује 
запосленима, гледано са аспекта трошкова послодавца а не са аспекта примања запослених. 
Оперативни циљ 1.2: Унапређење статистика које приказују промјене у економији 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Укупан број истраживања у области 
економских статистика  

56 
 

56 
 

56 
 

2. Број нових статистичких истраживања у 
области економских статистика 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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3. Број објављених статистичких 
публикација у области економских 
статистика 
 

230 230 230 

4.Објављени садржај путем друштвених 
мрежа (твитер) у области економских 
статистика 

 
410 

 
410 

 
410 

5.Стопа усклађености објављивања 
званичних резултата статистичких 
истраживања с Календаром публиковања 
(%) у области економских статистика 

 
98% 

 
98% 

 
99% 

Очекиване активности: 
-Наставак рада на побољшању квалитета података кориштењем информација из статистичких истраживања и административних база 
током 2021. године биће додатно подржано кроз IPA 2017 вишекориснички пројекат. Наставиће се рад на формирању статистичке 
јединице СПР-а: Групе предузећа кроз IPA Twinning 2017 Пројекат; 
-Побољшање и развој обухвата и апликације СПР-а; 
-Развој тромјесечних рачуна; 
-Активности на секторизацији; 
-Развој годишњих секторских рачуна; 
-Развој регионалних рачуна; 
-Развој статистике владиних финансија. Услов за развој ове активности је Пројекат који би подржао тај развој. 
-Развој табела понуде и употребе (SUT), input output табеле (IOT); 
-Развој Индекса потрошачких цијена за Републику Српску, који се према структурама класификације (COICOP – Classification of Individual 
Consumption by Purpose) објављују у мјесечној динамици, у складу са европским регулативама (HICPs). 
Оперативни циљ 1.3: Унапређење статистика у области пољопривреде, енергије, туризма, транспорта, науке, иновација и информационо 
– комуникационих технологија 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Укупан број истраживања у области 
секторских статистика 

88 89 88 
 

2. Број нових статистичких истраживања у 
области секторских статистика 

1  1 
 

0 
 

3. Број објављених статистичких 
публикација у области секторских 
статистика 

                           128 

 

129 

 

128 

4.Објављени садржаји путем друштвених 
мрежа (твитер) у области секторских 
статистика 

240 240 250 
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5.Стопа усклађености објављивања 
званичних резултата статистичких 
истраживања с Календаром публиковања 
(%) у области секторских статистика 

98% 98% 99% 

Очекиване активности: 
-Планирање и провођење активности у сврху припрема за провођење Пописа пољопривреде; 
-Развој годишњих пословних статистика; 
-Развој краткорочних пословних статистика; 
-Развијање статистике науке, технологије и иновација; 
-Развијање статистике информационих комуникационих технологија; 
-Активности на развијању пословних статистика кроз пројекте IPA 2017 Twinning, IPA 2019, IPA 2019 MBP и Регионални програм подршке 
од стране Шведске – SIDA; 
-Усклађивање са стандардима ЕУ ради обезбјеђивања квалитетних и правовремених података о структурним карактеристикама 
пољопривредних газдинстава и пољопривредној производњи. У области биљне производње то подразумијева провођење Анкете о 
засијаним површинама на крају прољетне сјетве, Анкете о оствареним приносима раних усјева као и Анкете о годишњем истраживању 
пољопривредних газдинстава – ГИПГ биљна производња); 
-Даље унапређење статистике економских рачуна и цијена за пољопривреду; 
-Увођење статистике руралног развоја; 
-Развој статистике шумарства; 
-Унапређење прикупљања, обраде и дисеминације података из статистике рибарства; 
-Активности на развијању статистике пољопривреде кроз пројекте IPA 2017 Twinning, IPA 2019 и IPA 2019 MBP. 
Оперативни  циљ 1.4: Унапређење статистике животне средине, геопросторних статистика, производња и дисеминација индикатора 
одрживог развоја 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Укупан број статистичких истраживања у 
области животна средина и мултидоменске 
статистике 

 
10 

 
11 

 
10 

2. Број нових статистичких истраживања у 
области животна средина и мултидоменске 
статистике 

 
0 

 
1 

 
0 

3.Број објављених статистичких публикација 
у области животна средина и мултидоменске 
статистике 

 
7 

 
8 

 
7 

4.Објављени садржај путем друштвених 
мрежа (твитер) у области животна средина и 
мултидоменске статистике 

 
16 

 
18 

 
18 
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5.Стопа усклађеностио бјављивања  
званичних резултата статистичких 
истраживања с Календаром публиковања 
(%) у области животна средина и 
мултидоменске статистике 

 
98% 

 
98% 

 
99% 

Очекиване активности: 
-Развијање и унапређење статистике животне средине и рачуна животне средине; 
-Израда Класификације територијалних јединица за статистику (HKTJC) у Републици Српској усклађене са Класификацијом 
територијалних јединица за статистику БиХ и Европске уније (NUTS); 
-Ажурирање алфанумеричких података регистра просторних јединица; 
-Израда регионалних индикатора. 
Оперативни циљ 1.5: Унапређење комуникације са корисницима и метода прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Укупан број статистичких истраживања у 
области методологија прикупљања 
података, обраде, дисеминације и анализе 

 
24 

 
24 

 
24 

2. Број нових статистичких истраживања у 
области методологија прикупљања 
података, обраде, дисеминације и анализе 

 
0 

 
0 

 
0 

3. Број објављених статистичких 
публикација у области методологија 
прикупљања података, обраде, дисеминације 
и анализе 

 
31 

 
29 

 

31 

4.Објављени садржаји путем друштвених 
мрежа (твитер) у области методологија 
прикупљања података, обраде, дисеминације 
и анализе 

0 0                             0 

 

5.Стопа усклађености објављивања 
званичних резултата статистичких 
истраживања с Календаром публиковања 
(%) у области методологија прикупљања 
података, обраде, дисеминације и анализе 

100% 100% 100% 

Очекиване активности:  
-Имплементација Јединствене интегрисане структуре метаподатака (Single Integrated Metadata Structure – SIMS 2.0), стандарда за 
метаподатке који укључује референте метаподатке и информације о квалитету статистичких производа и процеса; 
-Координација статистичке повјерљивости и приступ микроподацима; 
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- Редовно ажурирање базе Статистичког пословног регистра (СПР) и побољшање квалитета података усклађивањем са новим 
регулативама које се односе на пословне статистике и СПР 2019/2152 и 2020/1197 и ЕУ Приручнику за пословне регистре; 
- Реализација завршних активности на изради новог оквира узорка за статистичка истраживања на бази домаћинстава; 
-Примјена класификације дјелатности КД БиХ 2010, у прикупљању, обради и публиковању података у свим статистичким активностима по 
класификацији дјелатности КД БиХ 2010, заснованој на NACE Rev.2;  
-План увођења и припрема нове Класификације дјелатности у складу са  NACE Rev. 3. обавеза ЕУ чланица је усвајање и примјена NACE Rev.3 
од 2025.г 
-Примјена статистичких класификација и номенклатура у свим фазама од дефинисања јединица посматрања до компилације статистичких 
података, као предуслова за обезбјеђивање квалитетних и међународно упоредивих података; 
  
Стратешки циљ 2: Унапређење статистичког пословног процеса 
Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 

2022. 2023. 2024. 
1. Статистичка истраживања која користе 
административне изворе података (број) 

 
26 

 
27 

 
27 

2. Статистичка истраживања која се 
прикупљају примјеном нових технолошких 
рјешења (број) 

 
10 

 
10 

 

 
10 

 
3.Реализација планираних статистичких 
истраживања у складу са Компендијумом 
статистичких захтјева (број) 

246 251 247 

4.Извјештавање о квалитету и усклађивање 
са међународним стандардима (број) 

22 22 23 

5.Повећање расположивих база података 
који се користе у истраживачке намјене 
(број) 

10 8 6 

Оперативни циљ 2.1: Оптимизација статистичког пословног процеса 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Број нових административних извора у 
односу на претходну годину 

 
1 

 
1 

1 

2. Стручно оспособљавање запослених у 
областима статистике, управљања, 
информационо-комуникационих 
технологија и познавање страних језика у 
односу на претходну годину (%) 

 
 

15% 

 
 

15% 

 
 

10% 

3. Повећање адекватних људских ресурса за     
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функционисање и даљи развој статистичког 
система Републике Српске у односу на 
претходну годину (%) 

4% 4% 3% 

4. Проценат смањења трошкова 
истраживања кроз имплементацију 
електронског извјештавања и оптимизацију 
статистичких истраживања у односу на 
претходну годину 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

15% 

5. Проценат ефикасности ИТ 
инфраструктуре за оптимално одвијање 
статистичког производног процеса 

 
78% 

 
78% 

 
78% 

                           
 

Очекиване активности: 
- Спровођење истраживања базираних на административним изворима података; 
 -Потписивање споразума с циљем јачања сарадње са административним изворима података; 
-Предузимање активности на обезбјеђивању потребних финансијских ресурса; 
-Активности на побољшању образовне структуре запослених и њиховог стручног развоја; 
-Рад на обезбјеђењу ефикасне информационе подршке, те модернизација ИТ инфраструктуре. 
Оперативни циљ 2.2: Кориштење иновативних ИКТ инструмената за прикупљање примарних података 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Проценат повећања употребе 
иновативних метода (CAPI, CATI) за 
прикупљање статистичких података у 
односу на претходну годину 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

2.Проценат повећања веб апликација за 
прикупљање статистичких података у 
односу на претходну годину  

 
25% 

 
25% 

 
20% 

3.Проценат повећања броја апликација за 
унос и обраду статистичких истраживања у 
оквиру IST платформе  

 
5% 

 
5% 

 
5% 

Очекиване активности 
-Развој интернетских апликација за унос података и ширу употребу електронских образаца; 
-Оптимизација организације прикупљања подака од извјештајних јединица и административних извора путем развијања нових и 
ефикаснијих начина прикупљања података кориштењем савремених електронских инструмената комуникације; 
-Активности на развијању IST платформе кроз пројекат Реализација статистичког софтвера IST за управљање статистичким 
истраживањима. 
Оперативни циљ 2.3: Развој и надоградња серверске комуникационе инфраструктуре 
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Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Обнављање и оптимизација серверске и 
комуникационе опреме у циљу повећања 
ефикасности рада путем информационе 
подршке 

 

5% 

 

 

5% 

 

5% 

2. Модернизација и опремање свих радних 
мјеста адекватном и економичном 
информатичком и периферном опремом и 
софтверским алатима 

 
15% 

 

 
10% 

 

10% 

3. Унапређење и проширење серверских и 
софтверских капацитета за обезбјеђење 
континуираног уноса и валидације података, 
праћење и управљање спровођења анкетних 
активности путем интернета 

 
10% 

 
10% 

 
5% 

Очекиване активности: 

-Набавка серверског система за чување података, комуникационе опреме за снабдијевање брзих и поузданих мрежа; 
-Оптимизација серверске и комуникационе инфраструктуре да постави основу и пружи подршку за ефикасно коришћење CAPI, CATI, CAWI 
статистичких алата за прикупљање података током спровођења анкетних активности и онлајн праћење динамике реализације; 
-Опремање радних мјеста адекватном и економичном информатичком и периферном опремом и софтверским алатима потребним за 
спровођење анкетних истраживања. 
Оперативни циљ 2.4: Ефикасније управљање процесом дисеминације 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1.Израда Календара публиковања Објављен 
 

Објављен 
 

Објављен 
 
 

2. Званична интернет страница Завода Израђена, тестирана и 
активна нова веб-страница 

     Ажурирана веб-страница Ажурирана веб-страница 

3.Појмови и дефиниције на интернет 
страници Завода  

 
Ажурирано 

 
Ажурирано 

 
Ажурирано 

4.Истраживања и/или индикатори за која су 
доступни стандардизовани метаподаци 
(број) 

 
50 

 
50 

 
55 

5.Проценат повећања броја регистрованих 
корисника статистичких података у односу 

 
5% 

 
6% 

 
6% 
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на претходну годину  
6.Проценат повећања доступности 
статистичких података путем интернет 
странице Завода у односу на претходну 
годину  

 
6% 

 
7% 

 
7% 

7.Проценат повећања броја/садржаја 
саопштења за јавност, с циљем информисања 
јавности о резултатима статистичких 
активности, у односу на претходну годину  

 
8% 

 
8% 

 
8% 

8.Проценат повећања броја нових 
статистичких публикација  и садржајно 
обогаћених постојећих публикација, у односу 
на претходну годину 

 
2% 

 
2% 

 
2% 

9.Број конференција за медије   
 

4 4 4 

Очекиване активности:  
- Правовремена израда и објављивање годишњег Календара публиковања; 
-Припрема и израда статистичких публикација: саопштења, билтени, прегледи, Годишњак, Градови и општине, Ово је Република Српска, 
као и посебне публикације; 
-Модернизација управљања метаподацима; 
-Успостављање интегралне и централизоване онлајн дисеминационе базе података (Data Warehouse), базиране на SDMX концепту и 
стандардима која би екстерним корисницима била доступна 24 часа дневно; 
-Праћење регистрације корисника и повећања броја регистрованих корисника статистичких података; 
-Објављивање што већег броја статистичких подататака на интернет страници Завода; 
-Развијање, унапређивање и континуирано ажурирање званичне интернет странице Завода; 
-Организовање и одржавање конференција за медије по потреби; 
-Појављивање Завода у медијима и праћења броја појављивања. 
Стратешки циљ 3: Уређено интитуционално окружење 
Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 

2022. 2023. 2024. 
1. Домаћи и међународни форуми, сајмови и 
други догађаји уз учешће Завода или 
организацију од стране Завода у циљу 
промоције званичне статистике (број) 
 

 
Посјећено; 

Промовисана статистика; 
Размјењена искуства; 

 
Посјећено; 

Промовисана статистика; 
Размјењена искуства; 

 
Посјећено; 

Промовисана статистика; 
Размјењена искуства; 

2. Учествовање у међународним 
активностима у контексу међународне 
сарадње (број пројекта,запослених и 

6 5 3 
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истраживања) 
3. Припрема документа од значаја за 
обављање статистичке дјелатности 

3 1 1 

4. Статистичке базе података и регистара 
које се континуирано размјењују између 
Завода и овлаштених произвођача 
статистике 

 
10 

 
10 

 
10 

Оперативни циљ 3.1: Усклађивање заваничне статистике са ЕУ правним оквиром 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Израда новог текста Закона о званичној 
статистици Републике Српске 

Припремљен нацрт Закона Усвојен Примјена 

2. Број методологија и класификација које ће 
се континуирано ажурирати у складу са ЕУ 
статистичким стандардима и препорукама 

 
76 

 
76 

76 

3.Број нових методологија и класификација 
које ће се у току године примјенити у складу 
са ЕУ статистичким стандардима и 
препорукама 

 
1 

 
0 

 
0 

4. Проценат повећања редизајнираних 
статистичких упитника у односу на 
претходну годину 

 
5% 

 
5% 

 
5% 

5.Број састанака за потребе Одбора за 
стабилизацију и придруживање 

5 5 5 

Очекиване активности: 
- Припрема нацрта Закона о званичној статистици Републике Српске;  
-Ажурирање постојеће методологије и класификације у складу са ЕУ статистичким стандардима и препорукама; 
-Имплементирање нове методологије и класификације у складу са ЕУ статистичким стандардима и препорукама; 
-У сладу са методологијама, класификацијама и препорукама редизајнирање постојећих статистичких упитника; 
-Активности на хармонизацији са међународним прописима, стандардима и праксом кроз пројекте IPA 2017, IPA 2019, IPA 2019 MBP, 
Регионални програм подршке од стране Статистике Шведске – SIDA; 
- Учествовање у Одбору за стабилизацију и придруживање, Пододбору за економска и финансијска питања и статистику, Пододбору за 
пољопривреду и рибарство, Пододбору за транспорт, енергију, животну средину и регионални развој,  Пододбору за трговину, индустрију, 
царине и сарадњу са другим земљама кандидатима, у складу са Рјешењем Владе Републике Српске са 18. сједнице одржане 23.04.20215. 
године о именовању представника Републике Српске у Привремени одбор за стабилизацију и придруживање/Одбор за стабилизацију и 
придруживње и секторске пододборе за праћење реализације обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању и Привременог 
споразума о трговини и трговинским питањима; 
--Учествовање у радним групама за европске интеграције (РГ за политичке критеријуме, РГ за економске критеријуме, РГ за пољопривреду 
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и рурални развој, РГ за информационо друштво, РГ за предузетничку и индрустријску политику, РГ за енергију, РГ за опорезивање, РГ за 
монетарну и економску политику, РГ за статистику, РГ за регионалну политику, РГ за финансијске и буџетске одредбе) на основу члана 9. 
став 5. Одлуке о систему координације процеса европских интеграција у БиХ („Сл. Гласник БиХ“,бр. 72/16 и 35/18) и члана 4. и члана 7. став 
1. Одлуке о успостављању РГ за европске интеграције („Сл.гласник БиХ“, 34/17), а у блиској сарадњи са Министарством за европске 
интеграције и међународну сарадњу РС, уз поштовање Одлуке о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу 
активности у области европских интеграција и међународне сарање у Републици Српској („Сл.Гласник РС“, бр. 47/13 и 119/18); Посебно 
значајне активности, које су зпочеле током 2020.године у оквиру постојећих РГ, и које ће се одвијати у наредном периоду од неколико 
година, односе се на израду Програма интегрисања БиХ у ЕУ у складу са дефинисаном Методологијом и Планом активности. 
-Израда и праћење спровођења стратешких докумената и политика у дијелу надлежности Завода, а које су релевантне за Процес 
стабилизације и придруживања; 
-Учествовање у активностима утврђивања потреба за осигурањем финансијске и техничке подршке ЕУ институцијама у БиХ/РС у оквиру 
IPA III за период 2021-2027, у складу са инструкцијама Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу које има улогу 
републичког координатора за европске интеграције и међународну сарадњу, уз поштовање Одлуке о сиситему координације процеса 
европских интеграција и међународне сарадње у Републици Српској; 
-Континуирана сарадња са различитим УН агенцијама у бројним активностима у оквиру надлежности Завода, уз напомену да се учешће 
представника Завода реализује у оквиру координације са Министарством за европске интеграције и међународну сарадњу; 
-Учествовање у изради и давању коментара на различите стратегије и друге аналитичке документе на захтјев одговорних институција из 
РС контексту контроле наведених докумената или доставе потребних статистичких података чији је извор Завод, односно осигуравања 
других потребних информација или појашњења из надлежности Завода. 
Оперативни циљ 3.2: Прилагођавање званичне статистике стандардима у области управљања квалитетом 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Проценат повећања извјештавања о 
квалитету у односу на укупан број 
статистичких истраживања 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

2. Промоција и примјена Кодекса праксе 
европске статистике у статистици 
Републике Српске провођењен активности 
хармонизације са препорученим 
стандардима 

усвојена доступна знања 

примјењено 

усвојена доступна знања 

примјењено 

усвојена доступна знања 

примјењено 

3.Анкета о задовољству корисника  Примјена Спроведена Примјена 

Очекиване активности: 
- Реализација активности на уведеном системском управљању квалитетом подржаног од Агенције за државну управу Републике Српске и 
КДЗ Центра за истраживања из области јавне управе (Аустрија) покренутом увођењем Заједничког оквира за оцјену (Common Assessment 
Framework – CAF) који представља алат за управљање укупним квалитетом (European Foundation for Quality Management – EFQM); 
-Вршење обука запослених из области статистике и информатике континуирано и на више начина, кроз организовање семинара, обуком 
која се врши у склопу међународних пројеката, путем студијских посјета и размјеном искустава са статистичким институцијама у региону; 
 -Припрема и израда свеобухватних извјештаја о квалитету по статистичким областима; 
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-Рад на приближавању концепта квалитета статистичког процеса (који се тренутно у одређеној форми и динамици обезбјеђује) и Кодекса 
праксе европске статистике, уочавање недостатака, те планирање будућег развоја управљања квалитетом у статистици Републике Српске; 
-Спровођење истраживања о задовољству корисника у трогодишњој динамици; 
-Активности на побољшању образовне структуре запослених и њиховог стручног развоја. 
Оперативни циљ 3.3: Прилагођавање званичне статистике стандардима у области заштите повјерљивих података 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Проценат обезбјеђења заштите података у 
складу са законским и подзаконским 
прописима 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

2. Проценат запослених који потписују 
изјаву о заштити повјерљивих података у 
односу на укупан број запослених 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

3. Проценат повећања кориштења софтвера 
за имплемантацију метода заштите од 
статистичког откривања у односу на 
претходну годину 

 
1,8% 

 
2% 

 
2% 

Очекиване активности:  
-Упознавање давалаца података о неопходним мјерама које Завод предузима, а које се односе на заштиту достављених података, у складу 
са законским и подзаконским прописима; 
-Координисање активности за статистичку повјерљивист и приступ микроподацима; 
-Развој интегрисаног, услужно оријентисаног система приступа подацима; 
-Наставак развијања свијести и културе запослених о значају заштите и повјерљивости статистичких података; 
-Потписивање изјава о заштити повјерљивих података од стране запослених у Заводу; 
-Унапређење ИТ сигурносне политике, заштита опреме и података. 
Оперативни циљ 3.4: Јачање институционалних ресурса 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1.  Измјене и допуне Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста 

Правилник припремљен и 
усвојен; 

Примјењен Примјењен 

2.Припрема и израда Статистичког програма 
за период 2022-2025.година; 

Документ у примјени 
 

Документ у примјени 
 
 

Документ у примјени 
 

3. Припрема и израда Плана рада Завода за 
2023. годину 

План упућен Влади РС на 
усвајање 

- - 

4.Припрема и израда Извјештаја о раду Извјештај упућен Влади РС на - - 
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Завода за 2021. годину; усвајање 
5.Проценат повећања (смањења) 
одговарајућих финансијских ресурса за 
спровођење планираних статистичких 
истраживања у односу на претходну годину  

 
                   25,38% 

 
53,26% 

 
-43,53% 

Очекиване активности: 

 -Припрема и израда Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; 
- Припрема и израда годишњег Плана рада Завода; 
-Припрема и Израда годишњег Извјештаја о раду Завода; 
-Активности везано за указивање на потребу обезбјеђења одговарајућих финансијских ресурса. 
Оперативни циљ 3.5: Јачање међуинституционалних односа 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022. 2023. 2024. 

1. Учешће у изради докумената од значаја за 
статистичку дјелатност на нивоу БиХ 

Активно учешће; Активно учешће; Активно учешће; 

2. Број састанака на нивоу менаџмента 
статистичких институција 

12 
 

12 
 

12 
 

3.Састанци и посјете извјештајним 
јединицама 

Одржани састанци; Обављене 
посјете по потреби 

Одржани састанци; Обављене 
посјете по потреби 

Одржани састанци; 
Обављене посјете по 

потреби 
Очекиване активности:  
-Развијање односа са високошколским институцијама и научноистрживачком заједницом; 
-Учешће у међународним програмима помоћи за развој званичне статистике; 
-Израда заједничких смјерница за производњу статистике и споразуми о сарадњи с другим овлашћеним произвођачима статистика; 
-Одржавање састанака директора статистичких институција у БиХ и окружењу, нарочито путем видео позива с циљем побољшања 
комуникације без повећања трошкова; 
Одржавање састанака и организовање посјета извјештајним јединицама. 
 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Г. Преглед развојних и инвестиционих пројеката за средњорочни период 
 

 
Секторска област 1. Републички завод за статистику 

Назив пројекта Основни циљеви, активности, компоненте Период провођења 
(по годинама) 

Даља подршка реформи статистичког 
система у БиХ (IPA 2017)   
 
*пројекат из оквира инструмента 
предприступне помоћи Европске уније 
БиХ 

Општи циљ пројекта је повећање опсега 
статистичких података у/за БиХ и даље 
усклађивање са правним тековинама ЕУ.   
 
Пројектне активности обухватају: обуке 
статистичара, подршку у развијању одговарајућих 
процедура, смјерница, методологија, различите 
анализе, подршку у провођењу пилот 
истраживања и изради нових индикатора итд.                           
 
Пројектне компоненте су: 
-Пословне статистике (Статистички пословни 
регистар, Структурне пословне статистике, 
Краткорочне статистике)                                                                         
-Статистика пољопривреде                                                                                                                  
-Административни извори података 
Статистика рада                                                        
 

 
2021-2023 

Вишекориснички програм 
статистичке сарадње – IPA 2019 MBP 
(Multi-beneficiary statistical 
programme)  
 
*регионални програм из оквира 
инструмента предприступне помоћи 
Европске уније земљама западног 
Балкана и Турске 

Циљ програма је припрема статистичких 
институција у земљама западног Балкана и 
Турске за будуће чланство у ЕУ уједначавањем 
њихових садашњих методологија и пракси са 
правним тековинама ЕУ и убрзавање њихове 
интеграције у Европски статистички систем. 
 
Програмске активности путем опште техничке 
помоћи омогућавају домаћим статистичарима 
учешће у радионицама, обукама, студијским 
посјетама, састанцима радних група Евростата, 
као и стажирање у земљама чланицама ЕУ итд, на 
који начин се врши пренос знања од страних 
експерата на домаће, размјена искуства са 
статистичарима из региона и преузмање добре 

 
2021-2023 
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праксе.  
 
Пројектне компоненте су бројне, а обухватиће 
неке од сљедећих статистичких подручја:  
- Макроекономске статистике, - Пословне 
статистике, - Социјалне статистике, - Статистику 
пољопривреде, - Мултидоменске статистике, као 
и статистичку инфраструктуру итд.  
 

Подршка на даљој имплементацији 
активности које се односе на Циљеве 
одрживог развоја (SDGs) у БиХ 
 
*у складу са Оквиром развојне сарадње 
УН агенција у  БиХ за период: 2021-2025 

Циљеви одрживог развоја, представљају општи 
позив на дјеловање како би се рјешавали 
глобални изазови, окончало сиромаштво, 
заштитила планета и свакоме обезбједило да 
ужива мир и просперитет.  
На Самиту о одрживом развоју, који се одржао 25-
27. септембра 2015. године, државе чланице УН 
усвојиле су Програм одрживог развоја до 2030. 
године, а који садржи 17 Циљева одрживог 
развоја и 169 посебно одређених конкретних 
задатака. 
 

2021-2025 

Регионални програм подршке од 
стране Статистике Шведске.  
 
*програм финансира Шведска развојна 
агенција SIDA 
  
 

Општи циљ: Развијени статистички системи 
региона засновани на статистичким методима и 
пракси усклађеним са ЕУ стандардима. 
 
Пројектне активности обухватају: мисије, 
семинаре, обуке, анализе, подршку у развијању 
статистика, итд.  
 
Пројектне компоненте: 
-Административни подаци и регистри 
-Статистичка методологија 
- Љетна школа 

   
2019-2021/2022 

Споразум о давању одобрења за 
коришћење података са 
Међународном банком за обнову и 
развој 

Споразум је закључен у циљу дијељења сетова 
података са Међународном банком за обнову и 
развој за процјену и анализу сиромаштва, 
благостања, неједнакости и социјалне 
укључености, као и за мониторинг и анализу 
тржишта рада у БиХ. Потписници Споразума су 

2020 – континуирано 
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три статистичке институције БиХ с једне, и 
Међународна банка за обнову и развој, с друге 
стране. 

Реализација статистичког софтвера 
IST за управљање статистичким 
истраживањима  
 

*По основу закљученог споразума, у 
оквиру развијања  сарадње између 
Завода и Републичког завода за 
статистику Србије. 

Циљ пројекта: реализација статистичког 
софтвера IST за управљање статистичким 
истраживањима, који је развио Републички завод 
за статистику Србије, ради бржег и једноставнијег 
развоја апликација за унос података, интегрисања 
логичких контрола за обраду података и израде 
извјештаја неопходних за публиковање 
статистичких резултата. 
 
Пројектне активности: Рад на даљем развоју 
софтвера, кориштењем Microsoft Azure Cloud 
технологија, уз подршку Microsoft Србија 
(интензивнији рад на даљем развоју и промоцији 
IST система, уз активну улогу и допринос Завода) 
 
Пројектне компоненте: 
- Статистички софтвер IST за управљање 
статистичким истраживањима. 

У континуитету 
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Д. Преглед законских и других прописа планираних за припрему у средњорочном периоду 
 
 

Секторска област 1. Републички завод за статистику 
Назив прописа Други партнери у поступку 

припреме прописа 
Рок за припрему 

(по годинама) 

1. Закон о измјенама и допунама Закона о статистици Републике 
Српске 
(релевантни извори права Европске уније који ће се узети 
приликом израде Закона: 
- Уредба (ЕЗ) бр. 223/2009 Европског парламента и Савјета од 
11.03.2009. године  
- Уредба (ЕУ) 2015/759 Европског парламента и Савјета од 
29.04.2015. године о измјени Уредбе (ЕЗ) број 223/09  
- УН фундаментални принципи званичне статистике A/RES/68/261 
од 29.01.2014. године 
- Кодекс праксе европске статистике усвојен од стране Европског 
одбора за статистичке програме 24.09.2005. године, a ревидиран у 
септембру 2011. године и новембру 2017. године 
 
2. Закон о попису становништва 
  
Релевантни извори права ЕУ који ће се узети приликом израде 
закона. 
 
  - Уредба 763/2008 Европског парламента и Вијећа од 9. јула 2008.     
године о попису становништва и станова 
   - Уредба Комисије ЕЗ број 1201/2009 од 30. децембра 2009. године 
о спровођењу Уредбе 763/2008 Европског парламента и Вијећа о 
попису становништва и станова у погледу техничких 
спецификација тема и њиховох рашчлањивања 
   - Уредба Комисије 519/2010 од 16. јуна 2010. године о усвајању 
програма статистичких података и метаподатака за попис 
становништва и станова предвиђеног Уредбом 763/2008 Европског 
парламента и Вијећа 
   - Уредба Комисије ЕУ 1151/10 од 8. децембра 2010. године 
провођењу Уредбе 736/2008 Европског парламента и Вијећа о 
попису становништва у погледу начина и структуре извјештаја о 
квалитету и техничког формата за слање података 

Агенција за статистику БиХ 
 

У току 2021. године одвијале су 
се активности на припреми 
нацрта Закона о статистици БиХ. 
Након што предметни Закон 
буде усвојен, радиће се на 
припреми и упућивању у 
процедуру усвајања Закона о 
статистици Републике Српске.  
 
 
 
 
 
 
У склопу пописних активности 
за припрему наредног пописа 
планирано је доношење Закона о 
попису којим би се дефинисали 
број и територијана 
дистрибуција становништва 
према демографским, 
миграционим, етничким, 
образовним и економским 
обиљежјима. Током 2021. године 
одвијале су се активности на 
припреми текста закона, али се 
коначан текст Закона може 
очекивати у 2022. години.  
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Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у Републичком заводу за статистику 

- 2022 

 
 
 

 


