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А. Увод 
 
1. Надлежности Републичког завода за статистику Републике Српске 
 
Институционални положај Републичког завода за статистику (у даљем тексту: Завод) 
дефинисан је у члану 47. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 115/18 и 111/21), гдје је прописано да је Завод републичка управна 
организација у саставу Министарства финансија Републике Српске. Поменутим чланом 
одређено је да је Завод надлежни орган за послове статистике у Републици Српској. 
Званичну статистику Завод производи заједно са другим овлашћеним органима и 
организацијама, који су дефинисани Статистичким програмом Републике Српске.   
 
Општи циљеви постојања и функционисања званичне статистике садржани су у 
производњи објективне статистичке информације за све кориснике, анализи статистичких 
података и њиховом коришћењу у процесима доношења одлука у условима тржишне 
економије, стварању основа за коришћење статистичких података у научноистраживачке 
сврхе и стручном раду и јачању повјерења у званичну статистику, као и у повећању броја 
корисника статистичких података.  
 
Када је у питању законски основ за статистичку дјелатност, Закон о статистици Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) пружа правни оквир за 
организацију статистике. Поменутим законом одређено је да производња статистике, 
укључује све активности потребне за припрему, прикупљање, похрањивање, обраду, 
компилацију, анализу и дистрибуцију статистичких података. Завод врши производњу и 
достављање статистичких података на стручан и транспарентан начин.  
 
При производњи статистике Завод континуирано, у склопу активности статистичких 
институција у БиХ, хармонизује своје методологије са важећим међународним 
стандардима, што подразумијева: стандардне дефиниције (појмове, класификације и 
номенклатуре) и 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. 
 
2. Реализација планираних активности за 2021. годину по областима истраживања  
 
У овом дијелу Извјештаја о раду Завода за 2021. годину дат је свеобухватан преглед 
реализације стратешких циљева постављених Стратегијом развоја статистике Републике 
Српске 2030 (у даљем тексту: Стратегија развоја), као и преглед извршених активности по 
предметним областима из Статистичког програма Републике Српске за период 2018-2021. 
година (у даљем тексту: Статистички програм), Средњорочног плана рада Републичког 
завода за статистику за период 2021-2023. година (у даљем тексту: Средњорочни план) и 
Плана рада Републичког завода за статистику 2021. годину (у даљем тексту: План рада).   
 
Завод је извршавао планиране статистичке активности у областима демографије и 
социјалних статистика, економских статистика, секторских статистика, статистике  
животне средине и мултидоменских статистика, методологије прикупљања података, 
обраде, дисеминације и анализе, као и у области управљање квалитетом, евалуација и 
статистичка координација. 
 



 
 

Завод је од планираних 247 активности/истраживања реализовао 243 активности. У 
области демографских и социјалних статистика није реализована Анкета о приходима и 
условима живота (SILC), јер су статистичке институције у БиХ, крајем 2020. године, а након 
што је План рада за 2021. годину упућен у процедуру усвајања, донијеле одлуку да се 
средства намјењена за ову анкету преусмјере за наставак активности на реализацији 
Анкете о потрошњи домаћинстава (HBS). Наиме, статистичке институције у БиХ донијеле 
су ову одлуку, због значаја података који се прикупљају HBS анкетом, а на основу којих се 
производе индикатори у одређеним гранским статистикама, као и због чињенице да је 
провођење поменуте анкете током 2020. године било планирано на нивоу ЕУ, али су и 
земље ЕУ због ситуације са вирусом корона HBS анкету реализовале током 2021. године.  
 
У области секторских статистика нису реализоване три активности, од чега су двије 
активности у области саобраћаја (водени и ваздушни), које нису реализоване због тога што 
није било појава које су предмет посматрања. У области туризма није реализовано анкетно 
истраживање – потражна страна статистике туризма, због ситуације са вирусом корона, јер 
наведена анкета подразумијева рад на терену и контакт с домаћинствима.  
 
Треба имати у виду чињеницу да реализација статистичких активности представља 
сложен процес који обухвата утврђивање методолошких и организационих основа, израду 
и штампање инструментарија за реализацију активности (обрасци, упутства), обуку 
кадрова, прикупљање података од извјештајних јединица и одржавање контакта с њима, 
контролу података, припрему за обраду и обраду података и утврђивање резултата за 
Републику Српску. 
 
При утврђивању приоритета у производњи статистике, полазна основа је био достигнути 
степен развијености статистике у Републици Српској, потреба за унапређењем 
статистичких активности, те континуирано усаглашавање са Европском статистиком.  
 
У наставку дајемо преглед најзначајнијих активности које је Завод реализовао у току 2021. 
године: 
 

Демографске и социјалне статистике 
 
Континуирано се радило на унапређењу прикупљања и обраде података виталне 
статистике (статистика рођених, статистика умрлих и статистика закључених бракова), а 
у сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе. 
  
Током 2021. године, урађена је процјена становника (почетак, средина, крај године) за 
2020. годину за ниво Републике Српске и за ниво градова и општина по старосној и полној 
структури становништва. У 2021. години урађене су и скраћене (апроксимативне) таблице 
морталитета за 2020. годину.  
 
Почетком 2021. године формирана је Радна група за израду приједлога Закона о попису 
становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини. Завод је од Агенције током 
марта 2021. године добио Приједлог Закона о попису становништва, домаћинстава и 
станова у БиХ, како би се изјаснио и дао своје евентуалне коментаре на предложени текст. 
Завод је доставио коментаре на предложену верзију Приједлога Закона. Након тога, није 
било активности у вези са усаглашавањем предложеног текста. 
 
Настављена је реализација Анкете о радној снази као континуирано истраживање.  
 
Извршене су припреме и проведено је четворогодишње Истраживање о трошковима рада 
(ТР). Објављивање резултата је, према Плану, у 2022. години. 
 



 
 

Kонтинуирано се радило на унапређењу прикупљања и обраде података о Интегрисаном 
систему социјалне заштите у Републици Српској (ESSPROS). Oбјављени су коначни подаци 
за 2018. годину, a прикупљени су и објављени претходни подаци за 2019. годину. 
 
У оквиру пројекта „Унапређење статистике образовања на свим нивоима власти у БиХ“ 
ревидирани су обрасци сва три циклуса високог образовања и израђене су веб апликације 
за прикупљање података основног и средњег образовања и апликације за збирне 
извјештаје статистике високог образовања. У пројекту су учествовали представници 
UNESCO Регионалне канцеларије за науку и културу у Европи, Завода, као и представници 
Федералног завода за статистику и Агенције за статистику БиХ, те представници школа, 
надлежних министарстава и агенција из области образовања. 
 
У оквиру активности „Гендер и равноправност“, а посредством пројекта IPA 2017 MBP, 
статистичке институције у БиХ реализовале су Пилот истраживање о родно заснованом 
насиљу. Циљ истраживања био је тестирање упитника и метода рада, као и учесталост 
родно заснованог насиља на узорку анкетираних. Питања која су обухваћена у упитнику 
иду од основних података о испитаници, породичног насиља у адолесцентном периоду, 
сексуалног узнемиравања на послу до насиља од стране бившег или садашњег партнера и 
општег искуства са криминалом. 
 

Економске  статистике 
 
Континуирано се ради на методолошком унапређењу макроекономских индикатора на 
годишњем нивоу, а посебна пажња посвећена је правовременој компилацији бруто домаћег 
производа у тромјесечној периодици према ESA 2010 методологији.  
 
У оквиру пословних статистика, унапређење квалитета података и развијање модела 
Статистичког пословног регистра (СПР) је континуирано високи приоритет. Мјесечно 
ажурирање базе СПР-а на основу података добијених од АПИФ-а и Пореске управе, током 
2021. године одвијало се несметано у складу са договореним процедурама размјене 
података. Током 2021. године покренута је иницијатива за проширење сарадње са 
Пореском управом која би требала да се реализује кроз повећање броја администаративних 
база и варијабли које би се преузимале и користиле за побољшање квалитета података 
СПР-а, као и за побољшање квалитета производње одређених статистичких индикатора. 
 
Настављен је развој цијена услуга, као и даљи развој ИТ апликације за израчун индекса 
произвођачких цијена услуга (SPPI) и индекса произвођачких цијена у грађевинарству 
(CPPI).  
 

Секторске статистике 
 
Током 2021. године,  на основу података прикупљених у оквиру Годишњег истраживања 
пољопривредних газдинстава 2020, као и података из СПР-а, настављено је ажурирање 
Адресара породичних пољопривредних газдинстава који је базиран на резултатима 
Пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, те на подацима из СПР-
а и подацима из Регистра пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. На бази тог Адресара,  у 2021. години проведена су два анкетна 
истраживања: Годишње истраживање о засијаним површинама на крају прољећне сјетве и 
процјена приноса раних култура, које је реализовано први пут и Годишње истраживање 
пољопривредних газдинстава, које се у редовној динамици проводи већ пети пут.  У складу 
са Планом активности извршене су методолошке припреме, и по први пут је коришћен 
начин телефонског анкетирања породичних пољопривредних газдинстава. 
 



 
 

Такође, у подручју статистике пољопривреде, рибарства и шумарства проведене су све 
редовне активности и настављен рад на изради и методолошком унапређењу Економских 
рачуна и цијена за пољопривреду, а прикупљени су елементи за Економске рачуне за 
шумарство кроз форму редовног истраживања. 
 
У енергетској статистици проведено је пробно истраживање Мјесечни извјештај о нафти и 
дериватима нафте. 
 
Анкета о потражнoj страни статистике туризма домаћег становништва није реализована у 
2021. години, због цјелокупне ситуације са вируом корона, будући да анкета подразумијева 
непосредни рад на терену.  
 
У оквиру оквиру IPA 2017 MBP пилот пројекта 3.9 „Истраживање и развој и статистика о 
буџетским издвајањима за истраживање и развој“ активности су се односиле на 
унапређење методологије истраживања Истраживање и развој и Буџетска издвајања за 
истраживање и развој према међународним захтјевима садржаним у новој регулативи 
Европског парламента и Савјета који се односе на статистику науке, технологије и 
иновација, број 2152/2019 и 1197/2020, као и на побољшање квалитета прикупљених 
података. 
 

Животна средина и мултидоменске статистике 
 
У области Животна средина и мултидоменске статистике није било нових истраживања 
током 2021. године, али је свих 11 истраживања дефинисаних Планом рада за 2021. годину 
реализовано, а објављено је и 8 публикација.  
 

Методологија прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе 
 

У оквиру ове области, све активности су реализоване и углавном се одвијају континуирано. 
Током 2021. године настављене су активности на припреми мастер оквира узорка, који има 
за циљ ажурирање базе података о стамбеним јединицама и домаћинствима како би се 
формирао нови оквир узорка за истраживања на бази домаћинстава.  
 
 

Управљање квалитетом, евалуација и статистичка координација 
 
У оквиру активности систематског управљања квалитетом, Завод је наставио са 
активностима имплементације Заједничког оквира за процјену (Common Assessment 
Framework – CAF), а према Акционом плану за побољшање рада, 2019-2021. – 
имплементација CAF-а у Заводу. У току 2021. године, у оквиру поменутих активности 
урађено је сљедеће: израђене и усвојене Смјернице за оснивање радних група у Заводу, 
израђене и усвојене Смјернице за праћење и смањење оптерећења давалаца података, 
унапријеђене информације за кориснике о статистичкој повјерљивости података, 
унапријеђена разумљивост и доступност статистичких података увођењем секције 
„Најчешћа питања“ на интернет страници Завода, уведено „стандардно дневно вријеме 
објављивања“ публикација (у 11 часова) усвајањем новог Правилника о објављивању 
публикација у Заводу, успостављена процедура за редовно ажурирање онлајн базе 
података и одржано више интерних обука за запослене.   
 
Континуирано се ради на надоградњи и даљем развијању ИСТ платформе, у сарадњи са 
Заводом за статистику Србије. Током 2021. године, креирана су 22 нова десктоп 
апликативна рјешења за унос и обраду података са пратећим логичким контролама и 
излазним извјештајима из база података. У сарадњи са Заводом за статистику Србије 
настављен је развој CAPI система (Computer-assisted personal interviewing), модул за 



 
 

прикупљање/преузимање података и апликација за унос, те инсталацију неопходних 
софтвера за рад путем лаптопа на терену и просљеђивање прикупљених података 
директно/електронски у централну базу података. Веб портал за онлајн прикупљање 
података од извјештајних јединица се константно проширује и администрира. 
 
У области публикација, током 2021. године објављено је 456 саопштења и публикација, од 
којих су најзначајније „Статистички годишњак Републике Српске“, „Ово је Република 
Српска“, „Градови и општине Републике Српске“, „Индикатори одрживог развоја Републике 
Српске“ и „Жене и мушкарци у Републици Српској“. 



 
 

Б. Преглед реализације годишњих резултата и активности 
 

Секторска област 1. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 
Стратешки циљ 1: Званична статистика Републике Српске произведена у складу са потребама корисника и новим изазовима 

Допринос остварењу стратешког циља 
Постављени стратешки циљ је у 2021. години у највећој мјери реализован у планираном обиму. 
За мјере учинка под тачкама 1. и 2. дата су одговарајућа образложења.  

Мјере учинка за крајње 
резултате 

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење 

1. Објављени резултати 
статистичких истраживања (број) 

431 456 

До разлике у броју објава дошло је 
због тога што је током 2021. 
године објављено неколико 
исправљених саопштења, као и 
неколико саопштења која 
претходно нису била планирана.  

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

860 886 

У односу на 2020. годину број 
објава је у одређеној мјери 

порастао, у 2020. години је било 
811 објава, док је на крају 2021. 

године тај број 886, а број 
регистрованих пратилаца са 163 

порастао је на 168 
3. Производња квалитетне и 
корисницима разумљиве 
статистике (%) 

75% 75% - 

4. Усклађеност статистичких 
података са потребама корисника 
(%) 

77% 77% - 

Напомена: До промјене у мјерама учинка за крајње резултате у односу на Средњорочни план рада за период 2021-2023. година је дошло 
због усклађивања са новом Стратегијом развоја статистике Републике Српске 2030 
Оперативни циљ 1.1: Унапређење у области демографских и социјалних статистика 

Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у највећој мјери реализован у обиму 
предвиђеном Планом рада за 2021. годину. За мјере учинка под тачкама 1. и 2. дато је кратко 
образложење. 



 
 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење  

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

70 69 Планом рада за 2021. годину у 
области демографских и 
социјалних статистика 
планирано је провођење Анкете 
о приходима и условима живота 
(SILC). Крајем 2020. године, а 
након што је План рада за 2021. 
годину упућен у процедуру 
усвајања, статистичке 
институције у БиХ донијеле су 
одлуку да се капацитети 
намијењени за реализацију SILC 
анкете преусмјере за наставак 
реализације Анкете о потрошњи 
домаћинстава (HBS), због 
значаја података који се путем 
ове анкете прикупљају, а на 
основу којих се производе 
индикатори у другим 
статистичким доменима. Осим 
тога, земље ЕУ су, због 
цјелокупне ситуације са 
вирусом корона, умјесто 2020. 
године, HBS анкету реализовале 
током 2021. године.  

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

3 2 У складу са Средоњочним 
планом, као нове активности 

биле су планиране активности 
на припремама за наредни 

попис становништва, анкета о 
потрошњи домаћинстава и 



 
 

анкета о приходима и условима 
живота. Са реализацијом анкете 

о потрошњи домаћинстава 
започело се у 2020. години, 
међутим, због ситуације са 

вирусом корона даље 
провођење је било неизвјесно, 
али је реализована током три 

квартала 2021. године. 
Припреме за попис ће трајати 

дужи временски период 
(вишегoдишње активности), 

док анкета о приходима и 
условима живота није 

реализована. 
3. Број објављених статистичких 
публикација у области демографија и 
социјалне статистике 

60 60 - 

Редни 
број 

Назив активности Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози 
неизвршења 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 

1.1.1 
Статистика рођених (Дем-1) Одјељење статистике 

становништва, 
образовања и правосуђа 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

1.1.2 
Статистика умрлих (Дем-2) Одјељење статистике 

становништва, 
образовања и правосуђа 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.3 
Статистика закључених бракова 
(Дем-3) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.4 
Статистика разведених бракова 
(РБ-1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 



 
 

1.1.5 
Статистика пресељења 
становништва  унутрашње 
миграције 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(I квартал) 

Да - Не 

1.1.6 

Статистика спољне миграције  
усељења и исељења 
 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Накнадно ће се 
дефинисати након 
анализе добијених 

резултата о 
обухвату и 

квалитету података 
о миграционим 

кретањима 

Да - Не 

1.1.7 
Процјене становништва Одјељење статистике 

становништва, 
образовања и правосуђа 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проjекције становништва 

Одјељење статистике 
становништва, 
образовања и правосуђа 

 
 
 
 
 
 
 

Припремне 
активности Да 

Активност је 
реализована 
током 2020. 
године, а 
завршетак 
активности био 
је планиран за 
2021. годину. 
Међутим, 
цјелокупна 
активност је 
завршена крајем 
2020. године, 
након што је 
План рада упућен 
у процедуру 
усвајања. 

Не 

1.1.9 
Попис становништва, 
домаћинстава и станова 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Вишегодишње 
(припреме за 

Да - Не 



 
 

наредни пописни 
циклус) 

 
У складу са Законом о  

1.1.10 
Анкета о радној снази  АРС  
(Labor Force Survey LFS) - 
континуирана 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Квартално 
(I, II, III и IV 

квартал) 
Да - Не 

1.1.11 
Извјештај о запосленим и 
платама запослених (Рад-1)  
март   

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Полугодишње 
(III квартал) Да - Не 

1.1.12 
Извјештај о запосленим и платама 
запослених (Рад-1)  септембар 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Полугодишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.1.13 
Мјесечни извјештај о 
евидентираним незапосленим 
лицима 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Мјесечно 
(II квартал) Да - Не 

1.1.14 
Извјештај о предузетницима и 
запосленима код њих (Рад-15) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Мјесечно 
(III, IV квартал) 

Да - Не 

1.1.15 
Мјесечни извјештај о 
запосленима и платама 
запослених (Рад-1) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.1.16 
Истраживање о трошковима рада Одјељење статистике рада 

и социјалних статистика  
Вишегодишње 

Да - Не 

1.1.17 

Статистички извјештај за 
основне школе, школе за дјецу са 
посебним 
потребама и ниже музичке 
школе (електронски упитник) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(II квартал) Да - Не 

1.1.18 

Статистички извјештај за средње 
школе и школе за дјецу са 
посебним потребама 
(електронски упитник) 
 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(II квартал) Да - Не 



 
 

1.1.19 
Извјештај о упису студената у 
зимски семестар (ШВ-22) 

Одјељење статистике 
становништва,образовања 

и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.1.20 
Извјештај о упису студената (ШВ-
20) 
 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.1.21 

Статистички лист за студенте 
који су дипломирали/завршили 
академскe или струковнe студијe 
(ШВ-50) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.1.22 

Статистички лист за упис на 
постдипломски студиј/студиј II 
циклуса (ШВ-30) 
 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(III квартал) 
Да - Не 

1.1.23 

Статистички лист за контролу 
података о уписанима на 
постдипломски студиј/студиј II 
циклуса (ШВ-31) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(III квартал) 
Да - Не 

1.1.24 
Статистички лист за упис на 
докторски студиј/студиј III 
циклуса (ШВ-40) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.1.25 
Статистички лист за контролу 
података уписаних на докторски 
студиј/студиј III циклуса (ШВ-41) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.1.26 
Статистички лист за магистре 
наука, мастере и специјалисте 
(ШВ-80) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.1.27 
Статистички лист за докторе 
наука (ШВ-70) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.1.28 

Извјештај о наставницима и 
сарадницима на 
високошколским установама 
(ШВ-60) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(III квартал) 
Да - Не 



 
 

1.1.29 
Годишњи извјештај за 
предшколске установе (ПШВ) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.30 
Годишњи извјештај домова 
ученика и студентских домова 
(ШД) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.31 
Финансијска статистика 
образовања 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.1.32 
Образовање у саобраћају Одјељење статистике 

становништва, 
образовања и правосуђа 

Годишње 
(I квартал) Да - Не 

1.1.33 

Статистика основног и средњег 
образовања одраслих  
(електронски упитник) 
 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

1.1.34 
Национални здравствени рачун Одјељење националних 

рачуна 
Годишње 

(I квартал) 
Да - Не 

1.1.35 
Здравствена статистика Одјељење статистике 

становништва, 
образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.1.36 

 
 
 
 
 
 
Анкета о приходима и условима 
живота (SILC) 

 
Одјељење статистике рада 

и социјалних статистика 

 
 
 
 
 
 

Условљено 
обезбјеђивањем 
потребних ресурса 

Не 

Статистичке 
институције у 
БиХ су крајем 
2020. године (а 
након што је 
План рада упућен 
у процедуру 
усвајања) 
донијеле одлуку 
да капацитете 
намијењене за 
ову Анкету  
преусмјере на 

Не 



 
 

наставак 
активности на 
реализацији 
Анкете о 
потрошњи 
домаћинстава 
(HBS) због 
значаја података 
који се 
прикупљају 
Анкетом, а на 
основу којих се 
производе 
индикатори у 
другим 
статистичким 
доменима, као и 
због чињенице 
да су земље ЕУ 
због ситуације са 
вирусом корона, 
умјесто 2020. 
године ову 
Анкету 
реализовале 
током 2021. 
године. 

 
 
 
1.1.37 

 
 
 
 
 
Анкета о потрошњи домаћинстава 
(HBS) 

 
 
 
Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

 
 
 
 

 
Накнадно ће се 
дефинисати 

Да 

Активности на 
реализацији 
наведене Анкете, 
које су због 
ситуације са 
вирусом корона 
биле 
заустављене, 

Не 



 
 

настављене су 
почев од другог 
квартала 2021. 
године. Будући 
да су подаци за 
један квартал 
прикупљени 
током 2020. 
године, али да је 
у складу са 
Методологијом 
потребан 
континуитет у 
реализацији 
Анкете, донесена 
је одлука да се 
прикупе подаци 
за први квартал 
2022. године, 
како би се 
обезбиједио 
континуитет у 
реализацији 
Анкете.  

1.1.38 
Годишњи извјештај о 
корисницима и облицима 
социјалне заштите (СЗ-1) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.39 

Годишњи извјештај центара за 
социјални рад и служби 
социјалне заштите за општине 
које немају центар за социјални 
рад (СЗ-61) 
 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

 
Годишње 

(II квартал) 
Да - Не 



 
 

1.1.40 
Годишњи извјештај домова за 
дјецу и омладину (СЗ-20) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

1.1.41 
Годишњи извјештај установа 
социјалне заштите за инвалидну  
дјецу и омладину (СЗ-30) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.42 
Годишњи извјештај установа 
социјалне заштите за одрасла 
инвалидна лица (СЗ-40) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.43 
Годишњи извјештај установа 
социјалне заштите за старија 
лица (СЗ-52) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.44 
Годишњи извјештај о 
старатељству, хранитељству и 
усвојењима (СЗ-1а) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.45 
Годишњи извјештај о 
корисницима додатка на дјецу 
(ДД) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

1.1.46 
ESSPROS (Европски систем 
интегрисане статистике 
социјалне заштите) 

Одјељење статистике рада 
и социјалних статистика 

Годишње 
(I квартал) Да - Не 

1.1.47 

Статистика пунољетних лица 
прeма којима је завршен 
извјештај о почињењу кривичног 
дјела (Статистички листић, 
образац СК-1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

1.1.48 

Статистика пунољетних 
оптужених лица против којих је 
правноснажно завршен кривични 
поступак (Статистички листић, 
образац СК-2) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(II квартал) Да - Не 

1.1.49 
Статистика малољетних лица 
против којих је поднесен 
извјештај о почињењу кривичног 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(II квартал) 
Да - Не 



 
 

дјела (Статистички листић, 
образац СК-3) 

1.1.50 

Статистика малољетних лица 
према којима је правноснажно 
завршен кривични поступак 
(Статистички листић, образац 
СК-4) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(II квартал) Да - Не 

1.1.51 
Статистика затворске популације  
 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.1.52 

Административни подаци о 
трендовима криминала и 
операцијама у кривичном 
систему 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.1.53 
Годишњи извјештај позоришта 
(КУ-1) 
 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.1.54 
Годишњи извјештај телевизије 
(ТВ-1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да . Не 

1.1.55 
Годишњи извјештај за радио 
(Радио-1) 
 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.1.56 
Годишњи извјештај биоскопа 
(Филм-1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.1.57 
Годишњи извјештај библиотека 
(БИБ-1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.1.58 
Годишњи извјештај архива (Арх-
1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 



 
 

1.1.59 
Годишњи извјештај за музеје и 
музејске збирке (КУ-4) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.1.60 
Годишњи извјештај кинотеке 
(Филм-2) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.1.61 

Годишњи извјештај за издавачку 
дјелатност  Статистички лист за 
књиге и брошуре; листове 
(новине); часописе и рото – 
штампу (ШТ-1), (ШТ-2), (ШТ-3) и 
(ШТ-4) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
 

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.1.62 
Годишњи извјештај завода за 
заштиту културно – историјског 
и природног наслијеђа (КУ-6) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.1.63 
Годишњи извјештај  о 
производњи, промету, увозу и 
извозу филмова (Филм-3) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.1.64 
Годишњи извјештај галерија (КУ-
3) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.1.65 
Годишњи извјештај ансамбала, 
оркестара и хорова  (КУ – 5) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.1.66 
Годишњи извјештај фестивала 
(Фестивал - 1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.1.67 
Годишњи извјештај  културног 
центра (КЦ – 1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.1.68 
Годишњи извјештај  културно – 
умјетничког друштва (КУД – 1) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 



 
 

1.1.69 

Годишњи извјештај  удружење 
грађана у области културе (КУ -2) Одјељење статистике 

становништва, 
образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) Да - Не 

1.1.70 
Гендер једнакост и 
равноправност 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
 

Континуирано 
Да - Не 

Оперативни циљ 1.2: Унапређење у области економских статистика 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у потпуности реализован у обиму предвиђеном 
Планом рада. За мјеру учинка под тачком 3. дато је кратко образложење. 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење  

1. Укупан број статистичких 
истраживања у области економских 
статистика 

55 55 - 

2. Број нових статистичких истраживања 
у области економских статистика 

0 0 - 

3. Број објављених статистичких 
публикација у области економских 
статистика  

204 220 До разлике у броју објава дошло 
је због тога што је током 2021. 

године објављено неколико 
исправљених саопштења, као и 

неколико саопштења која 
претходно нису била планирана. 

Редни 
број 

Назив активности Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози 
неизвршења 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 

1.2.1 
Примјена  УН/ЕУ методологија у 
националним рачунима 

Одјељење националних 
рачуна 

Континуирано Да - Не 

1.2.2 Годишњи национални рачуни 
Одјељење националних 

рачуна 
Континуирано Да - Не 

 
1.2.3 

Годишњи секторски рачуни 
Одјељење националних 

рачуна 
Континуирано Да - Не 



 
 

1.2.4 Годишњи национални рачуни-
главни агрегати 

Одјељење националних 
рачуна 

Континуирано Да - Не 

1.2.5 Годишњи  бруто домаћи производ 
по производном приступу,  
текуће цијене 
 

Одјељење националних 
рачуна 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

 
1.2.6 

Годишњи извјештај предузећа и 
задруга (ГИ-П3) 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

 
1.2.7 

Годишњи извјештај буџетских 
корисника (ГИ-БК) 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

 
1.2.8 

Годишњи извјештај других 
правних лица (ГИ-ДП) 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

 
1.2.9 

Годишњи извјештај банака и 
других финансијских 
организација (ГИ-ФО) 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(II квартал) Да - Не 

 
1.2.10 

Годишњи извјештај друштава за 
осигурање (ГИ-ОС) 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

 
 
 
1.2.11 

Годишњи обрачун бруто додате 
вриједности у областима у 
којима се  
обавља предузетничка 
дјелатност (пољопривреда-ДП, 
грађевинарство,  
саобраћај, трговина, 
угоститељство, туризам, 
занатство и услуге смјештаја у 
домаћој радиности-Д3) 

Одјељење националних 
рачуна 

 
 
 
 

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

1.2.12 Необухваћене економске 
активности (NOE) 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
 (II квартал) 

Да - Не 

 
1.2.13 

Обрачун стамбене ренте за 
станове настањене њиховим 
власницима 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
 (II квартал) 

Да - Не 



 
 

 
1.2.14 

Годишњи бруто домаћи 
производ према доходовном 
приступу, текуће цијене 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

 
1.2.15 

Годишњи бруто домаћи 
производ по расходном  
приступу, текуће цијене 

Одјељење националних 
рачуна 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

 
1.2.16 

Годишњи бруто домаћи 
производ по производном  
приступу, сталне цијене 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

 
1.2.17 

Годишњи бруто домаћи производ 
по расходном приступу, сталне 
цијене 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

 
1.2.18 

Годишњи извјештај о 
инвестицијама (ИНВ) 

Одјељење националних 
рачуна 

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.19 

Бруто домаћи производ према 
производном приступу 

Одјељење националних 
рачуна 

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.20 

Статистика  владиних  финансија 
– методологија 

Одјељење националних 
рачуна 

Методолошке 
припреме 

Да - Не 

 
 
1.2.21 

СПС редовно истраживање за 
2019 – завршне фазе   

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 

Годишње 
(I квартал) Да - Не 

 
1.2.22 

Структурне производне 
статистике 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(I квартал) 

Да - Не 

1.2.23 
Структурне услужне статистике 

Одјељење услужних 
статистика 

Годишње 
(I квартал) 

Да - Не 

 
1.2.24 

Коришћење расположивих 
административних извора 
података за производњу СПС 
варијабли и индикатора за 
предузећа са мање од 20 
запослених 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 

 
 

Годишње 
(I квартал) 

Да - Не 

 
 
1.2.25 

СПС истраживање за пословне 
услуге за 2019 – завршне фазе 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 

 
Годишње 

(I квартал) 
Да - Не 



 
 

 
1.2.26 

СПС истраживање за пословне 
услуге за 2020. годину 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 

 
Годишње 

(I квартал) 
Да - Не 

 
 
1.2.27 

Процјена коначних СПС 
варијабли за предузетнике за 
2019. годину 
 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 

 
Годишње 

(I квартал) 
Да - Не 

 
 
1.2.28 

Процјена СПС варијабли за 
предузетнике за 2020. годину 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 

 
Годишње 

(I квартал) 
Да - Не 

 
1.2.29 

Годишњи извјештај индустрије - 
ИНД 21 (PRODCOM) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.30 

Годишњи извјештај о 
грађевинским радовима на 
објекту (ГРАЂ-11) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

 
1.2.31 

Мјесечни извјештај индустрије 
/М КПС ИНД-1/ 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.32 

Мјесечни извјештај о броју 
запослених у индустрији 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.33 

Мјесечни индекс промета у 
индустрији 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.34 

Индекс цијена произвођача 
индустријских производа на 
домаћем тржишту   

Одјељење статистике 
цијена  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

 
1.2.35 

Индекс цијена произвођача 
индустријских производа на 
страном тржишту 

Одјељење статистике 
цијена 

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

 
1.2.36 

Укупан индекс цијена 
произвођача индустријских 
производа 

Одјељење статистике 
цијена 

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

 
1.2.37 

Мјесечни извјештај о издатим 
грађевинским дозволама  
(М КПС ГРАЂ-ГД) 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 



 
 

 
1.2.38 

Тромјесечни извјештај 
грађевинарства (T КПС ГРАЂ-21) 

Одјељење производних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.39 

Тромјесечни извјештај о 
грађевинским радовима у 
иностранству (ГРАЂ-33) 

Одјељење производних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.40 

Трговина на мало 
Одјељење услужних 

статистика  
Мјесечно 

(I, II, III, IV квартал) 
Да - Не 

 
1.2.41 

Дефлатор продаје у трговини на 
мало   

Одјељење услужних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.42 

Тромјесечни извјештај 
дистрибутивне трговине (К КПС 
ТРГ-2) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

 
1.2.43 

Тромјесечни индикатори у 
саобраћају и складиштењу 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.44 

Развој кварталних индикатора за 
остале услужне дјелатности 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

 
1.2.45 

Развој кварталног индекса 
произвођачких цијена услуга 
(SPPI) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

 
1.2.46 

Управљање квалитетом 
Статистичког пословног 
регистра (СПР) 

Одјељење регистара, 
узорака и класификација 

 
Континуирано Да - Не 

 
1.2.47 

Унапређење и даљи развој 
Статистичког пословног 
регистра (СПР) 

Одјељење регистара, 
узорака и класификација 

 
Континуирано Да - Не 

 
1.2.48 

Побољшање квалитета података 
о предузетницима у СПР-у 

Одјељење регистара, 
узорака и класификација 

 
Континуирано 

Да - Не 

 
 
1.2.49 

Производња статистике Inward 
FATS за 2019. годину 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 

 
Годишње 

(II квартал) 
Да - Не 

 
1.2.50 

Промет робе са иностранством 
Одјељење услужних 

статистика  
Мјесечно/Годишње 

(III квартал) 
Да - Не 

 
1.2.51 

Индекс јединичних вриједности 
Одјељење услужних 

статистика  
Квартално 
Годишње 

Да - Не 



 
 

(III квартал) 
 
1.2.52 

Индекси потрошачких цијена и 
хармонизовани индекси 
потрошачких цијена 

Одјељење статистике 
цијена 

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

 
1.2.53 

Тромјесечни извјештај o 
цијенама грађевинских радова у 
станоградњи (Т КПС ГРАЂ-ПЦГ) 

Одјељење производних 
статистика 

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.2.54 Годишњи извјештај о цијенама 
грађевинских радова у 
нискоградњи (Г ГРАЂ - ПЦГ)  

Одјељење производних 
статистика 

Годишње  
(I квартал) Да - Не 

 
1.2.55 

Тромјесечни извјештај o 
цијенама продатих нових 
станова  
(Т КПС ГРАЂ-41)  

Одјељење производних 
статистика 

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

Оперативни циљ 1.3: Унапређење у области секторских статистика 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у највећој мјери реализован у планираном обиму, 
а за мјере учинка, под тачкама 1. и 3. дато је кратко образложење. 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење  

1. Укупан број статистичких 
истраживања у области секторских 
статистика 

 87 84 Није реализовано Годишње 
истраживање о превозу на 
унутрашњим воденим путевима 
(СА-ВОД/Г) и Годишњи 
извјештај ваздушног саобраћаја 
(СВ/Г-11) због непостојања 
појаве која је предмет 
посматрања у овој области. У 
области туризма, није 
реализовано анкетно 
истраживање – Потражна 
страна статистике туризма, због 
појаве вируса корона, будући да 
рад на терену подразумијева 
контакт са домаћинствима. 



 
 

2. Број нових статистичких истраживања 
у области секторских статистика 

3 3 - 

3. Број објављених статистичких 
публикација у области секторских 
статистика  

131 138 До разлике у броју објава дошло 
је због тога што је током 2021. 

године објављено неколико 
исправљених саопштења, као и 

неколико саопштења која 
претходно нису била планирана. 

НАПОМЕНА: Због усклађивања са Компендијумом статистичких захтјева Европске уније 2021 назив статистичке области, промијењен 
је у односу на План рада за 2021. годину. Према новом Компендијуму трећа област је 3 – Секторске статистике и обухвата сљедећа 
истраживања: 

Редни 
број 

Назив активности Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози 
неизвршења 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 

1.3.1 
Мјесечни извјештај о 
производњи шумских 
сортимената (ШУМ-22) 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.3.2 
Годишњи извјештај о 
искориштавању државних (ШУМ-
21) и приватних шума (ШУМ-23) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.3 
Годишњи извјештај о подизању и 
гајењу шума (ШУМ-41) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.4 

Годишњи извјештај о штетама у 
државним шумама (ШУМ-51) и  
Годишњи извјештај о штетама од 
пожара у приватним шумама 
(ШУМ-52) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.5 

Годишњи извјештај о 
грађевинским објектима, 
саобраћајницама и механизацији 
(ШУМ-61) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.6 Годишњи извјештај о ловству 
Одјељење производних 

статистика  
Годишње 

(III квартал) 
Да - Не 



 
 

1.3.7 
Годишњи извјештај о елементима 
економских рачуна за шумарство 
(ЕРШ) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.8 

Тромјесечни извјештај о 
оствареној вриједности продаје и 
просјечној цијени шумских 
сортимената (ШУМ-33) 

Одјељење производних 
статистика  

 
Квартално 

(I, II, III, IV квартал) 
Да - Не 

1.3.9 
Годишњи извјештај о промјенама 
у површини шума (ШУМ-13) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.10 
Извјештај о засијаним површинама 
у јесењој сјетви - стање 15. 
децембра (ПО-21а и ПО-21б) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(II квартал) 

Да - Не 

1.3.11 

Извјештај о површинама и 
засадима на крају прољећне 
сјетве – стање 31. маја (ПО-22а и 
ПО-22б) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.12 

Извјештај о оствареним 
приносима раних усјева и воћа и 
очекиваним приносима важнијих 
касних усјева - стање 15. августа 
(ПО-32а и ПО-32б) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.13 

Извјештај о оствареним 
приносима касних усјева, воћа и 
винограда -  стање 10. новембра 
(ПО-33а и ПО-33б) 

Одјељење производних 
статистика  

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.3.14 
Извјештај о оствареним приносима 
јужног воћа (ПО-34а и ПО-34б) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(I квартал) 

Да - Не 

1.3.15 

Годишњи извјештај о 
површинама и засадима на крају 
прољећне сјетве – прољећна 
анкета 

Одјељење производних 
статистика 

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.16 
Годишње истраживање о 
оствареним приносима раних 
усјева и воћа и очекиваним 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 



 
 

приносима важнијих касних 
усјева (анкета) ново 
истраживање 

1.3.17 
Годишње истраживање 
пољопривредних газдинстава – 
Биљна производња (ГИПГ - Б) 

Одјељење производних 
статистика 

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.18 
Мјесечни извјештај о клању 
стоке у кланицама (ПО-52) 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.19 
Годишњи извјештај о сточарству 
(ПО-51) 
 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(I квартал) 

Да - Не 

1.3.20 

Годишње истраживање 
пољопривредних газдинстава – 
сточарска производња (ГИПГ - С) 
– ново истраживање 

Одјељење производних 
статистика 

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.21 
Мјесечни извјештај о 
активностима инкубаторских 
станица (ПО - Ј/М) 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.22 
Годишњи извјештај о структури 
инкубаторских станица (ПО - Ј/Г) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(I квартал) 

Да - Не 

1.3.23 Обрачун сточарске производње 
Одјељење производних 

статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

 
Да - Не 

1.3.24 

Мјесечни извјештај о 
прикупљању крављег млијека и 
производњи 
 млијечних производа (ПО-М-
МП/М) 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.25 

Годишњи извјештај о 
прикупљању млијека и 
производњи млијечних 
производа (ПО-М-МП/Г) 
 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(I квартал) 

 
Да - Не 



 
 

1.3.26 
Производња и употреба млијека 
на газдинству – ново 
истраживање 

Одјељење производних 
статистика 

Годишње 
(IV квартал) 

 
Да - Не 

1.3.27 
Припреме за попис 
пољопривреде 

Одјељење производних 
статистика  

Припремне 
активности 

Да - Не 

1.3.28 

Припреме за провођење 
Истраживања о структури 
пољопривредних газдинстава 
(Farm Structure Survey - FSS) 

Одјељење производних 
статистика  

Условљено 
обезбјеђивањем 

потребних ресурса 
Да - Не 

1.3.29 

Тромјесечни извјештај о откупу 
производа пољопривреде од 
породичних пољопривредних 
газдинстава (ТРГ-31) 

Одјељење производних 
статистика  

 
Квартално 

(I, II, III, IV квартал) 
Да - Не 

1.3.30 

Тромјесечни извјештај о продаји 
сопствених производа 
 пољопривреде, шумарства и 
рибарства (ПО-ТРГ-33) 

Одјељење производних 
статистика  

 
Квартално 

(I, II, III, IV квартал) 
Да - Не 

1.3.31 
Мјесечни извјештај о промету 
пољопривредних производа на 
 пијацама (ТРГ-13) 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.32 
Тромјесечни извјештај о 
цијенама пољопривредних 
производа 

Одјељење производних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.3.33 
Мјесечни извјештај о цијенама 
средстава која се користе у 
пољопривредној производњи  

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.34 

Припрема за увођење статистике 
цијена пољопривредног 
земљишта и закупа 
пољопривредног земљишта 

Одјељење производних 
статистика  

Припремне 
активности 

Да - Не 

1.3.35 
Економски рачуни за 
пољопривреду 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.36 
Годишњи индекси обима 
пољопривредне производње 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 



 
 

 

1.3.37 
Годишњи извјештај о 
аквакултури (АQ-1) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(II квартал) 

 
Да - Не 

1.3.38 
Годишњи извјештај о укупној 
производњи и потрошњи 
електричне енергије /ЕН-Е1-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.39 

Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи 
електричне енергије и топлоте 
/ЕН-Е2-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.40 
Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи 
електричне енергије /ЕН-Е2.1-Г / 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.41 
Годишњи извјештај  о 
дистрибуцији  електричне 
енергије /ЕН-Е4-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.42 
Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи 
топлотне енергије /ЕН -Т1-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.43 
Годишњи извјештај о утрошку 
енергије и горива у 
индустрији/ЕН-УГЕ-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.44 
Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи угља / 
ЕН-У1-Г / 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.45 
Годишњи извјештај о трговини 
енергентима  
/ЕН-ТЕ-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.46 
Годишњи извјештај о 
снабдијевању природним гасом 
/ЕН-Г-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 



 
 

1.3.47 
Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи нафте 
и деривата нафте /ЕН-Н1-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.48 

Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи нафте 
и деривата нафте  
/ЕН-Н2-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.49 

Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи дрвних 
горива/ЕН-ДГ1-Г/ (дрвни пелети 
и брикети) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.50 

Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи дрвних 
горива 
/ЕН-ДГ1.2-Г/ (дрвени угаљ)   

Одјељење производних 
статистика  

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.3.51 
Годишњи извјештај о 
производњи и потрошњи биогаса 
/ЕН-БГ-Г/ 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.52 
Мјесечни извјештај о производњи 
електричне енергије /ЕН-ЕЕ-М/ 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.53 
Мјесечни извјештај о 
производњи угља /ЕН-УГ-М/ 

Одјељење производних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.54 
Мјесечни извјештај о 
производњи деривата нафте 
/ЕН-НАФ-М/ 

Одјељење производних 
статистика  

 
Мјесечно 
(пробно) 

 

Да - Не 

1.3.55 
Мјесечни извјештај о 
снабдијевању нафтом и 
дериватима нафте /ЕН-НТ-М/ 

Одјељење производних 
статистика 

Припремне 
активности Да - Не 

1.3.56 
Регистрована друмска моторна и 
прикључна возила 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.57 
Први пут регистрована друмска 
моторна и прикључна возила 

Одјељење услужних 
статистика 

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 



 
 

1.3.58 
Тромјесечни извјештај о 
друмском превозу путника 

Одјељење услужних 
статистика 

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.59 
Тромјесечни  извјештај о 
путничком и градском превозу 
путника (СА/Т-11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.3.60 
Годишњи извјештај о друмском 
саобраћају (СА/Г-11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.61 
Годишњи извјештај о путевима и 
мостовима (СА/Г-41) 

Одјељење услужних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.62 
Тромјесечно истраживање о 
путничком граничном промету 
СА-ПГП/Т 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.3.63 
Тромјесечни  извјештај о 
друмском превозу робе (СА/Т-11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.64 
Друмски превоз робе (седмично 
праћење) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.65 
Тромјесечно истраживање о 
граничном промету теретних  
моторних возила СА-ГП/ТГ 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.3.66 
Тромјесечни извјештај о 
жељезничком саобраћају (СЖ/Т-
11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.3.67 
Годишњи извјештај о 
жељезничком саобраћају (СЖ/Г-
11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.68 
Годишњи извјештај о промету 
жељезничких станица (СЖ/Г-12) 

Одјељење услужних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.69 
Годишње истраживање о превозу 
на унутрашњим воденим 
путевима (СА-ВОД/Г) 

Одјељење услужних 
статистика  

Накнадно 
дефинисати Не 

Није било појаве 
која је предмет 
посматрања. 

Не 

1.3.70 
Тромјесечни извјештај 
ваздушног саобраћаја (СВ/Т-11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.71 
Тромјесечни извјештај о промету 
на аеродромима (СВ/Т-21) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 



 
 

1.3.72 
Годишњи извјештај ваздушног 
саобраћаја (СВ/Г-11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Накнадно 
дефинисати Не 

Није било појаве 
која је предмет 
посматрања.  

Не 

1.3.73 
Годишњи извјештај о промету на 
аеродромима (СВ/Г-21) 

Одјељење услужних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.3.74 
Тромјесечни извјештај ПТТ 
промета-поштански саобраћај 
(ПТТ/Т-11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.3.75 
Годишњи извјештај о ПТТ 
средствима, мрежи и услугама  
поштански саобраћај (ПТТ/Г-11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Годишње 
(IV квартал) Да - Не 

1.3.76 Саобраћајне незгоде на путевима 
Одјељење услужних 

статистика  
Квартално 

(I, II, III, IV квартал) 
Да - Не 

1.3.77 
Мјесечни извјештај о туристима 
и ноћењима (ТУ-11) 

Одјељење услужних 
статистика  

Мјесечно 
(I, II, III, IV квартал) 

Да - Не 

1.3.78 
Потражна странa статистике 
туризма 

Одјељење услужних 
статистика  

Накнадно 
дефинисати 

Не 

Анкетно 
истраживање 
није реализовано 
због цјелокупне 
ситуације са 
вирусом корона, 
будући да анкета 
подразумијева 
теренски рад и 
контакт са 
домаћинствима, 
што због 
епидемиолошких 
мјера није било 
могуће 
реализовати.  

Не 

1.3.79 
Годишњи извјештај о 
истраживању и развоју за 
привредне субјекте  

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 



 
 

(предузећа)  (ИР-1) 

1.3.80 
Годишњи извјештај о 
истраживању и развоју за 
високошколске установе (ИР-2) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.3.81 

Годишњи извјештај о 
истраживању и развоју за 
државни сектор и непрофитне 
организације  удружења (ИР-3) 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.3.82 
Буџетска издвајања за 
истраживање и развој 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.3.83 
Иновативне активности 
предузећа 

Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

 
 

Вишегодишње 
Да - Не 

1.3.84 
Тромјесечни извјештај о ПТТ 
промету-телекомуникациони 
саобраћај (ПТТ/Т-11а) 

Одјељење услужних 
статистика  

Квартално 
(I, II, III, IV квартал) Да - Не 

1.3.85 

Годишњи извјештај о ПТТ 
средствима, мрежи и услугама –  
телекомуникациони саобраћај 
(ПТТ/Г-11а) 

Одјељење услужних 
статистика  

 
Годишње 

(IV квартал) 
Да - Не 

1.3.86 

Годишње истраживање о 
употреби информационих и 
комуникационих технологија у 
предузећима ИКТ- 01/Г    

Одјељење услужних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.3.87 

Годишње истраживање о 
употреби информационих и 
комуникационих технологија у 
домаћинствима ИКТ-02/Г  

Одјељење услужних 
статистика  

 
Годишње 

(III квартал) 
Да - Не 

Оперативни циљ 1.4: Унапређење у области статистике животне средине и мултидоменских статистика 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у потпуности реализован у обиму предвиђеном 
Планом рада. 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење  



 
 

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

11 11 - 

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

0 0 - 

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

8 8 _ 

НАПОМЕНА: Због усклађивања са Компендијумом статистичких захтјева Европске уније 2021 назив статистичке области је 
промијењен у односу на План рада за 2021. годину. Према новом Компендијуму четврта област је 4 – Животна средина и мултидоменске 
статистике и обухвата сљедећа истраживања: 

Редни 
број 

Назив активности Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози 
неизвршења 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 

1.4.1 
Годишњи извјештај о 
трошковима заштите животне 
средине (ТР-ЖС) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.4.2 
Емисија гасова са ефектом 
стаклене баште у ваздух        

Одјељење производних 
статистика 

Годишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.4.3 
Годишњи извјештај о отпаду 
одложеном на депоније (КОМ-
6аД) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.4.4 
Годишњи извјештај о 
прикупљеном комуналном отпаду 
(КОМ-6аП) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.4.5 
Годишњи извјештај о поновном 
искоришћењу/одстрањивању 
отпада (ОТП-П) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.4.6 
Годишњи извјештај о насталом 
отпаду (ОТП) 

Одјељење производних 
статистика 

Двогодишње 
(IV квартал) 

Да - Не 

1.4.7 
Годишњи извјештај о јавном 
водоводу (ВОД- 2В) 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 



 
 

1.4.8 
Годишњи извјештај о јавној 
канализацији (ВОД-2К) 
 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) Да - Не 

1.4.9 

Годишњи извјештај о коришћењу 
и заштити вода од загађивања 
у индустрији (ВОД-1) 
 

Одјељење производних 
статистика  

Годишње 
(III квартал) 

Да - Не 

1.4.10 
Номенклатура територијалних 
јединица за статистику (NUTS) 

Одјељење регистара, 
узорака и класификација 

Методолошке 
припреме 

Да - Не 

1.4.11 
Статистички регистар 
просторних јединица 

Одјељење регистара, 
узорака и класификација 

Континуирано Да - Не 

Оперативни циљ 1.5: Унапређење у области методологија прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у потпуности реализован у обиму предвиђеном 
Планом рада. 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење  

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

9 9 - 

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

0 0 - 

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

5 5 - 

НАПОМЕНА: Због усклађивања са Компендијумом статистичких захтјева Европске уније 2021 назив статистичке области је 
промијењен у односу на План рада за 2021. годину. Према новом Компендијуму пета област је 5 – Методологија прикупљања података, 
обраде, дисеминације и анализе и обухвата сљедећа истраживања: 

Редни 
број 

Назив активности Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози 
неизвршења 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 



 
 

1.5.1 
Статистички стандарди за 
податке и метаподатке  
 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију база 

података 

Континуирано Да - Не 

1.5.2 

Методолошка и софтверска 
подршка за провођење  
истраживања 
 

Сва одјељења Континуирано Да - Не 

1.5.3 

Припрема оквира узорака за 
анкетна истраживања на бази 
домаћинстава 
 

Одјељење регистара, 
узорака и класификација 

и Одјељење статистике 
становништва, 

образовања и правосуђа 

Припремне 
активности 

Да - Не 

1.5.4 Безбједност и заштита података 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију база 

података 

Континуирано Да - Не 

1.5.5 
Класификација дјелатности – 
имплементација у статистичким 
активностима 

Одјељење регистара, 
узорака и класификација 

Континуирано Да - Не 

1.5.6 Класификација производа 
Одјељење регистара, 

узорака и класификација 
Континуирано Да - Не 

1.5.7 Класификација занимања 
Одјељење регистара, 

узорака и класификација 
Континуирано Да - Не 

1.5.8 
Класификација образовања 
(ISCED) 
 

Одјељење становништва, 
образовања и правосуђа 

Континуирано Да - Не 

1.5.9 
Класификација за статистику 
спољне трговине 

Одјељење услужних 
статистика 

Континуирано Да - Не 

Оперативни циљ 1.6: Управљање квалитетом, евалуација и статистичка координација 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у потпуности реализован у обиму предвиђеном 
Планом рада. 



 
 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење  

1. Укупан број статистичких активности у 
области управљање квалитетом, 
евалуација и статистичка координација 

15 15 - 

2. Број нових статистичких активности у 
области управљање квалитетом, 
евалуација и статистичка координација 

2 2 - 

3. Број објављених статистичких 
публикација у области управљање 
квалитетом, евалуација и статистичка 
координација 

23 25 У 2021. години објављена је 
периодична публикација 
„Индикатори одрживог развоја“, 
која је требала бити објављена у 
2020. години (двојезично 
издање) 

Напомена: У складу са Компендијумом статистичких захтјева 2021, област Управљање квалитетом, евалуација и статистичка 
координација, која је раније била у оквиру оперативног циља 1.5. је сада издвојена као посебна област, па је стога наведена као оперативни 
циљ  1.6. 
1 Управљање укупним квалитетом Сва одјељења Континуирано Да - Не 

2 
Имплементација Кодекса праксе 
ЕС 

Сва одјељења Континуирано Да - Не 

3 
Jачање сарадње с извјештајним 
јединицама 

Сва одјељења Континуирано Да - Не 

4 Jачање сарадње с корисницима Сва одјељења Континуирано Да - Не 

5 
Мјерење и унапређење квалитета 
података 

Сва одјељења Континуирано Да - Не 

6 
Извјештаји о квалитету 
проведених статистичких 
активности 

Сва одјељења Континуирано Да - Не 

СТАТИСТИЧКЕ ОБУКЕ 

1 Програм обуке за 2021. годину 

Одјељење правних, 
кадровских и 

рачуноводствених 
послова 

У складу са 
захтјевима 
Агенције за 

државну управу 

Да - Не 

ИТ ПОДРШКА 



 
 

1 
Имплементација ИТ стратегије у 
2021. години 
 

Одјељење за развој 
информационе структуре, 

техничку и оперативну 
подршку 

Континуирано Да - Не 

ИНФОРМИСАНОСТ И ДИСЕМИНАЦИЈА 

1 
План и Календар публиковања за 
2021. годину 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких података 

I квартал Да - Не 

2 
Израда стандарда и упутстава за 
припрему података за 
дисеминацију 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких података 

Континуирано Да - Не 

3 Дисеминација путем Интернета 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких података 

Континуирано Да - Не 

4 

Праћење евиденције захтјева 
корисника (CRM – Customer 
Relationship Management) 
 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких података 

Континуирано Да - Не 

5 Одржавање дисеминационе базе 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију база 

података 

Континуирано Да - Не 

6 
Односи с јавношћу – рад с 
корисницима 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких података 

Континуирано Да - Не 

7 Друштвени медији 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких података 

Континуирано Да - Не 



 
 

 
Стратешки циљ 2: Унапређење статистичког пословног процеса 
Допринос остварењу стратешког циља  Постављени стратешки циљ је у 2021. години углавном реализован 

у обиму предвиђеном Планом рада за 2021. годину.  За мјере учинка 
под тачкама 1,2,3. и 4. дата су одговарајућа образложења. 

Мјере учинка за крајње 
резултате 

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење 

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

25 30 

До одступања у броју планираних и 
реализованих извора кориштених 
за статистичка истраживања 
дошло је због тога што се за 
поједина статистичка 
истраживања користило више од 
једне базе административног 
извора.  

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

20 20 

Када су у питању статистичка 
истраживања, методом CAPI 
прикупљају се подаци за 2 
статистичка истраживања, док се 
методом CATI прикупљају подаци 
за 6 истраживања, а путем веб 
платформи за 12 истраживања. 

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

247 243 

Од планираних 247 
истраживања/активности, нису 
реализоване 4, једна у области 
Демографских и социјалних 
статистика и три у области 
секторских статистика. 

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

35 39 
Постављена мјера учинка је 
реализована у већем обиму него 
што је било планирано. 

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

10 10 - 



 
 

Напомена: До промјене у мјерама учинка за крајње резултате у односу на Средњорочни план рада за период 2021-2023. година је дошло 
због усклађивања са новом Стратегијом развоја статистике Републике Српске 2030 
Оперативни циљ 2.1: Оптимизација статистичког пословног процеса 

Допринос остварењу оперативног циља 
Постављени оперативни циљ је у 2021. години реализован у одређеној мјери. За мјере под 
тачкама 1,2,3,4. и 5. дата су одговарајућа образложења.  

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење  

1. Истраживања која ће се базирати на 
употреби административних регистара, 
евиденција и база података у статистичкој 
производњи (%) 
 

12% 12% Завод континуирано ради на 
повећању броја истраживања која 
ће се базирати на употреби 
административних извора 
података. Иако током 2021. 
године није било потписивања 
нових споразума с циљем 
успостављања сарадње, сва 
истраживања која се проводе на 
овај начин су успјешно 
реализована.  

2.  Број нових административних извора у 
односу на претходну годину 

1 0 У односу на претходну годину, 
није било успостављања сарадње 
са новим административним 
изворима података.  

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

8% 8% Током 2021. године стручно 
оспособљавање запослених 
одвијало се углавном путем 
онлајн обука и семинара, због 
ситуације са вирусом корона. 

4.Повећање адекватних људских ресурса за 
функционисање и даљи развој статистичког 
система Републике Српске у односу на 
претходну годину 

3% 1% У складу са средствима одобреним 
у буџету и кадровским планом 
није било могућности за повећање 
људских ресурса. 

5. Проценат смањења трошкова 
истраживања кроз имплементацију 
електронског извјештавања и оптимизацију 

9% 15% Оптимизацијом статистичких 
истраживања трошкови за нека 
од истраживања су смањени и за 



 
 

статистичких истраживања у односу на 
претходну годину (%) 

70%. Електронско извјештавање 
није утицало на смањење 
трошкова, будући да се тренутно 
упоредо ради и на достављању 
података путем штампаних 
образаца. 

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

78% 78% - 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози 
неизвршења 

Влада 
утврдила 

(Да/Не) 

2.1.1 
Провођење истраживања базираних 
на административним изворима 
података 

Одјељења Завода 
задужена за 

истраживања 
базирана на 

административним 
изворима података 

Континуирано Да - Не 

2.1.2 

Потписивање споразума с циљем 
јачања сарадње са 
административним изворима 
података 

Руководство Завода Континуирано Да - Не 

2.1.3 
Предузимање активности на 
обезбјеђивању потребних 
финансијских ресурса 

Одсјек за 
рачуноводствене и 
заједничке послове 

Континуирано Да - Не 

2.1.4 

Активности на побољшању 
постојеће образовне структуре 
запослених и њиховог стручног 
развоја 

Сва одјељења 
Завода 

Континуирано Да - Не 

2.1.5 
Осигурање ефикасне информационе 
подршке 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 
база података и  

Континуирано Да - Не 



 
 

Одјељење за развој 
информационе 

структуре, 
техничку и 
оперативну 

подршку 
Оперативни циљ 2.2: Коришћење иновативних ИКТ инструмената за прикупљање примарних података 

Допринос остварењу оперативног циља 
Постављени оперативни циљ је у 2021. години у потпуности реализован у обиму 
предвиђеном Планом рада за 2021. годину.  

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење  

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

10% 10% - 

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

20% 20% - 
 

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

10% 10% - 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози 
неизвршења 

Влада 
утврдила 

(Да/Не) 

2.2.1 
Развој интернетских апликација за 
унос података и ширу употребу 
електронских образаца 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 

база података  

Континуирано Не Буџет 

2.2.2 

Примјена иновативних метода 
прикупљања података у анкетама 
(CATI, CAPI, CAWI), као и коришћење 
таблета и мобилних уређаја за 
прикупљање података (развој и 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 
база података и 

Континуирано Не Буџет 



 
 

имплементација апликација за 
мобилне уређаје) 

Одјељење за развој 
информационе 

структуре, 
техничку и 
оперативну 

подршку  

2.2.3 

Активности на развијању ИСТ 
платформе кроз пројекaт 
Реализација статистичког софтвера 
ИСТ за управљање статистичким 
истраживањима. 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 
база података и 

Одјељење за развој 
информационе 

структуре, 
техничку и 
оперативну 

подршку 

Континуирано Не Буџет 

 
Оперативни циљ 2.3: Развој и надоградња серверске и комуникационе инфраструктуре 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у потпуности реализован у обиму предвиђеном 
Планом рада за 2021. годину.  

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 
Реализовани 

резултат 
Образложење  

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

20% 20% - 

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

15% 15% - 

3. Унапређење и проширење серверских и 
софтверских капацитета за обезбјеђење 

10% 10% - 



 
 

континуираног уноса и валидације 
података,  праћење и управљање 
провођења анкетних активности путем 
интернета 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  
(најмањи 

организациони дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози неизвршења Влада утврђује 
(Да/Не) 

2.3.1 

Набавка серверског система за 
чување података, 
комуникационе опреме за 
снабдијевање брзих и поузданих 
мрежа 

Одјељење за 
развој 

информационе 
структуре, 
техничку и 
оперативну 

подршку 

Континуирано Да - Не 

2.3.2 
Увођење иновативних 
персоналних уређаја (опреме) на 
радна мјеста 

Одјељење за 
развој 

информационе 
структуре, 
техничку и 
оперативну 

подршку 

Континуирано Да - Не 

2.3.3 

Развој интегрисаног ИТ рјешења 
за унос статистичких података, 
валидацију и обраду за анкете 
домаћинстава, уз коришћење 
преносне опреме за снимање 
статистичких података и 
побољшано извјештавање из 
домаћинстава базирано на веб-
рјешењу, путем интернета 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 

база података 

Континуирано Да - Не 

Оперативни циљ 2.4: Ефикасније управљање процесом дисеминације 

Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у највећој мјери реализован у обиму предвиђеном 
Планом рада за 2021. годину, а у тачки 4. и у обиму већем од планираног. За мјере учинка под 
тачкама 2. и 9. дата су одговарајућа образложења. 



 
 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 
Реализовани 

резултат 
Образложење  

1.Израда Календара публиковања Објављен Реализовано - 
2. Званична интернет страница Завода Започета израда нове веб странице Није 

реализовано 
Није започета израда нове веб 

странице, јер није добијена 
задовољавајућа понуда 

3. Појмови и дефиниције на интернет 
страници Завода 

Ажурирано Ажурирано - 

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

13 35 У току 2021. године произведене су и 
објављене ESMS датотекe за 35 

истраживања. 
5.Проценат повећања броја 
регистрованих корисника статистичких 
података у односу на претходну годину 

4% 4% - 

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

6% 6% - 

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

7% 7% - 

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

2% 2% - 

9.Број конференција за медије 4 1 Број одржаних конференција је мањи 
од планираног због ограничења 

изазваних вирусом корона; 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  
(најмањи 

организациони дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози неизвршења Влада утврђује 
(Да/Не) 



 
 

2.4.1 
Правовремена израда и 
објављивање Календара 
публиковања за 2021. годину 

Одјељење за 
публикације, 

односе са 
јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких 

података 

Децембар 
2020/јануар 2021 

Да - Не 

2.4.2 
Модернизација управљања 
метаподацима 

Одјељење за 
публикације, 

односе са 
јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких 

података; 
Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 
база података; 

Одјељење за 
развој 

информационе 
структуре, 
техничку и 
оперативну 

подршку 

Континуирано Да -  

2.4.3 

Праћење регистрације 
корисника и повећања броја 
регистрованих корисника 
статистичких података 

Одјељење за 
публикације, 

односе са 
јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких 

података 

Континуирано Да - Не 



 
 

2.4.4 

Припрема и израда 
статистичких публикација: 
саопштења, билтени, прегледи, 
Годишњак, Градови и општине, 
Ово је Република Српска као и 
посебних публикација 

Одјељење за 
публикације, 

односе са 
јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких 

података у 
сарадњи са 

одјељењима 
Завода задуженим 

за статистичка 
истраживања 

Континуирано Да - Не 

2.4.5 
Успостављање онлајн 
дисеминационе базе података  

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 

база података 

Континуирано Да - Не 

2.4.6 
Развијање, унапређивање и 
континуирано ажурирање 
званичног веб-сајта Завода 

Одјељење за 
публикације, 

односе са 
јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких 

података 

Континуирано Да - Не 

2.4.7 
Континуирано вршити 
ажурирање појмова и 
дефиниција на веб-сајту Завода 

Одјељење за 
публикације, 

односе са 
јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких 

података 

Континуирано Да - Не 

2.4.8 
Објављивање што већег броја 
статистичких података на веб-
сајту Завода 

Одјељење за 
публикације, 

односе са 
Континуирано Да - Не 



 
 

јавношћу и 
повјерљивост 
статистичких 

података 

2.4.9 
Појављивање Завода у медијима 
и праћење броја појављивања 

Одјељење за 
публикације, 

односе са 
јавношћу и 

повјерљивост 
статистичких 

података 

Континуирано Да - Не 

Стратешки циљ 3: Уређено институционално окружење 

Допринос остварењу стратешког циља:  
Постављени стратешки циљ је у највећој мјери реализован у складу са Планом рада. За мјере 
учинка под тачкама 1,2. и 3. дата су одговарајућа образложења.  

Мјере учинка за крајње 
резултате 

Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење 

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

 
Посјећено; 

Промовисана статистика; 
Размјењена искуства; 

Није реализовано; 
Активности нису реализоване због 
ситуације са вирусом корона 

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

9 9 

У оквиру активности међународне 
сарадње, Завод је учествовао у низу 
пројеката, током 2021. године, које се 
углавном односе на даљи развој 
статистичког система у БиХ и 
Републици Српској;   

3. Припрема документа од 
значаја за обављање статистичке 
дјелатности 

4 3 

Током 2021. године планирана је била 
припрема и доношење Закона о 
статистици Републике Српске, 
међутим, измјене закона или 
доношење потпуно новог текста 
условљено је измјенама законских 



 
 

рјешења у области статистике на 
нивоу БиХ. Будући да активности на 
нивоу БиХ нису релаизоване, самим 
тим реализација ове активности није 
била могућа; 

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

10 10 - 

Напомена: До промјене у мјерама учинка за крајње резултате у односу на Средњорочни план рада за период 2021-2023. година је дошло 
због усклађивања са новом Стратегијом развоја статистике Републике Српске 2030 
Оперативни циљ 3.1: Усклађивање званичне статистике са ЕУ правним оквиром 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у великој мјери реализован у обиму предвиђеном 
Планом рада. За мјере учинка под тачкама 1. и 5. дата су одговарајућа образложења. 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 
Реализовани 

резултат 
Образложење  

1.Израда новог текста Закона о званичној 
статистици Републике Српске 

Припремљен нацрт Закона; Није 
реализовано; 

Током 2021. године одвијале су се 
активности на припреми нацрта Закона  
о званичној статистици БиХ, у чему је 
Завод активно учествовао. Након што 
ове активности буду финализоване, 
радиће се на доношењу новог Закона о 
статистици Републике Српске. 

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

73 73 - 

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

3 3 - 



 
 

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

10% 10% - 

5.Број састанака за потребе Одбора за 
стабилизацију и 
придруживање/секторских пододбора 

5 2 Током 2021. године, именовани 
представници Завода су учествовали у 
раду Петог састанка Пододбора за 
пољопривреду и рибарство 
(17.06.2021.г.) и Шестог састанка 
Одбора за стабилизацију и 
придруживање између ЕУ и БиХ 
(11.11.2021.г.). Одржавање Шестог 
састанка Пододбора за економска и 
финансијска питања и статистику 
између ЕУ и БиХ, који је требао да буде 
одржан 18-19.11.2021.године, 
пролонгирано је до даљњег. 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози неизвршења Влада утврђује 
(Да/Не) 

3.1.1 Припрема нацрта закона 
Одсјек за правне и 
кадровске послове 

Децембар 2021. Не 

Током 2021. године 
одвијале су се 
активности на 

припреми нацрта 
Закона  о званичној 

статистици БиХ, у 
чему је Завод 

активно учествовао. 
Након што ове 

активности буду 
финализоване, 

радиће се на 
доношењу новог 

Закона о статистици 
Републике Српске.  

Не 



 
 

 
 
3.1.2 
 

Ажурирање постојеће 
методологије и класификације у 
складу са ЕУ статистичким 
стандардима и препорукама 

Сва одјељења 
Завода задужена за 

статистичка 
истраживања 

Континуирано Да - Не 

3.1.3 

Имплементирање нове 
методологије и класификације у 
складу са ЕУ статистичким 
стандардима и препорукама 

Сва одјељења 
Завода 

Континуирано Да - Не 

3.1.4 

У складу са методологијама, 
класификацијама и препорукама 
редизајнирање постојећих 
статистичких упитника 

Сва одјељења 
Завода 

Континуирано Да - Не 

3.1.5 

Учествовање у Одбору за 
стабилизацију и придруживање, 
те  Пододбору за трговину, 
индустрију, царине и сарадњу са 
другим земљама кандидатима, 
Пододобору за пољопривреду и 
рибарство, Пододбору за 
транспорт, енергију, животну 
средину и регионални развој и 
Пододбору за економска и 
финансијска питања и 
статистику у складу са Рјешењем 
Владе Републике Српске са 18. 
сједнице одржане 23.04.2015. 
године о именовању 
представника Републике Српске 
у Привремени одбор за 
стабилизацију и 
придруживање/Одбор за 
стабилизацију и придруживање 
и секторске пододобре за 
праћење реализације обавеза из 

Именовани 
представници 

Континуирано Да 

Током 2021. године, 
именовани 
представници Завода 
су учествовали у раду 
Петог састанка 
Пододбора за 
пољопривреду и 
рибарство 
(17.06.2021.) и Шестог 
састанка Одбора за 
стабилизацију и 
придруживање између 
ЕУ и БиХ (11.11.2021.). 
Одржавање Шестог 
састанка Пододбора за 
економска и 
финансијска питања и 
статистику између ЕУ 
и БиХ, који је требао да 
буде одржан 18-
19.11.2021.године, 

Не 



 
 

Споразума о стабилизацији и 
придруживању и Привременог 
споразума о трговини и 
трговинским питањима 

пролонгирано је до 
даљњег. 

3.1.6 

Учествовање у радним групама 
за европске интеграције (РГ за 
пољопривреду и рурални развој, 
РГ за информационо друштво, РГ 
за предузетничку и индустријску 
политику, РГ за енергију, РГ за 
опорезивање, РГ за монетарну и 
економску политику, РГ за 
статистику, РГ за регионалну 
политику, РГ за финансијске и 
буџетске одредбе), као и РГ за 
политичке критеријуме и РГ за 
економске критеријуме 
(„Службени гласник БиХ“ број 
41/17), а на основу члана 9. став 
5. Одлуке о систему 
координације процеса европских 
интеграција у БиХ („Сл.гласник 
БиХ“, бр. 72/16 и 35/18) и члана 
4. и члана 7. став 1. Одлуке о 
успостављању РГ за европске 
интеграције („Сл.гласник БиХ“, 
бр. 34/17), а у блиској сарадњи са 
Министарством за европске 
интеграције и међународну 
сарадњу РС, уз поштовање 
Одлуке о остваривању 
координације републичких 
органа управе у провођењу 
активности у области европских 
интеграција и међународне 

Именовани 
представници 

Континуирано Не 

Током 2021. године 
чланови радних 
група из Завода, 
активно су 
учествовали у раду 
радних група на 
активностима које се 
односе на израду 
Програма 
интегрисања, а 
финализација 
наведених 
активности се 
очекује током 
наредне године. 

Не 



 
 

сарадње у Републици Српској 
(„Сл.гласник РС“, бр. 47/13 и 
119/18) 

Оперативни циљ 3.2: Прилагођавање званичне статистике стандардима у области управљања квалитетом  
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у највећој мјери реализован у планираном обиму, 
а за мјеру учинка под тачком 4. дато је кратко образложење. 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење  

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

3% 
 

3% 
 

- 

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

Примјена усвојених знања Примјена усвојених знања - 

3. Анкета о задовољству корисника Анализа добијених резултата Резултати анализирани и 
објављени 

- 

4. Анкета о задовољству запослених Анализа добијених резултата Није реализовано Анкета није реализована, јер се нису 
испунили потребни предуслови. 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози неизвршења Влада утврђује 
(Да/Не) 

3.2.1 

Примјена модела управљања 
квалитетом у складу са начелима 
Потпуног управљања 
квалитетом (TQM-Total Quality 
Management), те имплементација 
Заједничког оквира за процјену 
(CAF) алата, који служи за 
самопроцјену квалитета 
инспирисан моделом изврсности 
EFQМ 

Сва одјељења 
Завода  

Континуирано Да - Не 



 
 

3.2.2 
Израда стандардизованих 
извјештаја о квалитету за 
статистичка истраживања 

Сва одјељења 
Завода задужена за 

статистичка 
истраживања 

Континуирано Да - Не 

3.2.3 
Провођење истраживања о 
задовољству корисника у 
трогодишњој динамици 

Одјељење за 
публикације, 

односе са јавношћу 
и повјерљивост 

статистичких 
података 

Припремне 
активности 

Да - Не 

3.2.4 
Провођење истраживања 
задовољства запослених у 
трогодишњој динамици 

Сва одјељења 
Завода 

Припремне 
активности 

Да - Не 

Оперативни циљ 3.3: Прилагођавање званичне статистике стандардима у области заштите повјерљивих података 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у потпуности реализован у планираном обиму.  

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење  

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

100% 100% - 

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

100% 100% - 

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

1,6% 1,6% - 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози неизвршења Влада утврђује 
(Да/Не) 

3.3.1 
Координисање активности за 
статистичку повјерљивост и 
приступ микроподацима 

Сва одјељења 
Завода задужена за 

Континуирано Да - Не 



 
 

статистичка 
истраживања 

3.3.2 
Примјена савремених 
методолошких рјешења заштите 
података 

Одјељење за 
публикације, 

односе са јавношћу 
и повјерљивост 

статистичких 
података; 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 
база података; 

Одјељење за развој 
информационе 

структуре, 
техничку и 
оперативну 

подршку 

Континуирано Да - Не 

3.3.3 
Развој интегрисаног, услужно 
оријентисаног система приступа 
подацима 

Одјељење за 
публикације, 

односе са јавношћу 
и повјерљивост 

статистичких 
података; 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 

база података 

Континуирано Да - Не 

3.3.4 
Унапређење ИТ сигурносне 
политике, заштита опреме и 
података 

Одјељење за 
публикације, 

односе са јавношћу 
и повјерљивост 

Континуирано Да - Не 



 
 

статистичких 
података; 

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију 
база података; 

Одјељење за развој 
информационе 

структуре, 
техничку и 
оперативну 

подршку 
Оперативни циљ 3.4: Јачање институционалних ресурса 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години у највећој мјери реализован у планираном обиму. 
За мјере учинка под тачама 1, 2, 4. и 5. дата су кратка објашњења. 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење  

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

Измјене и допуне Правилника 
припремљене и усвојене 

Није реализовано Нису испуњени неопходни предуслови 
за реализацију ове активности. 

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

Приједлог Програма 
припремљен и усвојен 

Реализовано Влада Републике Српске донијела je 
Одлуку број 04/1-012-2-3176/21 од 
28.10.2021. године о усвајању 
Статистичког програма Републике 
Српске за период 2022-2025. година 
("Службени гласник Републике 
Српске", број 102/21). 

3. Припрема и израда Плана рада Завода 
за 2022. годину 

План упућен Влади Републике 
Српске на усвајање 

Реализовано - 

4. Припрема и израда Извјештаја о раду 
Завода за 2021. годину 

Извјештај упућен Влади 
Републике Српске на усвајање 

Реализовано* *Рок за слање Извјештаја према 
Инструкцији генералног секретаријата 

Владе је 15.02. 



 
 

5. Проценат повећања (смањења) 
одговарајућих финансијских ресурса за 
спровођење планираних статистичких 
истраживања у односу на претходну 
годину 

17,72 % 3,77% Израдом захтјева за буџетским 
средствима (ДОБ/Инструкција број 1 и 
број 2) поставља се план за потребним 
средствима. 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози неизвршења Влада утврђује 
(Да/Не) 

3.4.1 

Припрема и израда Правилника 
о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста 

Одјељење правних, 
кадровских и 

рачуноводствених 
послова 

Децембар 2021. Не 

Нису испуњени 
неопходни 
предуслови за 
реализацију ове 
активности 

Да 

3.4.2 
Припрема и израда Статистичког 
програма за период 2022-2025. 
година 

Одсјек за правне и 
кадровске послове 

у сарадњи са 
одјељењима 

задуженим за 
реализацију 

статистичких 
истраживања 
предвиђених 

Планом 

Септембар 2021. Да - 

Да, Влада 
Републике 
Српске 
донијела je 
Одлуку број 
04/1-012-2-
3176/21 од 
28.10.2021. 
године о 
усвајању 
Статистичког 
програма 
Републике 
Српске за 
период 2022-
2025. година 
("Службени 
гласник 
Републике 
Српске", број 
102/21). 



 
 

3.4.3 
Припрема и израда Плана рада 
Завода за 2022. годину 

Одсјек за правне и 
кадровске послове 

у сарадњи са 
одјељењима 

задуженим за 
реализацију 

статистичких 
истраживања 
предвиђених 

Планом 

Новембар 2021. Да - Да 

3.4.4 
Припрема и израда Извјештаја о 
раду Завода за 2021. годину 

Одсјек за правне и 
кадровске послове 

Децембар 
2021/Јануар 2022 

Да 

Извјештај је 
припремљен али је 
рок за достављање 
Извјештаја према 
инструкцији 
Генералног 
секретаријата Владе 
РС је 15.02. 

Да 

Оперативни циљ 3.5: Јачање међуинституционалних ресурса 
Допринос остварењу оперативног 
циља 

Постављени оперативни циљ је у 2021. години реализован у одређеној мјери. За мјере учинка 
под тачкама 1. и 2. дата су одговарајућа образложења. 

Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење  

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

Активно учешће Реализовано Завод је током 2021. године, заједно са 
представницима друге двије 

статистичке институције у БиХ радио 
на изради нацрта Закона о званичној 

статистици БиХ; 
2. Број састанака на нивоу менаџмента 
статистичких институција 

12 1 Планирани број састанака није 
реализован усљед постојеће 

епидемиолошке ситуације, али се 
комуникација и сарадња на нивоу 
менаџмента одвија континуирано; 



 
 

3. Састанци и посјете извјештајним 
јединицама 

Одржани састанци; Обављене 
посјете по потреби;  

Реализовано - 

Редни 
број 

Назив активности 
Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Рок извршења  
(по кварталима) 

Статус 
извршено 

(Да/Не) 

Разлози неизвршења Влада утврђује 
(Да/Не) 

3.5.1 

Развијање сарадње са 
високошколским институцијама 
и научноистраживачком 
заједницом 

Сва одјељења 
Завода  

Континуирано Да - Не 

3.5.2 
Учешће у међународним 
програмима помоћи за развој 
званичне статистике 

Сва одјељења 
Завода  

Континуирано Да - Не 

3.5.3 

Израда заједничких смјерница за 
производњу статистике и 
споразуми о сарадњи с другим 
овлашћеним произвођачима 
статистика 

Сва одјељења у 
Заводу  

Континуирано Да - Не 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
В. Преглед планираних закона и других прописа 
 

Редни 
број Назив прописа 

Планирани 
рок за 

припрему 

Статус прописа Обрађивач 
(најмањи организациони 

дио) 

Образложење нивоа 
реализације 

1. 

Закон о измјенама и допунама 
Закона о статистици 
Републике Српске 
 
 
(релевантни извори права 
Европске уније који ће се 
узети приликом израде 
Закона: 
- Уредба (ЕЗ) бр. 223/2009 
Европског парламента и 
Савјета од 11.03.2009. године  
- Уредба (ЕУ) 2015/759 
Европског парламента и 
Савјета од 29.04.2015. године о 
измјени Уредбе (ЕЗ) број 
223/09  
- УН фундаментални 
принципи званичне 
статистике A/RES/68/261 од 
29.01.2014. године 
- Кодекс праксе европске 
статистике усвојен од стране 
Европског одбора за 
статистичке програме 
24.09.2005. године, a 
ревидиран у септембру 2011. 

По 
доношењу 

измјена 
Закона о 

статистици 
БиХ 

Током 2021. године 
није било активности 
на измјени законских 
рјешења у области 
статистике на нивоу 
БиХ. Будући да Закон 
о статистици 
Републике Српске 
треба бити усклађен 
са Законом на нивоу 
БиХ, самим тим није 
било могуће 
реализовати ову 
активност.  
 
 

Републички завод за 
статистику 

У 2021. години било је 
планирано доношење  
измјена у законској 
регулативи којoм се регулише 
рад статистичких 
институција у БиХ, с циљем 
хармонизације статистичке 
легислативе у БиХ са ЕУ 
легислативом, а према 
препорукама експерата из 
процјене  статистичког 
система БиХ  датих у 
извјештају под називом - 
Adapted Global Assessment of 
National System of Bosnia and 
Herzegovina, као и према 
препорукама Европске 
комисије са састанака Одбора 
за стабилизацију и 
придруживање и Подобора за 
економска и финансијска 
питања и статистику. Иако 
наведена активност није 
реализована, три статистичке 
институције у БиХ су током 
2021. године радиле на 
припреми нацрта Закона о 



 
 

године и новембру 2017. 
године) 

званичној статистици БиХ. 
Завод је у поменутим 
активностима узео активно 
учешће, а посебан акценат је 
стављен на обавезно 
поштовање уставног уређења 
и надлежности БиХ и 
Републике Српске. Полазећи 
од измјена Закона о 
статистици БиХ, Завод је 
планирао рад на измјенама и 
допунама  Закона о 
статистици Републике 
Српске.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анекс: Сиже провођења стратегија и других стратешких докумената 
 
Стратегија развоја статистике Републике Српске 2030 
 
План рада Завода припремљен је тако да се кроз реализацију оперативних циљева обезбиједи реализација општих циљева постављених у 
Стратегији развоја. 
 
Стратегија развоја статистике Републике Српске 2030 је стратешки документ, који је Влада Републике Српске усвојила на сједници одржаној 
05.11.2020. године (Одлука о усвајању број 04/1-012-2-3124/20 објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 114/20). 
 
Стратегијом развоја утврђени су сљедећи стратешки циљеви развоја званичне статистике Републике Српске: 

1. Званична статистика Републике Српске произведена у складу са потребама корисника и новим изазовима 
2. Унапређење статистичког пословног процеса 
3. Уређено институционално окружење 

 
С обзиром да је План рада заснован на стратешким циљевима из Стратегије развоја, у наставку дајемо кратак преглед степена извршења 
Планом одређених активности, а самим тим и увид у степен реализације постављених стратешких циљева. 
 
Треба имати у виду чињеницу да је Стратегија развоја у примјени тек од 2021. године и будући да се ради о стратешким циљевима који се 
односе на дужи временски период, активности на реализацији ових циљева биће континуирано дефинисане кроз Статистички програм, 
Средњорочни план и Годишњи план рада.     
 
 
Стратешки циљ 1: Званична статистика Републике Српске произведена у складу са потребама корисника и новим изазовима је у 
2021. години у највећој мјери реализован у обиму предвиђеном Планом рада за 2021. годину. У оквиру овог стратешког циља даје се преглед 
реализације статистичких истраживања на нивоу календарске године, а који се дефинишу Планом рада.  
 
У 2021. години планирано је укупно 247 активности/истраживања, која су разврстана у приоритетне области и подручја у складу са праксом 
Европске статистике и то: демографске и социјалне статистике, економске статистике, секторске статистике, животна средина и 
мултидоменске статистике и методологија прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе. У складу са Компендијумом 
статистичких захтјева као посебна област издвојена је Управљање квалитетом, евалуација и статистичка координација. Од 247 
активности/истраживања нису реализована четири истраживања, од чега једно у области демографских и социјалних статистика и три у 
области секторских статистика.  
 



 
 

У области демографских и социјалних статистика није реализована анкета о приходима и условима живота (SILC). Статистичке институције 
у БиХ су крајем 2020. године (а након што је План рада за 2021. годину упућен у процедуру усвајања) донијеле одлуку да се капацитети 
намијењени за реализацију SILC анкете преусмјере за анкету о потрошњи домаћинстава (HBS), због значаја података који се путем ове анкете 
прикупљају, а на основу којих се производе индикатори у другим статистичким доменима, као и због чињенице да се током 2020. године 
ова анкета требала провести и у земљама ЕУ, међутим, због цјелокупне ситуације проузроковане вирусом корона, земље ЕУ су такође HBS 
анкету проводиле током 2021. године, тако да је SILC анкета одложена за будући период.  
 
У области секторских статистика нису реализована два истраживања у домену саобраћаја (водени и ваздушни), због тога што није било 
појаве која је предмет посматрања, а у домену туризма није реализована анкета – Потражна страна статистике туризма. Планирано је и 
објављено 456 статистичких публикација, које се односе на мјесечна, тромјесечна, полугодишња и годишња саопштења, тематске  билтене 
и комплексне статистичке публикације.  
 
У функцији реализације  овог стратешког циља постављени су сљедећи оперативни циљеви: 
 
Оперативни циљ 1.1: Унапређење у области демографских и социјалних статистика је у 2021. години у највећој мјери реализован. Од 
планираних 70 активности реализовано је 69, а објављено је и 60 планираних  публикација. Континуирано се радило на унапређењу 
прикупљања и обраде података виталне статистике (статистика рођених, статистика умрлих и статистика закључених бракова), а у сарадњи 
са Министарством управе и локалне самоуправе. Током 2021. године, урађена је процјена становника (почетак, средина, крај године) за 2020. 
годину за ниво Републике Српске и за ниво градова и општина по старосној и полној структури становништва. У 2021. години урађене су и 
скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за 2020. годину. Настављена је реализација Анкете о радној снази као континуирано 
истраживање.  
 
Извршене су припреме и проведено је четворогодишње Истраживање о трошковима рада (ТР). Објављивање резултата је, према Плану, у 
2022. години. 
 
Kонтинуирано се радило на унапређењу прикупљања и обраде података о Интегрисаном систему социјалне заштите у Републици Српској 
(ESSPROS). Oбјављени су коначни подаци за 2018. годину, a прикупљени су и објављени претходни подаци за 2019. годину. 
 
У оквиру пројекта „Унапређење статистике образовања на свим нивоима власти у БиХ“ ревидирани су обрасци сва три циклуса високог 
образовања и израђене су веб апликације за прикупљање података основног и средњег образовања и апликације за збирне извјештаје 
статистике високог образовања. У пројекту су учествовали представници UNESCO Регионалне канцеларије за науку и културу у Европи, 
Републичког завода за статистику, Федералног завода за статистику и Агенције за статистику БиХ, представници школа, те представници 
надлежних министарстава и агенција из области образовања. 
 



 
 

Иако провођење пилот пројекта није било предвиђено Планом рада, у оквиру активности „Гендер и равноправност“, а посредством пројекта 
IPA 2017 MBP, статистичке институције у БиХ реализовале су Пилот истраживање о родно заснованом насиљу. Циљ истраживања био је 
тестирање упитника и метода рада, као и учесталост родно заснованог насиља на узорку анкетираних. Питања која су обухваћена у упитнику 
иду од основних података о испитаници, породичног насиља у адолесцентном пероду, сексуалног узнемиравања на послу до насиља од 
стране бившег или садашњег партнера и општег искуства са криминалом. 
 
Оперативни циљ 1.2: Унапређење у области економских статистика је у 2021. години у потпуности реализован. Реализовано је свих 55 
активности које су Планом постављене, а објављено је и 204 планираних  публикација. Континуирано се ради на методолошком унапређењу 
макроекономских индикатора на годишњем нивоу, а посебна пажња је посвећена правовременој компилацији бруто домаћег производа у 
тромјесечној периодици према ESA 2010 методологији.  
 
У оквиру пословних статистика, унапређење квалитета података и развијање модела Статистичког пословног регистра (СПР) је 
континуирано високи приоритет. Мјесечно ажурирање базе СПР-а на основу података добијених од АПИФ-а и Пореске управе, током 2021. 
године одвијало се несметано у складу са договореним процедурама размјене података. Током 2021. године покренута је иницијатива за 
проширење сарадње са Пореском управом која би требала да се реализује кроз повећање броја администаративних база и варијабли које би 
се преузимале и користиле за побољшање квалитета података СПР-а, као и за побољшање квалитета производње одређених статистичких 
индикатора. 
 
Настављен је развој цијена услуга, као и даљи развој ИТ апликације за израчун индекса произвођачких цијена услуга (SPPI) и индекса 
произвођачких цијена у грађевинарству (CPPI).  
 
Оперативни циљ 1.3: Унапређење у области секторских статистика је у 2021. години у највећој мјери реализовано у планираном обиму. 
Од укупно планираних 87 активности, само три нису реализоване и то: Годишње истраживање о превозу на унутрашњим воденим путевима 
(СА-ВОД/Г), Годишњи извјештај ваздушног саобраћаја (СВ/Г-11) и анкетно истраживање – потражна страна статистие туризма. 
Истраживања у домену саобраћаја нису реализована због тога што није било појаве која је предмет посматрања у овој области, док анкетно 
истраживање у домену туризма није могло бити реализовано због епидемиолошке ситуације.  
 
У оквиру овог оперативног циља, током 2021. године,  на основу података прикупљених у оквиру Годишњег истраживања пољопривредних 
газдинстава 2020, као и података из СПР-а, настављено је ажурирање Адресара породичних пољопривредних газдинстава који је базиран на 
резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, те на подацима из СПР-а и подацима из Регистра 
пољопривредних газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. На бази тог Адресара,  у 2021. години проведена су 
два анкетна истраживања: Годишње истраживање о засијаним површинама на крају прољећне сјетве и процјена приноса раних култура, које 
је реализовано први пут и Годишње истраживање пољопривредних газдинстава, које се у редовној динамици проводи већ пети пут.  У складу 
са Планом активности извршене су методолошке припреме, и по први пут је коришћен начин телефонског анкетирања породичних 
пољопривредних газдинстава. 



 
 

 
Такође, у подручју статистике пољопривреде, рибарства и шумарства проведене су све редовне активности и настављен рад на изради и 
методолошком унапређењу Економских рачуна и цијена за пољопривреду, а прикупљени су елементи за Економске рачуне за шумарство 
кроз форму редовног истраживања. 
 
У енергетској статистици проведено је пробно истраживање Мјесечни извјештај о нафти и дериватима нафте. 
 
Анкета о потражнoj страни статистике туризма домаћег становништва није реализована у 2021. години, због цјелокупне ситуације са 
вирусом корона, будући да анкета подразумијева непосредни рад на терену.  
 
У оквиру IPA 2017 MBP пилот пројекта 3.9 „Истраживање и развој и статистика о буџетским издвајањима за истраживање и развој“ 
активности су се односиле на унапређење методологије активности Истраживање и развој и Буџетска издвајања за истраживање и развој 
према међународним захтјевима садржаним у новој регулативи Европског парламента и Савјета који се односе на статистику науке, 
технологије и иновација, број 2152/2019 и 1197/2020, као и на побољшање квалитета прикупљених података. 
 
Оперативни циљ 1.4: Унапређење у области статистика животне средине и мултидоменске статистике је у 2021. години у потпуности 
реализован у обиму предвиђеном Планом рада за 2021. годину. Реализовано је планираних 11 статистичких истраживања и објављено 8 
планираних публикација. 
 
Оперативни циљ 1.5: Унапређење у области методологија прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе је у 2021. години 
у потпуности реализован у обиму предвиђеном Планом рада за 2021. годину. Реализовано је свих 9 планираних активности, које се одвијају 
континуирано.  
 
Оперативни циљ 1.6: Управљање квалитетом, евалуација и статистичка координација у потпуности је реализован у складу са Планом 
рада. У оквиру активности систематског управљања квалитетом, Завод је наставио са активностима имплементације Заједничког оквира за 
процјену, а према Акционом плану за побољшање рада, 2019-2021. – имплементација CAF-а у Заводу. У току 2021. године, у оквиру поменутих 
активности урађено је сљедеће: израђене и усвојене Смјернице за оснивање радних група у Заводу, израђене и усвојене Смјернице за 
праћење и смањење оптерећења давалаца података, унапријеђене информације за кориснике о статистичкој повјерљивости података, 
унапријеђена разумљивост и доступност статистичких података увођењем секције „Најчешћа питања“ на интернет страници Завода, 
уведено „стандардно дневно вријеме објављивања“ публикација (у 11 часова) усвајањем новог Правилника о објављивању публикација 
Завода, успостављена процедура за редовно ажурирање онлајн базе података и одржано више интерних обука за запослене.   
 
Континуирано се ради на надоградњи и даљем развијању ИСТ платформе, у сарадњи са Заводом за статистику Србије. Током 2021. године, 
креирана су 22 нова десктоп апликативна рјешења за унос и обраду података са пратећим логичким контролама и излазним извјештајима 
из база података. У сарадњи са Заводом за статистику Србије настављен је развој CAPI система, модул за прикупљање/преузимање података 



 
 

и апликација за унос, те инсталацију неопходних софтвера за рад путем лаптопова на терену и просљеђивање прикупљених података 
директно/електронски у централну базу података. Веб портал за онлајн прикупљање података од извјештајних јединица се константно 
проширује и администрира. 
 
У области публикација, током 2021. године објављено је 456 саопштења и публикација, од којих су најзначајније „Статистички годишњак 
Републике Српске“,  „Ово је Република Српска“, „Градови и општине Републике Српске“, „Индикатори одрживог развоја Републике Српске“ и 
„Жене и мушкарци у Републици Српској“. 
 
У оквиру стратешког циља 1. Званична статистика Републике Српске произведена у складу са потребама корисника и новим изазовима, 
током 2021. године реализоване су сљедеће значајне  активности:  
- Анкета о потрошњи домаћинстава 
- Истраживање о трошковима рада (проводи се сваке 4 године) 
- Анкета о радној снази је проведена као континуирано истраживање 
- Пилот истраживање о родно заснованом насиљу 
- Годишње истраживање о засијаним површинама на крају прољећне сјетве и процјена приноса раних култура (Прољећна анкета) 
- Годишње истраживање пољопривредних газдинстава 
- Проведено је пробно истраживање Мјесечни извјештај о нафти и дериватима нафте 2021.  
- Мастер узорак (израда оквира узорка за анкетна истраживања на бази домаћинстава) 
- Двогодишње истраживање о статистици иновација  
- Двогодишње истраживање о статистици насталог отпада 
 
Стратешки циљ 2: Унапређење статистичког пословног процеса је у 2021. години у највећој мјери реализован у обиму предвиђеном 
Планом рада. Завод се континуирано залаже за унапређење статистичког пословног процеса што подразумијева прилагођавање 
организационе структуре, јачање управљања, креирање иновативних рјешења, стандардизацију процеса производње статистичких 
података и побољшање ефикасности статистичке производње и дисеминације. У наставку дајемо резиме реализације сваког оперативног 
циља у оквиру овог стратешког циља.  
 
Оперативни циљ 2.1: Оптимизација статистичког пословног процеса је у 2021. години реализован у одређеној мјери. У циљу смањења 
оптерећења извјештајних јединица, Завод континуирано ради на интензивнијем коришћењу административних извора података за 
статистичке намјене. Током 2021. године није било активности на потписивању нових споразума с циљем јачања сарадње са 
административним изворима података, али су раније потписани споразуми о сарадњи били довољна основа за континуирано унапређење 
сарадње са административним изворима података.   
 
Завршена је припрема критеријума за одређивање приоритета у провођењу истраживања. Када су финансијски ресурси у питању 
континуирано се указује на потребу обезбјеђења одговарајућих финансијских ресурса. У 2021. години средства за обављање дјелатности  



 
 

Завода су повећана за 3,77 %, међутим, треба имати у виду да реализација планираних статистичких активности захтјева буџетска средства 
постављена израдом Документа оквирног буџета (ДОБ-а) и она су у реалним износима значајно вишег нивоа од одобрених средстава 
Буџетом.  
 
Оперативни циљ 2.2: Коришћење иновативних ИКТ инструмената за прикупљање примарних података је у потпуности реализован у 
обиму предвиђеном Планом рада. Континуирано се ради на развоју интернетских апликација за унос података и ширу употребу 
електронских образаца, као и на примјени иновативних метода за прикупљање података и коришћење таблета и мобилних уређаја за 
прикупљање података.   
 
Оперативни циљ 2.3: Развој и надоградња серверске и комуникационе инфраструктуре у потпуности је реализован у складу са Планом 
рада. У оквиру овог оперативног циља Завод континуирано ради на развоју серверског система за чување података, комуникационе опреме 
за снабдијевање брзих и поузданих мрежа, као и на увођењу иновативних персоналних уређаја на радна мјеста. Ради се и на даљем развоју 
интегрисаног ИТ рјешења за унос статистичких података, валидацију и обраду за анкетирање домаћинстава, уз коришћење преносне опреме 
за снимање статистичких података и побољшано извјештавање домаћинстава, базирано на веб-рјешењу, путем интернета.   
 
Оперативни циљ 2.4: Ефикасније управљање процесом дисеминације је у највећој мјери реализован у складу са Планом рада.  
 
Завод већ почетком календарске године објављује Календар публиковања, тако да су корисници благовремено упознати са тачним 
роковима објаве свих публикација Завода. Корисницима су сва издања доступна на интернет страници Завода, а овакав начин промовисања 
шире употребе статистичких података међу корисницима је током 2021. године био од изузетног значаја, због цјелокупне ситуације са 
вирусом корона.  
 
Завод је посебно препознатљив по најзначајнијим статистичким публикацијама, „Статистички годишњак Републике Српске, „Ово је 
Република Српска“ и “Градови и општине Републике Српске“. У току ове године објављена је и публикација „Индикатори одрживог развоја 
Републике Српске“, која је значајно побољшана, као и публикација „Жене и мушкарци у Републици Српској“.  
 
Плански и континуирано се повећава број доступних методолошких докумената за статистичка истраживања и/или индикаторе, који су 
доступни и на интернет страници Завода, значајно је повећан број истраживања и/или индикатора за која су доступни стандардизовани 
метаподаци и врши се редовно ажурирање појмова и дефиниција. Завод плански и континуирано повећава број издања, на енглеском језику 
доступних статистичких публикација, методолошких материјала, извјештаја о квалитету и других докумената из дјелокруга рада Завода. 
 
Када су у питању домаћи и међународни сајмови и форуми, на којима је Завод редовно представљао своја најзначајнија издања, ова 
активност због вируса корона ни током 2021. године није могла бити реализована.  
 



 
 

Није одржан планирани број конференција за медије, због цјелокупне ситуације са вирусом корона, али су се Саопштења за медије 
достављала свим медијима и објављивала на интернет страници редовно – мјесечно. Завод континуирано унапређује своју интернет 
страницу са циљем обезбјеђивања повећане доступности статистичких података, а што је резултирало повећањем броја регистрованих 
корисника статистичких података.  
 
Стратешки циљ 3: Уређено институционално окружење је у највећој мјери реализован у складу са Планом рада. Значајно је поменути 
активности које се односе на правни оквир, као један од основних предуслова за уређено институционално окружење. Наиме, статистичке 
институције у БиХ су током 2021. године активно радиле на изради нацрта Закона о званичној статистици БиХ, након чега ће Завод радити 
на измјенама Закона о статистици Републике Српске. Акценат је стављен на обавезно поштовање уставне структуре и организације 
статистичког система у БиХ и Републици Српској. Континуирано се ради и на усклађивању са правним оквиром ЕУ, кроз активности које се 
одвијају на изради Програма интегрисања. У наставку дајемо резиме реализације сваког оперативног циља у оквиру овог стратешког циља.  
 
Оперативни циљ 3.1: Усклађивање званичне статистике са ЕУ правним оквиром реализован је у одређеној мјери. У циљу постизања 
међународне упоредивости статистике Републике Српске са статистиком ЕУ и међународним стандардима, Завод континуирано ажурира 
постојеће методологије и класификације, а уз то се врши и имплементација нових стандарда и редизајнирање постојећих или креирање 
нових  упитника. Када је у питању процес усклађивања са ЕУ, са аспекта правног оквира, током 2021. године, статистичке институције у БиХ 
су започеле активности на изради нацрта Закона о званичној статистици БиХ.  
 
Када је у питању учешће у раду тијела у процесу европских интеграција у БиХ, представници Завода су активно учествовали у активностима 
на изради Програма интегрисања, а које се одвијају у оквиру радних група које су формиране у оквиру система координације процеса 
европских интеграција, као и у активностима оперативних тијела која су формирана за праћење испуњавања обавеза дефинисаних 
Споразумом о стабилизацији и придруживању, попут Одбора за стабилизацију и придруживање и секторских пододбора. Такође, 
представници Завода су учествовали и у процесу програмирања средстава претприступне помоћи у оквиру IPA 3.  
 
Оперативни циљ 3.2: Прилагођавање званичне статистике стандардима у области управљања квалитетом је у највећој мјери 
реализован у складу са Планом рада.  
 
У оквиру активности систематског управљања квалитетом, Завод је наставио са активностима имплементације Заједничког оквира за 
процјену, а према Акционом плану за побољшање рада, 2019-2021. – имплементација CAF-а у Заводу. 
 
Извјештавање о квалитету и усклађивање са међународним стандардима је у 2021. години у потпуности реализовано у обиму предвиђеном 
Планом рада. Кодекс  праксе европске статистике имплементиран је у складу са усвојеним знањима и могућностима примјене на статистику 
Републике Српске и објављени су сви планирани извјештаји о квалитету за појединачна статистичка истраживања (активности). 
 



 
 

Оперативни циљ 3.3: Прилагођавање званичне статистике стандардима у области заштите повјерљивих података у потпуности је 
реализован у складу са постављеним Планом рада.  
 
Завод континуирано ради на обезбјеђењу што већег степена заштите података, а што подразумијева предузимање свих мјера заштите, како 
организационе тако и техничке природе.   
 
Оперативни циљ 3.4: Јачање институционалних ресурса је у 2021. години у највећој мјери реализован у односу на планирани обим. 
Континуирано се ради на побољшању постојеће образовне структуре запослених и њиховом стручном развоју, а у 2021. години активност 
се одвијала путем веб платформи. Иако је било Планом предвиђено, нису испуњени предуслови за доношење Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста с циљем прилагођавања унутрашње организационе структуре Завода оптимизацији послова 
и задатака. Активности на изради програмских и планских докумената су се одвијале континуирано и у складу са постављеним роковима.  
 
Оперативни циљ 3.5: Јачање међуинституционалних ресурса је у највећој мјери реализован током 2021. године. Када су у питању 
активности које се односе на учешће у изради докумената од значаја за статистичку дјелатност БиХ, Завод је активно учествовао у припреми 
нацрта Закона о званичној статистици.  
 
Мјера која се односи на планирани број састанака на нивоу менаџмента статистичких институција, није реализована у пуном обиму, што 
није утицало на реализацију активности, будући да је сарадња и комуникација на нивоу менаџмента статистичких институција добра и 
континуирана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


