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I УВОД 
 
Статистички програм је четворогодишњи програмски документ у области статистике Републике 
Српске, у складу са којим се доносе годишњи и средњорочни планови рада у Републичком 
заводу за статистику (у даљем тексту: Завод) и овлашћеним произвођачима статистике у 
Републици Српској, а који садрже детаљно разрађене активности чија се реализација остварује 
у току календарске године на коју се односе плански документи. Статистички програм, 
средњорочни и годишњи планови рада обезбјеђују програмски оквир за успјешан рад 
произвођача статистике у складу са Стратегијом развоја статистике Републике Српске.  
 
Статистички програм Републике Српске за период 2022–2025. година је пети Статистички 
програм Републике Српске. Циљ Програма је да осигура основу за производњу конзистентних 
и упоредивих статистичких података, за дистрибуцију података крајњим корисницима на 
неутралан и непристрастан начин, за статистичко праћење појава које су битне за органе који 
доносе одлуке, за што објективнији приказ стварног стања ствари, те да се у пуној мјери 
омогући право корисницима на приступ свим информацијама и статистичким подацима осим 
ако су у питању лични повјерљиви подаци. 
  

II ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ 

 
Завод је републичка управна организација која је на основу члана 4. Закона о статистици 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 85/03) надлежна за послове 
статистике у Републици Српској. У Закону је дефинисано да производња статистике укључује 
све активности потребне за припрему, прикупљање, похрањивање, обраду, компилацију, 
анализу и дистрибуцију статистичких података.  
 
Програм се доноси у складу са чланом 9. Закона о статистици Републике Српске. Нацрт 
Програма припрема Завод у сарадњи са овлашћеним органима и организацијама за 
производњу статистичких података, при чему се узимају у обзир могућности и потребе 
статистике у Републици Српској. У складу са Законом, Програм доноси Народна скупштина 
Републике Српске на приједлог Владе Републике Српске. 
 
 

III АНАЛИЗА СТАЊА СТАТИСТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 
Поред Завода који је надлежан за прикупљање, обраду и дистрибуцију статистичких података 
за Републику Српску, у складу са Законом о статистици БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04 
и 42/04) за производњу и дистрибуцију статистичких података надлежни су Федерални завод 
за статистику за ниво Федерације БиХ (у даљем тексту: Федерални завод) и за ниво БиХ 
Агенција за статистику БиХ (у даљем тексту: Агенција). Међусобни односи између ентитетских 
Завода и Агенције одређени су чланом 18. Закона о статистици БиХ и Споразумом о примјени 
јединствених методологија и стандарда при изради статистичких података у БиХ.  
 
Према Закону о статистици Републике Српске, у оквиру послова из свог дјелокруга, поред 
Завода овлашћени 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 
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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 члановима 22. и 23. Закона о 
статистици Републике Српске. 
  
Завод остварује сарадњу и са административним изворима путем закључених споразума о 
међусобној сарадњи или на основу захтјева за добијање података, у складу са методологијом 
статистичких истраживања. 
 
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, коришћењу 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 с 
циљем 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. 

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.  
 
С циљем ефикаснијег спровођења статистичких истраживања у оквиру Завода основане су и 
подручне јединице изван сједишта Завода. Завод податке на терену прикупља од извјештајних 
јединица путем подручних јединица које су регионално распоређене у Републици Српској, а 
налазе се у Бањој Луци, Бијељини, Добоју, Источном Сарајеву, Фочи и Требињу и организоване 
су по територијалном принципу и то за више општина. 
 
Кадровска основа је један од најважнијих фактора који условљава концепцију Статистичког 
програма Републике Српске за период 2022–2025. година. 
 
 
SWOT анализа 
 
С циљем сагледавања снага и слабости, те вањских прилика и пријетњи са којима се суочава, 
Завод је сачинио SWOT анализу. Ова анализа даје преглед кључних фактора који утичу на рад 
Завода и послужиће као добар основ за доношење одлука које су стратешки важне у смислу 
усмјеравања и планирања будућег пословања. 
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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 спровођења 
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 
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 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 с циљем 
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 коришћење 
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, 
или доношење нових законских 
прописа 

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

 
 
 

IV ПРОГРАМСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 
 
У овом статистичком програму дате су програмске одреднице, мисија, визија и вриједности, 
приоритети развоја званичне статистике, циљеви статистике у периоду 2022–2025. година, 
активности, односно истраживања по статистичким областима, носиоци статистичке 
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активности, односно истраживања, даваоци података, као и преглед најважнијих очекиваних 
резултата/ индикатора. 
 
Остваривање циљева Статистичког програма Републике Српске за период 2018–2021. година 
 
Општи циљеви Статистичког програма Републике Српске за период 2018–2021. година, који је 
донесен 2017. године, били су: 
 

- стварање предуслова за даљи динамичан развој званичне статистике у Републици 
Српској и БиХ; 

- промовисање улоге и значаја званичне статистике у друштву, што ће иницирати њену 
ширу јавну употребу; 

- усмјеравање развоја званичне статистике (у складу са ЕУ регулативама) у правцу 
хармонизовања стандарда, класификација, методологија и статистичке праксе са 
међународним стандардима;  

- повећање упоредивости статистике у Републици Српској и БиХ са статистикама других 
земаља и статистикама међународних организација; 

- стварање основа за добијање најзначајнијих статистичких показатеља. 
 
Наведени циљеви остваривани су спровођењем сљедећих стратешких циљева: 
  

1. Побољшање ефикасности статистике у Републици Српској и БиХ;   
2. Јачање повјерења у званичну статистику; 
3. Промовисање шире употребе статистичких података међу корисницима;  
4. Производња квалитетне и кориснику разумљиве статистике;  
5. Оптимизација процеса и задатака у статистичком производном процесу.  

 
Програм је непосредно спровођен од стране Завода, овлашћених произвођача званичне 
статистике и надлежних институција у Републици Српској. 
 
Спровођење Програма и наведених циљева обезбиједило се одређивањем истраживања и 
праћењем њиховог извршавања путем реализације очекиваних резултата у складу са 
годишњим плановима рада који су, за вријеме трајања Програма, реализовани у готово 
стопроцентном износу (у 2018. години реализовано је 99,21% планираних истраживања, у 
2019. години реализовано је 99,17% планираних истраживања, у 2020. години реализовано је 
97,93 планираних истраживања, уз напомену да у наведеним годинама нису реализована 
истраживања ваздушног и воденог саобраћаја због непостојања појава које су предмет 
посматрања). 
 
Мисија, визија и вриједности 
 
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 заштите 
животне средине и природних ресурса. 
Прикупљање, обрада, анализа и дисеминација статистичких података врши се на основу 
статистичких стандарда и савремене технологије, уз заштиту статистичке повјерљивости, 
оптимално коришћење 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 постигне усклађеност са 
међународним статистичким стандардима, европском статистиком и начелима Кодекса праксе 
европске статистике, поштујући фундаменталне вриједности, као што су стручност, 
независност, непристрасност итд.  
 
Визија се остварује помоћу четири важна принципа: ефикасности, иновативности, 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 с циљем побољшања квалитета статистике; 

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

4. Поузданост – значи да званична статистикa 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 спровођењу 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 

стручност 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 јача и сталним 

усавршавањем запослених.  

 

 

V ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 
 

При утврђивању приоритета производње статистике, полази се од достигнуте развијености 
статистике у Републици Српској, потребе за унапређењем статистичких активности, те њиховог 
усаглашавања са Европском статистиком. Према томе у периоду од 2022. до 2025. године 
приоритети Завода ће бити сљедећи: 
 
Институционално-законски оквир 
 
Завод је припремио Статистички програм Републике Српске за период 2022–2025. година на 
основу Закона о статистици Републике Српске, Закона о статистици БиХ, Статистичког програма 
БиХ за период 2021–2024. година, Стратегије развоја статистике у Републици Српској 2030, 
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Компендијума захтјева статистичке канцеларије Европске комисије 2021 (у даљем тексту: 
Компендијум), AGA препорука прилагођене опште процјене статистичког система БиХ, УН 
фундаменталних принципа званичне статистике, те Кодекса праксе европске статистике. 
 
У периоду који је обухваћен Програмом вјероватно ће доћи до измјене у законској регулативи 
у области статистике, прије свега Закона о статистици БиХ који треба да се упути у 
парламентарну процедуру, што би довело и до промјена Закона о статистици Републике 
Српске. Основни циљ такве активности треба да буде хармонизација статистичке легислативе у 
Републици Српској и БиХ са ЕУ легислативом, као и функционалне измјене Закона о статистици 
Републике Српске, а према препорукама експерата из процјене статистичког система БиХ датих 
у извјештају под називом – Adapted Global Assessment of National System of Bosnia and 
Herzegovina. С обзиром на обим промјена, могуће су измјене и допуне постојећих законских 
рјешења или доношење потпуно нових закона. Став Завода је да се о тексту закона на нивоу 
БиХ најприје усагласе статистичке институције. 
 
Завод континуирано хармонизује своје методологије са важећим међународним стандардима, 
што подразумијева: стандардне дефиниције (појмове, класификације и номенклатуре) и 
стандардне процедуре за израчунавање статистичких индикатора. Прихватањем постојеће 
статистичке праксе држава Европске уније постиже се поред терминолошког усаглашавања и 
методолошког уједначавања, јединствено коришћење стандардних класификација, као и 
поступака за добијање сложенијих статистичких индикатора, чиме се постиже 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.  
 
У складу са Кодексом праксе европске статистике, за ефикасно обављање статистичке 
дјелатности неопходно је да се испуне институционалне и организационе претпоставке за 
извршавање сложених задатака које остварују статистичке институције. У наредном периоду 
који обухвата овај Програм Завод треба ојачати и кадровски и информатички (одговарајућа ИТ 
опрема). Адекватни ресурси укључујући неопходна финансијска средства предуслов су за 
успјешну реализацију Статистичког програма и Плана рада и примјену промјена у 
методологијама и стандардима ЕУ и УН. 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.  
 
Сарадња са даваоцима и корисницима података и јачање повјерења у статистику Републике 
Српске  
 
Завод ће у остваривању Програма континуирано радити на унапређивању сарадње са 
даваоцима и корисницима података. Осим непосредним контактима и одговарајући на 
захтјеве корисника, Завод ће настојати да и коришћењем разних медија и модерних 
технологија унаприједи ову сарадњу, и додатно се отвори према корисницима. Завод планира 
да буде што више присутан у штампаним и електронским медијима, путем добро 
организованих конференција за штампу, унапређивањем изгледа и квалитета публикација, 
побољшањем и модернизацијом званичног сајта Завода, објављивањем података у PDF и 
EXCEL формату, организовањем званичних промоција издања Завода, популаризацијом 
статистике путем пригодних џепних публикација. Календар публиковања ће, као и до сада, и у 
наредном периоду бити доступан јавности. При свему томе, максимално ће се водити рачуна о 
поштовању једног од основних статистичких принципа, принципа повјерљивости и заштите 
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података, чиме Завод и даље гради максимално повјерење када су у питању даваоци 
података. Резултати званичне статистике јесу и морају бити доступни истовремено свим 
корисницима под једнаким условима. Такве активности Завода наставиће се и у наредном 
периоду. 
 
Међународна сарадња и европске интеграције 
 
Активности усклађивања статистике Републике Српске са стандардима ЕУ уједначавањем 
садашњих методологија и пракси са правним тековинама ЕУ се континуирано одвијају, 
највише у оквиру пројеката међународне сарадње. Циљ је ојачати институционалне 
капацитете домаће статистике и омогућити припрему за будуће чланство у ЕУ.  
 
У складу с тим, значај званичне Статистике у оквиру Поглавља 18, исказује се и у обавезама 
које се односе на будући процес приступања ЕУ, поготово што ће званични статистички подаци 
служити за остала преговарачка поглавља.  
 
Осим наведеног, веома је важна како сарадња са осталим одговорним домаћим 
произвођачима званичне статистике, тако и билатерална сарадња са другим националним 
статистичким институцијама, као и учешће у раду међународних тијела/форума/скупова ради 
оснаживања статистике Републике Српске. 
 
У периоду 2022–2025. година, очекује се наставак на започетим и новим пројектима у оквиру 
инструмента претприступне помоћи ЕУ БиХ (IPA национални/регионални пројекти), као и 
сарадња са УН агенцијама, SIDA-ом, OECD-ом и другим међународним институцијама, те и 
одређеним бројем ad hoc активности из области статистичке међународне сарадње. 



Преглед развојних и инвестиционих пројеката у периоду 2022–2025. године 
 

 
Секторска област 1. Републички завод за статистику 

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

Даља подршка реформи статистичког система у 
БиХ (IPA 2017)  
 
*пројекат из оквира инструмента 
претприступне помоћи ЕУ 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 спровођењу 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. 

ЕУ подршка за ефикасну јавну администрацију и 
услуге – за област статистика (IPA 2019 пакет) 
 
*из оквира инструмента претприступне помоћи 

ЕУ БиХ 

Општи циљ пројекта је даље усклађивање статистичке производње у БиХ са ЕУ 

стандардима и повећана употреба административних извора података.  

Пројектне активности обухватају: обуке статистичара, подршку у развијању одговарајућих 
процедура, смјерница, методологија, различите анализе, подршку у спровођењу пилот 
истраживања и изради нових индикатора, итд. 
 
Пројектне компоненте су: 
- пословне статистике (статистички пословни регистар, структурне пословне статистике, 
краткорочне статистике) 
- статистика рада: употреба административних извора за статистику рада. 
 
* Такође, у оквиру IPA 2019 пакета предвиђена је техничка помоћ за: 
- попис пољопривреде (прилагођено потребама у зависности од тога када ће бити 
спроведен попис: припремне активности или постпописне активности), 
- употребу административних извора у статистичкој производњи и даљи развој. 

2023–2025. 
 

 

ЕУ подршка за родну равноправност у БиХ 
(енгл. Gender Equality Facility – GEF) 
 

Сврха пројекта је подржати гендер институционалне механизме у БиХ у напорима да се 
задовоље међународни стандарди и правне тековине ЕУ у области родне 
равноправности. 

2020–2022. 



 

 

 

*пројекат из оквира инструмента 
претприступне помоћи ЕУ БиХ уз подршку и 
имплементацију од стране агенције UN Women 

 
Приступ подразумијева укључивање родне перспективе у приоритетна подручја и 
секторе од значајне друштвено-економске важности за жене, мушкарце и права жена.  
 
Завод је са друге двије статистичке институције у БиХ у пројекат укључен у дијелу 
активности које се директно односе на унапређење родно одговорне статистике.  
 
Главни корисници пројекта су: Агенција за равноправност полова БиХ, Гендер центар 
Републике Српске, Гендер центар ФБиХ. 
 
Пројектни партнери су: Дирекција за европске интеграције БиХ, Министарство за 
европске интеграције и међународну сарадњу РС, Уред Владе ФБиХ за европске 
интеграције. 

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

Општи циљ 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. 
 
Пројектне активности путем опште техничке помоћи омогућавају домаћим 
статистичарима учешће у радионицама, обукама, студијским посјетама, састанцима 
радних група EUROSTAT-а, 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 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.  

2021–2024. 
 

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 обезбиједило 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  
 

Општи циљ: Развијени статистички системи региона засновани на статистичким методима 
и пракси усклађеним са ЕУ стандардима. 
 

  
2019–2022. 



 

 

 

*програм финансира Шведска развојна 
агенција SIDA 
  
 

Пројектне активности обухватају: мисије, семинаре, обуке, анализе, подршку у развијању 
статистика, итд.  
 
Пројектне компоненте: 
– административни подаци и регистри, 
– статистичка методологија, 
– љетна школа. 

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

Споразум је закључен с циљем 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 стране и Међународна банка за обнову и 
развој, с друге стране. 

2020 – континуирано 

Реализација статистичког софтвера IST за 
управљање статистичким истраживањима  
 
*По основу закљученог споразума, у оквиру 
развијања сарадње између Завода и 
Републичког завода за статистику Србије 

Општи циљ: 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, 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. 

Континуирано 
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Управљање квалитетом, мјерење и реализација стандарда квалитета  

  
У реализацији статистичког пословног процеса и пружању корисницима висококвалитетних 
података и услуга, Завод поштује УН Основне принципе званичне статистике (енгл. United nations 
Fundamental Principles of Official Statistics) и Кодекс праксе европске статистике (енгл. European 
Statistics Code of Practice), с циљем потпуне усклађености са овим међународним и европским 
стандардима. Квалитет институционалног окружења, те статистичких процеса и производа 
развијаће се у складу са принципима квалитета који укључују професионалну независност, 
овлашћење за прикупљање података, адекватност ресурса, посвећеност квалитету, статистичку 
повјерљивост, непристраност и објективност, добру методологију и одговарајуће статистичке 
процедуре, умјерено оптерећење давалаца података, економичност, те релевантност, тачност и 
поузданост, правовременост и тачност објављивања, упоредивост, усклађеност, доступност и 
разумљивост. 
  
У сврху повећања ефикасности, те модернизације и праћења статистичких процеса, Завод ће 
радити на увођењу система за управљање квалитетом који ће се заснивати на препорученим 
међународним стандардима за документовање, праћење и оцјену квалитета процеса и 
производа.  
  
Извјештавање о квалитету статистичких активности и производа наставиће се и у наредном 
периоду, а према стандардима, препорукама и најбољим праксама Европског статистичког 
система.  
 
Приоритети по статистичким доменима 

 
У овом дијелу детаљно су наведене приоритетне активности чији је циљ унапређење садржаја 
података и хармонизација са ЕУ стандардима у доменима: Демографија и социјалне статистике, 
Економске статистике, Секторске статистике, Животна средина и мултидоменске статистике и 
Методологија прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе. 
 

 

Активност Резултат  

1 – ДЕМОГРАФИЈА И СОЦИЈАЛНЕ СТАТИСТИКЕ 

1.1. Становништво 

Припреме за Попис становништва, домаћинстава и 
станова.  

Припрема инструментаријума за спровођење 
пописа (дефинисан садржај, методолошка и 
организациона рјешења, успостављена сарадња са 
другим институцијама укљученим у процес, 
спровођење пробног пописа). 

Успостављање статистике међународних миграција 
и статистике азиланата, боравишних дозвола и 
илегалних миграција за ниво Републике Српске. 

Статистика о миграционим токовима становника 
Републике Српске произведена у складу са 
важећом ЕУ регулативом из ове области. 

Ажурирање базе података о стамбеним јединицама Формиран оквир за избор узорака за спровођење 
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и домаћинствима с циљем формирања Мастер 
оквира узорака. 

анкетних истраживања на бази домаћинстава. 

1.2. Рад и трошкови рада 

Спровођење анкетних истраживања из области 
статистике тржишта рада у редовној динамици.  

 

 

Објављени сви релевантни показатељи из анкетних 
истраживања. 

1.3. Образовање и стручна обука 

Побољшање садржаја података из области 
статистике образовања и израда нових индикатора. 

Унапријеђен садржај и произведени нови 
индикатори статистике образовања. 

1.4. Здравство 

Побољшање садржаја из области статистике 
здравства (финансијских и нефинансијских 
показатеља). 

Објављивање података о потрошњи у здравству по 
намјенама здравствене заштите, изворима 
финансирања, пружаоцима услуга, текућим 
издацима, који су у складу са Међународном 
класификацијом за здравствене рачуне. 

1.5. Доходак и потрошња 

Спровођење анкетних истраживања из области 
статистике животног стандарда и услова, као и 
статистику потрошње домаћинстава у редовној 
динамици.  

Објављени сви релевантни показатељи из анкетних 
истраживања. 

2 – ЕКОНОМСКЕ СТАТИСТИКЕ 

2.1. Макроекономске статистике 

Активности усмјерене на развој секторских рачуна. Годишњи секторски рачуни. 

Обрачун БДП за Републику Српску. Произведени индикатори за Републику Српску. 

2.2. Статистика владиних финансија  

Mетодолошкe припремe и имплементацијa 
статистике владиних финансија у складу са ESA 2010 
методологијом. 

Усвојене методолошке смјернице; Оспособљен 
кадар за примјену међународних стандарда у 
производњи Статистике владиних финансија; 
Успостављен систем за извјештавање. 

2.3. Пословне статистике 

Унапређење методологије израчунавања индекса 
производње у грађевинарству. 

Објављени индекси производње у грађевинарству 
у складу са препорученом методологијом. 

Производња краткорочних мјесечних индекса 
статистика услуга. 

Објављени мјесечни индекси промета услужних 
дјелатности (подручја H–N NACE Rev. 2) 

Производња годишњих показатеља Структурних 
пословних статистика за подручје К: Финансијске 
дјелатности и дјелатности осигурања, за 
вишегодишње и регионалне показатеље пословања. 

Произведени економски показатељи Структурних 
пословних статистика за подручје К: Финансијске 
дјелатности и дјелатности осигурања, за 
вишегодишње и регионалне показатеље 
пословања. 
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Израда индекса мјесечног промета предузећа која се 
баве трговином на велико и мало, поправком 
моторних возила и мотоцикала у сталним цијенама. 

Објављени мјесечни индекси промета у сталним 
цијенама (подручја G 45 и G 46 NACE Rev. 2). 

Израда индекса производње у услужним 
дјелатностима. 

Објављени мјесечни индекс производње у 
услужним дјелатностима (подручја H–N NACE Rev. 
2) 

Производња индекса произвођачких цијена услуга за 
нове услужне дјелатности. 

Објављени тромјесечни индекси произвођачких 
цијена услуга. 

Групе предузећа, профилисање и увођење 
статистичке јединице која одговара дефиницији 
предузећа које је поставила ЕУ. 

Усклађивање дефиниције предузећа са 
дефиницијом коју је поставила ЕУ – Пословне 
статистике се производе на основу статистичке 
јединице која одговара овој дефиницији 
предузећа. 

Имплементација оквирне регулативе за интеграцију 
пословних статистика – FRIBS у дијелу који се односи 
на краткорочне пословне статистике. 

 

Хармонизована производња краткорочних 
пословних статистика (обухват, статистичка 
јединица, периодика и објава краткорочних 
пословних индикатора) у складу са захтјевима 
FRIBS регулативе. 

2.4. Међународна трговина и биланс плаћања 

Унапређење компилације текућег рачуна платног 
биланса у области статистике услуга, примарног и 
секундарног дохотка. 

Компилирана статистика платног биланса 
хармонизована са ЕУ стандардима и захтјевима 
EUROSTAT-а. 

2.5. Цијене 

Израда Хармонизованог индекса потрошачких 
цијена (HICP) у складу са ЕУ захтјевима. 

Објављен HICP у складу са ЕУ захтјевима. 

3 – СЕКТОРСКЕ СТАТИСТИКЕ 

3.1. Пољопривреда, шумарство, рибарство 

Спровођење Пописа пољопривреде у Републици 
Српској.  

Спроведен Попис пољопривреде. 

3.2. Енергија 

Спровођење Анкете о потрошњи енергије у 
домаћинствима.  

Спроведена Анкете о потрошњи енергије у 
домаћинствима. 

3.3. Саобраћај 

Даљи развој статистике саобраћаја у складу са 
захтјевима Оквирне стратегије за саобраћај БиХ и 
захтјевима EUROSTAT-а. 

Хармонизована статистика с циљем испуњавања 
ЕУ и међународних захтјева у овој области.  

3.4. Туризам 

Анкета о приватним и пословним путовањима.  Објављени резултати анкете.  
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3.5. Наука, технологија и иновације 

Унапређење статистике науке, технологије, 
иновација и информационо-комуникационих 
технологија у складу са циљевима Дигиталне агенде 
за Западни Балкан. 

Дефинисани подаци за праћење стања различитих 
сегмената дигиталне трансформације пословања и 
друштва. 

4 – ЖИВОТНА СРЕДИНА И МУЛТИДОМЕНСКЕ СТАТИСТИКЕ 

4.2. Регионалне и геопросторне статистичке информације 

Израда Класификације територијалних јединица за 
статистику, усклађена са NUTS. 

Израђена Класификација територијалних јединица 
за статистику и произведен сет регионалних 
индикатора. 

4.3. Индикатори одрживог развоја 

Производња статистике за циљеве одрживог развоја 
(SDG индикатори). 

Израђени показатељи за циљеве одрживог развоја 
и публиковање на сваке двије године.  

5 – МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА, ОБРАДЕ, ДИСЕМИНАЦИЈЕ И АНАЛИЗЕ  

5.1. Метаподаци и класификације 

Истражити и искористити потенцијал масовних 
података (Big Data) при производњи службене 
статистике.  

Увођење масовних података (Big Data) као 
секундарног извора за производњу статистичких 
података.  

Сарадња и партнерство с институцијама, органима и 
организацијама који подржавају регистре података и 
базе података коришћења административних извора 
у статистичке сврхе. 

Успостављени правни (споразуми) и технички 
услови за размјену података с власницима 
административних извора. 

Интегрисање података коришћених из примарних 
статистичких и секундарних административних 
извора (регистара) с фокусом на имплементацију 
метода повезивања ових података.  

Успјешна интеграција административних извора 
података у статистички процес. 

5.2. Статистичка повјерљивост и заштита од објављивања података 

Примјена савремених методолошких рјешења 
заштите података. 

Коришћење програмских пакета као помоћ у 
процјени потенцијалних ризика од 
идентификације (τ-Argus, μ-Argus). 

Унапређење ИТ сигурносне политике, заштита 
опреме и података Завода. 

Коришћење модерних ИТ сигурносних рјешења;  

Ажуриране ИТ сигурносне процедуре и упутства.  

УПРАВЉАЊЕ KВАЛИТЕТОМ, ЕВАЛУАЦИЈА, СТАТИСТИЧКА КООРДИНАЦИЈА 

Управљање укупним квалитетом, евалуација и статистичка координација 
Примјена модела и алата за управљање укупним 
квалитетом. 

Настављена имплементација CAF алата за 
управљање укупним квалитетом. 
Планиране и реализоване приоритетне активности 
побољшања.  

Спровођење Кодекса праксе европске статистике. Примјена метода за постизање пуне усклађености 
са принципима и индикаторима Кодекса праксе 
европске статистике. 

Израда стандардизованих извјештаја о квалитету за Структура извјештаја о квалитету усклађена са 
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статистичка истраживања. најновијим европским стандардима. 
Припремљени и објављени извјештаји о квалитету 
за сва статистичка истраживања. 

Праћење задовољства корисника.  Унапређен квалитет статистичких података и 
производа на основу сугестија и приједлога 
корисника.  

Праћење задовољства запослених. Унапређено радно окружење на основу сугестија и 
приједлога запослених. 

Примјена Општег модела статистичког пословног 
процеса (GSBPM) за документовање статистичких 
истраживања на стандардан и усклађен начин и 
побољшање ефикасности процеса. 

Настављено документовање статистичких 
истраживања примјеном GSBPM.  
Примјеном GSBPM осигуран оквир за процјену и 
побољшање квалитета процеса. 

ИТ подршка 

Унапређење ИТ рјешења за адекватну реализацију 
стратешких циљева и пуну покривеност доменских 
статистика, као и одговарајућу техничку помоћ у виду 
едукација, радних група, мисија и слично. 

Ефикаснија производња статистике, боља тачност 
и скраћење времена потребног за компилацију и 
дисеминацију статистике.  

Наставак развоја интернетских апликација за унос 
података и ширу употребу електронских образаца. 

Статистика модернизована у складу с 
међународним стандардима који осигуравају 
једнообразан статистички поступак; ријешени 
проблеми компатибилности података.  

Примјена иновативних метода прикупљања података 
у анкетама (CATI, CAPI, CAWI), као и коришћење 
лаптопа за прикупљање података (развој и 
имплементација апликација за мобилне уређаје). 

Повећање броја статистичких истраживања 
(анкета) која се прикупљају примјеном нових 
технолошких рјешења. 

Информисаност и дисеминација 

Обогаћивање веб-странице новим садржајима. 

Доступност статистичких података у приступачним 
облицима и форматима према потребама 
корисника (online базе података, интерактивни 
графикони, инфографике, географске мапе и сл.) и 
усклађивање са OGP (Open Government 
Partnership) акционим планом. 

Израда едукационих садржаја. 

Израда различитих едукационих алата у виду 
кратких филмова, брошура, презентација и 
инфографика, а с циљем подстицања развоја 
иновативних рјешења. 

Активна комуникација путем Twitter-а у складу са 
Стратегијом online комуникација. 

Пружене real time информације о објавама свим 
заинтересованим корисницима друштвених 
медија. 
Омогућавање транспарентне интерактивне 
комуникације приближавањем статистичких 
информација коришћењем алата (инфографике). 

Обука корисника с циљем бољег разумијевања 
статистике. 

Обука корисника одржана најмање два пута 
годишње. 

Ревизија и оптимизација процеса припреме 
одговора на упите за статистичке информације. 

Скраћено просјечно вријеме давања одговора на 
упит за статистичке податке. 
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VI ЦИЉЕВИ СТАТИСТИКЕ У ПЕРИОДУ 2022–2025. ГОДИНА 

 
При одређивању циљева и активности за постизање циљева поштовани су прописи из области 
статистике на нивоу Републике Српске, БиХ и ЕУ, добра пракса, као и захтјеви домаћих, европских 
и других међународних корисника у зависности од расположивих ресурса (финансијских и 
кадровских) који су на располагању Заводу. 

 

Општи циљеви 

 
Званична статистика Републике Српске је основни извор података о економској и друштвеној 
структури Републике Српске. Општи циљеви постојања и функционисања званичне статистике 
садржани су у сљедећем: 
 

1. Производња објективних статистичких података за све кориснике; 
2. Анализа статистичких података и њихово коришћење у процесима доношења одлука у 

условима тржишне економије; 
3. Стварање основа за коришћење статистичких података у научноистраживачком и стручном 

раду;  
4. Јачање повјерења у званичну статистику и повећавање броја корисника статистичких 

података.  
 

 

Стратешки циљеви  

 
Општи циљеви ће бити остварени спровођењем сљедећих стратешких циљева: 
 

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

2. Унапређење статистичког пословног процеса; 
3. Уређено институционално окружење. 

 
 
1. Званична статистика Републике Српске произведена у складу са потребама корисника и новим 
изазовима 
 
Сврха званичне статистике је да корисницима пружа објективне, поуздане и правовремене 

статистичке податке, које ће користити надлежни органи и појединци у доношењу одлука, како на 

нивоу Републике Српске, тако и на другим корисничким нивоима. У окружењу које се брзо 

мијења, нужно је да се и статистичка истраживања правовремено и ефикасно прилагођавају. 

 

Званична статистика у Републици Српској важна је и у међународним оквирима, јер омогућава 

поређење индикатора друштвеног и економског развоја Републике Српске са другим земљама.  
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Завод ће настојати да се, у периоду на који се Програм односи, изврши хармонизација 
статистичких истраживања и индикатора са потребама корисника и стандардима Европског 
статистичког система који су наведени у важећем Компендијуму. Према тренутно важећем 
Компендијуму 2021 статистичка истраживања су груписана у сљедеће домене: Демографија и 
социјалне статистике, Економске статистике, Секторске статистике, Животна средина и 
мултидоменске статистике и Методологија прикупљања података, обраде, дисеминације и 
анализе. 
 

 

Током програмског периода, потребно је да се флексибилно реагује на потребе корисника да 

добију тражене статистичке податке. Имајући у виду да се потребе корисника врло брзо мијењају, 

као и да тражња за подацима постаје све израженија, планира се успостављање сталног дијалога 

са корисницима података, с циљем бољег увида у садашње и будуће захтјеве корисника за 

подацима, као и потребе за статистичким услугама. Такође, са корисницима података развијаће се 

партнерски однос с циљем повећања правовремености, расположивости и доступности резултата 

званичне статистике. 

 

Пружањем квалитетних, хармонизованих и правовремених званичних статистичких података 

осигураће се расположивост непристрасних статистичких података за друштво и економију.  

 

Дисеминацијски производи и услуге ће бити ефикасније припремљени, што ће се постићи кроз 

додатне обуке запослених, рационалним коришћењем ресурса и ефикаснијим коришћењем 

информационих технологија.  

 

Прилагођавање резултата званичне статистике различитим групама корисника, захтијеваће развој 

различитог нивоа доступности података. Сходно томе, најшири приступ корисницима детаљним 

базама података биће омогућен даљим развојем динамичке веб-странице, што ће омогућити 

коришћење података на најдетаљнијем нивоу. Такође, биће развијени нови видови публиковања 

података који ће укључивати визуализације, анимације и на тај начин презентовати резултате 

званичне статистике на разумљив и једноставан начин. Резултати званичне статистике биће 

дистрибуисани путем електронских мрежа, мобилних апликација, видео записа, итд.  

 

Континуирано ће се вршити едукација корисника с циљем њиховог упознавања с радом и 

предузетим статистичким активностима. У вези с тим, дјеловаће се у правцу формирања Одбора 

корисника у чијем саставу би требало да буду представници из свих група корисника. Указује се и 

потреба обуке за представнике медија с циљем да се вијести у вези са социоекономским стањем 

и промјенама презентују објективно и тачно.  

 

У претходном периоду, званична статистика се заснивала искључиво на традиционалним 

изворима података (прикупљање података на бази извјештавања, директно интервјуисање и 

административни извори). Међутим, савремени технолошки трендови многе аспекте живота 

исказали су кроз дигиталне податке и тиме отворили нове могућности у погледу развоја званичне 

статистике. Поменути извори могу бити комплементарни традиционалним изворима података с 
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циљем побољшања правовремености, доступности и осталих компоненти квалитета званичне 

статистике.  

 

Масовни подаци (Big Data) увешће се као извор података према потреби. Отворена питања у вези 

са приступом, дозвољеном употребом, сигурношћу информација, биће ријешена у уској сарадњи с 

власницима масовних података, доносиоцима одлука и с другим надлежним институцијама. У 

зависности од пословних потреба, развијаће се и имплементација иновативних информационих 

рјешења. Унаприједиће се методологије масовне обраде података и оквир квалитета.  

 

Поред коришћења нових извора података, посебна пажња биће посвећена даљем унапређењу 

извора података, који су у посједу органа државне управе и јавних предузећа, у производњи 

званичне статистике, како би се смањили трошкови производње резултата званичне статистике и 

оптерећеност пословних субјеката и грађана у достављању података путем традиционалних 

статистичких истраживања и анкетa. 

 

Циљеви који се желе постићи: 

 

Циљ 1.1. Унапређење статистика које приказују демографске и социјалне промјене; 

Циљ 1.2. Унапређење статистика које приказују промјене у економији; 

Циљ 1.3. Унапређење статистика у области пољопривреде, енергије, туризма, транспорта, 

науке, иновација и информационо-комуникационих технологија (секторске 

статистике); 

Циљ 1.4. Унапређење статистике животне средине, геопросторних статистика, производња и 

дисеминација индикатора одрживог развоја (животна средина и мултидоменске 

статистике); 

Циљ 1.5. Унапређење комуникације са корисницима и метода прикупљања података, обраде, 

дисеминације и анализе.  

 
2. Унапређење статистичког пословног процеса 
   

Спровођење стратешких циљева не може се одвојити од ефикасности организације у институцији, 

системског приступа задацима на нивоу институције и запослених, праћења процеса и брзине 

спровођења промјена.  

 

Завод ће се залагати за повећање ефикасности пословног процеса, а што током програмског 

периода подразумијева: иновативна рјешења, прилагођавање организационе структуре, јачање 

управљања, стандардизацију процеса производње статистичких података и побољшање 

ефикасности статистичке производње и дисеминације. 

 

Технолошки напредак и захтјеви корисника су се знатно промијенили, што се нужно одразило и на 

природу статистичких истраживања, тако да се поред високог квалитета резултата званичне 

статистике, постављају и нови изазови који произлазе из промјене приступа производњи званичне 

статистике и стварању вишедимензионалних база података. Коришћење нових извора података, 
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као и наставак рада на коришћењу административних извора података, захтијева развијање нових 

метода у прикупљању, обради, анализи података како би се гарантовао квалитет у складу са 

принципима Кодекса праксе званичне статистике. То подразумијева коришћење разноврсних 

техника у прикупљању података (CATI, CAPI, CAWI, итд.) као и нове инвестиције у ИТ систем за 

прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података. 

 

Начин прикупљања података треба да се прилагоди модерним информатичким могућностима, 

као и потребама и карактеристикама посматране популације. Електронско прикупљање података 

требало би бити главна метода за добијање података од пословних субјеката. Упитници и други 

инструменти за прикупљање података треба да буду јасни, тестирани и објављени прије почетка 

прикупљања података. 

 

Увођење савремених ИТ рјешења у свим фазама статистичког процеса у времену брзог 

информационог напретка, као и у условима глобализације, представља неопходност, како би се 

повећала брзина и квалитет у прикупљању података и искористили нови расположиви извори 

података. Стога је потребно вршити континуирану набавку најновијих лиценцираних софтверских 

пакета за обраду и складиштење података, као и друге опреме која је неопходна за 

осавремењавање постојећег статистичког процеса. 

 

Буџетска ограничења представљају додатни захтјев за већу исплативост у прикупљању и обради 

података, захтијевајући увођење оптималних метода прикупљања података, користећи модерна 

информационо-комуникациона рјешења гдје је то могуће.  

 

Треба да се развија флексибилна ИТ инфраструктура и технички стандарди ради једноставнијег и 

ефикаснијег прикупљања и обраде, објављивања и документовања резултата званичне 

статистике, према Генеричком моделу статистичког пословног процеса (GSBPM). Успостављањем 

овако дефинисаног ИТ система, унаприједиће се правовременост и релевантност званичне 

статистике, повећати ефикасност, смањити оптерећеност испитаника интеграцијом података из 

административних извора података и размјеном статистичких података између доменских 

статистика.  

 

Поступци ће бити подржани, транспарентним и у највећој могућој мјери аутоматизованим 

метаподацима. Користиће се усклађени појмови, класификације и дефиниције варијабли и 

модерна методолошка рјешења. Коришћењем најновије технологије и развојем иновативних ИТ 

рјешења, информационо-комуникациона инфраструктура и технологија омогућиће 

високофункционални информациони систем, који је способан за спровођење статистичког 

процеса. 

 

Развој интегрисаног ИТ система у наредном периоду захтијеваће и инвестиције у ИТ 

инфраструктуру, које се односе на прикупљање, обраду и дисеминацију података.  

 

Циљеви који се желе постићи: 
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Циљ 2.1.  Оптимизација статистичког пословног процеса; 

Циљ 2.2. Коришћење иновативних ИКТ инструмената за прикупљање примарних података; 

Циљ 2.3.  Развој и надоградња серверске и комуникационе инфраструктуре; 

Циљ 2.4.  Ефикасније управљање процесом дисеминације. 

  

3. Уређено институционално окружење 
 

Институционални оквир и окружење значајно утичу на ефикасност и углед статистичке институције 

која развија, производи и дисеминира поуздану статистику.  

 

У сврху успостављања ефикасног и рационалног система званичне статистике који ће бити у стању 

да одговори потребама корисника, неопходно је обезбиједити адекватан правни оквир. Измјена 

законодавства се поставља као императив с обзиром на потребу увођења нових мјера и 

инструмената за увођење једноставнијег нормативног рјешења организације и функционисања 

система званичне статистике кроз усклађивање с европским правним оквиром, уважавајући 

постојећу уставну структуру и организацију статистичког система у Републици Српској и БиХ. 

 

Развијањем повјерења у статистику Републике Српске треба да се побољша доступност и свијест о 

услугама које Завод нуди и ојача интеринституционална сарадња на унутрашњем и 

међународном нивоу. Запослени треба да активно учествују у побољшању статистичких 

активности, размјени најбољих пракси, продуктивним расправама, уз лични и професионални 

развој.  

 

У настојању да повећа друштвену одговорност статистичке институције, Завод ће креирати 

пријатељско окружење за запослене. Своје активности Завод ће усмјерити на развој нових знања 

и метода и на размјену добре праксе, укључивање у што више међународних активности за 

стицање искуства у међународној сарадњи, јачање капацитета тимског рада и пројектног рада, 

упознавање са изазовима мултикултурализма, проширивање погледа изван локалног окружења и 

стицање нових знања.  

 

Циљ статистике Републике Српске је подстицање развоја званичне статистике у правцу 

усклађивања методологија и стандарда с међународним стандардима. Континуирано ће се 

проводити усклађивање са захтјевима статистичког система ЕУ у погледу броја статистичких 

показатеља и примијењене методологије. 

 

Званична статистика и имплементација оперативних циљева ће се заснивати на начелима Кодекса 

праксе европске статистике, који ће бити уграђени у нови Закон о званичној статистици Републике 

Српске, а то су: професионална независност, координација и сарадња, мандат за прикупљање 

података, адекватност ресурса, посвећеност квалитету, повјерљивост статистичких података, 

непристрасност и објективност, добра методологија, одговарајуће статистичке процедуре, 

смањење оптерећености извјештајних јединица, ефикасност и економичност, релевантност, 

тачност и поузданост, правовременост и прецизност, усклађеност и упоредивост, као и доступност 

и јасност података.  
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Статистичка дјелатност заснива се на знању, тако да су кадрови кључни за постизање циљева 

наведених у овом Програму. Статистичари треба да буду ефикасни, креативни, флексибилни, 

спремни на проналажење рјешења, радећи у колегијалном духу и доприносећи раду и развоју 

званичне статистике.  

 

Што се тиче људских ресурса, посебна пажња ће бити усмјерена на пружање знања и вјештина 

потребних за рад у модерној статистичкој институцији, одговарајућој организацији рада и 

лидерству. Из ових разлога користиће се Општи модел генеричких активности за статистичке 

организације (GAMSO) који описује и дефинише активности које се одвијају у типичној 

организацији која производи званичну статистику. Овај модел проширује и допуњује GSBPM 

додавањем додатних активности потребних за подршку статистичке производње. Модел ће прије 

свега послужити као основа за планирање ресурса институције, као основа за мјерење трошкова 

израде званичне статистике на начин који се може упоредити између статистичких организација, 

као алат за помоћ у процјени спремности институције за спровођење различитих аспеката 

модернизације и као подршка систему управљања ризицима. 

 

Циљеви који се желе постићи: 

 

Циљ 3.1. Усклађивање званичне статистике са ЕУ правним оквиром; 
Циљ 3.2. Прилагођавање званичне статистике стандардима у области управљања квалитетом; 
Циљ 3.3. Прилагођавање званичне статистике стандардима у области заштите повјерљивих 

података; 
Циљ 3.4. Јачање институционалних ресурса; 
Циљ 3.5. Јачање међуинституционалних односа. 
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VII ПРОЦЈЕНА РИЗИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАТИСТИЧКОГ ПРОГРАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2022–2025. 

ГОДИНЕ 

 
Процјена изложености ризику је потребна како би се утврдили најзначајнији ризици који се могу очекивати у реализацији Статистичког 
програма, да би се ефикасно избјегли, отклонили или свели на најмању мјеру. Рангирање ризика је основа за одређивање приоритета и 
показује изложеност ризицима спровођења Програма. Надлежни органи за послове статистике у Републици Српској ће тежити 
превентивном и континуираном процесу контроле и отклањања могућег ризика, најприје кроз систем идентификације и степена 
озбиљности ризика.  

Ризик се сматра озбиљним, ако представља директну пријетњу успјешном остварењу циља или завршетку активности, ако ће 

проузроковати знатну штету интересним групама (запосленим, корисницима и донаторима – пројекти финансирани од стране ЕУ), ако 

ће за посљедицу имати повреду закона и других прописа, ако ће за посљедицу имати значајне финансијске губитке, ако се доводи у 

питање сигурност запослених, ако озбиљно утиче на углед статистичких институција и произвођача статистике. 

 
 

 

ОПИС РИЗИКА 
ВЈЕРОВАТНОЋА1) 

(м, с, в) 
УТИЦАј2) 
(н, у, в) 

АКТИВНОСТ 
(Одговор на ризик) 

С обзиром на потребу увођења нових мјера и 
инструмената усклађивања система званичне 
статистике кроз усклађивање с европским правним 
оквиром, постојећи законодавни оквир отежава 
ефикасан развој, производњу и дисеминацију 
званичне статистике. 

с в 
Доношење новог законодавног оквира 
(Закон о званичној статистици). 

Недостатак (финансијска ограничења) средстава за 
одређена анкетна истраживања може довести до 
неспровођења или кашњења у спровођењу 
активности. 

в в 
Комуникација с доносиоцима одлука 
(консултације о буџету) и правовремено 
планирање буџетских средстава. 

Неодговарајућа кадровска попуњеност и 
оспособљеност запослених за додијељене задатке, 
или непостојање организационих јединица за 
извршење активности које захтијевају ЕУ 

в в 

Информисање доносилаца одлука о 
недовољном броју запослених, учешће у 
радионицама и међународним обукама које 
ће доприносити унапређењу знања и 
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стандарди, што може довести до кашњења и/или 
се одразити на сам квалитет спроведених 
истраживања. 

вјештина запослених, активно праћење 
организационих и структурних промјена у 
земљама окружења, флексибилније 
прилагођавање захтјевима европских 
стандарда. 

Недостатак финансијских средстава за 
модернизацију информационо-комуникационе 
инфраструктуре и технологија, као и ослањање на 
застарјелу технологију узрокује застоје, отежани 
рад и немогућност обављања планираних 
задатака. 

в в 

Јасна надлежност, превентивно одржавање, 
осигурање резервне опреме, планирање 
обнављања ИТ инфраструктуре, обезбјеђење 
буџетских средстава, итд. 

Откривање повјерљивих статистичких података 
(микроподаци, агрегирани подаци или заштићени 
агрегати пред објављивање) може довести до 
губитка повјерења давалаца статистичких 
података, што за посљедицу може имати већи 
неодзив. 

м в 
Спровођење и прилагођавање сигурносних и 
политика заштите података, образовање 
запослених. 

Неизлажење у сусрет захтјевима и потребама 
корисника може довести до губитка повјерења у 
званичну статистику. 

м у 
Праћење потреба постојећих корисника, 
препознавање потенцијално нових 
корисника и њихових потреба. 

Немогућности примјењивања одређеног дијела 
стручних знања стечених на обукама и 
семинарима због неприлагођености напреднијим 
и развијенијим праксама и препорукама од 
европске статистике. 

с в 

Улагање додатних напора у проналажењу 
начина за примјену одређених стручних 
знања стечених на обукама и семинарима, те 
пракса и препорука европске статистике. 

Неадекватна сарадња између статистичких 
институција у спровођењу планираних 
статистичких активности може довести до 
кашњења и/или изостанка спровођења одређених 
статистичких истраживања/ активности. 

с в 

Досљедна примјена важећих законских и 
подзаконских прописа, споразума, те 
стратешких, програмских и планских 
докумената од стране статистичких 
институција. 

Неадекватна сарадња других институција при 
дефинисању потребних садржаја приликом 
припреме статистичких истраживања. 

с в 

Досљедна примјена важећих законских и 
подзаконских прописа, споразума, те 
стратешких, програмских и планских 
докумената од стране других институција. 
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Недовољан одзив извјештајних јединица и 
јединица посматрања у истраживањима може се 
одразити на квалитет резултата истраживања. 

с у 

Оптимизација процеса спровођења 
истраживања, увођење напреднијих 
статистичких методологија и релевантних 
информационих технологија, квалитетни 
улазни извори, разумно оптерећење 
давалаца података.  

Неодговарајућа кадровска попуњеност и 
оспособљеност запослених у сектору 
информационо-комуникационих технологија, што 
може довести до застоја у раду ИТ сервиса и 
израде неадекватних и неправовремених 
програмских рјешења. 

в в 

Информисање доносилаца одлука о 
недовољном броју запослених ИТ стручњака, 
те стручно обучавање које ће доприносити 
унапређењу знања и вјештина запослених у 
области ИТ-а. 

Флуктуација кадрова и одсуства по различитим 
основама могу довести до кашњења и/или се 
одразити на квалитет спроведених истраживања. с в 

Адекватно планирање потребних 
финансијских и кадровских ресурса 
приликом израде захтјева за буџетским 
средствима и додјељивање тражених 
ресурса. 

Финансијска ограничења у вези са набавком 
статистичких алата који би омогућили дизајнирање 
дисеминационе базе. 

с у 

Адекватно планирање потребних 
финансијских ресурса приликом израде 
захтјева за буџетским средствима и 
додјељивање тражених средстава. 

Недовољна стручност запослених може довести до 
неадекватне примјене стандардних алата 
приликом израде контролних, документацијских, 
публикацијских и осталих табела. 

с н Стручно оспособљавање запослених. 

Неадекватно управљање процесом прикупљања 
података може имати за посљедицу лош квалитет 
прикупљених података, што се одражава на 
поузданост резултата истраживања. 

с в 
Примјена процедура, упутстава и других 
докумената за поједине компоненте процеса 
прикупљања података. 

Неспровођење поступака обраде података може 
за посљедицу имати лош квалитет обрађених 
података, што се одражава на поузданост 
резултата истраживања. 

с в 
Примјена процедура, упутстава и других 
докумената за поједине компоненте процеса 
прикупљања података. 
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Неадекватно укључивање заинтересованих 
корисника и захтјева из ЕУ регулатива при 
утврђивању потреба за новим статистикама, за 
посљедицу може да има неиспуњење корисничких 
захтјева за одређеним статистичким 
истраживањем. 

с в 

Утврђивање потребе за одређеним 
статистичким истраживањем, провјеравање 
постојећих извора података, идентификација 
корисника, разматрање захтјева корисника, 
потписивање споразума о доступности нових 
извора података корисницима, анализа и 
тестирање новог модела који обухвата 
расположивост потребних ресурса, 
калкулација трошкова и сл. 

Повећање захтјева корисника у условима 
ограниченог буџетског финансирања може 
довести до неиспуњења ових захтјева, што за 
посљедицу може имати неиспуњење активности 
планираних овим Програмом. 

в в 

Адекватно планирање финансијских 
средстава приликом израде захтјева за 
буџетским средствима и додјељивање 
тражених средстава. 

 

1) Вјероватноћа: м - мала, с - средња, в - висока 

2) Утицај: н - низак, у - умјерен, в - висок 

 

За рангирање ризика кориштени су подаци добијани на основу свеобухватних анализа постојећег стања, дугогодишње праксе и 
искустава, службене документације, те спроведених разговора са запосленима на појединим рефератима.  
 
Ризици ниског интензитета не захтијевају посебно дјеловање, ризике средњег интензитета потребно је надзирати, док ризици високог 
интензитета захтијевају активно дјеловање у њиховом сузбијању и ограничавању. 
 
Вјероватноћа и утицај ризика смањују се избором одговарајућег одговора на ризик. Одлука зависи од важности ризика, толеранције и 
става институције према ризику.  
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VIII ТАБЕЛА КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ ИЗМЕЂУ СТАРЕ И САДАШЊЕ СТРУКТУРЕ ДОМЕНА И ПОДРУЧЈА 
 

Статистичке активности обухваћене Статистичким програмом распоређују се у домене и подручја, те представљају грубу дистрибуцију 
статистичког садржаја, који узимајући у обзир националне специфичности слиједи садржај Компендијума који генерално слиједи 
програм рада Европске комисије. 
 
Статистички програм Републике Српске за период 2018–2021. година пратио је Компендијум од 2016. године, док је овај Програм 
израђен према Компендијуму од 2021. године, због чега је дошло до значајне промјене у редослиједу, нумерисању и називу појединих 
домена и подручја.  
 
Имајући у виду наведено, а ради лакшег праћења континуитета у наведена два документа, Завод је сачинио табелу кореспонденције 
између старе и садашње структуре домена и подручја. 
 

 
Назив подручја и модула 

Статистички 
програм  

2022–2025 

Статистички 
програм  

2018–2021 
Демографија и социјалне статистике 1   

Становништво 1.1. 07.1.21; 07.1.22 

Рад и трошкови рада 1.2. 07.1.31; 07.1.32 

Образовање и стручна обука 1.3. 07.1.51 

Здравство 1.4.. 07.1.55 

Приходи и потрошња 1.5 07.1.42 

Социјална заштита 1.6.. 07.1.56 

Правосуђе и криминалитет 1.7 07.1.43 

Култура 1.8. 07.1.53 

Гендер и дискриминација 1.9.  

Економске статистике 2  

Макроекономске статистике 2.1. 04.1.12; 04.1.13; 
04.1.21 

Статистика владиних финансија 2.2. 02.1.11 
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Пословне статистике 2.3. 06.1.22; 06.1.24; 
06.1.31; 11.1.72 

Међународна трговина и биланс 2.4. 06.1.51 

Цијене 2.5. 04.1.51 

Секторске статистике 3  

Статистика пољопривреде, шумарства и рибарства 3.1. 06.1.31; 08.4.11; 
08.4.11; 08.4.41; 
08.4.11; 08.2.34; 
08.4.12 

Енергетска статистика 3.2. 08.3.51 

Саобраћај 3.3. 08.3.61 

Туризам 3.4. 06.1.32 

Наука, технологија и иновација 3.5. 06.1.61; 06.1.62; 
06.1.63 

Животна средина и мултидоменске статистике 4  

Животна средина 4.1. 05.1.21; 05.1.22 

Регионалне и геопросторне статистичке информације 4.2. 08.1.41; 08.1.42 

Методологија прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе 5  

Метаподаци и класификације 5.1.  

Статистичка повјерљивост и заштита од објављивања података 5.2. 16.3.54 

Управљање квалитетом, евалуација, статистичка координација   

Управљање укупним квалитетом, евалуација и статистичка координација   

Статистичке обуке   

ИТ подршка   

Информисаност и дисеминација   
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IX АКТИВНОСТИ ПО СТАТИСТИЧКИМ ДОМЕНИМА  
 

У овом поглављу наведен је општи преглед активности према појединим статистичким доменима и истакнути најважнији резултати по 
статистичким подручјима и областима.  

 
1. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 
 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ 
ПОДАТАКА 

ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / 
ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1 – ДЕМОГРАФИЈА И СОЦИЈАЛНЕ СТАТИСТИКЕ 
1.1. Становништво 

1.1.1. 
Демографија, 
миграције и 
пројекције 

 
РЗС 

- Матичари 
- Здравствене установе 
- ИЈЗ РС 
- МУЛС РС 
- основни судови 
- IDDEEA 

Подаци у области статистике природног кретања становништва о 
демографским и социоекономским карактеристикама рођених и умрлих лица; 
подаци о закљученим и разведеним браковима, те демографске и 
социоекономске карактеристике лица која закључују брак или се разводе. 
Подаци у области статистике миграција: 

-  – унутрашње миграције између општина Републике Српске, између Републике 
Српске и Федерације БиХ и између Републике Српске и Брчко Дистрикта; 

- – спољне миграције које се односе на податке о одсељенима у иностранство и 
досељенима из иностранства. 
 

1.1.2.  
Попис 
становништва, 
азил 

РЗС 
(у сарадњи са 
БХАС и ФЗС) 

- МБ БиХ (за азил) 

Припрема законске основе за попис становништва домаћинстава и станова у 
сарадњи са БХАС-ом и ФЗС-ом, те припрема методолошких и организационих 
рјешења за спровођење пописа становништва, односно припрема 
инструментаријума за теренско спровођење најкомплексније статистичке 
активности. 
Успостављена сарадња са надлежним органом за азил на нивоу БиХ, те у 
складу с тим обезбијеђено континуирано добијање неопходних података о 
азилу и дозволама боравка. 

1.2. Рад и трошкови рада 
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1.2.1. 
Запосленост и 
незапосленост 

РЗС 

- домаћинства 
- пословни субјекти 
- ЗЗЗ РС 
- ПУ РС 

 

Подаци о радно способном становништву, радној снази, запосленим, 
незапосленим и неактивним лицима према демографским, социоекономским 
и образовним карактеристикама прикупљени Анкетом о радној снази. 
Подаци о запосленима и платама запослених, евидентираним незапосленим 
лицима, потребама за запошљавањем, лицима која траже запослење, те 
предузетницима и запосленима код њих. 

1.2.2.  
Плате и трошкови 
рада 

РЗС - пословни субјекти 

Просјечне мјесечне исплаћене бруто плате и плате након опорезивања (нето 
плате) по запосленом, по подручјима дјелатности, индекси номиналних и 
реалних плата након опорезивања (нето плата).  
Припреме за израчунавање индекса трошкова рада и припреме за 
истраживање о структури зарада (анализа података у административним 
изворима, припрема методолошких докумената и процедура за израчун 
индикатора). 
Подаци о трошковима рада. 

1.3. Образовање и стручна обука 

1.3.1. 
Статистика 
образовања 

РЗС 

- јавне и приватне 
установе у области 
предшколског, 
основног, средњег и 
високог образовања 
- установе за дјецу са 
посебним потребама 
-ниже музичке школе 
-домови ученика и 
студентски домови 
-надлежна 
министарства за све 
нивое образовања 
-ЈЛС 

Подаци о јавним и приватним установама у предшколском, основном, 
средњем и високом образовању; демографски подаци и подаци о васпитању и 
образовању дјеце, ученика и студената; подаци о запосленом и ангажованом 
особљу у установама свих нивоа образовања. 
Додатне категорије постојећих варијабли и додатне варијабле потребне за 
испуњавање UOE-ова (UNESCO, OECD, EUROSTAT) упитника о образовању. 
Подаци о финансирању образовања. Развој модела прикупљања финансијских 
података о јавној и приватној потрошњи у образовању на републичком нивоу и 
извјештавање у статистици образовања које ће бити потпуно усклађено са UОЕ 
методологијом. 

1.3.2. Стручно 
образовање и 
цјеложивотно 
учење 

РЗС 
(у сарадњи са 
БХАС и ФЗС) 

- ЗОО РС 
- домаћинства 
 

Подаци о образовању у саобраћају, те основном и средњем образовању 
одраслих. 
У плану је спровођење Анкете о образовању одраслих с циљем добијања 
података о учешћу одраслих у систему образовања (формалном, неформалном 
и информалном учењу). 



 

 

34 

 

 

 

1.4. Здравство 
1.4.1. Јавно 
здравство 
 

РЗС  
 

- ФЗО РС  
- МЗСЗ РС 
- ИЈЗ РС 

Подаци о потрошњи за здравствену заштиту: Национални здравствени рачун 
(трошкови за здравство по функцијама заштите, пружаоцима здравствених 
услуга и изворима финансирања). 

1.5. Приходи и потрошња 

1.5.1. 
Анкета о 
потрошњи 
домаћинстава  

РЗС  
(у сарадњи са 
БХАС и ФЗС) 

- ПУ РС 
- изабрана 
домаћинства 

Подаци о висини и структури издатака за личну потрошњу приватних 
домаћинстава прикупљени Анкетом о потрошњи домаћинстава (АПД), односно 
о основним елементима личне потрошње и животног стандарда (услови 
становања, снабдjевеност трајним потрошним добрима и др), као и подаци о 
демографским, економским и социјалним карактеристикама домаћинстава. 

1.5.2.  
Приходи, 
социјална 
укљученост и 
услови живота 

РЗС 
(у сарадњи са 
БХАС и ФЗС) 

- ПУ РС 
- изабрана 
домаћинства 

Подаци о сиромаштву, приходима, условима становања, запослености, 
здравству, демографским карактеристикама, образовању и социјалној 
укључености. 

1.6. Социјална заштита 

1.6.1. 
Социјална заштита 
(ESSPROS) 

РЗС 

- МЗСЗ РС 
- МРБИЗ РС 
- ФЗО РС 
- ФДЗ РС 
- ЗЗЗ РС 
- ПУ РС 
- ЈЛС 

Квантитативни и квалитативни подаци о примицима и издацима у области 
социјалне заштите (систем ESSPROS). 
Подаци о нето накнадама у социјалној заштити. 

1.6.2. 
Статистика 
социјалне заштите 

РЗС 
- установе у области 
социјалне заштите 

Подаци о врстама установа и корисницима социјалне заштите, структура 
запослених, као и подаци о услугама, правима и мјерама социјалне заштите по 
основним категоријама корисника. 

1.7. Правосуђе и криминалитет 

1.7.1. Сигурност и 
криминалитет  

РЗС 

- тужилаштва РС 
- судови РС 
- МП РС 
- МУП РС 

 

Подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним лицима (пунољетни и 
малољетни учиниоци кривичних дјела) разврстани према: полу, старости, 
притвору, групама кривичних дјела, врсти одлуке, разлозима одлуке и 
изреченим кривичним санкцијама.  
Подаци о броју полицијског особља, подаци о убиству с намјером 
(евидентирана дјела и жртве), пријетње насиљем, сексуално насиље, пљачке и 
киднаповање (евидентирана дјела); о броју особа које су доведене у службени 
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контакт са полицијом и/или кривично-правним системом; евидентирана дјела 
и лица доведена у службени контакт са полицијом због убиства и убиства са 
предумишљајем; број процесуираних лица; број судског особља; капацитети 
затвора и затворског особља; број лица која бораве у затвору; број смртних 
исхода у затворима.  

1.8. Култура 

1.8.1. 
Култура и спорт 

РЗС 

- установе, предузећа, 
друштва и удружења 
грађана у области 
културе, умјетности и 
спорта 

Подаци о умјетничком стваралаштву и репродуктивном извођењу, медијима, 
кинематографији, архивима, музејима, галеријама, позориштима, 
фестивалима, културно-умјетничким друштвима, центрима за културу, 
библиотекама, кинотекама, оркестрима, хоровима и ансамблима, удружењима 
грађана из области културе и заводима за заштиту културног насљеђа. 

1.9. Гендер и дискриминација 

1.9.1. Статистика 
полова – гендер 
статистика 

РЗС  
(у сарадњи са 
БХАС и ФЗС) 

- 

Подаци из области статистике становништва, здравствене, социоекономске и 
образовне статистике, статистике криминалитета итд., приказани по полу. 
Подаци о родној равноправности приказани кроз шест домена: рад, знање, 
моћ, здравље, новац и вријеме.  

2 – ЕКОНОМСКЕ СТАТИСТИКЕ 

2.1. Макроекономске статистике 
2.1.3. Европски 
систем рачуна  

РЗС - 
Континуирани рад на примјени ESA 2010 методологије с циљем производње 
поузданих и упоредивих индикатора. 

2.1.4. Годишњи 
секторски рачуни 

РЗС - 
Производња годишњих нефинансијских рачуна по институционалним 
секторима. 

2.1.6. Тромјесечни 
и годишњи 
национални 
рачуни: главни 
агрегати 

РЗС 

- пословни субјекти  
- удружења  
- синдикалне 
организације 
- предузетници 
- АПИФ 
- МФ РС 
- банке и друге 
финансијске 
организације 
- друштва за осигурање 

Годишњи БДП за РС, у текућим цијенама; укупни и по становнику, у KM, EUR и 
USD.  
Годишњи БДП према производном и расходном приступу у цијенама 
претходне године, ланчано повезана серија података са референтном годином, 
стопе реалног раста. 
Годишњи БДП према доходовном приступу за РС, текуће цијене. 
Тромјесечни БДП према производном приступу за РС. 
Резултати истраживања о инвестицијама пословних субјеката.  
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2.1.7. Табеле 
понуде и употребе 
и инпут–аутпут 
табеле 

РЗС  
(у сарадњи са 
БХАС и ФЗС ) 

- 

Табеле понуде и употребе и инпут–аутпут табеле пружају детаљне 
информације о производњи, употреби и потрошњи добара и услуга на нивоу 
производа. Активности ће бити усмјерене на методолошку припрему за израду 
табела понуде и употребе и инпут–аутпут табела. 

2.2. Статистика владиних финансија  
2.2.5. Статистика 
владиних 
финансија –
методологија 

РЗС 
(у сарадњи са 

МФ РС) 
- МФ РС 

Усвојене методолошке смјернице; Оспосољен кадар за примјену 
међународних стандарда у производњи Статистике владиних финансија; 
Успостављен систем за извјештавање. 

2.3. Пословне статистике 

2.3.1. Производња 
структурних 
пословних 
статистика 

РЗС 
 

- АПИФ 
- изабрана предузећа 
 

Показатељи структурних пословних статистика (СПС) за предузећа и 
предузетнике за дјелатности индустрије, грађевинарства, трговине и услуга у 
складу с новом FRIBS. 
Прикупљени и анализирани подаци о промету по резидентности купаца и по 
врстама пословних услуга.  
Развој структурних пословних статистика за подручје К, према КД БиХ 2010. 
Развој вишегодишњих и регионалних структурних пословних статистика.  

2.3.2. PRODCOM – 
годишње 
статистике о 
индустријској 
производњи 

РЗС 
 

- индустријска 
предузећа и јединице 
у саставу 
неиндустријских 
предузећа које се баве 
индустријском 
производњом  

 

Ажурирана НИП БиХ/PRODCOM у складу са посљедњим измјенама важеће ЕУ 
PRODCOM листе; Дефинисан обухват и одабран узорак статистичких јединица 
за спровођење редовног годишњег ИНД-21 истраживања; Спроведено 
истраживање, прикупљени подаци о оствареној индустријској производњи и 
продаји за све индустријске приозводе који су дефинисани у НИП.  

2.3.3. Краткорочне 
пословне 
статистике 

РЗС 
 

- индустријска 
предузећа и јединице 
у саставу 
неиндустријских 
предузећа које се баве 
индустријском 
производњом  
- изабрана предузећа 
из области индустрије 

Показатељи краткорочних пословних статистика у складу с новом FRIBS из 
сљедећих подручја према КД БиХ 2010: индустрија (подручја B–D), 
грађевинарство (подручје F), трговина на велико и мало (подручје G), остале 
услуге (подручја H, I, J, L, М, N). 
Показатељи укључују податке из области индустрије о запосленима у 
индустрији и промету у индустрији, те индекс цијена произвођача 
индустријских производа на домаћем и страном тржишту, као и укупан индекс 
цијена произвођача индустријских производа, податке из области 
грађевинарства о издатим грађевинским дозволама, грађевинарству и 
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и рударства 
- пословни субјекти из 
области 
грађевинарства и 
грађевинске јединице 
у саставу 
неграђевинских 
пословних субјеката  
- извјештајне јединице 
које су задужене за 
издавање 
грађевинских дозвола 
- изабрана трговинска 
и друга предузећа која 
врше продају робе на 
мало 
- саобраћајна 
предузећа 
- узорком изабрана 
предузећа 

грађевинским радовима у иностранству, податке трговине на мало, 
дистрибутивне трговине, саобраћаја и складиштења, осталих услужних 
дјелатности, као и произвођачких цијена у услужним статистикама. 

2.3.4. 
Пословни регистри 
и статистичке 
јединице 

РЗС 

- АПИФ  
- ПУ РС (базе података 
и евиденције 
статистичких и других 
институција) 

Унапријеђен садржај и квалитет података СПР-а. 
Побољшан квалитет података о предузећима и предузетницима. 
Ревидиран петогодишњи план развоја СПР-а. 
Урађена ревизија процедура и побољшана усклађеност са прописима ЕУ. 
Успостављени стандарди квалитета СПР-а с циљем мјерења квалитета података 
у СПР-у.  
Унапријеђена ИТ апликација у складу са методолошким потребама.  
Уведена група предузећа у СПР као нова статистичка јединица.  
Развој пословне демографије уз сарадњу са структурним пословним 
статистикама. 

2.4. Међународна трговина и биланс плаћања 
2.4.2. 
Стране 
подружнице – FATS 

РЗС 
 

- ЦБ БиХ 
- изабрана предузећа 

Подаци статистике страних подружница које послују у Републици Српској – 
Inward FATS статистике. 
Резултати су произведени на основу података Структурних пословних 
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статистика, података ЦБ БиХ и СПР. 

2.4.5. 
Трговина робом са 
иностранством 

РЗС - УИО БиХ  

База података о спољнотрговинским робним трансакцијама РС. 
Произведени индекси јединичних вриједности увоза и извоза, индекси обима и 
индекси вриједности увоза и извоза на основу података о спољнотрговинским 
робним трансакцијама РС. 
База података о статистици робне размјене РС с иностранством према врсти 
валуте. 

2.5. Цијене   

2.5.1. 
Индекс 
потрошачких 
цијена/ HICP 

 РЗС 

- изабрана мјеста 
снимања (продавнице, 
зелена пијаца, 
занатске радње и 
предузећа која пружају 
услуге јавног 
карактера) 

Подаци о индексима потрошачких цијена (национални CPI) на нивоу РС. 
Мјесечни подаци о просјечним цијенама изабраних производа широке 
потрошње на нивоу РС.  
Унапређивање усаглашености методологије израчунавања националног CPI са 
ЕУ стандардима. 

2.5.3. 
Цијене у 
грађевинарству  

РЗС 
 

- пословни субјекти из 
области 
грађевинарства и 
грађевинске јединице 
у саставу 
неграђевинских 
пословних субјеката 

Тромјесечни индекси произвођачких цијена у станоградњи. 
Тромјесечни подаци о цијенама продатих завршених нових станова. 
Годишњи индекси произвођачких цијена у нискоградњи. 
 

3 – СЕКТОРСКЕ СТАТИСТИКЕ 

3.1. Пољопривреда, шумарство, рибарство 

3.1.1.  
Статистика 
шумарства  

РЗС 

- предузећа из области 
шумарства и јединице 
других предузећа која 
се баве производњом 
шумских сортимената 
и другим пословима из 
области шумарства  
- општински орган 
управе надлежан за 
послове шумарства 

Подаци о вриједности производње, продаје и стање залиха шумских 
сортимената, кретању цијена на тржишту дрвних сортимента, промјенама у 
површини државних и приватних шума, подизању и гајењу државних и 
приватних шума, искориштавању државних и приватних шума, обиму штета у 
државним и приватним шумама, саобраћајној инфраструктури, намјени и броју 
грађевинских објеката и употреби механизације, те о ловству. 
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- ловачка удружења 

3.1.2.  
Статистика 
пољопривреде 

РЗС 
 

- пословни субјекти и 
пословне јединице у 
њиховом саставу које 
се баве производњом 
биљних и сточарских 
производа 
- породична газдинства 
и газдинства правних 
лица и предузетника 
- кланице и службе 
надлежне за 
ветеринарско-
инспекцијску контролу  
- пословни субјекти и 
предузетници који 
имају инкубаторске 
станице 
- мљекаре 
- пословни субјекти и 
јединице у њиховом 
саставу које се баве 
откупом и продајом 
пољопривредних 
производа 
- пословни субјекти и 
јединице у њиховом 
саставу које пружају 
услуге коришћења 
продајног простора 
пијаце 
- пословни субјекти и 
јединице у њиховом 
саставу које се баве 
прометом средстава 

У области статистике биљне производње подаци о засијаним површинама у 
јесењој сјетви и површинама старог узгоја дјетелине и луцерке, засијаним 
површинама у прољећној сјетви, укупној и родној површини плантажних 
воћњака и винограда као и броју стабала екстензивних воћњака, те оствареним 
приносима раних и касних усјева, воћа и винограда. 
У области статистике сточарства, меса и јаја подаци о броју стоке, по појединим 
врстама и категоријама; клању стоке у кланицама и ван кланица (на фармама); 
производњи меса, јаја, вуне и меда, укључујући и прогнозу бруто домаће 
производње меса – по врстама стоке; активности инкубаторских станица и 
трговини пилићима.  
У области статистике млијека и млијечних производа подаци о производњи 
млијека по врстама, употреби на газдинствима, производњи млијечних 
производа, инпуту млијека за добијање млијечних производа, садржају 
протеина и масти у млијеку и млијечним производима, структури мљекара и 
откупних станица према откупљеној количини млијека и производњи 
појединих врста млијечних производа 
У области статистике структуре пољопривредних газдинстава подаци о 
површини коришћеног пољопривредног земљишта према категоријама 
коришћења, броју стоке по врстама и категоријама, радној снази и другим 
профитабилним активностима газдинства, подршци руралном развоју, 
употреби ђубрива, обради и одржавању земљишта. 
Успостављање функционалног „Статистичког регистра пољопривредних 
газдинстава“, као и коришћење административних извора за валидацију 
података прикупљених статистичким истраживањима и за производњу 
статистичких података. 
У области агромонетарних статистика подаци о откупу и продаји производа 
пољопривреде, шумарства и рибарства, продаји пољопривредних производа 
на зеленим пијацама од стране породичних пољопривредних газдинстава, 
цијенама репрезентативних пољопривредних производа, као и цијенама 
репрезентативних пољопривредних производа, као и цијенама средстава која 
се користе у пољопривредној производњи. 
Процјена о вриједности аутпута и инпута пољопривредне производње и 
осталих економских рачуна. 
Индекси физичког обима пољопривредне производње. 
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која се користе у 
пољопривредној 
производњи 
 

Подаци о цијенама пољопривредног земљишта. 
 

3.1.3. 
Статистика 
рибарства  

РЗС 
 

- пословни субјекти и 
јединице у њиховом 
саставу из области 
аквакултуре 

 

Подаци у области аквакултуре у складу са ЕУ класификацијом. 

3.2. Енергија   

 3.2.1. 
Енергетска 
статистика 

РЗС 
 

- ЕРС 
- предузећа која се 
баве производњом 
електричне и топлотне 
енергије, угља, 
деривата нафте 
(рафинерија нафте, 
уља), био-гаса 
- предузећа која се 
баве дистрибуцијом 
електричне енергије 
крајњим потрошачима, 
топлотне енергије, 
природног гаса  
- индустријска 
предузећа 
- предузећа која се 
баве трговином 
чврстим, течним и 
гасовитим горивима 
 

Индикатори за сваки поједини енергент предвиђен важећом Регулативом о 
енергетској статистици и унапређење квалитета и свеобухватности података 
коришћених за израчунавање појединачних енергетских биланса.  
Спровoђење Анкете о потрошњи енергије у домаћинствима и израда збирног 
енергетског биланса за Републику Српску. 

3.3. Саобраћај 
3.3.1. 
Статистика 

РЗС 
 

- МУП РС 
- предузећа 

Подаци о регистрованим друмским моторним и прикључним возилима, 
саобраћајним незгодама на путевима, друмском, градском и приградском 
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саобраћаја регистрована у овој 
дјелатности  
- ЈП „Путеви РС“ 
- ЈП „Аутопутеви РС“ 
- надлежни органи 
локалне управе  
- ГП БиХ 
- УИО БиХ 
- Жељезнице РС  
- предузећа 
регистрована у области 
превоза на 
унутрашњим воденим 
путевима 
- Аеродроми РС  
- Поште Српске 
 

превозу путника, друмском превозу робе, путевима и мостовима, путничком и 
теретном граничном промету, жељезничком саобраћају, превозу на 
унутрашњим воденим путевима, ваздушном саобраћају и аеродромским 
услугама, поштанским услугама. 

3.4. Туризам    

3.4.1. 
Статистика туризма 

РЗС 
 

- пословни субјекти и 
друге организације 
које пружају услуге 
смјештаја гостима 
- домаћинства и 
појединци 

 

Подаци у области статистике смјештаја о доласцима и ноћењу домаћих и 
страних туриста, смјештајним капацитетима, те стопа попуњености кревета.  
Подаци у области националног туризма (домаћи и емитивни туризам) о 
путовањима према појединим обиљежјима прикупљени Анкетом о приватним 
и пословним путовањима (AППП). 
 

3.5. Наука, технологија и иновације 

3.5.1. 
Статистика науке и 
технологије 

РЗС 

- привредни субјекти 
(предузећа) 
- високошколске 
установе, научни и 
истраживачко-развојни 
институти 
- државни сектор и 
непрофитне 

Подаци о јединицама које се баве истраживањем и развојем; запосленима и 
ангажованима на пословима истраживања и развоја; утрошеним средствима за 
истраживање и развој и резултатима истраживања и развоја; подаци о 
републичким буџетским средствима намијењеним за истраживање и развој. 
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организације  
удружења 
- сви републички 
органи (директни 
корисници 
републичког буџета) 

3.5.2. 
Статистика 
иновација 

РЗС 
(у сарадњи са 
БХАС и ФЗС) 

- изабрана предузећа 
 

Подаци о пословању и иновативним активностима предузећа у сладу са 
међународним стандардима садржаним у Осло приручнику за прикупљање и 
тумачење података о иновацијама. 

3.5.3. 
Статистика 
информационих и 
комуникационих 
технологија 

РЗС 
 

- предузећа 
регистрована у области 
телекомуникација 
- предузећа 
- домаћинства и 
појединци 

Подаци о телекомуникационим услугама. 
Подаци о употреби информационо-комуникационих технологија у 
предузећима за потребе пословних процеса и од стране домаћинстава и 
појединаца за потребе образовања, усавршавања и запошљавања, те употреби 
интернетских услуга, е-трговине и е-управе.  
Подаци о поштанском промету.  

4 – ЖИВОТНА СРЕДИНА И МУЛТИДОМЕНСКЕ СТАТИСТИКЕ 

4.1. Животна средина 

4.1.1. 
Монетарни рачуни 
животне средине 

РЗС 

- предузећа из 
подручја рударства, 
прерађивачке 
индустрије, 
производње и 
снабдијевања 
електричном 
енергијом, гасом, 
паром и климатизација 
и снабдијевања водом; 
канализација, 
управљање отпадом и 
дјелатности санације 
животне средине 
- релевантни 
статистички и 

Рачуни трошкова за заштиту животне средине (подаци о инвестицијама, 
издацима и накнадама за заштиту животне средине). 
Порези у области животне средине. 
Рачуни сектора еколошких добара и услуга (производне дјелатности које 
стварају еколошка добра и услуге). 
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административни 
извори (статистика 
националних рачуна, 
Министарство 
финансија и други) 
- пословни субјекти 
чија је дјелатност 
регистрована у 
методолошки 
релевантним 
подручјима 
дјелатности  

 

4.1.2. 
Физички рачуни 
животне средине 

РЗС  

- статистички и 
административни 
извори (статистика 
енергије, 
пољопривреде, 
индустрије, 
Републички 
хидрометеоролошки 
завод, ресорнo 
министарствo и др.)  

Рачуни емисија у ваздух (подаци о физичким токовима гасовитих материја или 
честица према економским дјелатностима пословних субјеката и домаћинстава 
на начин описан у Европском систему националних рачуна (ESA). 
Рачуни енергије (физички токови енергије). 

4.1.3. 
Статистика отпада 
и опасних материја 

РЗС 

- предузећа из области 
комуналне дјелатности 
прикупљања и 
управљања отпадом 
- пословни субјекти 
који се баве 
рециклажом/управља
њем отпадом 
- предузећа из 
подручја рударства, 
прерађивачке 
индустрије, 

Структурни подаци о отпаду према важећој методологији. 
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производње и 
снабдијевања 
електричном 
енергијом, гасом, 
паром и 
климатизација, 
грађевинарства и 
услужних дјелатности 

4.1.4. 
Статистика вода 

РЗС 

- предузећа из области 
комуналне дјелатности 
прикупљања, 
пречишћавања и 
снабдијевања водом, 
дјелатности 
управљања 
канализацијом  
- предузећа из 
подручја рударства, 
прерађивачке 
индустрије, 
производње и 
снабдијевања 
електричном 
енергијом, гасом, 
паром и климатизација 

Годишњи подаци статистике вода према важећој методологији. 
 

4.2. Регионалне и геопросторне статистичке информације 

4.2.3. 
GISCO  

РЗС 
(у сарадњи са 
БХАС и ФЗС) 

- 
Ативности на размјени и коришћењу геопросторних података, у сврху 
укључивања у EUROSTAT-ов географски информациони систем GISCO. 

4.2.5. 
Управљање NUTS 
класификацијом 

РЗС 
(у сарадњи са 

МУЛС, РУГИПП, 
научним 

институцијама) 

- 

Наставак aктивности које се односе на израду класификације територијалних 
јединица за статистику, усклађене са Класификацијом просторних јединица за 
статистику ЕУ (NUTS). С обзиром на то да се БиХ сматра NUTS 1, а ентитети 
(Република Српска и ФБиХ) и БД БиХ NUTS 2 нивоом, посебан нагласак ће бити 
стављен на дефинисање NUTS 3 нивоа унутар ентитета. Упоредо са овим 
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активностима дефинисаће се индикатори који се са становишта EUROSTAT-а 
сматрају „Регионалном статистиком“. 

4.3. Индикатори одрживог развоја 
4.3.1. 
ЕУ SDG 
индикатори- 
производња и 
дисеминација 

- - 
Приступ и праћење ЕУ спровођења УН-ове Агенде за одрживи развој 2030.  
Унапређење постојећих 28 ЕУ SDG индикатора. 

4.3.2. 
Индикатори 
одрживог развоја; 
производња и 
дисеминација 

РЗС - 
Унапређење и развој постојећих 60 индикатора Циљеви одрживог развоја 
(Sustainable Development Goals SDGs).  

5 – МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА, ОБРАДЕ, ДИСЕМИНАЦИЈЕ И АНАЛИЗЕ 

5.1. Метаподаци и класификације 

5.1.1. 
Статистички 
стандарди за 
податке и 
метаподатке 

БХАС 
(у сарадњи са 

ФЗС и РЗС) 
- 

Имплементирани иницијални циљеви и задаци наведени у документу 
Стратегија развоја метадата.  
Израђени извјештаји о квалитету статистичких истраживања. 
Извршена самопроцјена имплементације ЦоП-а у статистичким институцијама. 
Израђене смјернице стандарда квалитета статистичког пословног процеса. 

5.1.2. 
Класификације 

РЗС 
(у сарадњи са 

БХАС и 
ФЗС) 

- 

Класификација дјелатности – КД 2010 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. Праћење процеса ревизије ЕУ класификације NACE Rev. 2 с циљем 
припреме и усклађивања КДБиХ 2010 са међународним стандардима. 
Класификација производа по дјелатностима 2010 – КППД 2010 – Примјена 
КППД БиХ 2010 у процесу прикупљања података у одређеним статистичким 
активностима. Праћење званичних промјена ЕУ класификације производа 
(ЦПА) с циљем усклађивања Класификација производа по дјелатностима БиХ 
како би се обезбиједио континуитет упоредивости података са подацима на 
међународном нивоу. 
Класификација занимања 2008 – Примјена Класификације занимања која се 
базира на међународној ISCO 08 класификацији (International Standard 
Classification Ocupаtions). Континуирано анализирање занимања, сарадња 
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статистичких институција и корисника класификације с циљем идентификовања 
нових занимања и њиховог разврставања у одговарајуће групе занимања. 
Стандардна класификација образовања – Стандардна класификација 
образовања БиХ ćе се континуирано усклађивати са свим званичним 
промјенама ЕУ класификације образовања (ISCED) како би се обезбиједио 
континуитет упоредивости података са подацима на међународном нивоу. 
Класификација индивидуалне потрошње према намјени – COICOP – 
Класификација индивидуалне потрошње према намјени ćе се континуирано 
усклађивати са свим званичним промјенама ЕУ класификације (COICOP) како би 
се обезбиједио континуитет упоредивости података са подацима на 
међународном нивоу. 

5.1.3.  
Методолошка и 
софтверска 
подршка за 
спровођење 
истраживања 

РЗС - 

- Унапријеђена методологија статистичких активности. 
 

5.2. Статистичка повјерљивост и заштита од разоткривања података 
5.2.1. 
Координација 
статистичке 
повјерљивости и 
приступ 
микроподацима 

БХАС 
(у сарадњи са 

ФЗС и РЗС) 
- 

Имплементација одредаба Правилника о заштити статистичких података.  
Објава података у облику у којем је статистичка јединица адекватно заштићена 
и омогућавање приступа овим подацима истраживачким институцијама и 
истраживачима. 

УПРАВЉАЊЕ KВАЛИТЕТОМ, ЕВАЛУАЦИЈА И СТАТИСТИЧКА КООРДИНАЦИЈА 

Управљање квалитетом, евалуација и статистичка координација 
Управљање 
укупним 
квалитетом 

РЗС  - 
Реализоване приоритетне активности унапређења, према утврђеном плану 
побољшања. 

Имплементација 
Кодекса праксе ЕС 

РЗС  - 
Постигнут већи степен имплементације активности хармонизације са 
дефинисаним принципима и индикаторима Кодекса праксе европске 
статистике. 

Jачање сарадње с 
даваоцима 

РЗС  - 
Успостављена ближа сарадња са извјештајним јединицама и осталим 
даваоцима података. 
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података 

Jачање сарадње с 
корисницима 

РЗС  - 

Прикупљене и анализиране повратне информације од корисника о квалитету, 
разумљивости и доступности података. 
Пружају се кориснички оријентисани производи и услуге који у највећој могућој 
мјери задовољавају потребе и захтјеве корисника. 

Мјерење и 
унапређење 
квалитета 
података 

РЗС - 

Стандарди за извјештавање о квалитету и рачунање индикатора квалитета и 
учинка усклађени са новим европским стандардима. 
Редовно се израђују се и објављују извјештаји о квалитету статистичких 
истраживања који корисницима и другим произвођачима статистике пружају 
важне информације за исправно коришћење и тумачење резултата, 
информације о различитим компонентама квалитета статистичких података, 
као и аналитички увид у цјелокупан процес статистичког истраживања.  

Документовање и 
унапређење 
квалитета процеса 

РЗС   

Настављено документовање статистичких истраживања примјеном Општег 
модела статистичког пословног процеса (GSBPM) за документовање 
статистичких истраживања на стандардан и усклађен начин.  
Примјеном GSBPM осигуран оквир за процјену, побољшање и модернизацију 
процеса. 

Статистичке обуке 

Израда програма 
обуке 

РЗС - 

Израђени и имплементирани програми обуке за текућу годину из статистике 
(узорак, методологија и анализа, временске серије, методе инпутације, 
дисеминациони план и др.) и информатике (сигурносна политика, сигурносне 
процедуре, коришћење база података, обука за коришћење статистичких 
софтвера за израду и дизајн публикација и других софтвера), као и обуке у 
оквиру међународне сарадње. 

ИТ подршка 

Развој ИТ подршке РЗС - 

Стабилна, оперативна, функционална и сигурна информациона структура, 
документовани информациони процеси, омогућен даљи развој информационе, 
техничке и комуникационе структуре Завода.  
 

Информисаност и дисеминација 

Израда Плана и 
Календара 
публиковања 

РЗС - 

Урађени план и календар публиковања за текућу годину, план имплементације 
стратегије дисеминације, прикупљени и обрађени подаци о корисничким 
захтјевима. 
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Израда стандарда 
и упутстава за 
припрему 
података за 
дисеминацију 

РЗС - 

Стандардизоване публикације и саопштења; уједначеност у изгледу 
публикација. Урађена и усвојена упутства, правилници и стандарди. 
Сви производи објављени на веб-страници Завода. 
Вођење евиденција о кориснику, врсти захтјева, начину доставе захтјева, 
датуму пријема захтјева, опису података (врста и година), запослени који су 
радили на одговору, датум одговора, те начин одговора на захтјев. Постојање 
прегледних података доступних за анализе и процјене. 
 

Одржавање 
дисеминационе 
базе 

РЗС - 
Објављени подаци у дисеминационој бази, метаподаци, индикатори, 
класификације. 
 

Односи са 
јавношћу – рад са 
корисницима 

РЗС - 

Уређена област комуникације са јавношћу. Унапређење дисеминације и 
квалитетнији однос с корисницима. Повећано задовољство корисника и већа 
посјећеност веб-странице Завода. Постојање евиденције о објавама медија 
повезаним са Заводом. Мјерење учинка кроз квалитетну евиденцију упита. 
 

Комуникација 
путем друштвених 
медија 

РЗС - 

Пружање правовремених информација о објавама Завода свим 
заинтересованим корисницима друштвених медија. Могућност транспарентне 
интерактивне комуникације. Приближавање статистичких података свим 
корисницима коришћењем нових алата (инфографике). 
 

 
 

2. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1 – БЕЗБЈЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ  

1.1. Регистрована возила  

1.1.1. МУП РС МУП РС  Подаци о регистрованим возилима. 
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Прикупљање 
статистичких 
података у вези 
са регистрацијом 
возила 

1.2. Саобраћајне незгоде 

1.2.1. 

Прикупљање 
статистичких 
података у вези 
са саобраћајним 
незгодама 

МУП РС МУП РС 

Број и врста саобраћајних незгода. 

Број, врста и старосна структура настрадалих учесника у саобраћају. 

Број, врста и старосна структура учесника који су проузроковали саобраћајне 
незгоде. 

Преглед саобраћајних незгода према данима, часовима, узроцима, видовима, 
категоријама пута. 

Број возила која су учествовала у саобраћајним незгодама. 

2 – СТАТИСТИКА КРИМИНАЛИТЕТА 

2.1. Статистика криминалитета 

2.1.1. 

Класификација, 
евидентирање и 
приказивање 
статистичких 
података у складу 
са ЕУ 
стандардима 

МУП РС МУП РС Подаци о криминалитету у складу са регулативом EUROSTAT-a и UNODC-a. 

3 – НАРУШАВАЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА 

3.1. Статистика у области нарушавања јавног реда и мира 

3.1.1. 

Прикупљање и 
производња 
статистичких 
података у вези 
са нарушавањем 
јавног реда и 

МУП РС МУП РС 

Број нарушавања јавног реда и мира. 

Број прекршаја јавног реда и мира. 

Број извршилаца.  

Број малољетних извршилаца. 

Број нарушавања јавног реда и мира у већем обиму. 

Број извршилаца нарушавања јавног реда и мира у већем обиму. 
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мира 

4 – ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ 

4.1. Пожари и експлозије 

4.1.1. 
Прикупљање и 
производња 
статистичких 
података у вези 
са пожарима и 
експлозијама 

МУПР РС МУП РС 

Број пожара и експлозија у државној и приватној својини. 

Број настрадалих лица. 

Број извршених увиђаја ради утврђивања узрока. 
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3. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1. Пунољетни починиоци кривичних дјела  

1.1. Праћење 
пунољетних 
починиоца 
кривичних дјела 
(оптужених и 
осуђених) 

MП РС 
- надлежни судови 

- КПУ 

Подаци о оптуженим и осуђеним починиоцима кривичних дјела, према називу 
кривичних дјела, са евиденцијом по полу, старости учиниоца, времену 
проведеном у притвору и о врсти одлуке, те подаци о лицима на издржавању 
казне, по полу, врсти казнено-поправне установе и о висини изречене казне и 
времену проведеном у казнено-поправној установи. 

2. Малољетни починиоци кривичних дјела 

2.1. Праћење 
малољетних 
починилаца 
кривичних дјела 

MП РС 
- надлежни судови 

- КПУ 

Подаци о оптуженим и осуђеним малољетним починиоцима кривичних дјела 
према називу кривичног дјела са евиденцијом о полу, старости учиниоца, 
притвору и врсти одлуке, те податке о малољетним лицима на издржавању 
казне, васпитне мјере, о врсти и типу казнено-поправне установе, о полу и 
времену проведеном у казнено-поправној установи. 

3. Кривична дјела организованог и најтежих облика привредног криминала 

3.1. Праћење 
кривичних дјела 
организованог и 
најтежих облика 
привредног 
криминала 

MП РС 
- надлежни судови 

- КПУ 

Подаци о починиоцима наведених кривичних дјела према називу кривичних 
дјела, полу и старости учиниоца кривичног дјела, притвору и изреченој казни, те 
подаци о лицима на издржавању казне и времену проведеном у казнено-
поправној установи. 

4. Грађански спорови 

4.1. Праћење 
грађанских спорова 
по појединим 

MП РС - надлежни судови 
Подаци о покренутим и ријешеним грађанским споровима по појединим 
областима (привредни, грађански, радни, породични) обезбјеђују се кроз 
праћење грађанских спорова по појединим областима. 
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областима 

5. Прекршаји 

5.1. Праћење 
података о 
прекршајима 

MП РС 
- надлежни судови 

- КПУ 

Подаци о поднесеним захтјевима за покретање прекршајног поступка, назив 
овлашћеног органа који је поднио захтјев, прекршај који се окривљеном ставља 
на терет и изречена прекршајна санкција. 

6. Оставински и други ванпарнични предмети 

6.1. Праћење 
оставинских и других 
ванпарничних 
предмета 

MП РС - надлежни судови 
Подаци о примљеним предметима, о прекинутим предметима и упућивањем на 
парницу, о ријешеним и неријешеним предметима. 

7. Ванредни правни лијекови 

7.1. Праћење 
података о 
ванредним правним 
лијековима у 
кривичној и 
грађанскоправној 
области 

MП РС - надлежни судови 
Подаци о уложеним правним лијековима, ријешеним и неријешеним, по врсти 
уложеног ванредног правног лијека, подаци о окончаном поступку по уложеном 
ванредном правном лијеку. 

8. Управни спорови 

8.1. Праћење 
активности о 
управним споровима 

MП РС - надлежни судови 
Подаци о покренутим управним споровима, ријешеним и неријешеним, те 
подаци о захтјевима за ванредно преиспитивање одлуке у управним споровима. 

9. Управно-рачунски спорови 

9.1. Праћење 
активности о 
управно-рачунским 
споровима 

MП РС 

 
- надлежни судови 

Подаци о покренутим управно-рачунским споровима, ријешеним и 
неријешеним, те подаци о захтјевима за ванредно преиспитивање одлуке у 
управно-рачунским споровима. 

10. Стечај 

10.1. Праћење 
стечајних предмета 

MП РС - надлежни судови 
Подаци о броју стечајних поступака, по дјелатностима, стечајној маси, броју 
радника којима због стечаја престаје радни однос и дужини трајања стечајног 
поступка. 
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11. Ликвидација 

11.1. Праћење 
предмета 
ликвидације 

MП РС - надлежни судови 
Подаци о броју ликвидационих поступака по дјелатностима, ликвидационој 
маси, броју радника којима због ликвидације престаје радни однос и дужини 
трајања ликвидационог поступка. 

12. Регистрација пословних субјеката 

12.1. Праћење 
предмета 
регистрације 
пословних субјеката 

MП РС - надлежни судови 
Број новооснованих привредних друштава, престанак рада привредног друштва 
и по ком основу. 

 

4. МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

 
 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1 – ТРЖИШТЕ РАДА 

1.1. Запосленост 

1.1.1. Слободна 
радна мјеста  

 
МРБИЗ РС ЗЗЗ РС 

Подаци о броју слободних радних мјеста по дјелатностима и стручној спреми, 
број слободних радних мјеста за приправнике по стручној спреми, број лица 
која су засновала радни однос по полу, стручној спреми и дјелатности, број 
приправника који су засновали радни однос по стручној спреми.  
Подаци о броју понуђених радних мјеста за запошљавање грађана Републике 
Српске у иностранству према полу, стручној спреми и земљама.  

1.1.2. Запошљавање 
инвалида  

 
МРБИЗ РС ФПРЗИ РС 

Подаци о броју инвалида по полу, заснивању и престанку радног односа.  

 

1.1.3. Запошљавање 
у иностранству  

МРБИЗ РС ЗЗЗ РС 
Подаци о броју грађана Републике Српске који се запошљавају у иностранству 
по полу, стручној спреми и државама запослења, број грађана који су се вратили 
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са рада из иностранства по полу и стручној спреми и државама из којих су се 
вратили, број грађана који су се вратили и запослили у Републици Српској према 
стручној спреми.  

1.2. Незапосленост 

1.2.1. Незапосленост 
и новчане накнаде 
незапосленим 
лицима 

МРБИЗ РС ЗЗЗ РС 

Подаци о броју незапослених лица пријављених Заводу за запошљавање, по 
полу, степену стручне спреме, годинама живота, занимању, радном стажу, 
времену чекања на запослење, времену за које могу користити новчану 
накнаду, број незапослених лица који први пут траже запослење по полу и 
степену стручне спреме, број стручно оспособљених и преквалификованих 
незапослених лица, број случајева исплате новчане накнаде незапосленим 
лицима по полу и стручној спреми, износ укупно исплаћених средстава на име 
новчане накнаде.  

 
 

5. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

 
 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1. Метеорологија 

1.1. Праћење 
основних 
метеоролошких 
података 

РХМЗ РХМЗ 

Подаци о средњим мјесечним и годишњим температурама, облачности, 
релативној влази, инсолацији, броју дана са грмљавином, снијегом, маглом, 
мразом, кишом, те мјесечним сумама падавина у мрежи метеоролошких 
станица PXM3 Републике Српске.  

Агрометеоролошки подаци о температури земљишта са метеоролошких станица 
које врше таква мјерења: Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина и Соколац, те 
испаравања са слободне водене површине за Бању Луку. (Зависно од 
проширења мјерења појединих метеоролошких параметара на појединим 
станицама листа ће се допуњавати.) 
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2. Заштита ваздуха 

2.1. Праћење 
квалитета ваздуха у 
Републици Српској 

РХМЗ РХМЗ 

Успостављање базе података о квалитету ваздуха из републичке мреже, 
локалних мрежа за праћење квалитета ваздуха, као и подаци о квалитету 
ваздуха мјерене од оператера, те вођење инвентара емисија гасова са ефектом 
стаклене баште у Републици Српској. 

Подаци о концентрацијама SO2, NO, NO2,NOX, CO, O3, PM10 у мрежи станица за 
квалитет ваздуха у Републици Српској, подаци о емисији гасова са ефектом 
стаклене баште (CO2, NMVOC, CH4, NOX, N2O, CO, SO2), те подаци о одстрањеним 
количинама ових гасова путем понора. 

3. Хидрологија 

3.1. Праћење 
водостаја, протицаја 
и температуре воде 
на ријекама и 
хармонизација са ЕУ 
стандардима 

РХМЗ РХМЗ 

Подаци о минималним, средњим мјесечним и максималним вриједностима 
водостаја, протицаја и температуре на ријекама у Републици Српској. 

 

4. Сеизмологија 

4.1. Праћење 
сеизмичке 
активности на 
територији 
Републике Српске и 
допуњавање базе 
података 

РХМЗ РХМЗ 
Хипоцентрални параметри са магнитудом и интезитетом догођених јачих 
земљотреса (датум, вријеме, локација, магнитуда и интезитет). 
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6. ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1. Корисници пензија и висина пензије 

1.1. Корисници 
пензија и висина 
пензије 

ФПИО РС 
Матична евиденција 
корисника права и 

Фондове базе података 

Праћење броја корисника и висине пензија по врстама права; корисника пензија 
по полу и стажу; корисника пензија који су први пут остварили право на пензију, 
по врстама права, броју, износу пензије и стажу; корисника којима је престало 
право на пензију по броју и врстама права, износу пензије и броју година 
коришћења права на пензију као и висине просјечне пензије по врстама права. 

2. Пензијско и инвалидско осигурање – осигураници 

2.1. Осигураници ФПИО РС ПУ РС 
Праћење броја, као и пола и старости осигураника пензијског и инвалидског 
осигурања.  

3. Доприноси за ПИО и расходи пензијско-инвалидског осигурања 
3.1. Доприноси за 
ПИО; расходи 
пензијско-
инвалидског 
осигурања 

ФПИО РС 
МФ РС 

 (Ресор за Трезор) 
Праћење и евидентирање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање као 
и расхода према класификацији финансијских података.  

 
 
7. ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА  
 
 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1. Осигурана лица здравственог осигурања 
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1.1. Праћење броја 
осигураних лица 

ФЗО РС ФЗО РС 
Број осигураника и чланова породица, односно осигураних лица који су 
пријављени на здравствено осигурање (по основама осигурања). 

2. Коришћење права по основу здравственог осигурања  
2.1. Праћење 
привремене 
неспособности за 
рад 

ФЗО РС ФЗО РС 
Број случајева и број дана одсуствовања према узроку привремене 
неспособности – спријечености за рад. 

2.2. Праћење 
издатих лијекова 

ФЗО РС ФЗО РС Број рецепата за лијекове. 

3. Расходи здравственог осигурања 

3.1. Праћење 
расхода за 
здравствено 
осигурање 

ФЗО РС ФЗО РС 

Статистички индикатори су расходи фондова по економским категоријама 
(здравствена заштита, накнаде и помоћи и остали расходи). Национални 
здравствени рачун – трошкови за здравство по функцијама заштите, пружаоцима 
здравствених услуга и изворима финансирања. ESSPROS – квалитативни и 
квантитативни подаци о примицима, издацима и нето накнадама у социјалној 
заштити. 

 

8. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО  

 
 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1 – ЗДРАВЉЕ  

1.1. Заразне болести 

 

1.1.1. Планирање, 
организација, 
спровођење и 

ИЈЗ РС 

 
- здравствене установе 

Прикупљање и анализа епидемиолошких података о поремећајима здравља и 
факторима који на то утичу, а на основу пријава заразних болести, о чему се 
редовно извјештава кроз билтене и извјештаје о кретању заразних болести у 
Републици Српској према свим нивоима. Главни циљ ових активности је 
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евалуација 
заштите 
становништва од 
заразних болести и 
мјера за очување и 
унапређивање 
здравља 
становништва 

контрола, елиминација и ерадикација заразних болести према Програму мјера о 
заштити становништва од заразних болести. 

1.1.2. Надзор над 
заразним 
болестима 

ИЈЗ РС 

 
- здравствене установе 

Организација и спровођење епидемиолошких испитивања и контрола 
појединачних случајева заразних болести и епидемија, те активно и теренско 
испитивање код приоритетних заразних болести: дјечје парализе, тетануса, 
малих богиња, заушака, рубеоле, туберкулозе, гнојног запаљења мозга, уједа 
бијесне или на бјеснило сумњиве животиње, вирусних хеморагичних грозница, 
новонасталих заразних болести и других заразних болести од посебног 
епидемиолошког значаја.  
Наставак планирања и спровођења мјера за превенцију и контролу ширења 
обољења COVID 19.  
Континуиран надзор и контрола над интрахоспиталним инфекцијама. Према 
Протоколу за рад у ДПСТ (добровољно, повјерљиво савјетовање и тестирање) 
центрима ће се вршити добровољно и повјерљиво савјетовање и тестирање на 
ХИВ инфекцију.  
Припрема годишњег Плана и Програма имунизације против одређених заразних 
болести, као и стручно-методолошко упутство и инструкције за спровођење 
имунизације, спровођење имунизације против одређених заразних обољења, 
затим имунизација путника у међународном саобраћају.  
Наставак активности везано за планирање, спровођење и праћење имунизације 
против COVID 19 у Републици Српској. Континуирано праћење, контрола и 
евалуација процеса, обухвата и ефеката имунизације. 

1.2. Рад здравствених установа и морбидитет у здравственим установама 

1.2.1. Прикупљање 
здравствено-
статистичких 
података о раду 
здравствених 

ИЈЗ РС - здравствене установе 

Евиденција у здравственим установама води се уписивањем података у основну 
медицинску документацију, а извјештаји се достављају Институту за јавно 
здравство. Извјештаји су извор података за праћење здравственог стања 
становништва Републике Српске и, уз остале изворе, представљају основ за 
израду годишње публикације. Прикупљају се збирни извјештаји о 
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установа и 
морбидитету у 
здравствених 
установа 

организационој структури и кадровима у здравственим установама, те 
морбидитету у болничким и ванболничким здравственим установама (шифра 
према Међународној класификацији болести, МКБ 10). Индивидуални 
статистички обрасци су (стационарне здравствене установе): болесничко-
статистички листић, пријава порођаја и пријава побачаја.  
Прикупљају се, између осталог, сљедећи подаци: број здравствених радника, 
здравствених сарадника и административно-техничког особља према полу, 
старости, специјалности и службама, број мјеста и пунктова на којима се 
остварује здравствена заштита, број посјета код љекара и других здравствених 
радника, садржај превентивних посјета према популационим групама 
становништва, број обољелих у болничким и ванболничким здравственим 
установама према врсти болести и групи обољења, полу, старости и занимању 
пацијента, просјечна дужина лежања и просјечна заузетост постеља у 
стационарним здравственим установама. Такође, обезбјеђују се подаци о броју 
порођаја према старости породиље, занимању, брачном статусу, броју 
живорођене и мртворођене дјеце, тјелесној тежини и дужини новорођенчета, 
обољењима породиље и новорођенчета, узроку смрти, стању при испису, као и 
подаци о броју побачаја према врсти, компликацијама и исходу, старости жене и 
трајању трудноће.  

1.3. Здравствена исправност намирница, воде и предмета опште употребе 

1.3.1. Анализа 
здравствене 
исправности 
хране, воде и 
безбједност 
предмета опште 
употребе, као и 
цертификација и 
акредитација 
лабораторија 

ИЈЗ РС - 

Подаци о броју анализираних узорака, подаци о физичко-хемијским и 
микробиолошким и радиолошким карактеристикама површинске и подземне 
воде на мјестима водозахвата (сирове воде), воде за људску потрошњу, хране и 
предмета опште употребе. Захваљујући наведеним анализама могуће је вршити 
процјену ризика по здравље становништва који је повезан са конзумирањем или 
употребом предмета анализе. 
 

1.4. Животна средина 
1.4.1. Заштита 
животне средине 

 
ИЈЗ РС - 

Праћење стања радиоактивности у узорцима из животне средине, 
дозиметријска контрола извора јонизујућег зрачења који се користе у медицини, 
индустрији и осталим дјелатностима. Праћење заштите професионално 
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изложених лица, становништва и пацијената од штетних утицаја јонизујућих 
зрачења.  
Праћење изложености животне средине и опште популације изворима 
нејонизујућег зрачења.  
Давање мишљења на Претходне процјене утицаја на животну средину за 
различите пројекте. 

1.5. Незаразне болести 

1.5.1. Контрола 
незаразних 
болести 

ИЈЗ РС 

- Регистар за малигне 
неоплазме РС  

- Регистар за дијабетес 
РС 

Подаци о броју новообољелих од малигних неоплазми према врсти и групи 
болести, анатомској локализацији, хистолошком типу и клиничком стадијуму 
малигне неоплазме, старосној, полној структури обољелих и занимању, мјесту 
рођења и мјесту боравка, затим податке о броју новообољелих од дијабетес 
мелитуса према врсти болести, полу, старости, занимању, мјесту боравка, 
подаци о лијечењу, самоконтроли, висини, тежини, биохемијским параметрима 
и факторима ризика.  

1.6. Лијекови и опојне дроге 

1.6.1. Потрошња 
лијекова и опојних 
дрога  

ИЈЗ РС 

- апотекарске установе 

- Регистар лица 
лијечених због 
злоупотребе опојних 
дрога 

На основу важеће законске регулативе у Републици Српској, Закона о 
апотекарској дјелатности, Закона о евиденцијама и статистичким 
истраживањима у области здравствене заштите и Правилника о садржају и 
начину вођења извјештаја о промету и потрошњи лијекова, Институт израђује 
годишњи Извјештај о потрошњи и промету готових лијекова на територији 
Републике Српске, што планира и у наредном периоду, с циљем праћења 
рационалне потрошње лијекова. 
У Институту 2010. године установљен је Регистар лица лијечених због 
злоупотребе опојних дрога, чији се подаци користе за израду извјештаја о стању 
у области злоупотребе опојних дрога и извјештавање према Европском центру 
за мониторинг дрога и зависност о дрогама (EMCDDA). Регистар садржи 
информације о свим зависницима који су се укључили у лијечење од његовог 
почетка, на кумулативан начин. Подаци обухватају, између осталог, број 
лијечених зависника према полу и старости, занимању, примарном средству 
зависности, учесталости узимања примарног средства зависности, тестирању на 
Хепатитис (Б и Ц) и ХИВ/АИДС.  
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9. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО 
 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1. Банкарски сектор Републике Српске 

1.1. Основни 
подаци пословања 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- банке 

Основни подаци пословања банака обухватају праћење података за банкарски 
сектор о: броју банака и организационих дијелова банака, броју запослених, 
броју банкомата, тржишној концентрацији на банкарском тржишту Републике 
Српске мјерена Hirschmann-Herfindahlov indeksom (HHI) за активу банкарског 
сектора Републике Српске, тe укупној кредитној задужености грађана Републике 
Српске (кредити грађана банака Републике Српске и организационих дијелова 
банака са сједиштем у Федерацији БиХ). 

1.2. Биланс стања АБ РС 
- АБ РС 

- банке 

Биланс стања банака банкарског сектора којим се обезбјеђују подаци о: укупној 
билансној активи банкарског сектора, кредитима банкарског сектора по 
секторској структури (кредити привреди, кредити грађанима, кредити Влади и 
владиним институцијама и кредити осталих сектора – остало), билансном 
(укупном) капиталу банкарског сектора, депозитима банкарског сектора по 
секторској структури (депозит привреде, депозити грађана, депозити Владе и 
владиних институција и депозити осталих сектора – остало) и обавезе 
банкарског сектора по узетим кредитима. 

Агенција за банкарство је започела имплементацију новог оквира за 
финансијско извјештавање (FINREP) који је заснован на оквиру који се 
примјењује у ЕУ, а који је прописан прилогом V. Проведбене уредбе комисије 
(ЕУ) 2021/451 од 17. 12. 2020. године о утврђивању проведбених техничких 
стандарда за примјену Уредбе (ЕУ) бр. 575/2013 Европског парламента и вијећа 
у погледу надзорног извјештавања институција и стављању ван снаге 
Проведбене уредбе (ЕУ) бр. 680/2014. Банке ће од 31. 12. 2021. године почети да 
извјештавају Агенцију упоредо са важећим извјештајним оквиром и на новим 
обрасцима о активи, обавезама, капиталу, билансу успјеха и осталом укупном 
резултату (основни сет образаца), док ће се имплементација додатних образаца 
реализовати постепено у наредном периоду, при чему је потпуна 
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имплементација планирана најкасније до краја 2024. године.  

1.3. Гранска 
концентрација 
кредита 

 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- банке 

Гранска концентрација кредита банкарског сектора којом се обезбјеђују подаци 
о стању кредита правних лица разврстани према подручјима и области 
класификације дјелатности – КД БиХ 2010 и о стању кредита грађана према 
намјени финансирања за: општу потрошњу, стамбену изградњу и обављање 
дјелатности. Такође, обухваћен је и показатељ гранске концентрације кредита 
мјерен Hirschmann-Herfindahlov indeksom (HHI).  

1.4. Квалитет 
активе 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- банке 

Квалитет активе банкарског сектора обухвата показатеље изражене у 
процентима, који се односе на учешће неквалитетних кредита у укупним 
кредитима, учешће неквалитетних кредита грађана у укупним кредитима 
грађана, учешће неквалитетних кредита правних лица у укупним кредитима 
правних лица (кредити по обиму и структури су највећа и најризичнија ставка 
класификоване активе), те покривеност неквалитетних кредита исправкама 
вриједности за покриће очекиваних кредитних губитака. 

1.5. Власничка 
структура 
акционарског 
капитала 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- банке 

Власничка структура акционарског капитала банкарског сектора обухвата 
податке о вриједности државног капитала, приватног капитала (страни приватни 
капитал и домаћи приватни капитал) и задружног капитала. 

1.6. Стопа 
адекватности 
регулаторног 
капитала и стопа 
финансијске 
полуге 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- банке 

Стопа адекватности регулаторног капитала банкарског сектора као показатељ 
квалитета капитала банкарског сектора изражена у процентима, као однос 
регулаторног капитала банкарског сектора и укупног износа изложености 
банкарског сектора према ризицима и стопа финансијске полуге изражена у 
процентима, као однос основног капитала и мјере укупне изложености.  

 

1.7. 
Профитабилност 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- банке 

Профитабилност банкарског сектора обухвата податке о вриједности нето 
добити, нето каматног прихода и показатеље изражене у процентима и то: 
поврат на активу (ROA) као однос нето добити на годишњем нивоу и просјечне 
нето активе, поврат на капитал као однос нето добити на годишњем нивоу и 
просјечног укупног капитала (ROE) и однос оперативних трошкова и оперативних 
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прихода (CIR). 

1.8. Ликвидност 

 
АБ РС 

- АБ РС 

- банке 

Ликвидност банкарског сектора обухвата показатељ покрића ликвидности (LCR), 
као однос заштитног слоја ликвидности и укупних нето ликвидносних одлива 
током периода стреса у трајању од 30 календарских дана, те коефицијент нето 
стабилних извора финансирања (NSFR), као однос расположивог износа 
стабилног финансирања и потребног износа стабилног финансирања у 
уобичајеним и стресним условима.  

Напомена: подаци о LCR-у су доступни почев од 31. 12. 2020. године, а NSFR-у ће 
бити доступни од 31. 12. 2021. године. 

2. Микрокредитни сектор Републике Српске 

2.1. Основни 
подаци пословања 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- МКО 

Основни подаци пословања микрокредитног сектора Републике Српске 
обухватају праћење података микрокредитних друштва и микрокредитних 
фондација о: броју МКО, броју организационих дијелова МКО и броју 
запослених у МКО, те укупној кредитној задужености грађана Републике Српске 
(кредити грађана МКО Републике Српске и организационих дијелова МКО са 
сједиштем у Федерацији БиХ). 

2.2. Биланс стања АБ РС 
- АБ РС 

- МКО 

Биланс стања којим се обезбјеђују подаци о: укупној билансној активи MKO, 
укупним кредитима MKO по секторској структури (кредити привреди и кредити 
грађанима), билансном (укупном) капиталу MKO и обавезе MKO по узетим 
кредитима.  

2.3. Гранска 
концентрација 
кредита 

 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- МКО 

Гранска концентрација кредита микрокредитног сектора којом се обезбјеђују 
подаци о стању кредита правних лица разврстани према подручјима и области 
класификације дјелатности – КД БиХ 2010 и о стању кредита грађана према 
намјени финансирања за: обављање дјелатности, стамбену изградњу и остало.  

2.4. Квалитет 
кредитног 
портфолија 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- МКО 

Квалитет кредитног портфолија MKO исказан у проценту као однос 
неквалитетних кредита и укупних кредита МКО.  
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2.5. 
Профитабилност 

 

АБ РС 
- АБ РС 

- МКО 

Профитабилност MKO обухвата податке о нето вриједности финансијског 
резултата и вриједности нето каматног прихода. 

 

10. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 

СТАТИСТИЧКА 
АКТИВНОСТ 

ОДГОВОРНИ 
НОСИЛАЦ  

ДАВАЛАЦ ПОДАТАКА ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА / ИНДИКАТОРА 

1 2 3 4 

1. Вођење Статистике владиних финансија у складу са међународним стандардима 
1.1. Успостављање 
адекватних 
капацитета за 
вођење статистике 
владиних 
финансија у складу 
са међународним 
стандардима. 

РЗС 
(у сарадњи са 

МФ РС у процесу 
успостављања 

система 
извјештавања) 

МФ РС 

Уведен и примијењен међународни стандард у производњи статистике 
владиних финансија. 
Успостављен систем за извјештавање у складу са ЕУ захтјевима РЗС ће у сарадњи 
са Министарством радити на методолошким припремама за имплементацију 
ESA методологије у статистици јавних финансија. 

2. Периодични извјештај о трансакцијама 
2.1. Мјесечни 
извјештаји о 
трансакцијама за 
Републике 
разврстани по GFS 
кодовима 

МФ РС 

Главна књига трезора 
Републике и остали 
буџетски корисници 
чија се ГК налази изван 
ГКТ 

Преглед прихода расхода, примитака и издатака буџетских корисника (осим 
прихода и расхода обрачунског карактера) у извјештајном периоду разврстан 
према GFS кодовима).  
Извјештај је доступан на интернет страници Министарства на српском и 
енглеском језику. 

2.2. Квартални 
извјештаји 
разврстани по GFS 
кодовима за све 
нивое власти у 
Републици Српској 

МФ РС 

Главна књига трезора 
Републике и остали 
буџетски корисници, 
корисници буџета 
општина, градова и 
фондова 

Преглед буџетских и ванбуџетских прихода расхода, примитака и издатака 
буџетских корисника (осим прихода и расхода обрачунског карактера) у 
извјештајном периоду разврстан према GFS кодовима).  
Извјештај је доступан на интернет страници Министарства финансија на српском 
и енглеском језику. 
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3. Извјештаји о извршењу буџета 

3.1. Полугодишњи 
и годишњи 
консолидовани 
извјештаји о 
извршењу буџета 
Републике 

МФ РС 

Главна књига трезора 
Републике и остали 
буџетски корисници 
чија се ГК налази изван 
ГКТ 

Праћење извршења буџета РС, односно буџетских средстава и издатака које је 
НСРС одобрила Законом о извршењу буџета врши се тромјесечно, полугодишње 
и годишње. У извјештајима се дају паралелни прикази планираних и остварених 
прихода (без прихода обрачунског карактера), примитака за нефинансијску 
имовину, примитака од финансијске имовине и задуживања, осталих примитака, 
те планираних и извршених расхода (без расхода обрачунског карактера), 
издатака за нефинансијску имовину, издатака за финансијску имовину и отплату 
дугова, осталих издатака, подаци о задуживању РС и управљању дугом, подаци 
о датим гаранцијама, приказ коришћења средстава буџетске резерве, приказ 
почетног и завршног стања Јединствених рачуна Трезора и рачуна посебних 
намјена, као и остали подаци у складу са Законом о буџетском систему. 
Полугодишњи и годишњи консолидовани извјештаји о извршењу буџета 
Републике подносе се НСРС. Годишњи извјештај о извршењу буџета доступан је 
на интернет страници Министарства. 

4. Консолидовани финансијски извјештаји 

4.1. 
Консолидовани 
финансијски 
извјештаји 

МФ РС 

Главна књига трезора 
Републике и остали 
буџетски корисници и 
други контролисани 
ентитети који се налазе 
ван ГКТ 

Тромјесечни консолидовани финансијски извјештаја за кориснике буџета 
Републике (периодични извјештај о извршењу буџета и периодични извјештај о 
укупним приходима, расходима, примицима и издацима); годишњи 
консолидовани финансијски извјештаја за кориснике буџета Републике (биланс 
стања, биланс успјеха, биланс новчаних токова, извјештај о промјенама нето 
имовине, периодични извјештај о извршењу буџета, периодични извјештај о 
укупним приходима, расходима, примицима и издацима, функционална 
класификација расхода и нето издатака. 

4.2. Свеобухватни 
консолидовани 
финансијски 
извјештаји 

МФ РС 

Главна књига трезора 
Републике и остали 
буџетски корисници, 
корисници буџета 
општина, градова и 
фондова 

Тромјесечни свеобухватни консолидовани финансијски извјештаја за кориснике 
буџета Републике, општина, градова и фондове обавезног социјалног осигурања 
(периодични извјештај о извршењу буџета и периодични извјештај о укупним 
приходима, расходима, примицима и издацима); и годишњи свеобухватни 
консолидовани финансијски извјештаји за кориснике буџета Републике, 
општина, градова и фондове обавезног социјалног осигурања (биланс стања, 
биланс успјеха, периодични извјештај о извршењу буџета, периодични извјештај 
о укупним приходима, расходима, примицима и издацима, функционална 
класификација расхода и нето издатака). 

5. Бруто наплате прихода 
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5.1. Бруто наплата 
прихода (Б-2) 

МФ РС ПУ РС 
Мјесечно праћење прихода преко уплатних рачуна и обезбјеђивање података о 
бруто наплати прихода по врстама и података о расподјели прихода према 
корисницима. 

6. Пореске евиденције и регистри 
6.1. Праћење 
наплате јавних 
прихода, пореза, 
доприноса 
социјалног 
осигурања, такса и 
других јавних 
прихода 

МФ РС ПУ РС 
Достављени подаци о наплаћеним јавним приходима по врстама прихода и типу 
обвезника на годишњем нивоу. 

6.2. Одржавање и 
ажурирање 
Јединственог 
система за 
регистрацију, 
контролу и 
наплату доприноса 

МФ РС ПУ РС Ажуриран Јединствени систем за регистрацију, контролу и наплату доприноса. 

6.3. Одржавање и 
ажурирање 
Фискалног 
регистра 
непокретности 

МФ РС ПУ РС Ажуриран Фискални регистар непокретности. 

6.4. Обезбјеђење 
података о 
приходима и 
добити са 
пореских пријава 

МФ РС ПУ РС 
Достављени подаци о приходима и добити са пореских пријава на годишњем 
нивоу. 

7. Јединствени регистар финансијских извјештаја 
7.1. Вођење 
Јединственог 
регистра 
финансијских 

АПИФ 

Обвезници предаје 
финансијских 
извјештаја [правна 
лица и предузетници 

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији РС и Законом о јединственом 
регистру финансијских извјештаја РС успостављен је Јединствени регистaр 
финансијских извјештаја РС који се води код АПИФ-а, који даје централни извор 
информација о пословању и бонитету правних лица у Републици. 
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извјештаја 
Републике Српске 
 

који воде двојно 
књиговодство, те нивои 
власти у РС (Република 
и ЈЛС) и фондови 
обавезног социјалног 
осигурања, осим ФПИО 
РС] 

У условима тржишне привреде, истинитост и објективност финансијских 
извјештаја је основни услов за доношење ваљаних пословних одлука у домену 
управљачких функција, реалног сагледавања пословних могућности, али и 
ризика улагања. 
У том смислу подизање системске и функционалне оспособљености постојећег 
регистра финансијских извјештаја, до нивоа на којем сви потенцијални 
корисници (потенцијални инвеститори, банке, републички и органи јединица 
локалне самоуправе, статистика, привредне коморе, регулатори на 
финансијском тржишту и други заинтересовани корисници) могу на једноставан 
начин доћи до података о пословању, имовинском, приносном и финансијском 
положају правних лица и предузетника у Републици Српској који су им 
неопходни за доношење управљачких и других одлука, биће континуирана 
активност АПИФ-а и Министарства. 
Транспарентност финансијских извјештаја и објављивање података.  
Регуларан и правовремен приступ поузданим и упоредивим информацијама из 
фининансијских извјештаја. 
АПИФ је обавезан да податке из преузетих финансијских извјештаја обради и на 
својој интернет страници да обезбиједи могућност креирања збирних и 
појединачних анализа и извјештаја о имовинском, приносном и финансијском 
положају правних лица и предузетника за потребе републичких органа управе и 
органа јединице локалне самоуправе; да обезбиједи да основни подаци из 
преузетих финансијских извјештаја буду доступни јавности без накнаде, на 
званичној интернет страници АПИФ-а, уз обезбијеђен превод на енглески језик. 

8. Остали регистри 

8.1. Успостављање и вођење регистара из области рачуноводства и ревизије 

8.1.1. Вођење 
Регистра 
привредних 
друштава за 
ревизију  

МФ РС 
Привредна друштва за 
ревизију 

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији РС успостављен је Регистар 
привредних друштава за ревизију, који се води у Министарству финансија. 
У условима тржишне привреде, истинитост и објективност финансијских 
извјештаја је основни услов за доношење ваљаних пословних одлука у домену 
управљачких функција, реалног сагледавања пословних могућности, али и 
ризика улагања. Стога је ревизија финансијских извјештаја од изузетног значаја 
за акционаре, пословне партнере, запослене, купце, берзу, државу и ширу 
јавност. 
У том смислу пословима ревизије могу да се баве само привредна друштва или 
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пословне јединице привредних друштава за ревизију која су обухваћена 
успостављеним Регистром. 
Крајњи циљ је унапређење и развој рачуноводства и ревизије кроз 
континуирано повећање квалитета ревизије. 
Јавно доступан ажуриран Регистар. 
Министарство финансија, послије издате дозволе за рад друштву за ревизију, по 
службеној дужности спроводи поступак уписа друштва за ревизију у Регистар 
привредних друштава за ревизију. Води се у електронском облику, јаван је и 
доступан на интернет порталу Владе РС, на страници Министарства.  

8.1.2. Вођење 
Регистра 
овлашћених 
ревизора 
 

МФ РС Овлашћени ревизори 

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији РС успостављен је Регистар 
овлашћених ревизора, који се води у Министарству. 
У условима тржишне привреде, истинитост и објективност финансијских 
извјештаја је основни услов за доношење ваљаних пословних одлука у домену 
управљачких функција, реалног сагледавања пословних могућности, али и 
ризика улагања. Стога је ревизија финансијских извјештаја од изузетног значаја 
за акционаре, пословне партнере, запослене, купце, берзу, државу и ширу 
јавност. 
У том смислу пословима ревизије могу да се баве само овлашћени ревизори 
који су обухваћени успостављеним Регистром. 
Крајњи циљ је унапређење и развој рачуноводства и ревизије кроз 
континуирано повећање квалитета ревизије. 
Јавно доступан ажуриран Регистар. 
Министарство финансија послије издате дозволе за рад у звању овлашћеног 
ревизора (лиценце), по службеној дужности, спроводи поступак уписа 
овлашћеног ревизора, на основу поднесеног захтјева за издавање, односно 
обнављање лиценце и документације која се прилаже уз захтјев. 
Води се у електронском облику, јаван је и доступан на интернет порталу Владе 
РС, на страници Министарства. 

8.1.3. Вођење 
Регистра 
предузетника који 
пружају 
рачуноводствене 
услуге 

МФ РС 

- ПУ РС, 
- професионално 
удружење  
- АПИФ 

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији РС успостављен је Регистар 
предузетника који пружају рачуноводствене услуге, који се води у Министарству. 
Професионално вођење пословних књига и сачињавање финансијских 
извјештаја може бити повјерено само предузетницима који су обухваћени 
успостављеним Регистром. 
Крајњи циљ је унапређење и развој рачуноводства и финансијског извјештавања 
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 кроз континуирано повећање квалитета финансијских извјештаја. 
Јавно доступан ажуриран Регистар. 
Министарство по службеној дужности води Регистар предузетника који пружају 
рачуноводствене услуге, на основу преузетих података из регистара који се воде 
код Пореске управе, професионалног удружења и АПИФ-а. 
Води се у електронском облику, јаван је и доступан на интернет порталу Владе 
РС, на страници Министарства. 

8.1.4. Вођење 
Регистра 
привредних 
друштава која 
пружају 
рачуноводствене 
услуге 
 

МФ РС 

Привредна друштва 
која пружају 
рачуноводствене 
услуге 

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији РС, успостављен је Регистар 
привредних друштава која пружају рачуноводствене услуге, који се води у 
Министарству. 
Професионално вођење пословних књига и сачињавање финансијских 
извјештаја може бити повјерено само привредним друштвима или пословним 
јединицама који су обухваћени успостављеним Регистром. 
Крајњи циљ је унапређење и развој рачуноводства кроз континуирано повећање 
квалитета финансијских извјештаја. 
Јавно доступан ажуриран Регистар. 
Министарство води овај регистар на основу захтјева за упис привредног друштва 
у Регистар и одређене законски прописане документације. 
Води се у електронском облику, јаван је и доступан на интернет порталу Владе 
РС, на страници Министарства. 

8.2. Вођење и ажурирање Регистра буџетских корисника 

8.2.1. Вођење и 
ажурирање 
Регистра буџетских 
корисника  
 

МФ РС 
 
Надлежне институције 
и буџетски корисници 

 
Ажурирани подаци о корисницима буџета Републике, општина, градова и 
фондова. 
Прецизнији начин дефинисања критеријума и процедура за стицање статуса 
буџетског корисника, те шири обухват буџетских корисника. 
У складу са Законом о извршењу буџета РС Министарство води и ажурира 
Регистар буџетских корисника Републике, јединица локалне самоуправе и 
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фондова. 

8.3. Регистар јавних предузећа 

8.3.1. 
Успостављање и 
вођење Регистра 
јавних предузећа 

АПИФ 

Привредна друштва 
која обављају 
дјелатности од општег 
интереса у чијем 
основном капиталу 
Република Српска или 
ЈЛС имају директно или 
индиректно већинско 
власништво Ажурирани подаци о јавним предузећима у смислу праћења формирања нових или брисања угашених привредних друштава која обављају дјелатности од општег интереса учијем основном капиталу Република Српска или ЈЛС имају директно или индиректно већинско власништво. 

Ажурирани подаци о јавним предузећима у смислу праћења формирања нових 
или брисања угашених привредних друштава која обављају дјелатности од 
општег интереса у чијем основном капиталу РС или ЈЛС имају директно или 
индиректно већинско власништво. 
АПИФ успоставља и води Регистар јавних предузећа, на основу прописа којима 
се уређује област јавних предузећа у РС. 

8.4. Регистар о измирењу обавеза Републике Српске по основу старе девизне штедње 
8.4.1. Вођење 
регистра о 
измирењу обавеза 
Републике Српске 
по основу рачуна 
старе девизне 
штедње  

МФ РС АПИФ 

Измирење обавеза по основу старе девизне штедње путем готовинских исплата 
и емисије обвезница. 
Регистар представља електронску базу података о верификацији старе девизне 
штедње ради испуњења обавеза надлежног органа РС према грађанима, 
односно имаоцима рачуна старе девизне штедње. 

8.5. Успостављање и вођење регистара рачуна и сефова отворених у банкама 
8.5.1. Јединствени 
регистар рачуна 
пословних 
субјеката 
 
8.5.2. Јединствени 
регистар рачуна 
физичких лица 

АПИФ 

Банке са сједиштем у 
Републици Српској и 
организациони 
дијелови банака са 
сједиштем у ФБиХ који 
послују у Републици 
Српској 

Јединствени регистар рачуна пословних субјеката успостављен је 2004. године, а 
унапријеђен и надограђен 2012. године, а Јединствени регистар рачуна 
физичких лица, успостављен је 2019. године. 
Успостављање и вођење регистара рачуна отворених код банака са сједиштем у 
Републици Српској и организационих дијелова банака са сједиштем у ФБиХ који 
послују у РС уређено је Законом о унутрашњем платном промету, Законом о 
Jединственом регистру рачуна пословних субјеката и Законом о Агенцији за 
посредничке, информатиче и финансијске услуге. 
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Министарство користи податке из Регистра рачуна пословних субјеката за 
потребе рјешавања у управном поступку на основу поднесеног захтјева правног 
лица или предузетника. 
Подаци из Регистра рачуна физичких лица нису јавно доступни и на њих се 
примјењују прописи којима се уређује пословна тајна и заштита личних 
података. Законом је уређено којим лицима је омогућен приступ подацима и 
под којим условима, с обзиром на то да овај регистар садржи личне податке.  
Министарство, као обрађивач закона који уређују финансијски систем, сачинило 
је у октобру 2021. године Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о 
унутрашњем платном промету, с циљем да се, између осталог, створе законске 
претпоставке за успостављање регистара сефова пословних субјеката и физичких 
лица, а чије успостављање и вођење би било повјерено АПИФ-у. Постојећу 
инфраструктуру биће потребно надоградити и извршити њена одговарајућа 
прилагођавања, што може изискивати додатна финансијска средства, која се, 
према почетним процјенама, могу обезбиједити из властитих средстава АПИФ-а. 
Надоградња опреме и софтвера за развој и успостављање регистара сефова 
физичких лица и пословних субјеката огледа се у виду проширења меморије за 
сервер, меморије за похрањивање података, уређаја за комуникацију са другим 
мрежама, ангажовања додатне стручне помоћи у успостављању регистара и 
слично, а што ће захтијевати додатна средства, чија прелиминарна процјена је 
сачињена.  
Циљ успостављања ових регистара је унапређивањe платног промета и јачањe 
финансијске дисциплине. 

8.6. Обављање мјењачких послова од овлашћених мјењача 
8.6.1. Вођење 
регистра 
рјешавања у 
поступку издавања 
овлашћења за 
обављање 
мјењачких 
послова правним 
лицима и 
предузетницима, 

МФ РС 

Правно лице или 
предузетник, који 
податке доставља 

путем банке са којом 
има закључен уговор о 
обављању мјењачких 

послова 

У складу са Законом о девизном пословању и Одлуком о условима и начину 
обављања мјењачких послова, Министарство је надлежно за издавање 
овлашћења за обављање мјењачких послова. Мјењачке послове могу обављати 
овлашћене банке, банке, као и резиденти – друга правна лица и предузетници 
који имају закључен уговор са банком, овлашћење Министарства и регистровани 
су за обављање мјењачких послова. Мјењачке послове банка обавља у своје име 
и за свој рачун, а резиденти – друга правна лица и предузетници у своје име, а за 
рачун банке. Резиденти – друга правна лица и предузетници мјењачке послове 
обављају на основу уговора о обављању мјењачких послова закљученог са 
банком, на одређено вријеме до годину дана. Крајњи циљ издавања овлашћења 
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на основу захтјева 
поднесеног путем 
банке и 
достављене 
документације  
 

за обављање мјењачких послова је заштита физичких лица, као корисника 
финансијских услуга, те у коначници обезбјеђење заштите финансијског система 
у цјелини. Изводи из регистара који се објављују на интернет страници 
Министарства доприносе бољој информисаности физичких лица, као и правних 
лица, предузетника и банака о развијености обављања мјењачких послова од 
стране овлашћених мјењача. Министарство ће континуирано ажурирати 
објављене изводе из регистра овлашћених мјењача на кварталној основи. 
На интернет страници Министарства квартално се објављују изводи из регистра 
овлашћених мјењача (прегледи овлашћених мјењача – правних лица и 
овлашћених мјењача – предузетника), који садрже податке о пословном имену и 
сједишту овлашћеног мјењача, мјењачком мјесту овлашћеног мјењача и банци 
са којом овлашћени мјењач има закључен уговор о обављању мјењачких 
послова. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
ПРИЈЕДЛОГА СТАТИСТИЧКОГ ПРОГРАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

ЗА ПЕРИОД 2022–2025. ГОДИНA 
 
 

I УСТАВНИ ОСНОВ  
 
 Уставни основ за доношење овог Програма садржан је у Амандману XXXII на члан 68. 
Устава Републике Српске, тачка 9, према којој Република, између осталог, уређује и обезбјеђује 
прикупљање статистичких и других података од општег интереса. 
 Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
85/03) уређује се организација статистике у Републици Српској, њен дјелокруг рада, 
овлашћења, одговорности, као и друга питања значајна за производњу статистике. У складу са 
чланом 9. овог закона, Програм се доноси за период од четири године. 
 
II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА 
НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ  
 

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство, број: 22.03-020-3030/21 

од 22. октобра 2021. године, уставни основ за доношење овог програма садржан је у 
Амандману XXXII на члан 68. Устава Републике Српске, тачка 9, према којој Република, између 
осталог, уређује и обезбјеђује прикупљање статистичких и других података од општег интереса. 
 Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
85/03) уређује се организација статистике у Републици Српској, њен дјелокруг рада, 
овлашћења, одговорности, као и друга питања значајна за производњу статистике. У складу са 
чланом 9. овог закона, Програм се доноси за период од четири године. 

Предлагач је навео да доношење предметног програма има за циљ да осигура 
реализацију општих циљева постојања и функционисања званичне статистике Републике 
Српске, који су садржани у сљедећем: производња објективних статистичких података за све 
кориснике, анализа статистичких података и њихово коришћење у процесима доношења 
одлука у условима тржишне економије, стварање основа за коришћење статистичких података 
у научноистраживачком и стручном раду, те јачање повјерења у званичну статистику и 
повећавање броја корисника статистичких података.  

Сврха Програма је да осигура производњу конзистентних и упоредивих статистичких 
података, у складу са Компендијумом захтјева Статистичке канцеларије Европске комисије. 
Програм, између осталог, садржи анализу стања статистике Републике Српске, програмске 
одреднице и приоритетне задатке, те циљеве статистике у периоду 2022–2025. година, у којима 
су наведени општи циљеви статистике Републике Српске, као и стратешки циљеви развоја 
званичне статистике Републике Српске у складу са Стратегијом развоја статистике Републике 
Српске за период 2030. 

Републички секретаријат за законодавство је упутио одређене сугестије које су 
допринијеле прецизнијем садржинском одређењу документа, а које је предлагач прихватио. 
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Будући да постоји уставни основ за доношење овог програма, као и да је усаглашен са 
Одлуком о поступку планирања, праћења и извјештавања и реализацији усвојених стратегија и 
планова Владе Републике Српске и републичких органа управе („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 50/16 и 108/18), мишљење је да се Приједлог статистичког програма Републике 
Српске за период 2022–2025. година може упутити Влади Републике Српске на разматрање. 
 
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 

Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу, број: 
17.03-020-3035/21 од 18. октобра 2021. године, Након увида у прописе Европске уније и 
анализе Приједлога статистичког програма Републике Српске за период 2022–2025. године, 
утврђено је да је приликом израде програма обрађивач узео у обзир изворе EU acquis 
релевантне за предметну материју. Због тога у Изјави о усклађености стоји оцјена „Дјелимично 
усклађено“. 

Приједлог статистичког програма Републике Српске за период 2022–2025. године, 
садржи приоритете развоја званичне статистике, циљеве статистике, активности односно 
истраживања по статистичким областима, носиоце статистичке активности односно 
истраживања као и преглед најважнијих очекиваних резултата/ индикатора. Општи циљеви 
предвиђени Програмом укључују: 

- производњу објективних статистичких података за све кориснике; 
- анализу статистичких података и њихово коришћење у процесима доношења одлука у 

условима тржишне економије; 
- стварање основа за коришћење статистичких података у научноистраживачком и 

стручном раду;  
- јачање повјерења у званичну статистику и повећавање броја корисника статистичких 

података.  
Материју Програма, у дијелу примарних извора права ЕУ, у начелу уређује Уговор о 

функционисању Европске уније, Седми дио – Опште и завршне одредбе, члан 338. став 21. 
Секундарни извори права ЕУ на којима се темељи Статистички програм наведени су у Изјави о 
усклађености предметног акта са прописима ЕУ. 

Обрађивач је приликом израде Статистичког програма консултовао и остале изворе 
права ЕУ, као и међународне изворе права: 

 Компендијум статистичких захтјева – издање 20212, 

 Кодекс праксе европске статистике3, 

 Стратегија Европа 20304, 

 Адаптирана глобална процјена статистичког система у БиХ, Еуростат5, 

 Европски систем рачуна6, 

                                                      
1 Treaty on the Functioning of the European Union, Part seven, General and Final Provisions, Article 338(2) 
2 Statistical requirements compendium - edition 2021 
3 European Statistics Code of Practice 
4 Europe 2030 Strategy 
5 Adapted Global Assessment of National System of Bosnia and Herzegovina) Eurostat 
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 Приручник статистике владиних финансија 2014 (GFSM 2014) ММФ7. 
 
Доношење Статистичког програма Републике Српске за период 2022–2025. године, 

допринијеће испуњавању обавеза из члана 88. ССП8, које се односе на сарадњу уговорних 
страна у области статистике. 
 
IV ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЖЕЛЕ ПОСТИЋИ ПРОГРАМОМ  
 
 Доношење предметног Програма има за циљ да осигура реализацију општих циљева 
постојања и функционисања званичне статистике Републике Српске који су садржани у 
сљедећем: производња објективних статистичких података за све кориснике, анализа 
статистичких података и њихово коришћење у процесима доношења одлука у условима 
тржишне економије, стварање основа за коришћење статистичких података у 
научноистраживачком и стручном раду, те јачање повјерења у званичну статистику и 
повећавање броја корисника статистичких података.  
 
V РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА  
 
 Статистички програм Републике Српске за период 2022–2025. година доноси се на 
основу Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
85/03) и Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/21) и представља програмску оријентацију 
Републичког завода за статистику и овлаштених органа и организација за производњу 
статистичких података у овом периоду.  
Сврха Програма је да осигура производњу конзистентних и упоредивих статистичких података, 
у складу са Компендијумом захтјева Статистичке канцеларије Европске комисије. 
 Реализацијом статистичких активности утврђених Статистичким програмом Републике 
Српске обезбјеђује се и реализација статистике на нивоу БиХ, а упоредивост статистичких 
података обезбјеђује се јединственим методологијама и статистичким стандардима. 
 Програм реализује Републички завод за статистику, у сарадњи са Агенцијом за 
статистику БиХ, у складу са законом утврђеним надлежностима. Поред Републичког завода за 
статистику законски мандат за производњу статистике, у оквиру послова из свог дјелокруга, 
имају и Министарство финансија, Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, 
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Републички хидрометеоролошки завод, 
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Фонд здравственог осигурања, Јавна здравствена 
установа Институт за јавно здравство и Агенција за банкарство. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
6 European System of Accounts (ESA 2010) 
7 Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM 2014)) IMF 
8 Споразум o стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица и БиХ („Службени 
гласник БиХ – Међународни уговори“, број 10/08). 
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VI САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 
 Статистички програм Републике Српске за период 2022–2025. година садржи сљедеће: 
 I Увод – у коме је наведена сврха документа. 
 II Опис надлежности – у коме су наведене надлежности Завода и начин припреме 
Програма.  
 III Анализа стања статистике Републике Српске – у којој су описани статистички систем 
Републике Српске и БиХ и односи између статистичких институција, те SWOT анализа. 
 IV Програмске одреднице – којима се у раду руководи Завод и које обухватају 
остваривање циљева Статистичког програма Републике Српске за период 2018–2021. година, 
мисију, визију и вриједности статистике Републике Српске. 
 V Приоритетни задаци – у којима су наведени институционално-законски оквир, 
сарадња са даваоцима и корисницима података и јачање повјерења у статистику Републике 
Српске, међународна сарадња и европске интеграције са прегледом развојних и 
инвестиционих пројеката у периоду 2022–2025, управљање квалитетом, мјерење и реализација 
стандарда квалитета, те приоритети по статистичким доменима. 
 VI Циљеви статистике у периоду 2022–2025. година – у којима су наведени општи 
циљеви статистике Републике Српске, као и стратешки циљеви развоја званичне статистике 
Републике Српске у складу са Стратегијом развоја статистике Републике Српске за период 2030. 
При одређивању циљева и активности за њихово постизање поштовани су прописи из области 
статистике на нивоу Републике Српске и БиХ, ЕУ, добра пракса, као и захтјеви домаћих, 
европских и других међународних корисника у зависности од расположивих ресурса 
(финансијских и кадровских) који су на располагању Републичком заводу за статистику. 
 VII Процјена ризика реализације Статистичког програма Републике Српске за период 
2022–2025. година – у којем су наведени описи ризика, вјероватноћа, утицај и активност, као 
одговор на ризик. 
 VIII Табела кореспонденције између старе и садашње структуре домена и подручја – у 
којој су наведени домени и подручја из претходног и новог Статистичког програма, ради лакшег 
праћења континуитета између два наведена документа. 
 XI Активности по статистичким доменима – у којима су детаљно по статистичким 
доменима и подручјима наведене статистичке активности планиране за наредни 
четворогодишњи период, одговорни носиоци активности, даваоци података, као и преглед 
најважнијих очекиваних резултата/индикатора, и то за Републички завод за статистику, као и 
остале овлашћене произвођаче статистике: Министарство унутрашњих послова, Министарство 
правде, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Републички хидрометеоролошки 
завод, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Фонд здравственог осигурања, Институт за 
јавно здравство, Агенција за банкарство и Министарство финансија. 
 
VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 
 Средства за реализацију Статистичког програма Републике Српске за период 2022–2025. 
година планирају се годишњим буџетима Републике Српске, а у складу са расположивим 
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средствима у буџету Републике Српске, за сваку годину трајања Програма. Имајући у виду 
наведено, за реализацију Програма нису потребна додатна средства. 

 
 

 


