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А. Увод 
 
Републички завод за статистику je републичка управна организација у саставу 
Министарства финансија Републике Српске надлежна за послове статистике у Републици 
Српској. Задатак Завода је да производи званичне статистичке податке за све категорије 
корисника, од Владе и других органа, преко пословних система, научних институција, 
медија, до најшире јавности и појединаца. Производња статистике, између осталог,  
обухвата све активности потребне за припрему, прикупљање, похрањивање, обраду, 
компилацију, анализу и дистрибуцију статистичких података, остваривање Стратегије 
развоја статитике Републике Српске и БиХ 2030, Статистичког програма Републике 
Српске и БиХ, утврђивање статистичких методологија и стандарда и њихово 
правовремено усклађивање са европском статистиком, као и сарадњу са другим 
овлаштеним органима и организацијама. 
 
У 2021. години Завод ће извршавати планиране статистичке активности по областима, у 
складу са  Компендијумом статистичких захтјева Европске уније 2019 и то:  
1. Демографија и социјалне статистике,  
2. Економске статистике,  
3.Статистика пољопривреде, енергије, туризма, транспорта, науке, иновација и 
информационо-комуникационих технологија,  
4. Статистика животне средине, геопросторних статистика, производња и дисеминација 
индикатора одрживог развоја и 
5. Унапређење сарадње са корисницима и метода прикупљања података, обраде, 
дисеминације и анализе. 
 
Завод ће у 2021. години наставити и сарадњу по започетим међународним пројектима. 
 
Реализација планираних статистичких активности/истраживања ће се прилагодити 
финансијским могућностима и одобреним буџетским средствима, као и евентуално 
расположивим донаторским и другим додатним средствима за развојне пројекте 
финансираних из инструмената ЕУ.  
 
Током наредне године планирано је укупно 247 статистичких активности/истраживања, 
разврстаних у приоритетне области и подручја од чега је укупно 5 нових статистичких 
активности и то: Годишње истраживање о оствареним приносима раних усјева и воћа и 
очекиваним приносима важнијих касних усјева, Годишње истраживање пољопривредних 
газдинстава – сточарска производња (ГИПГ-С), Производња и употреба млијека на 
газдинству, а у области унапређење сарадње са корисницима и метода прикупљања 
података, обраде, дисеминације и анализе као нове активности планиране су - Односи са 
јавношћу – рад са корисницима и Друштвени медији. 
 
Завод ће у 2021. години реализовати и три истраживања која се проводе у вишегодишњој 
динамици и то Истраживање о трошковима рада (проводи се сваке 4 године), као и 
истраживања која се проводе у двогодишњој динамици, Статистика иновација и 
Годишњи извјештај о насталом отпаду (ОТП).  
 
При утврђивању приоритета производње статистике, полази се од достигнуте 
развијености статистике у Републици Српској, потребе за унапређењем статистичких 
активности, те њиховог усаглашавања са Европском статистиком. Према томе у току 
2021. године приоритети Завода ће бити сљедећи: 
 
1. Институционално - законски оквир 
 
 У наредном периоду очекују се интензивне активности у оквиру процеса европских 
интеграција у БиХ, што подразумијева и усклађивање законодавства БиХ са 



 
 

законодавством Европске уније. Завод је мишљења да треба приступити активностима 
које се односе на израду новог нацрта Закона о статистици БиХ или израду нацрта закона 
о измјенама и допунама постојећег Закона о статистици БиХ, уз услов да се у 
предложеним законским текстовима обавезно поштује уставно уређење и надлежности 
БиХ и Републике Српске. Полазећи од измјена Закона о статистици БиХ, Републички завод 
за статистику ће у 2021. години радити на измјенама и допунама Закона о статистици 
Републике Српске.  
 
Будући да предстоје значајне активности на припремама за пописни циклус 2021. година, 
очекује се и рад на припреми Закона о попису којим би се дефинисали број и 
територијална дистрибуција становништва према демографским, миграционим, 
етничким, образовним и економским обиљежјима.    
 
Завод ће даље радити на осигурању потребних ресурса неопходних за остварење задатака 
и обука запослених (континуиран процес), затим на питањима  сарадње са даваоцима и 
корисницима података и јачању повјерења у статистику Републике Српске, као и на даљој 
примјени и континуираном ажурирању класификација и номенклатура, те на 
повјерљивости и заштити статистичких података. 

 
2. Приоритети по статистичким областима 
 
При утврђивању приоритета производње статистике у 2021. години, полази се од 
достигнуте развијености статистике у Републици Српској, потребе за унапређењем 
статистичких активности, те њиховог усаглашавања са Европском статистиком. 
 
У наставку дајемо преглед најзначајних активности, по статистичким областима: 
 

Демографске и социјалне статистике 
 
а) Интензивне активности на припремама за наредни попис становништва, домаћинстава 
и станова у пописном циклусу 2021. година; 
б) Спровођење Анкете о приходима и условима живота (SILC); 
в) Спровођење континуиране Анкете о радној снази; 
г) Спровођење Истраживања о трошковима рада (ТР); 
д) Спровођење Анкете о потрошњи домаћинстава (HBS); 
ђ) Развој статистике образовања кроз заједнички пројекат Унапређење статистике 
образовања у коме учествују представници Републичког завода за статистику Републике 
Српске, Федералног завода за статистику, Агенције за статистику Босне и Херцеговине, 
UNESCO-а, надлежна министарства и заводи из области образовања, те образовне 
установе. 
 

Економске  статистике 
 
Статистика националних рачуна: 
а) Бруто домаћи производ, обрачунат према производном и потрошном приступу у 
текућим  и сталним цијенама и бруто домаћи производ према доходовном  приступу у 
текућим цијенама;   
б) Процјене бруто домаћег производа у тромјесечној периодици у текућим и сталним 
цијенама; 
в) Континуирана примјена нових међународних методологија ESA2010/SNA2008. 
 
Развој и унапређење Статистичког пословног регистра (СПР) – наставак рада на  
побољшању квалитета података кориштењем информација из статистичких 
истраживања и административних база током 2021. године биће додатно подржано кроз 



 
 

IPA 2017 вишекориснички пројекат. Наставиће се  рад на формирању статистичке јединце 
СПР-а: Групе предузећа кроз IPA Twinning 2017 Пројекат. 
 
Краткорочне пословне статистике (КПС) – даљи развој статистике произвођачких 
цијена у грађевинарству и цијена услуга као и ИТ апликације која ће се користити за 
израчун индекса произвођачких цијена услуга (SPPI) и индекса произвођачких цијена у 
грађевинарству (CPPI). 
 
У 2021. години планиран је и развој новог метода израчунавања Индекса производње у 
грађевинарству. 
 
У области статистике трговине и осталих услуга, планиран је развој новог Индекса 
производње услуга (ИСП). Током 2021. године, интензивираће се рад на почетку увођења 
и примјене „Уредбе (ЕУ) 2019/2152 Европског парламента и Вијећа од 27. новембра 2019. 
о европским пословним статистикама (FRIBS  уредба)“.  
 
Анкета о потражнoj страни статистике туризма домаћег становништва - Наставак 
провођења Анкетног истраживања о приватним и пословним путовањима које обухвата 
вишедневна (најмање једно ноћење) и једнодневна пословна и приватна путовања у 
земљи и иностранству. Анкета ће се проводити два пута годишње с циљем прикупљања 
података према ЕУ регулативи из области статистике туризма.  
 

Статистика пољопривреде, енергије, туризма, транспорта, науке, иновација и 
информационо-комуникационих технологија 

 
Пољопривреда, рибарство и шумарство 
а) Раније започети развој истраживања на бази узорка у Статистици пољопривреде 
подразумијева увођење нове анкете о биљној производњи - прољећна анкета. 
Коришћењем података из ове анкете уз податке добијене из, сада раздвојеног Годишњег 
истраживања пољопривредних газдинстава, на биљни и сточарски дио осигураће се 
обезбјеђивање квалитетнијих података. Као статистички оквир користиће се Адресар 
породичних пољопривредних газдинстава (базиран на Попису становништва 2013), те 
Адресар  предузетника и пословних субјеката из редовних истраживања, ажуриран 
подацима из административних извора.  
б) Планирање и провођење активности у сврху припрема за провођење Пописа 
пољопривреде. 
 
Статистика истраживања и развоја и буџетска издвајања за истраживање и развој – 
унапређење методологије прикупљања података у складу са ЕУ стандардима и 
методологијом кроз IPA MBP 2017 пилот пројекат „Статистика истраживања и развоја и 
статистика буџетских издвајања за истраживање и развој“ (Statistical Project 3.9 Research 
& development statistics and government budget allocations for R&D statistics).  
 

Животна средина, геопросторне статистике, производња и дисеминација 
индикатора одрживог развоја 

 
SDG индикатори – производња и дисеминација 
 
На Самиту одрживог развоја, у септембру 2015. године у Њујорку, државе чланицe 
Уједињених нација усвојиле су Програм одрживог развоја до 2030. године, који 
представља општи позив на дјеловање и склапање партнерстава како би се рјешавали 
глобални изазови, окончало сиромаштво, заштитила планета и свакоме обезбиједило да 
ужива мир и просперитет. Програм дефинише пет подручја од кључне важности за 
одрживи развој човјечанства и планете (људи, планета, просперитет, мир, партнерство) и 



 
 

спроводи се путем 17 циљева одрживог развоја (SDG – Sustanable Development Goals) и 169 
потциљева. 
 
О постизању циљева извјештава се путем индикатора одрживог развоја који 
представљају алат за мјерење и праћење промјена у економији, друштву и животној 
средини.  
 
У оквиру 17 циљева одрживог развоја покривају се друштвене, економске, еколошке и 
институционалне димензије одрживости.  
 
Циљ овог подручја је осигуравање квалитетних показатеља и статистичких података 
потребних за праћење напретка према SDG циљевима. 
 
Резултат ове активности би требало да буде праћење, развој и дисеминација свих оних 
SDG индикатора за које Завод располаже подацима. При утврђивању приоритета 
производње статистике у 2021. години, полази се од достигнуте развијености статистике 
у Републици Српској, потребе за унапређењем статистичких активности, те њиховог 
усаглашавања са Европском статистиком. 
 

Унапређење сарадње са корисницима и метода прикупљања података, обраде, 
дисеминације и анализе 

 
У оквиру ове статистичке области планиране су укупно 23 активности. У дијелу који се 
односи на Дисеминацију планиране су двије нове активности и то: Односи са јавношћу – 
рад са корисницима и Друштвени медији. 
 
 
Проблеми и ризици са којима би се Завод могао сусрести у наредном периоду 
обухваћеном овим Планом рада су сљедећи: 
 
- приликом провођења статистичких истраживања могућа је неадекватна сарадња у 
обезбјеђивању и припреми административних извора података, а адекватна мјера за 
спречавање овог ризика јесте пуна сарадња и континуирана комуникација са наведеним 
субјектима; 
-  код прикупљања, обраде и публиковања података могући ризици су преоптерећеност и 
низак одзив извјештајних јединица, што се може спријечити вођењем рачуна о 
оптерећености јединица, али и употребом административних извора, побољшањем 
упитника, увођењем електронског извјештавања, итд. Као ризик може се препознати и 
кашњење у публиковању података, за шта је мјера адекватно планирање рокова за 
публиковање и поштовање календара публиковања; 
- када је у питању ИТ област могући ризик је неефикасан рад информационог система 
усљед застарјелости одређеног дијела опреме због убрзаног технолошког развоја, што се 
може превазићи обнављањем ИТ инфраструктуре за шта је потребно адекватно 
планирање потребне ИТ опреме и буџетских средстава, затим редовним одржавањем и 
осигуравањем резервне опреме; 
- значајан ризик могу бити финансијска ограничења, за шта је адекватна мјера указивање 
у континуитету доносиоцима  одлука о потреби обезбјеђења  адекватних износа 
буџетских средстава; 
- у области људских ресурса неспоран је ризик недовољног броја запослених, што се може 
превазићи запошљавањем нових извршилаца и обезбјеђењем потребних средстава за ову 
намјену кроз попуну систематизације и обезбјеђивањем средстава потребних за нова 
запошљавања. Ризик је и неоспособљеност кадрова што се може превазићи адекватним 
планирањем, те слањем запослених на одговарајућа стручна оспособљавања и обуке које 
ће доприносити унапређењу знања и вјештина запослених; 



 
 

- објављивање повјерљивих података може довести до губитка повјерења давалаца 
података, што за посљедицу може имати већи неодзив, за шта је мјера спровођење и 
прилагођавање сигурносних и  политика заштите података, као и образовање запослених 
на тему заштите повјерљивих података; 
-када је у питању сарадња са корисницима података, ризик је неизлажење у сусрет 
захтјевима и потребама корисника, што може довести до губитка повјерења у званичну 
статистику. Мјера за овај ризик је праћење потреба постојећих корисника, као и 
препознавање потенцијалних нових корисника и њихових потреба.  
 
Завод реализацијом Плана рада остварује и обавезе које има по Закону о статистици БиХ, 
у оквиру извршавања Статистичког програма БиХ, те испуњава и међународне обавезе 
усклађивања методологија и активности у складу са прописима и методологијама 
европске статистике, чиме се обезбјеђује међународна упоредивост статистичких 
података, те у том смислу приликом планирања статистичких активности врши се 
консултовање са Агенцијом за статистику БиХ. С обзиром на потребу увођења нових мјера 
и инструмената усклађивања система званичне статистике кроз усклађивање с 
европским правним оквиром, постојећи законодавни оквир отежава ефикасан развој, 
производњу и дисеминацију званичне статистике, за шта је потребно доношење новог 
законодавног оквира (Закона о званичној статистици) уважавајући постојећу уставну 
структуру и организацију статистичког система у Републици Српској и БиХ. 
 



 
 

Напомена: У складу са Стратегијом развоја статистике Републике Српске 2030 (Одлука Владе Републике Српске о усвајању 
Стратегије развоја статистике Републике Српске 2030 објављена у „Службеном гласнику Републике Српске", бр. 114/20), дошло 
је до промјена у називима стратешких и оперативних циљева у односу на активности које су постављене Средњорочним 
планом рада за период 2021-2023. година 

Б. Оперативни циљеви 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 
Оперативни циљ 1.1: Унапређење статистика које приказују демографске и социјалне промјене 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

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

70 

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

3 

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

60 

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

60 

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

100% 

Преглед планираних активности за 2021. годину у области - Демографске и социјалне статистике 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.1.1 
Статистика рођених (Дем-1) Годишње 

(II квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
Не Буџет 



 
 

правосуђа 

1.1.2 
Статистика умрлих (Дем-2) Годишње 

(II квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.3 
Статистика закључених бракова (Дем-3) Годишње 

(II квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.4 
Статистика разведених бракова (РБ-1) Годишње 

(II квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.5 
Статистика пресељења становништва  
унутрашње миграције 

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.6 

Статистика спољне миграције  
усељења и исељења 
 

Накнадно 
дефинисати 

након анализе 
добијених 

резултата о 
обухвату и 
квалтету 

података о 
миграционим 

кретањима 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.7 
Процјене становништва Годишње 

(II квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.8 
Проjекције становништва Припремне 

активности 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.9 

Попис становништва, домаћинстава и 
станова  

Вишегодишње 
(припреме за 

наредни 
пописни 
циклус) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 



 
 

У складу са Законом о  

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

Квартално 
(I, II, III и IV 

квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

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

Полугодишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

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

Полугодишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

1.1.13 
Мјесечни извјештај о евидентираним 
незапосленим лицима 

Мјесечно 
(II квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

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

Мјесечно 
(III, IV квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

1.1.16 
Истраживање о трошковима рада Вишегодишње Одјељење статистике рада и 

социјалних статистика 
Не Буџет 

1.1.17 

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

 
Годишње 

(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.18 

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

 
Годишње 

(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.20 
Извјештај о упису студената (ШВ-20) 
 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.21 
Статистички лист за упис на 
постдипломски студиј/студиј II циклуса 
(ШВ-30) 

 
Годишње 

(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 



 
 

 

1.1.22 
Статистички лист за контролу података 
о уписанима на постдипломски 
студиј/студиј II циклуса (ШВ-31) 

 
Годишње 

(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.23 
Статистички лист за упис на докторски 
студиј/студиј III циклуса (ШВ-40) 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.24 
Статистички лист за контролу података 
уписаних на докторски 
студиј/студиј III циклуса (ШВ-41) 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.25 
Статистички лист за студенте који су 
дипломирали/завршили академскe или 
струковнe студијe (ШВ-50) 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.27 
Статистички лист за докторе наука 
(ШВ-70) 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.28 
Извјештај о наставницима и 
сарадницима на високошколским 
установама (ШВ-60) 

 
Годишње 

(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.29 
Годишњи извјештај за предшколске 
установе (ПШВ) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.30 
Годишњи извјештај домова ученика и 
студентских домова (ШД) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.31 
Финансијска статистика образовања Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.32 
Образовање у саобраћају Годишње 

(I квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 



 
 

1.1.33 

Статистика основног и средњег 
образовања одраслих  (електронски 
упитник) 
 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.34 
Национални здравствени рачун Годишње 

(I квартал) 
Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.1.35 
Здравствена статистика Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.36 

Анкета о приходима и условима живота 
(SILC)  

Условљено 
обезбјеђивањем 

потребних 
ресурса  

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

1.1.37 
Анкета о потрошњи домаћинстава (HBS) Накнадно 

дефинисати 
Одјељење статистике рада и 

социјалних статистика 
 Буџет 

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

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

1.1.39 

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

 
Годишње 

(II квартал) 
Одјељење статистике рада и 

социјалних статистика 
Не Буџет 

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

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

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

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

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

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

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

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

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

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 



 
 

1.1.45 
Годишњи извјештај о корисницима 
додатка на дјецу (ДД) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

1.1.46 
ESSPROS (Европски систем интегрисане 
статистике социјалне заштите) 

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење статистике рада и 
социјалних статистика 

Не Буџет 

1.1.47 

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

 
 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.48 

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

 
Годишње 

(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.49 

Статистика малољетних лица против 
којих је поднесен извјештај о почињењу 
кривичног дјела (Статистички листић, 
образац СК-3) 

 
Годишње 

(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.50 

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

 
Годишње 

(II квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.51 
Статистика затворске популације  
 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.52 
Административни подаци о трендовима 
криминала и операцијама у кривичном 
систему 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.53 
Годишњи извјештај позоришта (КУ-1) 
 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.54 
Годишњи извјештај телевизије (ТВ-1) Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.55 
Годишњи извјештај за радио (Радио-1) 
 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

Не Буџет 



 
 

правосуђа 

1.1.56 
Годишњи извјештај биоскопа (Филм-1) Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.57 
Годишњи извјештај библиотека (БИБ-1) Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

1.1.58 
Годишњи извјештај архива (Арх-1) Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања 
иправосуђа 

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.60 
Годишњи извјештај кинотеке (Филм-2) Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење статистике 

становништва, образовања и 
правосуђа 

Не Буџет 

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) 

 
 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

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

 
Годишње 

(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

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

 
Годишње 

(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.64 
Годишњи извјештај галерија (КУ-3)  

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

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

 
Годишње 

(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.66 Годишњи извјештај фестивала  Одјељење статистике Не Буџет 



 
 

(Фестивал - 1) Годишње 
(IV квартал) 

становништва, образовања и 
правосуђа 

1.1.67 
Годишњи извјештај  културног центра 
(КЦ – 1) 

 
Годишње 

(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

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

 
Годишње 

(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.69 
Годишњи извјештај  удружење грађана у 
области културе (КУ -2) 

 
Годишње 

(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.1.70 

Гендер једнакост и равноправност Континуирано Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

Оперативни циљ 1.2: Унапређење статистика које приказују промјене у економији 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

1. Укупан број статистичких истраживања у 
области економских статистика 

55 

2. Број нових статистичких истраживања у 
области економских статистика 

0 

3. Број објављених статистичких публикација у 
области економских статистика  

204 

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

204 

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

100% 

Преглед планираних статистишких активности за 2021. годину у области – Економске статистике 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 
Влада 

утврђује 
Извори средстава 



 
 

кварталима) (Да/Не) 

1.2.1 
Примјена  УН/ЕУ методологија у 
националним рачунима 

Континуирано Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.2 Годишњи национални рачуни Континуирано Одјељење националних рачуна Не Буџет 
1.2.3 Годишњи секторски рачуни Континуирано Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.4 
Годишњи национални рачуни-главни 
агрегати 

Континуирано Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.5 

Годишњи Бруто домаћи производ по 
производном приступу,  
текуће цијене 
 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.6 
Годишњи извјештај предузећа и задруга 
(ГИ-П3) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.7 
Годишњи извјештај буџетских 
корисника (ГИ-БК) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.8 
Годишњи извјештај других правних 
лица (ГИ-ДП) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.9 
Годишњи извјештај банака и других 
финансијских организација (ГИ-ФО) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.10 
Годишњи извјештај друштава за 
осигурање (ГИ-ОС) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

 
 
 
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) 

 
 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.12 
Необухваћене економске активности 
(NOE) 

Континуирано Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.13 
Обрачун стамбене ренте за станове 
настањене њиховим власницима 

Континуирано Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.14 
Годишњи бруто домаћи производ према 
доходовном приступу, текуће цијене 

 
Годишње 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 



 
 

(IV квартал) 

1.2.15 
Годишњи бруто домаћи производ по 
расходном  приступу, текуће цијене 

 
Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.16 
Годишњи бруто домаћи производ по 
производном  приступу, сталне цијене 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.17 
Годишњи бруто домаћи производ по 
расходном приступу, сталне цијене 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.18 
Годишњи извјештај о инвестицијама 
(ИНВ) 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.19 
Бруто домаћи производ према 
производном приступу 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.20 
Статистика  владиних  финансија – 
методологија 

Методолошке 
припреме 

Одјељење националних рачуна Не Буџет 

1.2.21 
СПС редовно истраживање за 2019 – 
завршне фазе   

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 
Не Буџет 

1.2.22 Структурне производне статистике 
Годишње 

(I квартал) 
Одјељење производних 

статистика  
Не Буџет 

1.2.23 Структурне услужне статистике 
Годишње 

(I квартал) 
Одјељење услужних статистика Не Буџет 

1.2.24 

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

 
 

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 
Не Буџет 

 
1.2.25 

СПС истраживање за пословне услуге за 
2019 – завршне фазе 

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 
Не Буџет 

 
1.2.26 

СПС истраживање за пословне услуге за 
2020. годину 

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 
Не Буџет 

1.2.27 Процјена коначних СПС варијабли за Годишње Одјељење производних Не Буџет 



 
 

предузетнике за 2019. годину 
 

(I квартал) статистика и Одјељење 
услужних статистика 

 
1.2.28 

Процјена СПС варијабли за 
предузетнике за 2020. годину 

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 
Не Буџет 

1.2.29 
Годишњи извјештај индустрије - ИНД 21 
(PRODCOM) 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

 
1.2.30 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

 
1.2.31 

Мјесечни извјештај индустрије /М КПС 
ИНД-1/ 

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

 
1.2.32 

Мјесечни извјештај о броју запослених у 
индустрији 

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

 
1.2.33 

Мјесечни индекс промета у индустрији 
Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

 
1.2.34 

Индекс цијена произвођача 
индустријских производа на домаћем 
тржишту   

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење статистике цијена  Не Буџет 

 
1.2.35 

Индекс цијена произвођача 
индустријских производа на страном 
тржишту 

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење статистике цијена Не Буџет 

 
1.2.36 

Укупан индекс цијена произвођача 
индустријских производа 

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење статистике цијена Не Буџет 

 
1.2.37 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

 
1.2.38 

Тромјесечни извјештај грађевинарства 
(T КПС ГРАЂ-21) 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 



 
 

 
1.2.39 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

 
1.2.40 

Трговина на мало 
Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

 
1.2.41 

Дефлатор продаје у трговини на мало   
Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

 
1.2.42 

Тромјесечни извјештај дистрибутивне 
трговине (К КПС ТРГ-2) 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

 
1.2.43 

Тромјесечни индикатори у саобраћају и 
складиштењу 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

 
1.2.44 

Развој кварталних индикатора за остале 
услужне дјелатности 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

 
1.2.45 

Развој кварталног индекса 
произвођачких цијена услуга (SPPI) 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

 
1.2.46 

Управљање квалитетом Статистичког 
пословног регистра (СПР) 

 
Континуирано 

Одјељење регистара, узорака и 
класификација 

Не Буџет 

 
1.2.47 

Унапређење и даљи развој Статистичког 
пословног регистра (СПР) 

 
Континуирано 

Одјељење регистара, узорака и 
класификација 

Не Буџет 

1.2.48 
Побољшање квалитета података о 
предузетницима у СПР-у 

 
Континуирано 

Одјељење регистара, узорака и 
класификација 

Не Буџет 

1.2.49 
Производња статистике Inward FATS за 
2019. годину 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење производних 
статистика и Одјељење 

услужних статистика 
Не Буџет 

 
1.2.50 

Промет робе са иностранством 
Мјесечно 
Годишње 

(III квартал) 
Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

 Индекс јединичних вриједности Квартално Одјељење услужних статистика  Не Буџет 



 
 

1.2.51 Годишње 
(III квартал) 

 
1.2.52 

Индекси потрошачких цијена и 
хармониозовани индекси потрошачких 
цијена 

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење статистике цијена Не Буџет 

 
1.2.53 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

 
1.2.54 

Годишњи извјештај o цијенама 
грађевинских радова у нискоградњи (Г 
ГРАЂ – ПЦГ) 

Годишње  
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

 
1.2.55 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

Оперативни циљ 1.3: Унапређење статистика у области пољопривреде, енергије, туризма, транспорта, науке, иновација и 
информационо-комуникационих технологија 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

1. Укупан број статистичких истраживања у 
области секторских статистика 

87 

2. Број нових статистичких истраживања у 
области секторских статистика 

3 

3. Број објављених статистичких публикација у 
области секторских статистика  

131 

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

131 

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

100% 

Преглед планираних активности за 2021. годину у области – Пољопривреда, енергија, туризам, транспорт, наука, иновације и 
информационо-комуникационе технологије 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 

Извори средстава 



 
 

(Да/Не) 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.4 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.5 
Годишњи извјештај о грађевинским 
објектима, саобраћајницама и 
механизацији (ШУМ-61) 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.6 Годишњи извјештај о ловству 
Годишње 

(III квартал) 
Одјељење производних 

статистика  
Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.8 
Тромјесечни извјештај о оствареној 
вриједности продаје и просјечној цијени 
шумских сортимената (ШУМ-33) 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.11 
Извјештај о површинама и засадима на 
крају прољећне сјетве – стање 31. маја 
(ПО-22а и ПО-22б) 

Годишње 
(II квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.12 
Извјештај о оствареним приносима 
раних усјева и воћа и очекиваним 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 



 
 

приносима важнијих касних усјева - 
стање 15. августа (ПО-32а и ПО-32б) 

1.3.13 
Извјештај о оствареним приносима 
касних усјева, воћа и винограда -  стање 
10. новембра (ПО-33а и ПО-33б) 

 
Годишње 

(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.15 

Годишње истраживање о површинама и 
засадима на крају прољетне сјетве – 
прољетна анкета 
 

Условљено 
обезбјеђивањем 

потребних 
ресурса 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.16` 

Годишње истраживање о оствареним 
приносима раних усјева и воћа и 
очекиваним приносима важнијих 
касних усјева (анкета) – ново 
истраживање 

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.19 
Годишњи извјештај о сточарству (ПО-
51) 
 

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.20 

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

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 



 
 

1.3.23 Обрачун сточарске производње 
Годишње 

(IV квартал) 
 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.24 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.25 

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

Годишње 
(I квартал) 

 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.26 
Производња и употреба млијека на 
газдинству – ново истраживање 

Годишње 
(I квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

1.3.27 Припреме за попис пољопривреде 
Припремне 
активности 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.28 

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

Условљено 
обезбјеђивањем 

потребних 
ресурса 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.29 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.30 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.32 
Тромјесечни извјештај о цијенама 
пољопривредних производа 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.33 Мјесечни извјештај о цијенама средстава Мјесечно Одјељење производних Не Буџет 



 
 

која се користе у пољопривредној 
производњи  

(I, II, III, IV 
квартал) 

статистика  

1.3.34 
Припрема за увођење статистике цијена 
пољопривредног земљишта и закупа 
пољопривредног земљишта 

Припремне 
активности 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.35 Економски рачуни за пољопривреду 
Годишње 

(IV квартал) 
Одјељење производних 

статистика  
Не Буџет 

1.3.36 
Годишњи индекси обима 
пољопривредне производње 

Годишње 
(IV квартал) 

 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.37 
Годишњи извјештај о аквакултури (АQ-
1) 

Годишње 
(II квартал) 

 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.39 
Годишњи извјештај о производњи и 
потрошњи електричне енергије и 
топлоте /ЕН-Е2-Г/ 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.46 Годишњи извјештај о снабдијевању Годишње Одјељење производних Не Буџет 



 
 

природним гасом /ЕН-Г-Г/ (IV квартал) статистика  

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.48 
Годишњи извјештај о производњи и 
потрошњи нафте и деривата нафте  
/ЕН-Н2-Г/ 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.49 
Годишњи извјештај о производњи и 
потрошњи дрвних горива/ЕН-ДГ1-Г/ 
(дрвни пелети и брикети) 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.3.50 
Годишњи извјештај о производњи и 
потрошњи дрвних горива /ЕН-ДГ1.2-Г/ 
(дрвени угаљ)  

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

 
Мјесечно 
(пробно) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Припремне 
активности 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

1.3.56 
Регистрована друмска моторна и 
прикључна возила  

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

1.3.57 
Први пут регистрована друмска 
моторна и прикључна возила 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика Не Буџет 

1.3.58 
Тромјесечни извјештај о друмском 
превозу путника 

Квартално 
(I, II, III, IV 

Одјељење услужних статистика Не Буџет 



 
 

квартал) 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

1.3.64 
Друмски превоз робе (седмично 
праћење) 

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Накнадно 
дефинисати Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 



 
 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Накнадно 
дефинисати 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

1.3.76 Саобраћајне незгоде на путевима 
Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

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

Мјесечно 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

1.3.78 Потражна стране статистике туризма 
Накнадно 

дефинисати 
Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

1.3.79 
Годишњи извјештај о истраживању и 
развоју за привредне субјекте  
(предузећа)  (ИР-1) 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.3.81 
Годишњи извјештај о истраживању и 
развоју за државни сектор и непрофитне 
организације  удружења (ИР-3) 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.3.82 
Буџетска издвајања за истраживање и 
развој 

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење статистике 
становништва, образовања и 

правосуђа 
Не Буџет 

1.3.83 Иновативне активности предузећа Вишегодишње Одјељење статистике Не Буџет 



 
 

становништва, образовања и 
правосуђа 

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

Квартално 
(I, II, III, IV 
квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

1.3.85 

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

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

1.3.86 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

1.3.87 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење услужних статистика  Не Буџет 

Оперативни циљ 1.4: Унапређење статистике животне средине, геопросторних статистика, производња и дисеминација индикатора одрживог 
развоја 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

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

11 

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

0 

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

8 

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

8 

5. Стопа усклађености објављивања званичних 100% 



 
 

резултата статистичких истраживања с 
Календаром публиковања (%)у области животна 
средина и мултидоменске статистике 

Преглед планираних активности за 2021. годину у области – Животна средине, геопросторне статистике, производња и дисеминација 
индикатора одрживог развоја 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.4.2 
Емисија гасова са ефектом стаклене 
баште у ваздух        

Годишње 
(IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.4.6 
Годишњи извјештај о насталом отпаду 
(ОТП) 

Годишње 
 (IV квартал) 

Одјељење производних 
статистика 

Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

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

Годишње 
(III квартал) 

Одјељење производних 
статистика  

Не Буџет 

1.4.9 

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

Годишње 
(III квартал) Одјељење производних 

статистика  
Не Буџет 

1.4.10 
Номенклатура територијалних јединица 
за статистику (NUTS) 

Методолошке 
припреме 

Одјељење регистара, узорака и 
класификација 

Не Буџет 

1.4.11 
Статистички регистар просторних 
јединица 

Континуирано 
Одјељење регистара, узорака и 

класификација 
Не Буџет 

Оперативни циљ 1.5: Унапређење комуникације са корисницима и метода прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 



 
 

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

24 

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

2 

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

28 

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

28 

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

100% 

Преглед планираних активности за 2021. годину у области – Унапређење комуникације са корисницима и метода прикупљања података, 
обраде, дисеминације и анализе  

1.5.1 
Статистички стандарди за податке и 
метаподатке  
 

Континуирано 
Одјељење за унос података, 

развој апликација и 
администрацију база података 

Не Буџет 

1.5.2 

Методолошка и софтверска подршка за 
провођење  
истраживања 
 

Континуирано Сва одјељења Не Буџет 

1.5.3 
Припрема оквира узорака за анкетна 
истраживања на бази домаћинстава 
 

Припремне 
активности 

Одјељење регистара, узорака и 
класификација и Одјељење 
статистике становништва, 

образовања и правосуђа 

Не 

Пројекат подршке 
статистичком систему 

БиХ у припреми 
статистичког мастер 

оквира узорка 

1.5.4 Безбједност и заштита података Континуирано 
Одјељење за унос података, 

развој апликација и 
администрацију база података 

Не Буџет 



 
 

УПРАВЉАЊЕ KВАЛИТЕТОМ, ЕВАЛУАЦИЈА, СТАТИСТИЧКА КООРДИНАЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

1 Управљање укупним квалитетом Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података у сарадњи са Радном 

групом за увођење Заједничког 
оквира за самопроцјену – CAF у 

Заводу 

Не Буџет 

2 Имплементација Кодекса праксе ЕС Континуирано Сва одјељења Не Буџет 

3 
Jачање сарадње с извјештајним 
јединицама 

Континуирано Сва одјељења Не Буџет 

4 Jачање сарадње с корисницима Континуирано Сва одјељења Не Буџет 

5 
Мјерење и унапређење квалитета 
података 

Континуирано Сва одјељења Не Буџет 

6 
Извјештаји о квалитету проведених 
статистичких активности 

Континуирано Сва одјељења Не Буџет 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

1 
Класификација дјелатности – 
имплементација у статистичким 
активностима 

Континуирано 
Одјељење регистара, узорака и 

класификација 
Не Буџет 

2 Класификација производа Континуирано 
Одјељење регистара, узорака и 

класификација 
Не Буџет 

3 Класификација занимања Континуирано 
Одјељење регистара, узорака и 

класификација 
Не Буџет 

4 
Класификација образовања (ISCED) 
 

Континуирано 
Одјељење становништва, 
образовања и правосуђа 

Не Буџет 

5 
Класификација за статистику спољне 
трговине 

Континуирано Одјељење услужних статистика Не Буџет 

СТАТИСТИЧКЕ ОБУКЕ 

1 Програм обуке за 2021. годину 

У складу са 
захтјевима 
Агенције за 

државну управу  

Одјељење правних, кадровских 
и рачуноводствених послова 

Не Буџет 



 
 

ИТ ПОДРШКА 

1 
Имплементација ИТ стратегије у 2021. 
години 
 

Континуирано 

Одјељење за развој 
информационе структуре, 

техничку и оперативну 
подршку 

Не Буџет 

ИНФОРМИСАНОСТ И ДИСЕМИНАЦИЈА 

1 
План и Календар публиковања за 2021. 
годину 

I квартал 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

2 
Израда стандарда и упутстава за 
припрему података за дисеминацију 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

3 Дисеминација путем Интернета Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

4 

Праћење евиденције захтјева корисника 
(CRM – Customer Relationship 
Management) 
 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

5 Одржавање дисеминационе базе Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

6 Односи с јавношћу – рад с корисницима Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

7 Друштвени медији Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 



 
 

Стратешки циљ 2: Унапређење статистичког пословног процеса 
Оперативни циљ 2.1: Оптимизација статистичког пословног процеса 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

1. Број истраживања која ће се базирати на 
употреби административних регистара, 
евиденција и база података у статистичкој 
производњи  

25 

2. Број нових административних извора у односу 
на претходну годину 

1 

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

8% 

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

3% 

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

9% 

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

78% 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

2.1.1 
Спровођење истраживања базираних на 
административним изворима података 

Континуирано 

Одјељења Завода задужена за 
истраживања базирана на 

административним изворима 
података 

Не Буџет 

2.1.2 
Потписивање споразума с циљем јачања 
сарадње са административним 

Континуирано Завод Не Буџет 



 
 

изворима података 

2.1.3 
Предузимање активности на 
обезбјеђивању потребних финансијских 
ресурса 

Континуирано 
Одсјек за рачуноводствене и 

заједничке послове 
Не Буџет 

2.1.4 
Активности на побољшању постојеће 
образовне структуре запослених и 
њиховог стручног развоја 

Континуирано Сва одјељења у Заводу Не Буџет 

2.1.5 
Осигурање ефикасне информационе 
подршке 

Континуирано 

Одјељење за унос података, 
развој апликација и 

администрацију база података 
и Одјељење за развој 

информационе структуре, 
техничку и оперативну 

подршку  

Не Буџет 

Оперативни циљ 2.2: Кориштење иновативних ИКТ инструмената за прикупљање примарних података 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

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

10% 

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

20% 

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

10% 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

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

Континуирано 
Одјељење за унос података, 

развој апликација и 
администрацију база података 

Не Буџет 

2.2.2 
Примјена иновативних метода 
прикупљања података у анкетама (CATI, 

Континуирано 
Одјељење за унос података, 

развој апликација и 
Не Буџет 



 
 

CAPI, CAWI), као и коришћење таблета и 
мобилних уређаја за прикупљање 
података (развој и имплементација 
апликација за мобилне уређаје) 

администрацију база података 
и Одјељење за развој 

информационе структуре, 
техничку и оперативну 

подршку 

2.2.3 

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

Континуирано 

Одјељење за унос података, 
развој апликација и 

администрацију база података 
и Одјељење за развој 

информационе структуре, 
техничку и оперативну 

подршку 

Не Буџет 

Оперативни циљ 2.3: Развој и надоградња серверске и комуникационе инфраструктуре 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани годишњи резултат 

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

20% 

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

15% 

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

10% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 
(по 
кварталима) 

Носилац (најмањи 
организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

2.3.1 
Набавка серверског система за чување 
података, комуникационе опреме за 
снабдијевање брзих и поузданих мрежа 

Континуирано 

Одјељење за развој 
информационе структуре, 
техничку и оперативну 
подршку 

Не Буџет 

2.3.2 Увођење иновативних персоналних Континуирано Одјељење за развој Не Буџет 



 
 

уређаја (опреме) на радна мјеста информационе структуре, 
техничку и оперативну 
подршку 

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 

Континуирано 
Одјељење за унос података, 
развој апликација и 
администрацију база података 

Не Буџет 

Оперативни циљ 2.4: Ефикасније управљање процесом дисеминације 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани годишњи резултат 

1. Израда Календара публиковања Објављен 
2. Званична интернет страница Завода Започета израда нове веб странице 
3. Појмови и дефиниције на интернет 

страници Завода 
Ажурирано 

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

13 

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

4% 

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

6% 

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

7% 

8. Проценат повећања броја нових 2% 



 
 

статистичких публикација и садржајно 
обогаћених постојећих публикација, у 
односу на претходну годину 

9. Појмови и дефиниције на интернет 
страници Завода 

Ажурирано 

10. Број конференција за медије 4 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 
(по 
кварталима) 

Носилац (најмањи 
организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

2.4.1 
Правовремена израда и објављивање 
Календара публиковања за 2021. 
годину. 

Децембар 2021. 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

2.4.2 
Модернизација управљања 
метаподацима 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

2.4.3 
Праћење регистрације корисника и 
повећања броја регистрованих 
корисника статистичких података; 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

2.4.4 

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

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података у сарадњи са 
одјељењима Завода задуженим 
за статистичка истраживања 

Не Буџет 

2.4.5 

Успостављање интегралне и 
централизоване онлајн дисеминационе 
базе података (Data Warehouse), 
базиране на SDMX концепту и 
стандардима која би екстерним 
корисницима била доступна 24 часа 
дневно 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 



 
 

2.4.6 
Развијање, унапређивање и 
континуирано ажурирање званичне 
интернет странице Завода. 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

2.4.7 
Континуирано вршити ажурирање 
појмова и дефиниција на интернет 
страници Завода; 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података  

Не Буџет 

2.4.8 
Објављивање што већег броја 
статистичких података на интернет 
страници Завода; 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

2.4.9 
Појављивање Завода у медијима и 
праћење броја појављивања. 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 
повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

Стратешки циљ 3: Уређено институционално окружење 
Оперативни циљ 3.1: Усклађивање званичне статистике са ЕУ правним оквиром 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

1. Израда новог текста Закона о званичној 
статистици Републике Српске 

Припремљен нацрт Закона; 

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

73 

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

3 

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

10% 

5.Број састанака за потребе Одбора за 
стабилизацију и придруживање 

5 

Редни Назив активности Рок извршења  Носилац  Влада Извори средстава 



 
 

број (по кварталима) (најмањи организациони дио) утврђује 
(Да/Не) 

3.1.1 Припрема нацрта закона Децембар 2021. 
Одсјек за правне и кадровске 

послове 
Не Буџет 

3.1.2 

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

Континуирано 
Сва одјељења Завода 

задуежена за статистичка 
истраживања 

Не Буџет 

3.1.3 

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

Континуирано Сва одјељења Завода Не Буџет 

3.1.4 

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

Континуирано Сва одјељења Завода Не Буџет 

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, Пододобору 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 Споразума о 
стабилизацији и придруживању и 

Континуирано Именовани представници Не Буџет 



 
 

Привременог споразума о трговини и 
трговинским питањима; 

3.1.6 

Учествовање у радним групама за 
европске интеграције (РГ за политичке 
критеријуме, РГ за економске 
критеријуме, РГ за слободно кретање 
капитала, РГ за пољопривреду и 
рурални развој, РГ за сигурност хране, 
ветеринарску и фитосанитарну 
сигурност, РГ за енергију, РГ за 
опорезивање, РГ за монетарну и 
економску политику, РГ за статистику, 
РГ за регионалну политику, РГ за 
финансијске и буџетске одредбе) на 
основу члана 9. став 5. Одлуке о систему 
координације процеса европских 
интеграција у БиХ („Сл.гласник БиХ“, бр. 
72/16 и 35/18) и члана 4. и члана 7. став 
1. Одлуке о успостављању РГ за 
европске интеграције („Сл.гласник БиХ“, 
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 спровођењу активности у 
области европских интеграција и 
међународне сарадње у Републици 
Српској („Сл.гласник РС“, бр. 47/13 и 
119/18); 

Континуирано Именовани представници Не Буџет 

Оперативни циљ 3.2: Прилагођавање званичне статистике стандардима у области управљања квалитетом 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

1. Проценат повећања извјештавања  о  



 
 

квалитету у односу на укупан број статистичких 
истраживања 

3% 

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

 
Примјена усвојених знања 

3. Анкета о задовољству корисника Анализа добијених резултата 
4. Анкета о задовољству запослених Анализа добијених резултата 

 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

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–Common Assesment 
Framework) алата, који служи за 
самопроцјену квалитета инспирисан 
моделом изврсности EFQМ 

Континуирано 
Сва одјељења Завода задужена 

за статистичка истраживања 
Не Буџет 

3.2.2 
Израда стандардизованих извјештаја о 
квалитету за статистичка истраживања 

Континуирано 
Сва одјељења Завода задужена 

за статистичка истраживања 
Не Буџет 

3.2.3 
Спровођење истраживања о 
задовољству корисника у трогодишњој 
динамици 

Припремне 
активности 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

3.2.4 
Спровођење истраживања задовољства 
запослених у трогодишњој динамици 

Припремне 
активности 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података 

Не Буџет 

Оперативни циљ 3.3: Прилагођавање званичне статистике стандардима у области заштите повјерљивих података 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

1. Проценат обезбјеђења заштите података у  



 
 

складу са законским и подзаконским прописима  100% 
2. Проценат запослених који потписују изјаву о 
заштити повјерљивих података у односу на 
укупан број запослених  

 
100% 

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

1,6% 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

3.3.1 
Координисање активности за 
статистичку повјерљивост и приступ 
микроподацима 

Континуирано 
Сва одјељења Завода задужена 

за статистичка истраживања 
Не Буџет 

3.3.2 
Примјена савремених методолошких 
рјешења заштите података 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података  

Не Буџет 

3.3.3 
Развој интегрисаног, услужно 
оријентисаног система приступа 
подацима 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података  

Не Буџет 

3.3.4 
Унапређење ИТ сигурносне политике, 
заштита опреме и података 

Континуирано 

Одјељење за публикације, 
односе са јавношћу и 

повјерљивост статистичких 
података  

Не Буџет 

Оперативни циљ 3.4: Јачање институционалних ресурса 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

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

Измјене и допуне Правилника припремљене и усвојене 

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

Приједлог програма припремљен и усвојен 
 

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

План упућен Влади Републике Српске на усвајање 



 
 

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

Извјештај упућен Влади Републике Српске на усвајање 

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

 
17,72% 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

3.4.1 

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

Децембар 2021. 
Одјељење правних, кадровских 

и рачуноводствених послова 
Да Буџет 

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

Септембар 
2021. 

Одсјек за правне и кадровске 
послове у сарадњи са 

одјељењима задуженим за 
реализацију статистичких 
истраживања предвиђених 

Планом 

Да Буџет 

3.4.3 
Припрема и израда Плана рада Завода 
за 2022. годину; 

Новембар 2020. 

Одсјек за правне и кадровске 
послове у сарадњи са 

одјељењима задуженим за 
реализацију статистичких 
истраживања предвиђених 

Планом 

Да Буџет 

3.4.4 

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

Децембар 2020. 
Одсјек за правне и кадровске 

послове  
     Да  Буџет 

Оперативни циљ 3.5: Јачање међуинституционалних ресурса 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат 

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

Активно учешће 

2. Број састанака на нивоу менаџмента  



 
 

статистичких инстицтуција; 12 
3. Састанци и посјете извјештајним јединицама Одржани састанци; Обављене посјете по потреби; 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

3.5.1 
Развијање односа са високошколским 
институцијама и научноистраживачком 
заједницом 

Континуирано Сва одјељења у Заводу Не Буџет 

3.5.2 
Учешће у међународним програмима 
помоћи за развој званичне статистике 

Континуирано Сва одјељења у Заводу Не 
Буџет/међународни 

пројекти 

3.5.3 

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

Континуирано Сва одјељења у Заводу Не Буџет 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

В. Преглед планираних закона и других прописа 
Напомена: унети додатне редове за друге прописе 

Редни 
број Назив прописа 

Планирани 
рок за 

припрему 

Обрађивач 
(најмањи организациони 

дио) 

Да ли је потребно 
усклађивање са правним 

наслеђем ЕУ 
Разлози за доношење 

Секторска област 1. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

 

1. Закон о измјенама и допунама 
Закона о статистици Републике Српске 
 
(релевантни извори права Европске 
уније који ће се узети приликом израде 
Закона: 
- Уредба (ЕЗ) бр. 223/2009 Европског 
парламента и Савјета од 11.03.2009. 
године  
- Уредба (ЕУ) 2015/759 Европског 
парламента и Савјета од 29.04.2015. 
године о измјени Уредбе (ЕЗ) број 
223/09  
- УН фундаментални принципи 
званичне статистике A/RES/68/261 од 
29.01.2014. године 
- Кодекс праксе европске статистике 
усвојен од стране Европског одбора за 
статистичке програме 24.09.2005. 
године, a ревидиран у септембру 2011. 
године и новембру 2017. године) 
 
2. Закон о попису становништва 
 
Релевантни извори права ЕУ који ће се 
узети приликом израде закона. 
 

- Уредба 763/2008 Европског 
парламента и Вијећа од 9. јула 

По доношењу 
измјена 
Закона о 
статистици 
БиХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По доношењу 
Закона о 
попису на 
нивоу БиХ 

Републички завод за 
статистику 

Да 
 

1. У наредном периоду 
очекују се интензивне 
активности у оквиру 
процеса европских 
интеграција у БиХ, што 
подразумијева и 
усклађивање 
законодавства БиХ са 
законодавством 
Европске уније. Завод 
је мишљења да треба 
приступити 
активностима које се 
односе на израду новог 
нацрта Закона о 
статистици БиХ или 
израду нацрта закона о 
измјенама и допунама 
постојећег Закона о 
статистици БиХ, уз 
услов да се у 
предложеним 
законским текстовима 
обавезно поштује 
уставно уређење и 
надлежности БиХ и 
Републике Српске. 
Полазећи од измјена 
Закона о статистици 



 
 

2008. године о попису 
становништва и станова  

- Уредба Комисије ЕЗ број 
1201/2009 од 30.децембра 2009. 
године о провођењу Уредбе 
763/2008 Европског 
парламента и Вијећа о попису 
становништва и станова у 
погледу техничких 
спецификација тема и њихових 
рашчлањивања 

- Комисије 519/2010 од 16.јуна 
2010. године о усвајању 
програма статистичких 
података и метаподатака за 
попис становништва и станова 
предвиђеног Уредбом 763/2008 
Европског парламента и Вијећа 

- Уредба Комисије ЕУ 1151/10 од 
8.децембра 2010. године о 
провођењу Уредбе 763/2008 
Европског парламента и Вијећа 
о попису становништва и 
станова у погледу начина и 
структуре извјештаја о 
квалитету и техничког формата 
за слање података 

 

БиХ, Републички завод 
за статистику ће у 
2021. години радити 
на измјенама и 
допунама Закона о 
статистици Републике 
Српске.   
 
2. У склопу пописних 
активности за пописни 
циклус 2021. године, 
планирано је 
доношење закона о 
попису којим би се 
дефинисали број и 
територијална 
дистрибуција 
становништва према 
демографским, 
миграционим, 
етничким, образовним 
и економским 
обиљежјима. 

 

 

  



 
 

На основу члана 43. став 7. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број 118/08) и на основу члана 9. став 3. Закона о статистици 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), Влада Републике 
Српске, на сједници одржаној ___.___.2021. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 
1. Усваја се План рада Републичког завода за статистику за 2021. годину. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 
           

 

 

 

         Број :                                                                                                         Предсједник Владе 

         Датум:                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               Радован Вишковић, с.р. 

 
  



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
1.   ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА  

                
Законски основ за доношење Закључка о усвајању Плана рада Републичког завода за 
статистику за 2021. годину садржан је у члану 9. став 3. Закона о статистици Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 85/03), по коме План рада доноси 
Влада Републике Српске, на приједлог Завода, за сваку календарску годину. 

 
2.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА 

         
План рада Републичког завода за статистику за 2021. годину (у даљем тексту: План рада), 
доноси се на основу Стратегије развоја статистике Републике Српске 2030 („Службени 
гласник Републике Српске“ број 114/20), вишегодишњег Статистичког програма 
Републике Српске (Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању 
Статистичког програма Републике Српске за период 2018-2021. година објављена у 
„Службеном гласнику Републике Српске", бр. 21/18) и представља план реализације 
статистичких активности у 2021. години. 

Стратегијом развоја статистике Републике Српске 2030, Вишегодишњим Статистичким 
програмом Републике Српске за период 2018-2021. година, Средњорочним планом рада 
Републичког завода за статистику за период од 2021. до 2023. године и Планом рада за 
2021. годину, обезбјеђује се и реализација Статистичког програма Босне и Херцеговине за 
период 2018-2021. година и Плана рада Aгенције за статистику БиХ за 2021. годину, а 
упоредивост статистичких података обезбјеђује се јединственим методологијама и 
статистичким стандардима. 

 
План рада за 2021. годину садржи:  
 

А. Уводни дио 
Б. Преглед оперативних циљева и активности 
В. Преглед планираних закона и других прописа 

Уводни дио Плана рада Завода за 2021. годину садржи сиже приоритета Завода за 
поменуту годину, у коме је наведено да ће Завод у 2021. години извршавати планиране 
статистичке активности у областима демографије и социјалних статистика, економских 
статистика, статистике пољопривреде, енергије, туризма, транспорта, науке, иновација и 
информационо-комуникационих технологија, статистике животне средине, 
геопросторних статистика, производња и дисеминација индикатора одрживог развоја, 
као и у области унапређења сарадње са корисницима и метода прикупљања података, 
обраде, дисеминације и анализе, а такође ће се наставити сарадња по започетим 
међународним пројектима. Уводни дио садржи и преглед релевантних субјеката који су 
консултовани при изради Плана рада Завода, те преглед проблема и ризика са којима би 
се Завод могао сусрести у наредном периоду обухваћеном овим Планом рада. 

Поред уводног дијела, План садржи табеларни преглед оперативних циљева и 
активности, у коме су наведени стратешки и оперативни циљеви који прате 
Средњорочни план рада Завода, мјере учинка за излазне резултате са очекиваним 
годишњим резултатима, те све појединачне планиране статистичке активности у 2021. 
години, са роковима извршења по кварталима, носиоцима односно организационим 
дијеловима институције и изворима средстава. 



 
 

План садржи и табеларни преглед планираних закона и других прописа, уз навођење 
рокова за припрему, обрађивача, разлога за доношење прописа, као и усклађивања са 
правним наслијеђем ЕУ. 
        
У Плану рада за 2021. годину, поред редовних активности, укључене су и активности које 
ће се реализовати путем међународне сарадње, тј. имплементацијом међународних 
пројеката, у циљу унапређења институционалних и техничких капацитета. Кроз ове 
пројекте, поред трансфера знања, извршиће се и побољшања у циљу успостављања 
хармонизованог оквира за производњу статистичких индикатора у складу са европским и 
међународним стандардима, по статистичким областима. 

Завод ће у 2021. години радити на реализацији 247 статистичких 
активности/истраживања, разврстаних у приоритетне области и подручја од чега је 
укупно 5 нових статистичких активности и то: Годишње истраживање о оствареним 
приносима раних усјева и воћа и очекиваним приносима важнијих касних усјева, 
Годишње истраживање пољопривредних газдинстава – сточарска производња (ГИПГ-С), 
Производња и употреба млијека на газдинству, док су у области унапређење сарадње са 
корисницима и метода прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе као нове 
активности планиране Односи са јавношћу – рад са корисницима и Друштвени медији. 
 
Завод ће у 2021. години реализовати и три истраживања која се проводе у вишегодишњој 
динамици и то Истраживање о трошковима рада (проводи се сваке 4 године), Статистика 
иновација и Годишњи извјештај о насталом отпаду (ОТП).  
 
3. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА РАДА 
 
Средства за финансирање активности из Плана рада за 2021. годину су предвиђена 
Буџетом Републичког завода за статистику за 2021. годину („Службени гласник 
Републике Српске“ број 131/20) у оквиру једне потрошачке јединице: Републички завод 
за статистику. 
 

- 0922001 Републички завод за статистику 
 

ВРСТА РАСХОДА  Износ / КМ 
Расходи за лична примања 3.703.000 
Расходи по основу коришћења робе и услуга 788.600 
Издаци за нефинансијску имовину 10.000 
Остали издаци 85.000 
Укупно: 4.586.600 

 

 
4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Републичком заводу за статистику  („Службени гласник Републике Српске“, бр. 27/16 и 
16/18) систематизовано је укупно 113 радних мјеста са 144 извршиоца. 

Током новембра 2020. године, Завод је имао 127 запослених, што представља 88,19% 
попуњености радних мјеста у Заводу. Успјешна реализација Плана рада за 2021. годину 
подразумијева максимално ангажовање и јачање кадровских капацитета у провођењу 
статистичких активности у областима демографије и социјалних статистика, економских 
статистика, статистике пољопривреде, енергије, туризма, транспорта, науке, иновација и 
информационо-комуникационих технологија, статистике животне средине, 
геопросторних статистика, производња и дисеминација индикатора одрживог развоја, 
као и у области унапређења сарадње са корисницима и метода прикупљања података, 



 
 

обраде, дисеминације и анализе - што ће омогућити већи обим производње статистичких 
података у овим областима и побољшање њиховог квалитета, а све у складу са Буџетом за 
2021. годину. 
 

 
                                                                                                                            в.д. директора  
                                                
                                                                                                                         Радосав Савановић 
 
 


