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На основу члана 95. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 115/18), у вези са чланом 14. Закона о статистици Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 85/03), те у складу са Стратегијом развоја статистике 
Републике Српске 2020, Средњорочним планом рада за период 2020-2022. година, 
вишегодишњим Статистичким програмом Републике Српске усвојеним од стране Народне 
скупштине Републике Српске Одлуком бр. 02/1-021-173/18 од 01.03.2018. године ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 21/18), као и Планом рада за Републичког завода за 
статистику за 2020. годину, Републички Завод за статистику Влади Републике Српске 
подноси  
 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  
РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I  УВОД 
 
У складу са чланом 14. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 85/03) Републички завод за статистику Републике Српске (у даљем тексту: 
Завод) у року од три мјесеца од истека календарске године, подноси Влади Републике Српске 
извјештај о извршењу Плана рада.  
 
Извјештај о раду Завода за 2020. годину је свеобухватан документ у коме су детаљно 
приказане извршене активности Завода током 2020. године. Извјештај садржи реализоване 
стратешке циљеве постављене Стратегијом развоја статистике Републике Српске 2020, као и 
приоритетне задатке и статистичке активности по предметним областима из вишегодишњег 
Статистичког програма, Средњорочног плана рада за период 2020-2022. година и Плана рада 
за 2020. годину, ИТ подршку за реализацију статистичких активности, публиковање 
статистичких података, податке о буџетским средствима и људским ресурсима Завода.  
 
Званична статистика БиХ организована је кроз три статистичке институције као органе 
надлежне за производњу званичне статистике и то за ниво БиХ Агенција за статистику БиХ, 
Завод за ниво Републике Српске, те Федерални завод за статистику за ниво Федерације БиХ. 
 
Међусобни односи између статистичких институција у БиХ регулисани су Законом о 
статистици БиХ, као и Законом о статистици Републике Српске и Законом о статистици 
Федерације БиХ. У циљу прецизнијег регулисања међусобних односа и унапређења рада 
потписан је од стране министара финансија БиХ и ентитета и директора статистичких 
институција Споразум о примјени јединствених методологија и јединствених стандарда при 
изради статистичких података у БиХ.  
 
Статистички систем Републике Српске је дио статистичког система БиХ са великом 
одговорношћу у јачању и осавремењавању статистике у Републици Српској и БиХ током 
предстојећег процеса придруживања Европској унији.  
 
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, градове и општине 
Републике Српске. 
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II  ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 
 

1. Институционално-законски оквир 
 

Законом о статистици Републике Српске, Стратегијом развоја статистике Републике Српске 
2020, вишегодишњим Статистичким програмом, Средњорочним планом рада и годишњим 
Планом рада детаљно је дефинисана дјелатност Завода. Активности Завода се реализују кроз 
сарадњу са даваоцима и корисницима података, сарадњу са овлаштеним органима и 
организацијама за производњу статистичких података, сарадњу са осталим статистичким 
институцијама у БиХ, те уз континуирану међународну подршку. Успјешна реализација Плана 
је условљена унапређењем информационих технологија и расположивошћу адекватних 
кадровских и финансијских ресурса. 
 
Измјене и допуне Закона о статистици Републике Српске 
 
Планом рада за 2020. годину било је предвиђено доношење измјена и допуна Закона о 
статистици Републике Српске. Будући да због потреба усклађивања статистике у Републици 
Српској и БиХ са статистиком ЕУ, Закон о статистици Републике Српске треба бити усклађен 
са Законом о статистици БиХ, реализација ове активности није била могућа, јер постојећи 
Закон на нивоу БиХ током 2020. године није мијењан. 
 
Планирано је да се активности на измјени законских рјешења интензивирају током 2021. 
године с обзиром да се очекују одређене измјене у законској регулативи којом се регулише 
рад статистичких институција у БиХ, а с циљем хармонизације статистичке легислативе у БиХ 
са ЕУ легислативом.  
 
Хармонизација статистике Републике Српске са међународним стандардима, праксом и 
ЕУ легислативом 
 
Током 2020. године при обављању дјелатности, Завод се у свему придржавао важећих 
позитивних прописа Републике Српске и БиХ у области статистике. 
 
У Републици Српској и БиХ настављен је процес усклађивања производње статистичких 
индикатора са статистиком земаља ЕУ. Нарочита пажња је посвећена усклађивању 
статистичких стандарда са стандардима које примјењују земље ЕУ, те институционалном 
јачању Завода, а у циљу постизања компатибилности и упоредивости података. 
 
Вршене су активности на праћењу прописа институција Европске уније који се односе на 
област статистике, а нарочито начела која се односе на независност при производњи 
статистичких индикатора и њихову поузданост. 
 
Континуитет у стварању услова који осигуравају универзалну вриједност статистичких 
података, у 2020. години, обезбијеђен је и кроз сарадњу са ЕUROSTAT-ом и међународним 
организацијама. 
  
Осигурање потребних ресурса неопходних за остварење задатака и обука запослених 
(континуиран процес) 
 
Кодекс праксе европске статистике захтијева да се испуне институционалне и организационе 
претпоставке за извршавање сложених задатака које остварују статистичке институције, што 
подразумијева постојање адекватних ресурса, посебно када су у питању кадрови, финансијска 
средства и ИТ опрема. С обзиром да је 2020. година била специфична због цјелокупне 
ситуације са вирусом корона, обука запослених у Заводу вршена је најчешће путем онлајн 
обука и вебинара. 
 
Сарадња са даваоцима и корисницима података и јачање повјерења у статистику 
Републике Српске 
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Током 2020. године Завод је континуирано радио на унапређењу сарадње са даваоцима и 
корисницима података као важним актерима у реализацији статистичких процеса. Сарадња 
са корисницима података огледа се у одговарању на захтјеве корисника, усменим 
контактима, одржавањем састанака, који су током 2020. године били смањени због 
цјелокупне епидемиолошке ситуације, комуникацијом путем разних медија и модерних 
технологија, одржавањем конференција за медије, које такође нису одржаване због 
епидемиолошке ситуације, као и унапређењем изгледа и квалитета публикација. Иако је 
Завод, као издавач, до сада учествовао на сајмовима књига, у сврху промоције издања Завода, 
због цјелокупне ситуације са вирусом корона, у 2020. години издања Завода нису 
представљена на овај начин, али су корисницима све публикације доступне на интернет 
страници Завода.  
 
Статистички подаци доступни су корисницима путем званичног сајта Завода одмах по 
објављивању и у PDF и Excel верзији, а резултати званичне статистике доступни су 
истовремено свим корисницима под једнаким условима и то све у циљу сагледавања потреба, 
усмјеравања рада према исказаним реалним потребама и приближавања статистике 
корисницима. Сарадња са даваоцима података, осим у писменим огледа се у континуираним и 
интензивним усменим контактима како телефонским тако и путем непосредних обилазака 
давалаца података, одржавањем састанака, који током године нису релизовани због 
епидемиолошке ситуције, затим развијањем и унапређењем инструмената за прикупљање 
података, уз поштовање начела умјерене оптерећености давалаца података, пропорционално 
потребама корисника. При производњи и дисеминацији статистичких података нарочито се 
води рачуна о поштовању једног од основних статистичких принципа – принципа 
повјерљивости и заштите података што осигурава максимално повјерење даваоца података. 
 
Класификације и номенклатуре 
 
Mјесечни НИП БиХ 2018 je Нoмeнклaтурa индустриjских прoизвoдa Бoснe и Хeрцeгoвинe кoja 
сe користи од jaнуaрa 2018. гoдинe зa прoвoђeњe Mjeсeчнoг извjeштaja индустриje М КПС 
ИНД-1. Нoмeнклaтурa je прилaгoђeнa спeцифичним пoтрeбaмa oбрaчунa индeксa физичкoг 
oбимa индустриjскe прoизвoдњe пa сe стoгa, у мjeри кoликo je тo билo нeoпхoдно, рaзликуje 
oд нoмeнклaтуре кojа сe у Бoсни и Хeрцeгoвини кoристи зa прoвoђeњe Гoдишњег 
истрaживaњa индустриje ИНД-21/PRODCOM. Мјесечни НИП је заснован на изворној EU 
PRODCOM List 2017 (Уредба Комисије (ЕУ) 2017/2119 од 22. новембра 2017. године).  
 
Повјерљивост и заштита статистичких података 
 
Процес заштите повјерљивих и индивидуалних података прикупљених статистичким 
активностима је континуиран процес, који је у Заводу обезбијеђен доношењем Правилника о 
заштити повјерљивих података, осигурањем заштите при посредовању и преносу података, као и 
увођењем статистичких метода помоћу којих се онемогућава откривање индивидуалних 
података у деиндивидуализираним базама микро и макро података, а у складу са општим 
статистичким принципима и смјерницама за заштиту повјерљивих података. 
 

2. Приоритети по статистичким областима 
 

Планом рада Завода за 2020. годину дефинисани су приоритети који се односе на 
демографске и социјалне статистике, економске статистике, секторске статистике, животна 
средина и мултидоменске статистике, методологија прикупљања података, обраде, анализе и 
дисеминације.  
 
Демографске и социјалне статистике  
 
Континуирано се радило на унапређењу прикупљања и обраде података виталне статистике 
у складу са ревидираном методологијом која је усклађена са Методологијом пописа 
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. У току је рад на активности 
дигитализације виталне статистике која за циљ има дигитално преузимање података од 
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јединица локалне самоуправе (градова и општина), а у сарадњи са Министарством управе и 
локалне самоуправе. 
  
Током 2020. године, урађена је процјена становника (почетак, средина, крај године) за 2019. 
годину за ниво Републике Српске и за ниво градова и општина по старосној и полној 
структури становништва. У 2020. години урађене су и скраћене (апроксимативне) таблице 
морталитета за 2019. годину.  
 
Објављене су пројекције становништва Републике Српске за период 2019-2070. године за 
ниво Републике Српске, по старосној и полној структури. 
 
Започета је реализација Анкете о радној снази као континуирано истраживање.  
 
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 предшколског, основног и средњег образовања, те је израђена веб 
апликација за прикупљање података предшколског образовања. У пројекту учествују 
представници UNESCO Регионалне канцеларије за науку и културу у Европи, Републичког 
завода за статистику Републике Српске, Федералног завода за статистику и Агенције за 
статистику Босне и Херцеговине, представници школа, те представници надлежних 
министарстава и агенција из области образовања. 
 
Економске статистике  
  
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 и развијање модела Статистичког 
пословног регистра (СПР) је континуирано високи приоритет. Током 2020. године мјесечно  
ажурирање СПР-а на основу података АПИФ-а и Пореске управе Републике Српске, одвијало се 
несметано према договореним процедурама размјене података између институција. 
 
Проведено је прво редовно истраживање Годишњи извјештај о цијенама грађевинских радова 
у нискоградњи за 2019. годину. 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 2020. године,  на основу података прикупљених у оквиру Годишњег истраживања 
пољопривредних газдинстава 2019, као и података из Статистичког пословног регистра, 
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 Статистичког пословног регистра и подацима из Регистра пољопривредних 
газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. На бази тог Адресара,  
проведено је Годишње истраживање пољопривредних газдинстава у 2020. години, одвојено 
за биљну и сточарску производњу, те су у складу са Планом активности извршене 
методолошке припреме, извршено интервјуисање пољопривредних газдинстава и завршен 
унос анкетног материјала. 
 
У подручју статистике пољопривреде, рибарства и шумарства настављен је 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. 
 



7 
 

У оквиру IPA 2015 Twinning пројекта урађена је прва тестна верзија основних регионалних 
индикатора: Бруто додата вриједност, Бруто домаћи производ, Инвестиције, Средства за 
запослене и Број запослених у складу са методологијом ESA 2010 и ЕUROSTAT-овом 
методологијом регионалних рачуна за 2015. и 2016. годину.  
 
У оквиру пилот пројекта 3.9 „Истраживање и развој и статистика о буџетским издвајањима за 
истраживање и развој“ методологија за спровођење истраживања усклађена је са 
међународним стандардима које је поставио OECD и објавио у Фраскати приручнику 
објављеном 2015. године (The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities – 
Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development – Frascati 
Manual, 2015; издавач: OECD).  
 
Животна средина и мултидоменске статистике 
 
У области Животна средина и мултидоменске статистике није било нових истраживања 
током 2020. године, али је свих 11 истраживања дефинисаних Планом рада за 2020. годину 
реализовано, а објављено је и 7 публикација.  
 
Методологија прикупљања података, обраде, дисеминације и анализе 
 
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. 
 
Континуирано се ради на надоградњи и даљем развијању ИСТ платофрме, у сарадњи са 
Заводом за статистику Србије. Током 2020. године, креирано је 10 нових десктоп 
апликативних 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 лаптопова на терену и просљеђивање прикупљених података 
директно/електронски у централну базу података. 
 
У области публикација, током 2020. године објављено је 441 саопштење и публикација, од 
којих су најзначајније „Статистички годишњак Републике Српске“,  „Ово је Република Српска“, 
„Градови и општине Републике Српске“ и „Индикатори одрживог развоја Републике Српске“. 
 

3. Преглед пројеката у оквиру међународне сарадње у 2020.  години 
 
Завод извршава активности из области европских интеграција и међународне сарадње у 
координацији и кроз блиску сарадњу са Министарством за европске интеграције и 
међународну сарадњу1 и Министарством финансија Републике Српске, којем ресорно 
припада. Завод периодично, поменутим министарствима доставља извјештаје који садрже 
преглед активности Завода у области међународне сарадње и ЕУ интеграција за посматрани 
период.  
 
Током 2020. године, именовани представници Завода су учествовали у раду сљедећих 
заједничких тијела успостављених у оквиру институционалне структуре за праћење обавеза 
из Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ: Четвртог састанка 
Пододбора за пољопривреду и рибарство (16.06.2020.г.) и Петог састанка Пододбора за 
економска, финансијска питања и статистику (19-20.11.2020.г.). Због пандемије COVID-19, 
састанци су у највећој мјери одржавани онлајн.  
 
Поред наведеног, Завод је учествовао у припреми радних материјала за Одбор за 
стабилизацију и придруживање, а по потреби и на захтјев републичког координатора за 

                         
1 Поштујући Одлуку Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 119/18) 
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еворпске интеграције и међународну сарадњу, и за неколико других пододобра, као и у 
изради бројних других извјештајних и аналитичких докумената у дијелу своје ресорне 
надлежности.  
 
Једна од најзначајнијих активности у оквиру процеса европских интеграција, која је започела 
у другом дијелу 2020.године, и која ће бити настављена и у наредном периоду је Програм 
интегрисања БиХ у Европску унију. У оквиру прве фазе, радило се на одређивање приоритета 
утврђивањем правно обавезујућих прописа и препорука Европске уније за Статистику у 
оквиру Поглавља 18, а у складу са Методологијом за израду Програма интегрисања БиХ у ЕУ. 
Завод је као актуелни предсједавајући у оквиру ротирајућег предсједништва за Поглавље 18, 
имао водећу улогу у поментутим активностима. Такође, именовани представници Завода су 
укључени у актвности неколико других поглавља по овом питању.  
 
Треба споменути и активности у вези са процесом процјене конкурентности привреда земаља 
западног Балкана - „SEE Competitiveness Outlook (CO) 2021“, у које је Завод укључен на позив и 
уз координацију Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу, крајем 
марта 2020.године. Допринос Завода огледао се у припреми расположивих података и 
њиховим уношењем у тзв. квантитативне упитнике. У септембру је одржан онлајн састанак 
координатора „СО 2021“ шест земаља западног Балкана, као и неколико додатних онлајн 
састанака по различитим димензијама, уз учешће представника Завода. 
 
Поред наведеног, представници Завода су током новембра и децембра 2020. године 
учествовали и у неколико онлајн обука - вебианара у организацији Дирекције за европске 
интеграције (ДЕИ).  
 
Пројекат IPA 2015 Twinning „Подршка реформи статистичког система у БиХ“ је након 
имплементације од 27 мјесеци завршен почетком априла 2020. године. Пројектне активности 
су биле усмјерене на ажурирање постојећих и развијање нових статистика и индикатора у 
складу са пројектним планом (национални рачуни, пословне статистике, као и статистика 
туризма).Такође, фоукус је био усмјерен и на повећану употребу административних података 
како би се омогућио бољи квалитет података и смањило оптерећење извјештајних јединица, 
те унаприједило знање запослених о ЕУ стандардима квалитета и извјештавања о квалитету. 
Током имплементације пројекта, уз подршку 50 експерата из статистичких завода Данске, 
Финске, Француске и Хрватске, одржано је укупно 83 активности. Завршна мисија у оквиру 
Пројекат IPA 2015 Twinning је одржана прије почетка блокада узрокованих пандемијом. На 
мисији је финализиран нацрт модела за формирање и ажурирање јединице групе предузећа у 
Статистичком пословном регистру и договорене наредне активности. Мјере уведене 
настанком пандемије онемогућиле су одржавање састанака и отежале даљи рад на провођењу 
планираних активности на увођењу јединице групе предузећа.  
 
У оквиру Пројекта подршке ЕУ статистичком систему БиХ у припреми статистичког 
мастер оквира узорка током 2020. завршена су четири таласа пописивања стамбених 
јединица и домаћинстава у изабраним пописним круговима. Прва три таласа су финансијски 
поджана средствима ЕУ. Активности у оквиру четвртог таласа финансиране су из буџета 
статистичких инситуција. Ограничавајуће мјере донесене у циљу сузбијања пандемије 
утицале су на теренски рад. Термини провођења пописивање одређивани су у складу са 
мјерама прописаним од стране кризних штабова. Први талас у 2020. години проведен је у 
периоду фебруар-март прије увођења мјера субзијања пандемије. Други и трећи талас 
проведени су један иза другог у периоду јул-август 2020. године. И поред отежавајућих 
околности теренски рад, финансијски помогнут ЕУ средствима, завршен је у складу са планом 
пројекта. Активности у оквиру четвртог таласа пописивања проведене су у периоду октобар-
новембар 2020. године. 
 
Пројекат IPA 2017 Twinning “Даља подршка реформи статистичког система у БиХ“, би 
очекивано требао бити имплементиран у двогодишњем тајању од 2021.године. Сврха 
пројекта је јачање институционалних капацитета статистичког система и даље усклађивање 
статистике у БиХ са стандардима ЕУ, побољшавањем пословних статистика, статистике 
пољопривреде и статистике радне снаге као и административних извора података. Крајем 
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2020. године извршена је процедура евалуације пројекта. Пројекат ће имплементирати 
Статистика Данске у сарадњи са Статистиком Финске и Статистиком Шведске. Планирани 
почетак имплементације је 15. март 2021. године.   
 
Пројекат за унапређење статистике образовања у БиХ у сарадњи са UNESCO у БиХ се 
проводи у циљу побољшања статистичких образаца у области образовања; доступности 
одговарајуће методолошке документација и важеће регулативе; унапређења извјештавања од 
стране извјештајних јединица. Завод у пројектним активностима учествује заједно са 
Агенцијом за статистику БиХ и Федералним заводом за статистику ФБиХ, док финансијску и 
техничку подршку осгурава канцеларија UNESCO у БиХ. Током 2020. године одржани су 1 
радионица и 3 састанка. Првобитно предвиђени временски оквир за имплементацију: 
новембар 2019.-новембар 2020.године је због постојеће епидемиолошке ситуације, 
пролонгиран на 2021. годину.   
 

Активности у вези са увођењем Заједничког оквира за самопроцјену као алата за 
управљање укупним квалитетом 
Завод је уз стручну помоћ Агенције за државну управу Републике Српске (АДУ) и Цeнтра зa 
истрaживaњe у oблaсти jaвнe упрaвe (KDZ) Аустрија,2  увео Заједнички оквир за самопроцјену 
(Common Assessment Framework - CAF) као алат за управљање укупним квалитетом у Заводу3.  
CAF је заснован на EFQM (Model of Excellence of the European Foundation for Quality Management), 
бесплатан је и намјењен је јавној управи.  
Током 2020. године су настављене редовне активности везане за област квалитета у Заводу, а 
у септембру мјесецу, представници Завода су на позив KDZ Аустрија, присуствовали 
међународној онлајн конференцији о квалитету: „CAF-2020 европски модел за унапређење 
јавне управе-изазови и пракса“.  
 
Подршка припреми за имплементацију Циљева одрживог развоја (SDGs) и ангажовање 
приватног сектора у БиХ (2017-2019) је пројекат у који су, у сарадњи са УН, укључене и 
институције Републике Српске. Носилац активности у Републици Српској је Министрство за 
европске интеграције и међународну сарадњу, у сарадњи са Јединицом за стратешко 
планирање и мониторинг при Генералном секретаријату Владе, као и уз учешће Завода. 
Допринос Завода се примарно односи на статистичко праћење расположивих 
података/индикатора. Током 2020. године одржан је 1 састанак SDG техничке радне групе. 
Одређене активности које су биле планиране, усљед пандемије COVID-19 нису одржане. 
Очекује се наставак активности у наредном периоду, у складу са Оквиром развојне сарадње 
УН агенција у  БиХ за период: 2021-2025.г.  
 
Вишекориснички (регионални) програм статистичке сарадње IPA 2017 MBP (Q2 2019- Q3 
2021), омогућава даље унапређење макроекономских, пољопривредних, социјалних и 
пословних статистика, статистике рачуна животне средине, области управљања квалитетом, 
система метаподатака итд, али и одређених ad hoc активности. Програм обухвата и учешће у 
различитим састанцима, радним групама, студијским посјетама и стажирањима у 
институцијама Европског статистичког система. Током 2020. године одржано је 10 мисија, 1 
радионица, 2 састанка радне групе, 2 ad hoc активности, 1 обука, те други круг стажирања у 
периоду: јануар-март/ и јануар/мај уз учешће 2 представника Завода. Због пандемије COVID-
19, већина активности је одржавана онлајн, а трећи и четврти круг стажирања су 
пролонгирани за 2021. годину.  
 
Регионални пројекат техничке помоћи за Статистику владиних финансија у ЈИ Европи 
(фаза 2), фактички је завршен почетком 2020. године. Одређени број пројектних активности, 

                         
2 АДУ РС је у складу са Закључком Владе РС бр. 04/1-012-2/2017/17 од 03.08.2017. г. добила сагласност да аплицира код KDZ 
центра Аустрија за подршку при увођењу CAF стандарда за управљање квалитетом у АДУ РС. АДУ РС је извршила увођење CAF 
стандарда за управљање квалитетом у АДУ РС, и постала пилот институција за пренос стечених знања свим заинтересованим 
републичким органима управе и ради на унапређењу управљања квалитетом и имплементацији CAF стандарда квалитета у 
републичкој управи. 
3 18.10.2018. године донесени су Одлука о покретању активности за увођење CAF стандарда за управљање квалитетом у РЗС РС 
бр: 06.3.07/152-1-4/18 и Рјешење o имeнoвaњу координатора и чланова Радне групе за увођење Заједничког оквира за 
самопроцјену. 
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као ни завршна радионица планирана за март 2020. године, нису реализовани усљед 
пандемије вируса корона.  
 
Регионални пројекат Канцеларије УН за дрогу и криминал (UNODC) „Мјерење и процјена 
организованог криминала на западном Балкану“ је настављен и у 2020.години с циљем да 
се допринесе јачању владавине права кроз борбу против организованог криминала у 
земљама корисницама, и да се развије и имплементира статистички оквир за 
квантификовање и анализу организованог криминала. У току су завршне активности на 
пројекту.  
 
Регионални пројекат Статистике Шведске, 4. фаза (Q1 2019 – Q1 2021) за земље западног 
Балкана, уз финансијску подшку SIDA-е, настављен је и током 2020. године. Циљ пројекта су 
развијени статистички системи региона засновани на статистичким методима и пракси 
усклађеним са ЕУ стандардима. Пројекат ће обухватати три компоненте: Кориштење 
административних података и регистара; Методологију истраживања; Љетну школу 
статистике. У 2020. години одржано је неколико активности: семинар за статистику 
пољопривреде, радионица посвећена административним подацима, састанак статистичког 
вијећа, статистичка школа.  Све активности су одржане онлајн. 
 

Активности у вези са закљученим споразумима  
 
У 2020. години је настављена успјешна сарадња са Републичким заводом за статистику 
Србије4 са фокусом на даље унапређење статистичког софтвера IST за управљање 
статистичким истраживањима. Током године одржано је десетак заједничких онлајн сесија 
представника двије статистичке институције.  
 
У оквиру Меморандума о разумијевању са Свјетском банком, закључен је нови меморандум 
током 2020. године, који подразумијева давање на кориштење сета података из Анкете о 
потрошњи домаћинстава (HBS), Анкете о радној снази (LFS) и Анкете о приходима и условима 
живота, а у циљу процјене и анализе сиромаштва, благостања, неједнакости и социјалне 
укључености, као и за мониторинг и анализу тржишта рада у БиХ. Усљед насталих околности 
изазваних пандемијом корона вируса и недовршених активности везаних за Анкету о 
потрошњи домаћинстава, база података за HBS неће бити доступна. 
 
У оквиру Меморандума о разумијевању са Популацијским фондом Уједињених нација5, 
закљученим ради сарадње на развоју популацијских пројекција у БиХ с циљем обезбјеђења 
статистичких података за потребе развоја популацијских политика и стратегија, током 2020. 
године одржана је радионица за израду пројекција становништва, а израђене су и пројекције 
као и одговарајуће презентације.  
 
Меморандум о разумијевању са Међународном организацијом рада (ILO) закључен у 
циљу реализације и сарадње у области статистике рада је и даље на снази6. Споразум се 
односи на аналитичке активности (омогућавањем приступа микроподацима из Анкете о 
радној снази) усмјереним на питања профилисања младих који нису на школовању, 
запослени или на обуци, мјерење неформалне запослености и показатеља за циљеве 
одрживог развоја који се односе на рад, као и на могуће друге активности, укључујући 
одговарајуће обуке и тренинге за статистичаре итд.  
 
Уз све напријед наведено, предстевници Завода су током 2020. године учествовали у низу ад 
хок онлајн активности на позив УН агенција, поводом различитих активности које се тичу  
статистичког рада, али најчешће на тему утицаја пандемије COVID-19 на провођење редовних 
статистичких активности.  

 
 

                         
4 Билатерални споразум о сарадњи између Републичког завода за статистику Србије и Републичког завода за статистику 
Републике Српске потписан је 09.10.2014. године. 
5 Од стране Завода Меморандум је потписан 16.05.2019. године до испуњења заједничких циљева партнерства.  
6 Од стране Завод Меморандум је  потписан 18.07.2019.године на период од пет година.  
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III  ПРЕГЛЕД ПО СТАТИСТИЧКИМ АКТИВНОСТИМА 
 
Од укупно 242 планиране статистичке активности, у 2020. години завршено је 237 
активности и то у областима демографских и социјалних статистика, економских статистика, 
секторских статистика, животне средине и мултидоменских статистика, као и у области 
методологија прикупљања података, обраде, анализе и дисеминације (Прилог 1). Ниje 
реализовано пет активности, од чега двије у области демографских и социјалних статистика – 
Анкета о приходима и условима живота (SILC) и Анкета о потрошњи домаћинстава (HBS) и 
три активности у области секторских статистика, од чега двије у области саобраћаја и једна у 
области туризма, анкетно истраживање - Потражна страна статистике туризма.  
 
Иако је била планирана Анкета о приходима и условима живота није реализована, јер су 
статистичке институције донијеле одлуку да се средства намијењена за ову анкету 
преусмјере за припрему и реализацију Анкете о потрошњи домаћинстава, због значаја 
података који се прикупљају овом анкетом, а на основу којих се производе индикатори у 
одређеним гранским статистикама, као и због чињенице да је реализација ове анкета 
планирана у земљама ЕУ током 2020. године.  
 
Анкета о потрошњи домаћинстава је започета, међутим, због цјелокупне ситуације са вирусом 
корона Анкета није реализована, јер су прикупљени подаци само за први квартал 2020. 
године. 
 
Када су у питању активности из области секторских статистика, у области саобраћаја нису 
реализоване двије активности (једна у области ријечног, а друга у области ваздушног 
саобраћаја) и то због непостојања појаве која је предмет посматрања, док у области туризма 
није реализовано анкетно истраживање – Потражна страна статистике туризма, која није 
реализована због епидемиолошке ситуације, будући да Анкета подразумијеварад на терену и 
контакт са домаћинствима.  
 
Резултати реализованих статистичких активности који се дају по одређеним нивоима 
Класификације дјелатности исказују се према КДБиХ 2010, која садржајно и структурно у 
потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev.2.  

 
Током 2020. године реализоване су сљедеће значајне активности: 
- Проведено је пробно истраживање Годишњи извјештај о пчеларству за 2019. годину. 
- Анкета о радној снази је спроведена као континуирано истраживање. 
-Проведено је истраживање Годишњи извјештај о цијенама грађевинских радова у 
нискоградњи за 2019. годину. Резултатаи су први пут публиковани путем саопштења 
Индекси произвођачких цијена у нискоградњи. 
 
У даљем тексту овог Извјештаја даје се детаљан приказ извршених статистичких активности 
по статистичким областима.  

 
1 – ДЕМОГРАФИЈА И СОЦИЈАЛНЕ СТАТИСТИКЕ 

 

1.– СТАНОВНИШТВО 
 

1.1.1. Демографија, миграције и пројекције 

Подаци о виталним догађајима, тј. о рођеним и умрлим, као и склопљеним  браковима 
редовно су прикупљани на мјесечном нивоу. Од новембра 2019. године подаци се преузимају 
из Централне базе другог примјерка матичних књига која се води у Министарству управе и 
локалне самоуправе. Подаци о разведеним браковима су прикупљени од судова надлежних за 
бракоразводне парнице. У 2020. години прикупљено је и обрађено око 9 700 извјештаја о 
рођеним лицима, око 17 000 о умрлим лицима, око 5 500 о склопљеним браковима и око 940 
извјештаја о разведеним браковима. 
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Током 2020. године, подаци о виталним догађајима за 2019. годину публиковани су у 
годишњем саопштењу за ниво Републике Српске, а детаљни подаци за 2019. годину за ниво 
Републике Српске и за ниво градова и општина обрађени су и публиковани у билтену 
„Демографска статистика“ и у публикацијама „Статистички годишњак Републике Српске“,  
„Ово је Република Српска“ и публикацији „Градови и општине“. 
 
Подаци о унутрашњим миграционим кретањима (досељени/одсељени) у Републици Српској 
по градовима и општинама за 2019. годину публиковани су у облику годишњег саопштења и 
у билтену „Демографска статистика“. 
 
                Урађена је процјена броја становника (почетак, средина и крај године) за 2019. годину за 
ниво Републике Српске и за ниво градова и општина, по старосној и полној структури 
становништва.  
 
Објављене су скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за Републику Српску за 2019. 
годину. У овим таблицама су израђени показатељи за укупно становништво, по полу и 
петогодишњим старосним групама, за ниво Републике Српске. Скраћене или апроксимативне 
таблице морталитета по петогодишњим старосним групама рачунате су на основу 
процијењеног броја становника (процјена на крају године) и података виталне статистике за 
ту годину.  
 
Објављене су пројекције становништва Републике Српске за период 2019-2070. године за 
ниво Републике Српске, по старосној и полној структури. 

 
1.1.2 – Попис становништва 
 
У оквиру актуелног Вишекорисничког програма статистичке сарадње – IPA 2015 MBP (Multi-
beneficiary statistical programme), Завод је укључен у активности компоненте (тзв. Пилот 
пројекта): „Припрема пописа становништва и домаћинстава 2021“. Током досадашње 
имплементације пројектних активности, у току 2020. године одржан је Четврти састанак 
групе за техничку координацију пописа становништва 2021. године у земљама проширења 
(TCG), Варшава, 30-31.01.2020.године, на којем је учествовао и представник Завода.  
 

1.2 – РАД И ТРОШКОВИ РАДА 
 
1.2.1 - Запосленост и незапосленост 
 
У 2020. години започело је провођење Анкете о радној снази као континуирано истраживање. 
Методолошке поставке Анкете су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне 
организације рада (International Labour Organization – ILO) и захтјевима Статистичке 
канцеларије ЕУ (European Statistical Office – EUROSTAT), чиме је обезбијеђена међународна 
упоредивост података у области статистике рада. 
 
Анкетом је обухваћено 3 480 домаћинстава по кварталу, а референтна седмица је претходила 
периоду теренског рада, односно анкетирања. Све фазе су реализоване у Планом 
предвиђеним роковима до 16.03.2020. када су због актуелне ситуације изазване пандемијом 
корона вируса и свеобухватне борбе против ширења заразе, а у складу са мјерама и 
препорукама прописаним од стране кризног штаба, обустављене све активности на терену. 
Наставак спровођења анкете услиједио је након два мјесеца, што је утицало на кашњење у 
спровођењу преосталих активности предвиђених Планом. Саопштења за прво и друго 
тромјесечје су објављена 31.12.2020. године. 
 
На основу полугодишњих извјештаја о броју запослених са стањем 31. март и 30. септембар, 
објављују се подаци о запосленима према полу и степену стручне спреме путем саопштења. 
Саопштења са подацима из обрасца РАД-1, пуни обухват за март и септембар 2020. су 
објављена у року, а обухваћено је 12 703, односно 12 700 јединицa посматрања. 
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На основу информација добијених из полугодишњих извјештаја, извршено је ажурирање 
варијабли на јединицама извјештавања и посматрања (адресни подаци, подаци о активности 
и дјелатности). У складу са тим, извршене су и корекције на предузећима и локалним 
јединицама у Статистичком пословном регистру (СПР).  
 

1.2.2 – Плате и трошкови рада 
 
Мјесечни извјештај о запосленим и платама запослених се заснива на узорку од 2 933 
јединице посматрања (35 196 извјештаја годишње), а просјечна бруто плата и плата након 
опорезивања (нето плата) се објављује редовно у мјесечној динамици путем саопштења и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“.  
 
Тематски билтен из домена тржишта рада је објављен у року, а подаци који се односе на 
запослене, незапослене, бруто плате и плате након опорезивања (нето плате)  су публиковани 
и у Статистичком годишњаку, публикацији „Ово је Република Српска“ и у публикацији 
„Градови и општине Републике Српске“.  
 
Урађен је Извјештај о квалитету за статистику плата за 2019. годину у складу са Смјерницама 
за израду извјештаја о квалитету. 
  
У подручју тржишта рада, поред Планом предвиђених активности, одговорено је на 92  
захтјева корисника.  
 
1.3 – ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНА ОБУКА 
 

У току 2020. године у области статистике образовања прикупљена су и исконтролисана 174 
извјештаја за предшколско образовање и васпитање, 703 извјештаја за основно образовање и 
ниже музичке школе, 183 извјештаја за средње школе,  27 072 извјештаја за уписане студенте 
на први циклус студија, 2 295 извјештаја за уписане студенте на други циклус студија, 165 
извјештаја за уписане на трећи циклус студија, 4144 извјештаја за завршене студенте првог 
циклуса студија, 466 извјештаја за завршене студенте другог циклуса студија, 42 за завршене 
студенте трећег циклуса студија и 54 извјештаја за наставно особље на високошколским 
установама. 
 
У току 2020. године, прикупљено је и исконтролисано 11 извјештаја домова ученика и 
студената за 2019. годину. 
 
Урађена је обрада података о броју установа, дјеце и запослених у предшколском образовању 
за школску 2019/2020. годину, о броју ученика у основним и средњим школама на крају 
2018/2019. и почетку 2019/2020. школске године, о броју наставног особља на почетку 
2019/2020. школске године, подаци о домовима ученика и студената за 2018. годину и 
подаци високог образовања за 2017/2018. школску годину. 
 
У оквиру пројекта „Унапређење статистике образовања на свим нивоима власти у БиХ“ 
ревидирани су обрасци предшколског, основног и средњег образовања, те је израђена веб 
апликација за прикупљање података предшколског образовања. 
 
Резултати предшколског образовања и васпитања (број установа, број дјеце и запослених) за 
2019/2020. школску годину објављени су у облику годишњег саопштења, а детаљни подаци у 
тематском билтену – Предшколско образовање.  
 
Подаци из области основног и средњег образовања за крај 2018/2019. и почетак 2019/2020. 
школске године публиковани су у облику годишњег саопштења, а детаљнији подаци у 
тематским билтенима „Основно образовање“ и „Средње образовање“ за ниво Републике 
Српске и за ниво градова и општина. Подаци о домовима ученика и студената објављени су у 
облику годишњег саопштења и тематском билтену средњег образовања. 
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Подаци за предшколско, основно и средње образовање, као и подаци о домовима ученика и 
студената објављени су и у публикацијама "Статистички годишњак Републике Српске“,  „Ово 
је Република Српска“ и публикацији „Градови и општине“. 
 
Од Завода за образовање одраслих Републике Српске преузети су подаци за образовање у 
саобраћају, за 2019. годину. Подаци су обрађени и публиковани путем годишњег саопштења 
за ниво Републике Српске. Такође, преузети су подаци о основном и средњем образовању 
одраслих за школску 2019/2020. годину. Подаци су обрађени и публиковани у саопштењима 
за основно и средње образовање, као и у тематским билтенима „Основно образовање“ и 
„Средње образовање“. 
 
Подаци за школску 2019/2020. годину из области високог образовања (уписани и 
дипломирани студенти, наставно особље на високошколским установама), као и подаци који  
се односе на уписане и завршене студенте на II и III циклусу студирања (магистри, мастери,  
специјалисти и доктори наука),  публиковани су у облику годишњег саопштења, а детаљнији 
подаци кроз тематски билтен за ниво Републике Српске и за ниво градова и општина.  
 
У 2020. години ажурирани су Извјештаји о квалитету који се односе на II и III циклус високог 
образовања и то: Извјештај о квалитету Уписани магистри 2019/2020. и завршени магистри 
2019. године и Извјештај о квалитету Уписани доктори наука 2019/2020. и Завршени доктори 
наука 2019. године. Такође, урађени су извјештаји о квалитету за уписане студенте и 
наставнике и сараднике на високошколским установама.  
 
Подаци за високо образовање објављени су у публикацијама "Статистички годишњак 
Републике Српске“ , „Ово је Република Српска“ и „Градови и општине Републике Српске“. 
 
У току 2020. године за  истраживање „ Финансијска статистика у образовању” прикупљени су 
и обрађени подаци о издацима за формално образовање у Републици Српској  за 2019. годину, 
а у складу са заједничком методологијом (UNESCO, OECD и EUROSTAT). Подаци су прикупљени 
од 64 јединице локалне самоуправе, Министарства просвјете и културе, Министарства науке 
и технологије и од 34 приватнe образовнe установe (15 средњошколских и 19 
високошколских) и 57 приватних вртића. 
 
Овим истраживањем добијени су подаци о јавним издацима, приватним издацима, као и 
средствима из иностранства за формално образовање (предшколско образовање, основно и 
средње образовање и високо образовање). Подаци о јавним издацима обухватају издатке из 
републичког буџета и буџета јединица локалне самоуправе образовним установама. Подаци о 
приватним издацима односе се на издатке домаћинстава образовним установама, те издатке 
домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа, а који су неопходни за 
пуно учествовање ђака и ученика у образовним програмима, као и издатке пословних 
субјеката образовним установама за финансирање обука за добијање одређеног степена 
професионалне квалификације и донације за додатне услуге. Средства из иностранства 
односе се на издатке директно образовним институцијама и трансфере републичком и 
локалном нивоу власти за образовни систем у Републици Српској. 
 
Подаци о издацима за формално образовање за 2019. годину публиковани су у годишњем 
саопштењу „Финансијска статистика у образовању“.  
 

1.4 – ЗДРАВСТВО 
 

Oд Института за јавно здравство преузети су основни подаци о здравственим установама и 
кадровима у здравству, подаци о морбидитету и морталитету, као и подаци о инфективним  
болестима и обавезној вакцинацији за 2019. годину у Републици Српској и публиковани су у 
годишњем саопштењу  здравствене статистике.  
 
Настављен је рад на компилацији Националних здравствених рачуна за Републику Српску 
према методологији која је у потпуности заснована на захтјевима EUROSTAT-а. Саопштење о 
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потрошњи у здравству у 2018. години је према Плану публиковања, објављено крајем 
фебруара 2020. године.  
 

1.5 – ПРИХОДИ И ПОТРОШЊА 
 
Анкета о приходима и условима живота 
 
У 2020. години статистичке институције у БиХ су умјесто планиране Анкете о приходима и 
условима живота своје капацитете преусмјериле на припрему за провођење Анкете о 
потрошњи домаћинстава, прије свега због значаја података који се добијају за производњу 
индикатора у одређеним гранским статистикама и чињенице да се ова Анкета у 2020. години 
проводи у земљама ЕУ. 
 

Анкета о потрошњи домаћинстава  
 
Анкета о потрошњи домаћинстава је почела, у складу са планом, 1. јануара 2020.године. 
Међутим, статистичке институције у БиХ су дана 16.03.2020. године, донијеле одлуку да се 
због актуелне ситуације изазване пандемијом корона вируса и свеобухватне борбе против 
ширења заразе на просторима БиХ, а у складу са мјерама и препорукама прописаним од 
стране кризних штабова надлежних власти са нивоа БиХ и ентитета, обустављају све 
активности на терену у спровођењу анкета које су тренутно актуелне, а које подразумијевају 
физички контакт са домаћинством. 
 
Дана 27.03.2020. године менаџмент статистичких институција је закључио да је потребно да 
се размотри и анализира могућност наставка започетих истраживања примјеном CATI 
методе. Констатовано је да Анкету о потрошњи домаћинстава није могуће спроводити путем 
CATI методе, јер се дневници остављају у домаћинствима, самим тим се не може избјећи 
контакт са домаћинствима. Статистичке институције су одлучиле да се уз примјену свих 
епидемиолошких мјера заврши анкетирање за мјесец март чиме би се прикупили подаци за 
први квартал 2020. године. 
 
У међувремену се Федерални завод за статистику (ФЗС) огласио да због недостатка новчаних 
средстава ФЗС није у могућности наставити Анкету о потрошњи домаћинстава.  
 
С обзиром да је ова анкета врло скупа и да се све анкете проводе заједнички на цијелој 
територији БиХ и узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију, као и сумњу у 
квалитет података који би били прикупљени у датим околностима, Завод је одлучио да није 
оправдано наставити са анкетом само на територији Републике Српске. 

 
1.6 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
У 2020. години објављени су коначни статистички подаци за 2018. годину о Европском 
систему интегрисане статистике социјалне заштите (ESSPROS), а у складу са EUROSTAT-овом 
методологијом, као и претходни подаци за 2019. годину.  
 
Кроз истраживања прикупљени су квалитативни и квантитативни подаци о социјалним 
накнадама од буџетских институција у Републици Српској, које издвајају значајна средства 
(новчано и неновчано) за социјалну заштиту на годишњем нивоу. Извјештајне јединице су: 
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, Министарство рада и 
борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Фонд пензијско-инвалидског осигурања 
Републике Српске, Фонд здравственог осигурања Републике Српске, Фонд солидарности 
Републике Српске, Фонд солидарности Републике Српске за лијечење дјеце у иностранству, 
Завод за запошљавање Републике Српске и све јединице локалне самоуправе у Републици 
Српској.  
 
Публиковани су агрегирани финансијски примици и издаци из области социјалне заштите, 
као и учешће социјалних накнада у БДП-у.   
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Укупан износ накнада приказан је кроз шеме, односно функције социјалне заштите као што 
су: болест/здравствена заштита, старост, инвалидитет, породица/дјеца, преживјели 
издржавани чланови, становање, незапосленост и социјална искљученост.  
 

1.7 – ПРАВОСУЂЕ И КРИМИНАЛИТЕТ 
 
Активности из статистике криминалитета извршене су према Плану рада за 2020. годину.   
 
У 2020. години од укупно 32 извјештајне јединице (основни, окружни судови и републичка 
јавна тужилаштва Републике Српске) прикупљено је 8 111 извјештаја o малољетним и 
пунољетним учиниоцима. Извјештаји укључују податке о сваком пријављеном, оптуженом и 
осуђеном лицу за неко од кривичних дјела за које се терети. То су ријешене кривичне пријаве 
од стране тужилаштава, подигнуте оптужнице и правоснажно завршени кривични поступци у 
судовима у 2020. години. Извјештаји за текућу годину се прикупљају до краја маја наредне 
године, због рокова за жалбе на судске одлуке усљед чега долази до пролонгирања 
правоснажности и накнадног попуњавања извјештаја. Већина кривичних дјела третира се 
према Кривичном законику Републике Српске, али и према другим посебним законима који 
прописују санкције за неко кривично дјело.  
 
Подаци о пунољетним учиниоцима кривичних дјела и малољетним учиниоцима кривичних 
дјела за 2019. годину објављени су путем годишњих саопштења у предвиђеном року.  
 
У саопштењима су приказани основни подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним 
учиниоцима кривичних дјела, разврстани према полу и годинама старости, те према 
одлукама тужилаштава и судова, а према главама Кривичног законика Републике Српске и 
врстама изречених казни.  
 
Детаљнији прикази података из статистике криминалитета објављени су у статистичким 
публикацијама „Статистички годишњак“ (поглавље „Правосуђе“) и „Ово је Република Српска“. 
Подаци о броју и врстама судова, тужилаштава, као и о броју судија и тужилаца разврстаних 
по полу, преузети су од Министарства правде Републике Српске.  
  
У предвиђеном року преузети су подаци од Министарства унутрашњих послова Републике 
Српске и Министарства правде Републике Српске путем Упитника о трендовима и 
операцијама у кривичном систему у 2019. години „United Nations Survey of Crime Trends and 
Operations of Criminal Justice System (UN-CTS) – 2020” и EUROSTAT-овог Упитника o 
криминалитету. Преузети подаци достављени су Агенцији за статистику БиХ на 
обједињавање и прослијеђивање ЕUROSTAT-у. 
 
Од Министарства правде Републике Српске преузети су агрегирани подаци о затворској 
популацији, односно лицима која издржавају казну затвора у некој од васпитно-поправних 
установа у Републици Српској, те лицима у притвору на дан 31.12.2019. године. Методологија 
прикупљања такође је у складу са EUROSTAT-овом методологијом.  
 
1.8 – КУЛТУРА  
 

У области Културе и умјетности прикупљени су  и  обрађени подаци од  799 извјештајних  
јединица из сљедећих области: ансамбли/оркестри/хорови, архив, библиотеке, галерије, 
завод за заштиту културно – историјског и природног наслијеђа, издавачка дјелатност и  
штампа, кинематографија (биоскопи, кинотека, производња, увоз/извоз и дистрибуција 
филмова), позоришта, културни центри,  културно – умјетничка друштва, медији (радио и 
телевизија), музеји,  музејске  збирке,  удружења грађана у области културе и фестивали.  
 
У 2020. години публиковани су детаљни подаци из области „Култура и умјетност“ у посебном  
тематском  билтену  на  нивоу  Републике  Српске  и у публикацијама „Статистички годишњак 
Републике Српске“ ,„Ово је Република Српска“ и публикацији „Градови и општине“. 
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1.9 -  ГЕНДЕР  И ДИСКРИМИНАЦИЈА  
 
Путем редовних статистичких активности континуирано се прикупљају подаци и рачунају и 
приказују показатељи разврстани по полу. 
 
У оквиру активности статистике полова, a поводом Међународног дана жена, Републички 
завод за статистику припремио је и објавио инфографику „Жене у Републици Српској“ – 
преглед показатеља о учешћу и положају жена Републике Српске у власти, запослености, 
руководећим позицијама у пословним субјектима и власништву над непокретностима.  

 
2 – ЕКОНОМСКЕ СТАТИСТИКЕ 
 

2.1 – МАКРОЕКОНОМСКЕ СТАТИСТИКЕ 
 

2.1.3 - Годишњи секторски рачуни 
 

У оквиру Годишњих секторских рачуна, урађен је Рачун производње и Рачун формирања 

дохотка по институционалним секторима, а у складу са ESA 2010 методологијом. 

У 2020. години, настављене су активности на секторизацији и подсекторизацији 
институционалних јединица. Извршено је груписање новорегистрованих резидентних 
јединица у институционалне секторе према критеријима који су дефинисани међународним 
методологијама SNA 2008 и ESA 2010. Крајем септембра 2020. године објављена је листа 
пословних субјеката разврстаних према Секторској класификација институционалних 
јединица на дан 31.12.2019. године. 
 
2.1.5 – Тромјесечни и годишњи национални рачуни – главни агрегати 

 
Годишњи национални рачуни 
 
Бруто домаћи производ по производном, потрошном и доходовном приступу и други 
макроекономски агрегати у текућим и сталним цијенама за 2019. годину обрачунати су према   
ESA 2010 методологији, кориштењем података из расположивих статистичких и 
административних  извора. 
 
Основни извори података кориштени за обрачун бруто домаћег производа по производном и 
доходовном приступу су базе са годишњим финансијским извјештајима које обезбјеђује 
АПИФ за предузећа и задруге, друга правна лица, банке и осигуравајућа друштва. Поред ових 
база података за обрачун су кориштени резултати посебног истраживања којим је обухваћено 
2 408 предузетника, консолидовани извјештаји буџетских корисника и појединачни 
финансијски извјештаји за вртиће и центре за социјални рад. У 2020. години, паралелно са 
обрачуном по производном приступу, урађен је обрачун доходовних компоненти БДП-а за 
2019. годину, а претходни и коначни подаци су објављени у року путем саопштења, тематског 
билтена, а представљени су и у „Статистичком годишњаку“ и у публикацији „Ово је Република 
Српска“.  
 
Током 2020. године путем саопштења, и у оквиру тематског билтена, објављене су обрачунате 
компоненте потрошње бруто домаћег производа у текућим, сталним цијенама (претходна 
година = 100) и обрачунате компоненте са ланчано повезаним вриједностима, са 2015. 
годином као референтном годином (2015=100), за 2019. годину, према ESA 2010 
методологији. 
 
Годишњи извјештај о инвестицијама 
 

У статистици инвестиција прикупљени су и обрађени подаци о инвестицијама за 2019. годину 
у складу са ESA 2010 методологијом и новом Класификацијом сталних средстава. Обухваћено 
је 11 147 пословних субјеката од којих је 3 122 (30,8 %) у току 2019. године имало 
евидентиране  инвестиционе активности. 
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Саопштења о инвестицијама, као и тематски билтен, објављени су у Планом предвиђеним 
роковима. Подаци о инвестицијама су представљени и у „Статистичком годишњаку“,  
публикацији „Ово је Република Српска“, као и публикацији „Градови и општине Републике 
Српске“. 
 
Урађен је Извјештај о квалитету за 2019. годину. Одговорено је на  15 захтјева. 

 
Тромјесечни БДП 

 
У 2020. години објављене су процјене Тромјесечног бруто домаћег производа према 
производном приступу, у текућим цијенама, у цијенама претходне године, у цијенама 2015. 
године (ланчано повезане вриједности) и стопе реалног раста. Обрачуни за прво, друго и 
треће тромјесечје су урађени у Планом предвиђеним роковима и објављени путем саопштења 
и на начин како их објављују земље чланице ЕУ, односно на нивоу А-10, а у складу са ESA 2010 
методологијом. 
 
2.1.7 - Регионални рачуни 
 

У првом тромјесечју 2020. године, завршен је IPA 2015 Twinning пројекат у оквиру којег је  
урађена прва тестна верзија основних регионалних индикатора: Бруто додата вриједност, 
Бруто домаћи производ, Инвестиције, Средства за запослене и Број запослених у складу са 
методологијом ESA 2010 и ЕUROSTAT-овом методологијом регионалних рачуна за 2015. и 
2016. годину.  
 
Индекс потрошачких цијена  
 
У оквиру статистике потрошачких цијена, настављена је редовна динамика производње и 
публиковања индекса. Током 2020. године, укупно је прикупљено и обрађено 9 746 цијенa на 
мјесечном нивоу, односно 116 952 на годишњем нивоу у циљу израчунавања Индекса 
потрошачких цијена. Индекси су објављени у мјесечној динамици, путем саопштења, у складу 
са Планом рада за 2020. годину. За обрачун Индекса потрошачких цијена користи се 
Класификација личне потрошње према намјени (COICOP - Classification of Individual 
Consumption by Purpose) која производе и услуге личне потрошње домаћинстава дијели на 
дванаест основних одјељака (Храна и безалкохолна пића, Алкохолна пића и дуван, Одјећа и 
обућа, Становање, Намјештај и покућство, Здравство, Превоз, Комуникације, Рекреација и 
култура, Образовање, Ресторани и хотели и Остала добра и услуге). Поред мјесечних 
саопштења, подаци су објављени и у осталим статистичким публикацијама: Mјесечном 
статистичком прегледу, тематском издању „Билтен цијена“, у публикацијама „Статистички 
годишњак Републике Српске“, „Ово је Република Српска“ и публикацији „Градови и општине 
Републике Српске“.  
 

2.2.5 - Статистика  владиних финансија 
 
Током 2020. године заустављена је реализација фазе II пројекта техничке помоћи за 
Статистику владиних финансија за Југоисточну Европу – (SECO GFS TA пројекат) због 
околности изазваних наступањем глобалне пандемије COVID-19.  

2.3  ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ 

 
2.3.1 – Производња структурних пословних статистика – СПС 
 

Коначни подаци истраживања СПС 2018 објављени су у року, у марту 2020. године.    
  

У октобру 2020. године објављено је Саопштење са претходним подацима о основним 
структурним показатељима пословања предузећа и предузетника за 2019. годину, према 
Плану рада за 2020. годину.  
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Из подручја индустрије обухваћено је 3 879 јединица посматрања, из подручја грађевинарства 
1 431, подручја трговине 8 522 и из области услужних статистика обухваћене су 12 172 
јединице посматрања. Израчунати су основни и изведени економски показатељи пословања 
предузећа и предузетника према њиховој величини, подручјима дјелатности и укупно за овај 
дио економије.  
 
У склопу редовног СПС истраживања, а путем допунског обрасца, прикупљене су и израчунате 
додатне варијабле за посебне услужне дјелатности. У 2019. години, као референтној години, 
то су била предузећа која се баве рачунарским услугама, обрадом података, хостингом, 
израдом интернетских портала, издавањем софтвера, рекламом и пропагандом, 
посредовањем у запошљавању, архитектонским и инжeњерским дјелатностима, техничким 
испитивањем и анализом, истраживањем тржишта и испитивањем јавног мњења.  
 
Урађен је Извјештај о квалитету за 2018. годину. 
 
Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту Грађ-11  

Годишњим извјештајем о грађевинским радовима на објекту обухваћене су 494 јединице 
посматрања. Прикупљени су, обрађени и у року публиковани подаци о локацији објекта, 
врсти радова на објекту, вриједности извршених радова на објекту, грађевинској величини 
зграде, инсталацијама у згради и броју и површини завршених станова. 
 
На основу информација добијених из годишњег извјештаја Грађ-11, извршено је ажурирање 
варијабли на јединицама извјештавања и посматрања (шифре дјелатности, адресни подаци и 
подаци о активности), на основу којих су извршене корекције на предузећима и локалним 
јединицама у Статистичком пословном регистру.  
 
Урађен је Извјештај о квалитету за 2019. годину. 
 

2.3.2 - Годишњи извјештај индустрије - PRODCOM  
 

Годишњим извјештајем индустрије ИНД-21 за посматрану 2019. годину обухваћене су 1292 
јединицe посматрања које су разврстане у подручја B – Вађење руда и камена, C – 
Прерађивачка индустрија, D – Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, 
паром и климатизација, и из подручја E – Снабдијевање водом; Канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине (област 36 – Прикупљање, 
пречишћавање и снабдијевање водом и грана 38.3 – Рециклажа (прерада) материјала) према 
КД БиХ 2010. Прикупљање података вршено је према Номенклатури индустријских производа 
НИП БиХ/PRODCOM 2019, ажурираној у складу са насталим промјенама у EU PRODCOM листи 
2019.  
 
Резултати добијени провођењем ове активности објављени су у складу са Календаром 
публиковања. Претходни резултати објављени су у годишњем саопштењу Индустријска 
производња – PRODCOM, а коначни у тематском билтену Индустријски производи PRODCOM 
резултати 2020. Такође, публикован је и свеобухватни статистички билтен Индустрија за 
период 2017-2019. година. 
  
На основу информација добијених из Годишњег извјештаја ИНД-21 извршено је ажурирање 
варијабли на јединицама извјештавања и посматрања (шифре дјелатности, адресни подаци и 
подаци о активности). Проведене су 43 промјене на основу којих су извршене корекције на 
предузећима и локалним јединицама у Статистичком пословном регистру.  
 
Урађен је Извјештај о квалитету за 2019. годину. 
 
2.3.3 - Краткорочне пословне статистике  (СТС)  
 

Краткорочна статистика индустрије 
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Овом статистичком активношћу обухваћена су индустријска предузећа и индустријске 
јединице неиндустријских предузећа која покривају најмање 90% додате вриједности на 
нивоу сваког разреда индустријске дјелатности.   
 
Обухваћено је укупно 656, у узорак изабраних јединица посматрања, које производе 716 
производа из Мјесечне номенклатуре индустријских производа (НИП). Резултати проведене 
активности публиковани су у прописаним роковима путем Саопштења о индексима 
индустријске производње, Саопштења о запосленима у индустрији и Саопштења о индексу 
промета индустрије. Резултати из ове области објављују се и у Мјесечном статистичком 
прегледу. 
 
Током 2020. године припремљени су и ажурирани основни елементи који су се користили за 
израчунавање индекса индустријске производње у 2020. години (узорак, пондери, структура, 
базна година, писма за извјештајне јединице, те образац за провођење истраживања). 
Индекси су се израчунавали на помичну (претходна година=100) и на сталну базну годину 
(2015=100). За израчунавање индекса у 2020. години, кориштена је Номенклатура 
индустријских производа и софтвер за десезонирање индекса  (J Demetra +). 
 
Статистички подаци о индустријској производњи прате се, обрађују и исказују према КД БиХ 
2010 која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији 
дјелатности NACE Rev.2. 
 
Презентација и интерпретација индекса усклађена је са ЕУ прописима о краткорочним 
статистикама (регулативе 1165/98, 1503/2006 и 656/2007) и препорукама о публиковању 
индекса индустријске производње, чиме је омогућено поређење података за Републику 
Српску са подацима које публикује EUROSTAT.  
 
Редовно се, у мјесечној динамици припремају подаци о запосленима у индустрији за 
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске, Привредне коморе Бања Лука, 
а Министарству финансија Републике Српске достављају се подаци о десезонираним и 
календарски прилагођеним индексима индустријске производње, те подаци о тренду, као и 
анализа изворних индекса. Такође, анализа изворних индекса редовно се доставља и 
Министарству привреде и предузетништва, као и Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске. 
 
Урађен је Извјештај  о квалитету за 2019. годину. 
 

Индекс цијена произвођача индустријских производа  
 

У области статистике цијена произвођача индустријских производа, током 2020. године 
прикупљане су цијене индустријских производа од произвођача чија продаја се обавља на 
домаћем тржишту, као и од произвођача који продају своје производе на страном тржишту 
(евро и не-евро зона). Мјесечно је прикупљено и обрађено 1 216 цијена, односно 14 592 на 
годишњем нивоу за корпу од 393 производа - домаће тржиште, док су за страно тржиште 
прикупљене и обрађене 593 цијене (годишње 7 116) за корпу од 169 производа. За обрачун 
Индекса цијена произвођача индустријских производа користи се Номенклатура 
индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2016, а обухваћена су подручја Класификације 
дјелатности: B - Вађење руда и камена, C - Прерађивачка индустрија, D - Производња и 
снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и Е - Снабдијевање 
водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне 
средине. Подаци су објављени у мјесечним саопштењима, Мјесечнoм статистичкoм прегледу, 
тематском издању „Билтен цијена“ и у публикацијама „Статистички годишњак Републике 
Српске“ и „Ово је Република Српска“. 
 
Краткорочна статистика грађевинарства  
 

Тромјесечним извјештајем грађевинарства Грађ-21 су прикупљени, обрађени и редовно 
публиковани подаци за 129 јединица посматрања. Методологија која је кориштена у 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/Pages/default.aspx
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/Pages/default.aspx
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потпуности је усклађена са ЕУ СТС Регулативом 1165/98 чиме је омогућено поређење 
података за Републику Српску са подацима које публикује EUROSTAT.   
 
Урађен је Извјештај о квалитету за 2019. годину. 
 
Мјесечним извјештајем о издатим грађевинским дозволама Грађ-ГД обухваћене су 63 
јединице посматрања. Прикупљени су, обрађени и публиковани подаци о врсти радова на 
објекту, величини зграде, броју и површини завршених станова. Резултати се публикују 
мјесечно. Због неблаговременог достављања извјештаја од стране појединих извјештајних 
јединица није било могуће испоштовати постављене рокове за публиковање саопштења за X 
и XI мјесец. Методологија која  је кориштена у потпуности је усклађена са ЕУ СТС  
Регулативом 1165/98.  
 
Урађен је Извјештај о квалитету за 2019. годину. 
 
Тромјесечним извјештајем о грађевинским радовима у иностранству Грађ-33 прикупљени су 
и обрађени подаци о вриједности извршених радова, просјечном броју радника на 
градилиштима и извршеним ефективним часовима за 38 јединица посматрања.  
 
Статистика дистрибутивне трговине 
 

Мјесечне активности трговине на мало континуирано су провођене током 2020. године, на 
узорку од 541 предузећа (6 492 извјештаја годишње) која се баве трговином на мало.  
 
Прикупљени су подаци о промету у трговини на мало и порезу на додану вриједност. У 
редовној мјесечној динамици публиковани су номинални и реални индекси, као и стопе 
промјена израчунате из десезонираних и календарски прилагођених индекса. Презентација и 
интерпретација индекса усклађена је са ЕУ прописима о краткорочним статистикама и 
препорукама о публиковању индекса трговине на мало, чиме је омогућено поређење података 
за Републику Српску са подацима које публикује EUROSTAT.  
 
Тромјесечна статистичка активност дистрибутивне трговине спроводи се на бази узорка која 
је методолошки усклађена са ЕУ регулативом. За свако  тромјесечје  прикупљено је 781 
извјештаја (3 124 годишње) и обрађени подаци о промету без ПДВ-а, износ ПДВ-а, број 
радника, одрађени часови,  обрачунате плате и залихе робе. 
 
Редовно су тромјесечно публиковани индекси и стопе промјена промета израчунате из 
десезонираних и календарски прилагођених индекса за тромјесечну дистрибутивну трговину 
у складу са ЕУ уредбом о краткорочним статистикама.   
 
Детаљнији подаци дистрибутивне трговине за период 2014–2019. година за ниво Републике 
Српске, објављени су у годишњим публикацијама „Статистички годишњак Републике Српске“ 
и „Ово је Република Српска“. 
 
За свако истраживање су урађени  извјештаји о квалитету за 2019. годину. 
 
Tромјесечни индикатори статистикe саобраћаја и складиштења  
 
У оквиру краткорочних статистика (СТС) из подручја саобраћаја и складиштења, у 2020. 
години прикупљени су и обрађени подаци на узорку од 243 предузећа (972 годишње) која се 
баве саобраћајем и складиштењем. Краткорочни индикатори статистике саобраћаја и 
складиштења публиковани су у заједничком саопштењу са Дистрибутивном трговином, a 
серија података за период 2014–2019, објављена је у годишњој публикацији „Статистички 
годишњак Републике Српске.“ 
 
Краткорочна статистика осталих услуга 
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Током 2020. године спроведена је активност краткорочни  квартални индикатори на узорку 
од 429 предузећа (1716 годишње) за подручја H, I, J, M, N (Анекс D, ЕУ СТС Регулативе 
1165/98) за сљедеће услужне дјелатности: поштанске и курирске дјелатности; хотелијерство 
и угоститељство; информације и комуникације; стручне, научне и техничке дјелатности; 
административне и помоћне услужне дјелатности (искључујући лизинг). Краткорочни 
индикатори из осталих услуга публиковани су у заједничком саопштењу са Дистрибутивном 
трговином a серија података за период 2014–2019, објављена је у годишњој публикацији 
„Статистички годишњак Републике Српске.“ 
 
Произвођачке цијене у услужним дјелатностима (SPPI) 
 
У 2020. години спроведено je редовно истраживање на изабраном узорку од 132 извјештајне 
јединице за изабране услужне дјелатности, за сва четири тромјесечја. Утврђен је начин 
компилације идекса и  методологија цијена услуга у складу са Анекс D -  ЕУ СТС регулативе 
1165/98 без публиковања резултата.  
 

2.3.4 – Пословни регистар и статистичке јединице 
 

Статистички пословни регистар  - СПР 
 

База Статистичког пословног регистра обухвата све регистроване пословне субјекте и 
предузетнике и представља оквир за избор јединица (узорка или пуног обухвата) за 
провођење свих статистичких истраживања која се темеље на пословним субјектима, 
предузетницима и њиховим дијеловима као јединицама посматрања. Основни извори за 
формирање базе Статистичког пословног регистра су базе и евиденције АПИФ-а и Пореске 
управе Републике Српске.  
 
На основу захтјева појединих статистичких одјељења урађено је више од 20 адресних листа 
(адресара) за потребе провођења статистичких активности које се темеље на предузећима 
као извјештајним јединицама. У складу са методологијама провођења стаистичких 
активности највећи број адресара урађен је током јануара и фебруара мјесеца. Такође, 
извршен је избор узорка за око 15 статистичких активности. У складу са методом избора 
узорка вршене су и оцјене резултата према динамици провођења одговарајућих статистичких 
активности. Мјере донесене у циљу сузбијања пандемије нису значајније утицале на 
активности израде адресара, избор узорка и оцјену резултата за статистичке активности 
базиране на предузећима као извјештајним јединицама.  
 
Избор узорка стамбених јединица за статистичке активности које се темеље на 
домаћинствима и/ или појединцима као извјештајним јединицама извршен је у складу са 
методологијом провођења истраживања. Рокови израде узорака прилагођавани су мјерама и 
начину провођења теренског рада који је током 2020. године био изузетно отежан усљед 
пандемије. Током 2020. проведена су четири таласа пописивања изабраних пописних кругова 
за формирање Мастер оквира за избор узорака. У складу са методологијом провођења пописа 
изабраних пописних кругова вршен је избор додатних пописних кругова и коригован 
иницијално изабрани узорак. 
 
Редовно ажурирање базе Статистичког пословног регистра (СПР) и побољшање квалитета 
података је веома захтјеван и континуиран процес заснован  на  регулативи ЕУ 177/2008 и EУ 
Приручнику за пословне регистре. 
 
Ажурирање базе података о пословним субјектима и њиховим јединицама вршено је у 
мјесечној динамици на бази података добијених од АПИФ-а. У просјеку мјесечно се добију 
подаци о промјенама на око 370 пословних субјеката и 1270 јединица у саставу. Ажурирање 
безе података о предузетницима и њиховим јединицама вршено је у мјесечној динамици на 
основу података из Пореске управе Републике Српске. Промјене регистрационих података 
односе се у просјеку на око 300 предузетника мјесечно. Статусне промјене у просјеку се 
односе на око 890 предузетника. Контакт подаци о предузетницима (телефон и e-mail адреса) 
преузимају се из јединствене базе података о предузетницима којом располаже АПИФ. У циљу 
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побољшања и контроле квалитета података кориштени су подаци из других 
административних база и евиденција у складу са временским интервалима достављања 
података (годишње на основу финансијских извјештаја, у мјесечној динамици подацима из 
Пореске управе, континуирано информацијама из „Службеног гласника Републике Српске“, 
итд). Подаци о оствареном ПДВ промету се ажурирају у тромјесечној динамици и приказују у 
договореним класама за све ПДВ обвезнике из базе Управе за индиректно опорезивање. 
Између статистичких институција у БиХ подаци су размјењивани у тромјесечној  динамици.  
 
У вези са ажурирањем СПР-а подацима из Регистра пословних субјеката (база АПИФ-а), 
вршена је израда улазне табеле с одговарајућим подацима, рјешаване су непроцесуиране 
трансакције за сваку статистичку јединицу посебно у складу с одговарајућим процедурама и 
разлогом због кога се одређена статистичка јединица јавила у непроцесуираним 
трансакцијама. У вези с тим, рјешавана је и табела грешака у коју су смјештене јединице са 
неадекватним шифрама општине, поштанског броја, дјелатности, као и појава дуплих 
пословних субјеката (исти субјекат, два различита матична броја). Такође, корекција статуса 
активности статистичких јединица у СПР-у поред информација из „Службеног гласника 
Републике Српске“ вршена је и на основу информација из Пореске управе Републике Српске.  
 
Финансијски подаци и подаци о броју запослених за 2019. годину су преузети из годишњих 
финансијских извјештаја и уграђени у Статистички пословни регистар за привредна друштва, 
банке, микрокредитне организације, осигурања, приватизационо - инвестиционе фондове, 
буџетске кориснике, нетржишна предузећа, школе и судске и правосудне органе и др . Подаци 
су унесени у СПР на крају другог тромјесечја 2020. године. Подаци о броју запослених са 
стањем на крају мјесеца, добијени су од Пореске управе Републике Српске из Јединственог 
система регистрације, контроле и наплате доприноса и унесени су у базу са стањем април, јун, 
септембар и децембар 2020. године. Током 2020. године кориговани су подаци на око 3700 
предузећа и око 7600 локалних јединица. 
   
Подаци о предузетницима и њиховим јединицама су ажурирани у мјесечној динамици на 
основу података из базе Пореске управе Републике Српске. Поред идентификационих и 
адресних података за предузетнике, за ниво основног субјекта, унесени су и подаци о броју 
запослених добијени из Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса са 
стањем април, јун, септембар и децембар 2020. године. На основу ових података за потребе 
статистике запослених вршена је мјесечно обрада комплетне базе предузетника са статусом 
„активан“ (око 23000 предузетника) према општинама и подручју Класификације 
дјелатности.  
 
Финансијски подаци и подаци о броју запослених за 2019. годину из годишњих финансијских 
извјештаја за предузетнике унесени су у Статистички пословни регистар на крају другог 
тромјесечја 2020. године. Из Јединствене базе предузетника којом располаже АПИФ 
континуирано се допуњују контакт подаци (телефон и e-mail адреса). Током 2020. године 
кориговани су подаци на око 3200 предузетника и око 210 њихових јединица. 
 
Ажурирање података из статистичких извора (истраживања) на јединицама извјештавања и 
јединицама посматрања вршено је у временским интервалима усклађеним са периодиком 
спровођења појединих истраживања, посебно на крају 2020. године, а у сврху припреме 
основе за израду адресара за статистичке активности које ће се проводити у току 2021. 
године.  
 
СПР је једна од компоненти IPA 2015 Twinning и IPA 2017 MB пројеката. Током 2020. године 
одржан је завршни састанак у оквиру IPA 2015 Twinning пројекта. На мисији је финализован 
нацрт модела за формирање и ажурирање јединице групе предузећа у Статистичком 
пословном регистру и договорене наредне активности. Мјере уведене настанком пандемије 
онемогућиле су одржавање састанака и отежале даљи рад на провођењу планираних 
активности на увођењу јединице групе предузећа. У оквиру IPA 2017 MB  пројекта 
компонента СПР одржан је први састанак на самом почетку појекта. Појава пандемије и мјере 
донесене у циљу спрјечавања њеног ширења онемогућиле су одржавање планираних 
састанака и студијских посјета планираних у оквиру IPA 2017 MB  пројекта. У оквиру 
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компоненте пословне демографије одржан је један састанак представника три статистичке 
институције путем видео линка. У оквиру ове компоненте финализован је план рада и 
договорене основне активности.  
 
Током 2020. године проведено је посебно истраживање за побољшање квалитета података у 
СПР-у, предвиђено Планом за 2020. годину. Истраживање се односило на анализу новог 
административног извора (подаци Управе за индиректно опорезивање) и провјеру статуса 
активности изабраних јединица. Истраживање је проведено у периоду март-децембар 2020 у 
складу са договореним планом истраживања. Истраживањем су обухваћена 153 предузећа/ 
предузетника са сједиштем у Републици Српској. 
 
Разврставање пословних субјеката према Класификацији дјелатности  

 
Директним контактом као и телефонским путем, на иницијативу службеника АПИФ-а, и  
службеника из јединица локалне самоуправе, запослени у Заводу су пружали стручна 
упутства у вези са уписом и разврставањем пословних субјеката у Регистар пословних 
субјеката и разврставањем предузетника према дјелатностима. Такође телефонским путем и 
путем дописа пружане су стручне информације и упутства заинтересованим физичким и 
правним лицима у вези са тумачењем и примјеном Класификације дјелатности. Преко 
Агенције за статистику БиХ достављени ЕUROSTAT-у сумирани приједлози ревизије 
међународне класификације дјелатности NACE Rev 2. земаља чланица и кандидата. У 
достављеном документу приједлози, коментари и мишљења односе се на дјелатности 
подручја А до подручја H. ЕUROSTAT ће током 2021. године наставити рад на анализи 
предложених измјена класификације дјелатности NACE Rev 2. Број и начин одржавања 
састанака у оквиру ЕUROSTAT-а такође је прилагођен условима рада насталим усљед 
пандемије. 
 
У току 2020. године одговорено је на 26  захтјева корисника.  

 
2.4 - МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА И БИЛАНС ПЛАЋАЊА 
 
2.4.2 - Статистика страних подружница 
 
Реализована je статистичка активност Статистика страних подружница - Inward FATS (према 
ЕУ Регулативи 716/2007). Обухваћена су 262 предузећа у којима је учешће страног капитала у 
укупном 50% и више. Резултати су произведени на основу података Структурних пословних 
статистика и листе предузећа добијене од Централне банке БиХ из Истраживања о директним 
страним инвестицијама. Подаци су публиковани путем саопштења „Основни структурни 
показатељи пословања страних подружница“ за 2018. годину. 

 
2.4.5 - Трговина робом са иностранством 
 
Подаци о увозу и извозу робе објављени су путем мјесечних саопштења и у мјесечним и 
кварталним прегледима. Публиковано је и годишње саопштење након преузимања коначних 
података за обраду за 2019. годину. Детаљнији подаци о спољнотрговинској размјени за 
период 2014-2019. годинa објављени су за ниво Републике Српске у тематском билтену 
„Спољна трговина“ и у публикацијама „Статистички годишњак Републике Српске“ и „Ово је 
Република Српска. 
 
Како је Управа за индиректно опорезивање БиХ почела да примјењује нову Царинску тарифу 
2020, постојећа тарифа која је била саставни дио софтвера за обраду података статистике 
спољне трговине, замијењена је новом. Током 2020. године ажуриране су везе између 
Царинске тарифе БиХ и СМТК, КД и ГИГ класификација.  
 
Урађена је контрола мјесечних и годишњих података. 
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Објављени су индекси јединичних вриједности увоза и извоза за четврто тромјесечје 2019. 
године, три тромјесечја 2020. године,  те коначни  индекси за 2019. годину. 
 
Урађени су извјештаји о квалитету за 2018. и 2019. годину за наведена истраживања.  
 
2.5.3 - Стамбена статистика 
 
Тромјесечним извјештајем грађевинарства о цијенама продатих нових станова ГРАЂ-41 
прикупљени су, обрађени и редовно публиковани подаци за 122 јединице посматрања.   
 
Проведено је редовно истараживање Тромјесечни извјештај о цијенама грађевинских радова 
у станоградњи ГРАЂ-ПЦГ за 106 јединица посматрања. У потпуности је примијењена важећа 
методологија, извршен обрачун индекса и публиковано саопштење Индекси произвођачких 
цијена у станоградњи. 
 
Проведено је прво редовно истараживање Годишњи извјештај о цијенама грађевинских 
радова у нискоградњи, Г ГРАЂ-ПЦГ за 2019. годину. Резултат истраживања представљају 
индекси произвођачких цијена за одабране грађевинске радове на објектима нискоградње - 
магистралним путевима, аутопутевима, мостовима и тунелима.  
 
Прво саопштење публиковано је у фебруару 2020. године. 
 

3 – СЕКТОРСКЕ СТАТИСТИКЕ 
  

3.1 – ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО 
 
3.1.1 - Статистика шумарства и биодиверзитета 
 

Током 2020. године у области статистике шумарства успостављене су веб апликације за 
мјесечно истраживање, тромјесечно истраживање и 5 годишњих истраживања.   
 
На бази мјесечних извјештаја, добијених од 64 јединице посматрања, прикупљени су подаци о 
обиму производње, продаји и залихама шумских сортимената, те броју запослених радника у 
шумарству.   
 
Редовним годишњим статистичким активностима прикупљени су и обрађени подаци о 
промјенама у површини шума, подизању и гајењу шума, производњи плантажа и 
интензивних засада, искориштавању шума, штетама у шумама, као и подаци о транспортним 
средствима у шумарству за 68 јединица посматрања.  
 
Урађени су извјештаји о квалитету за мјесечно и годишња истраживања за 2019. годину. 
 
Статистичка активност којом се прикупљају подаци о међуфазној потрошњи, инвестицијама, 
трошковима радне снаге, а који су у функцији компилирања агрегата економских рачуна за 
шумарство проводе се редовно. Овим истраживањем обухваћене су 92 јединице посматрања.    
 
Путем Тромјесечног извјештаја о оствареној вриједности продаје и просјечним цијенама 
шумских сортимената обрађени су подаци добијени од 30 пословних субјеката. Резултати ове 
статистичке активности користе се као аутпут у економским рачунима за шумарство, те за 
статистику откупа и реализације производа пољопривреде, шумарства и рибарства.    
 
Статистиком ловства обухваћено је 88 јединица посматрања. 
 
Редовно се публикују саопштења у мјесечној периодици, те тематски билтен са подацима 
добијеним реализацијом годишњих активности из подручја шумарства и ловства. Такође, дио 
података о шумарству и ловству приказан је у Статистичком годишњаку, као и у 
публикацијама „Ово је Република Српска“ и „Градови и општине Републике Српске“. 
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3.1.2 - Статистика пољопривреде 
 

Током 2020. године све статистичке активности из области статистике пољопривреде су 
реализоване у планираном року изузев активности Засијане површине у јесењој сјетви 
приликом чије реализације је, из техничких разлога, дошло до кашњења публиковања 
саопштења од неколико дана.  Осим редовних статистичких активности проведено је и једно 
пробно истраживање (Годишњи извјештај о пчеларству).  
 
Подаци прикупљени у оквиру редовних истраживања публиковани су путем редовних 
статистичких саопштења, у оквиру тематских билтена и других редовних статистичких 
публикација, као и у оквиру базе података, доступне на званичној веб страници Завода.   
 
Посебно треба нагласити да је током децембра 2020. године проведена четврти пут по реду 
анкета под називом Годишње истраживање пољопривредних газдинстава (ГИПГ 2020), али 
по први пут одвојено за биљну и сточарску производњу. Анкетним истраживањем је 
обухваћено 4.920 породичних пољопривредних газдинстaва изабраних у узорак и 708 
газдинстава правних лица и предузетника (пун обухват). Прикупљени подаци односе се на 
коришћене површине и остварену производњу биљних култура, поврћа, воћа и грожђа, 
планове сјетве за наредну годину, бројно стање стоке и сточне производње, производњу и 
употребу млијека на газдинству, вриједност и површину закупљеног пољопривредног 
земљишта.  
 
Пољопривредна производња  
 

У статистици биљне производње у 2020. години подаци су прикупљани на два различита 
начина: путем извјештаја процјенитеља локалне управе (стари начин) и провођењем анкете 
Годишње истраживање пољопривредних газдинстава – ГИПГ (нови препоручени начин од 
стране ЕUROSTAT-а). Резултати базирани на процјенама општинских процјенитеља нису 
публиковани већ се достављају БХАС-у у сврху компилирања података за БиХ, а која још у 
потпуности не примјењује препоручени нови начин прикупљања података.  
 
На овај начин су прикупљени и обрађени подаци о пољопривредним површинама по 
категоријама кориштења земљишта, сјетвеној структури, оствареној производњи ратарских 
усјева, воћа и винове лозе. Подаци су прикупљени посебно за пословне субјекте и њихове 
дијелове (106 пословних субјеката у Годишњем извјештају о засијаним површинама у јесењој 
сјетви, 243 пословна субјекта у Годишњем извјештају о засијаним површинама у прољећној 
сјетви, 89 пословних субјеката у Годишњем извјештају о оствареним приносима раних усјева 
и воћа, 138 пословних субјеката у Годишњем извјештају о оствареним приносима касних 
усјева, воћа и винограда), а посебно за индивидуална пољопривредна газдинства, за која су 
извршене процјене од стране надлежних општинских органа. 
 
Овако прикупљени подаци за 2020. годину нису публиковани. Према плану рада у тематском 
билтену „Пољопривреда“ и у публикацијама „Статистички годишњак Републике Српске“ и 
„Општине и градови Републике Српске“ објављени су подаци који се односе на 2019. годину.  
 
Урађен је извјештај о квалитету за статистику биљне производње. 
 
Статистика сточарства  
 

У оквиру статистике сточарства у планираном року успјешно су реализоване све редовне 
статистичке активности: Мјесечни извјештај о клању стоке у кланицама (извјештаји 
прикупљени од 64 пословних субјеката и  општинских ветеринарско-инспекцијских служби), 
Годишњи извјештај о сточарству (63 општине и 429 газдинстава правних лица и 
предузетника), Мјесечни извјештај о активностима инкубаторских станица (13 пословних 
субјеката), Годишњи извјештај о структури инкубаторских станица (13 пословних субјеката), 
Мјесечни извјештај о прикупљању крављег млијека и производњи млијечних производа (7 
мљекара), Годишњи извјештај о прикупљању млијека и производњи млијечних производа (7 
мљекара) и Обрачун сточне производње. 
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Резултати проведених активности публиковани су у временским роковима предвиђеним 
Календаром публиковања, путем статистичких саопштења и публикација „Ово је Република 
Српска“ и „Статистички годишњак Републике Српске“, као и у оквиру базе података доступне 
на званичној интернет страници Завода. 
 
Иако није било предвиђено Планом проведено је пробно истраживање Годишњи извјештај о 
пчеларству. Након анализе добијених резултата донијеће се одлука о даљим корацима 
везаним за реализацију ове статистичке активности.  
 
Током 2020. године урађени су извјештаји о квалитету за све статистичке активности из 
области статистике сточарства. 
  
Пољопривредне структуре  
 

Након реализације Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године и обраде 
добијених података обезбијеђени су први предуслови за припрему и провођење будућег 
пуног Пописа пољопривреде. Пописом становништва су обезбијеђени подаци о 
пољопривредним активностима домаћинства који су послужили за израду Адресара 
пољопривредних газдинстава. Током 2020. године поменути Адресар је ажуриран на основу 
података прикупљених у оквиру Годишњег истраживања пољопривредних газдинстава 2019, 
као и података из Статистичког пословног регистра и дјелимично Регистра пољопривредних 
газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Адресар представља 
статистички оквир за дизајн узорка за истраживања из области статистике пољопривреде 
(Годишње истраживање пољопривредних газдинстава), као и основу за реализацију будућег 
пуног Пописа пољопривреде. 
 
Пољопривредни рачуни и цијене  
 

У оквиру статистике цијена у пољопривреди проведене су редовне статистичке активности 
предвиђене Планом које се односе на: промет на пијацама (34 јединице посматрања), откуп и 
реализацију пољопривредних производа (430 јединица посматрања), цијене 
репрезентативних средстава која се користе у пољопривредној производњи (пољопривредни 
инпут - мјесечна периодика, 16 јединица посматрања) и цијене репрезентативних 
пољопривредних производа (пољопривредни аутпут - тромјесечна периодика). Резултати из 
сваке реализоване активности, као и индекси цијена у пољопривреди су публиковани у 
предвиђеним роковима путем саопштења и других статистичких публикација.  
 
Урађен је извјештај о квалитету за 2019. годину. 
 
У оквиру припрема за увођење статистике цијена пољопривредног земљишта и закупа 
пољопривредног земљишта, на основу података добијених из Годишњег истраживања 
пољопривредних газдинстава, експериментално је израчуната просјечна цијена 
пољопривредног земљишта и цијена закупа пољопривредног земљишта за 2019. годину.  
 
Урађен је обрачун Економских рачуна за пољопривреду за 2019. годину. За овај обрачун су 
кориштени подаци из гранских статистика: статистике пољопривреде (статистика биљне 
производње, статистика сточне производње и статистика цијена у пољопривреди), спољне 
трговине, индустрије, статистике цијена, енергетске статистике, статистике националних 
рачуна, као и подаци расположиви из административних извора. У року је објављен посебни 
тематски билтен. 

3.1.3 - Статистика рибарства  
 
Путем редовне статистичке активности Годишњи извјештај о аквакултури (АQ-1) којим је 
обухваћено 11 јединица посматрања прикупљени су подаци о производњи конзумне рибе, о 
броју и површини рибњака, количини рибље хране, ђубрива и енергије утрошене током 
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извјештајне године. Резултати су публиковани у Годишњем саопштењу о аквакултури као и у 
оквиру Статистичког годишњака. 
 
3.2.1 - Енергетска статистика  
 

Прикупљени су и обрађени подаци о производњи, дистрибуцији и потрошњи електричне 
енергије (15 јединица посматрања), утрошку енергената и горива у индустрији (1 220 
јединица посматрања), подаци о производњи и потрошњи топлотне енергије (13 јединица 
посматрања), подаци о производњи и потрошњи угља (5 јединица посматрања), подаци о 
трговини енергентима (78  јединицa посматрања), подаци о снабдијевању и дистрибуцији 
природним гасом (3 јединице посматрања), подаци о производњи и потрошњи нафте и 
деривата нафте (4 јединице посматрања), те подаци о производњи биогаса (1 јединица 
посматрања). Проведено је годишње истраживање о производњи и потрошњи дрвних пелета  
и дрвних брикета (44 јединице посматрања) и дрвеног угља (4 јединице посматрања).  
 
Енергетска статистика је у потпуности заснована на методологијама прописаним од стране 
ЕUROSTAT-a. 
 
Публиковање података за посматрану 2019. годину је извршено у року, у форми Биланса 
електричне енергије, Биланса угља, Биланса топлотне енергије, Биланса природног гаса, 
Биланса нафте и деривата нафте и Биланса биогаса.  
 
Публикован је тематски Билтен статистике енергетике. 
 
3.3 - Статистика саобраћаја 
 
У статистици транспорта реализоване су све активности које су планиране за 2020. годину и 
које се одвијају у континуитету, осим двије активности из области ваздушног и воденог 
саобраћаја. Активности ваздушног и воденог саобраћаја нису реализованe због непостојања 
појаве која је предмет посматрања. Редовно је провођена статистичка тромјесечна активност 
друмског, градског и путничког, као и активности жељезничког саобраћаја и активност 
аеродромске услуге. Тромјесечно се прикупљало 373 извјештаја (1 492 годишње) за предузећа 
која су регистрована у области друмског саобраћаја, 4 извјештаја за предузећа регистрована у 
области жељезничког саобраћаја и 4 извјештаја за аеродромске услуге. Подаци су 
публиковани у тромјесечној динамици путем саопштења. 
 
Тромјесечно су преузимани подаци од МУП-а Републике Српске о регистрованим возилима и 
саобраћајним незгодама, обрађивани и публиковани у тромјесечним саопштењима. 
 
Из области граничног промета преузимани су тромјесечни подаци од Граничне полиције БиХ 
и УИО БиХ, који су публиковани у 8 саопштења (Гранични промет путника и путничких 
возила и Гранични промет робе и теретних возила). 
 
На годишњем нивоу прикупљени су подаци за 323 извјештајне јединице друмског саобраћаја 
о  врстама и капацитетима превозних средстава, превозу робе и тонским километрима по 
врсти робе, превозу путника и путничким километрима. Прикупљена су 63 извјештаја о 
путевима и мостовима и обезбијеђени су подаци о дужини путне мреже и врсти путева на 
регионалном и локалном нивоу. Такође, годишњим извјештајима прикупљени су подаци и од 
предузећа регистрованих у области  жељезничког саобраћаја (1) и за пружање услуга на 
аеродромима (1).  
 
Прикупљени подаци на годишњем нивоу из области транспорта, као и подаци о путевима и 
мостовима, регистрованим возилима и саобраћајним незгодама детаљно су приказани у 
публикованом тематском билтену „Саобраћај за 2014–2019. годину“ и у публикацијама 
„Статистички годишњак Републике Српске“, „Ово је Република Српска“ и публикацији 
„Градови и општине Републике Српске“. 
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У оквиру саобраћаја, у 2020. години настављен је континуитет провођења истраживањa 
Друмски превоз робе (седмично праћење) према регулативи ЕУ бр.1172/98 у сврху 
анализирања оправданости увођења. 

 
3.4 - Статистика туризма 
 
Када је у питању статистика туризма, све активности су реализоване континуирано, изузев 
анкетног истраживања – анкета о потражној страни статистике туризма, чија је реализација 
пролонгирана због цјелокупне ситуације са вирусом корона, будући да анкета подразумијева 
теренски рад. На мјесечном нивоу прикупљано је 233 извјештаја (2 796 годишње) из области 
туризма и обрађени су подаци о броју долазака и ноћења домаћих и страних туриста. Подаци 
о туризму за 2019. годину публиковани су у облику мјесечног саопштења и у мјесечним 
прегледима. Детаљни подаци за период  2014–2019. година за ниво Републике Српске 
публиковани су у тематском билтену „Туризам“ и у публикацијама „Статистички годишњак 
Републике Српске“, „Ово је Република Српска“ и публикацији „Градови и општине Републике 
Српске“. 
 
Урађен је  извјештај о квалитету за 2017. годину. 
 

3.5 – НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ 
 
3.5.1 - Статистика науке и технологије 
 
У статистици науке и технологије реализоване су активности: Истраживање и развој за 2019. 
годину и  Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2019 – 2020. година.   
 
У оквиру пилот пројекта 3.9 „Истраживање и развој и статистика о буџетским издвајањима за 
истраживање и развој“ методологија за спровођење истраживања усклађена је са 
међународним стандардима које је поставио OECD и објавио у Фраскати приручнику 
објављеном 2015. године (The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities – 
Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development – Frascati 
Manual, 2015; издавач: OECD).  
 
У току 2020. године реализована је активност Истраживање и развој на обухвату од 1 811 
извјештајних јединица и то 1 504 јединице пословног сектора, 74 јединице сектора високог 
образовања и 233 јединице државног и непрофитног сектора. Прикупљено је и 
исконтролисано 1 558 извјештаја за сва четири сектора, а истраживањем и развојем у 2019. 
години бавило се 38 јединица. Овим истраживањем добијени су подаци о истраживању и 
развоју у Републици Српској, посматрајући одвојено пословни, државни, непрофитни и сектор 
високог образовања. Подаци се односе на запослене и ангажоване на пословима истраживања 
и развоја, бруто домаћим издацима за истраживање и развој, утрошеним средствима за 
истраживање и развој према секторима извођења истраживачко – развојне дјелатности,  
области истраживања и развоја и друштвено – економским циљевима, као и броју 
истраживачко – развојних радова према секторима извођења истраживачко – развојне  
дјелатности и области истраживања и развоја. Детаљни подаци објављени су путем годишњег 
саопштења и у публикацијама „Статистички годишњак Републике Српске“ и „Ово је 
Република Српска“. 
 
У 2020. години реализовано је истраживање “Буџетска издвајања за истраживање и развој, 
2019 – 2020“. Обухват истраживања чинило је 50 директних корисника буџета Републике 
Српске и сви извјештаји су прикупљени и исконтролисани. Овим истраживањем добијени су 
подаци о буџетским средствима за истраживање и развој према врсти подстицаја, научној 
области, друштвено – економским циљевима и секторима за 2019. годину и подаци о 
планираним средствима за истраживање и развој према друштвено – економским циљевима 
за 2020. годину. Од 2019. године методологија истраживања усклађена је са међународним 
стандардима које је поставио OECD и објавио у Фраскати приручнику 2015. године. Према 
методолошким препорукама, јавне високошколске установе приказују износ средстава 
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исплаћен кроз плате наставника и сарадника који је намијењен научноистраживачким 
пословима у складу са Правилником о стандардима финансирања и нормативима за 
финансирање јавних високошколских установа. 
 
Детаљни подаци публиковани су путем годишњег саопштења и у публикацијама 
„Статистички годишњак Републике Српске“ и „Ово је Република Српска“. 
 

Статистика иновација 
 
У статистици иновација у 2020. години радило се на унапређењу методологије прикупљања 
података и њихове обраде. 
 

3.5.2 - Статистика информационог друштва – информационих и комуникационих 
технологија 
 
Током 2020. године прикупљено је и обрађено 8 кварталних извјештаја из области ПТТ 
промета и телекомуникационог саобраћаја. Подаци о ПТТ промету (поштанском) су 
публиковани у облику саопштења. Такође, прикупљена су 2 годишња извјештаја из ове 
области и подаци су публиковани путем тематског билтена. 
 
У 2020. години, упитник о кориштењу информационо - комуникационих технологија за 
предузећа (ИКТ) ажуриран је у складу са препорукама ЕУ. Истраживање је проведено на 
узорку од 870 предузећа, узорак је дизајниран као стратификовани двоетапни случајни 
узорак.  
 
Подаци су прикупљани методом (CATI). Oд укупно 870 предузећа изабраних у узорак, 
анкетирано је 766  предузећа или  88 %,  док је стопа неодговора била 12 %.  
 
Формирањем коначне базе података, урађена је обрада података и објављени су главни 
индикатори о кориштењу информационо - комуникационих технологија од стране предузећа  
(кориштењу рачунара, приступу интернету и посједовању web странице у предузећима). 
Подаци су публиковани као први резултати, у облику саопштења. 
 
У 2020. години, упитник о кориштењу информационо - комуникационих технологија за 
домаћинства (ИКТ), ажуриран је у складу са препорукама ЕУ. Истраживање је проведено на 
узорку од 2 981  домаћинстава, узорак је дизајниран као стратификовани двоетапни случајни 
узорак. Подаци су прикупљани CATI методом. Oд укупно 2 981  домаћинстава изабраних у 
узорак, анкетирано је 2 600 домаћинстава или 87 %,  док је стопа неодговора била 13%.  
 
За оба ИКТ истраживања урађени су  извјештаји о квалитету за 2020. годину. 
 

4 - ЖИВОТНА СРЕДИНА И МУЛТИДОМЕНСКЕ СТАТИСТИКЕ  
 

4.1.1 - Рачуни животне средине исказани у новцу 
 
Прикупљени су и обрађени подаци, те публиковани добијени резултати о проведеном 
истраживању о трошковима заштите животне средине (1 477 јединица посматрања). 
 

4.1.2 - Рачуни животне средине исказани у физичким јединицама мјере 
 
Објављени су подаци о емисији гасова са ефектом стаклене баште за 2018. годину, као 
резултат сарадње Завода са Републичким хидрометеоролошким заводом. 
 
4.1.3 - Статистика отпада и опасних материја 
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Добијени су подаци о прикупљеном отпаду (68 јединица посматрања) и одложеном отпаду 
(40 јединица посматрања), као и подаци о прерађеном/одстрањеном отпаду (89 јединица 
посматрања).  
 
Саопштења и тематски билтен „Животна средина“ су објављени у роковима предвиђеним 
Планом рада и у устаљеној форми.  

 
4.1.4 - Статистика вода 
 
Прикупљени су и обрађени подаци о јавном водоводу (56 јединица посматрања), јавној 
канализацији (47 јединица посматрања), о коришћењу и заштити вода од загађивања у 
индустрији и рударству (1 280 јединица посматрања). 
 
Саопштења и тематски билтен „Животна средина“ су објављени у роковима предвиђеним 
Планом рада и у устаљеној форми.  
 
За истраживање о трошковима заштите животне средине припремљен је, по први пут, 
документ којим се описује статистички пословни процес. 
 

4.2 - Статистички регистар просторних јединица 
 

Током 2020. године заједно са Министарством управе и локалне самоуправе и са Републичком 
управом за геодетске и имовинско-правне послове, Завод је у оквиру своје надлежности, 
радио на унапређењу Регистра просторних јединица. Континуирано се ради на развијању 
јединствене апликације за вођење Регистра просторних  јединица и Адресног регистра.  

У оквиру статистичког Регистра просторних јединица заједно са Републичком управом за 
геодетске и имовинско-правне послове проведене су све промјене на насељеним мјестима у 
складу са усвојеним иницијативама јединица локалне самоуправе. Ажурирани су подаци о 
границама и описима статистичких и пописних кругова који припадају насељеним мјестима 
на којима је дошло до промјене територијалне организације.  

Током 2020. године проведена су четири таласа пописивања изабраних пописних кургова за 
формирање Мастер оквира за избор узорака. За сваки од наведених таласа припремљен је 
картографски материјал неопходан за провођење тренског рада, као и за накнадно изабране 
пописне кругове у складу са методологијом провођења пописивања. 

Картографски материјал је припремљен и за друга статистичка истраживања која су базирана 
на домаћинствима као извјештајним јединицама (ГИФ, АПД).  

У току 2020. године одговорено је на 6 захтјева корисника.  

 

4.2.6 - Кориштење земљишта и земљишне површине  
 

Од подручних одјељења Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 
преузети су подаци о земљишним површинама по катастарским општинама и по облицима 
својине. Добијени подаци су прослијеђени општинским канцеларијама како би се 
општинским процјенитељима олакшао рад при процјени засијаних земљишних површина.  

 
5 - МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА, ОБРАДЕ, ДИСЕМИНАЦИЈЕ И  
АНАЛИЗЕ 

 
1. Квалитет 
 
У оквиру активности систематског управљања квалитетом, Завод је наставио са 
активностима имплементације Заједничког оквира за процјену (Common Assessment 
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Framework – CAF), а према Акционом плану за побољшање рада, 2019-2021. – имплементација 
CAF-а у Заводу. 

У јулу 2020. године, на позив Агенцијe за државну управу Републике Српске, представници 
Завода присуствовали су онлајн вебинару CAF 2020, у организацији ReSPA-е (ReSPA - Regional 
School of Public Administration), Регионалне школе за јавну управу. Експерти  РеСПА-е и 
Аустријског КДЗ-а (Center for Public Administration Research) представили су нову верзију CAF-а 
(CAF-2020 – Standard for Excellent Management in Public Administration), систем новог модела са 
методологијом за стално унапређење и фокусом на шест подручја – утицај дигитализације, 
осигуравање агилности, иновације у јавној управи, одрживост као водећи принцип у јавној 
управи, управљање разноликошћу и сарадња са грађанима и цивилним друштвом. 

У децембру 2020. године, Агенција за државну управу Републике Српске, заједно са 
Канцеларијом координатора за реформу јавне управе у БиХ, Агенцијом за државну службу 
БиХ, Агенцијом за државну службу ФБиХ и Институтом за стандардизацију БиХ, уз подршку 
ГИЗ Њемачка и Амбасаде Уједињеног Краљевства, организовала је  онлајн конференцију 
"Управљање квалитетом - грађанин/корисник у фокусу" на којој су учествовали и 
представници Завода. Конференција је била међународног карактера, уз учешће и 
представника SIGMA, ReSPA, КДЗ Аустрија. На конференцији су одржане сесије о важности 
мјерења задовољства корисника, о дигиталним рјешењима у управљању квалитетом, о 
искуствима са систематским мјерењем задовољства корисника услугама које пружају 
институције јавне управе у БиХ, те о одговору и потреби за подршком институција јавне 
управе у вријеме COVID-19 пандемије из угла управљања квалитетом.  

У оквиру Вишекорисничких програма статистичке сарадње IPA 2017 MBP (Multi-beneficiary 
statistical programme), Завод је укључен у активности компоненте SP 6.1  „Управљање 
квалитетом“. У току 2020. године, одржана је једна експертска мисија у Бањој Луци,   
26-28.2.2020, на којој су идентификоване потребе и утврђен нацрт пројектних активности, с 
резултатима и роковима. 

Као дио имплементације пројектних активности IPA 2017 MBP, Завод је у другом тромјесечју 
2020. почео с припремама за трећи циклус Анкете о задовољству корисника. Упитник из 2017. 
године је ревидиран и ажуриран, додата су и нова питања везано за оцјену квалитета 
метаподатака које објављује Завод, те корисничку оцјену квалитета података у погледу 
њихове тачности. С обзиром на то да је анкета дизајнирана као онлајн истраживање, путем 
веб странице Завода, урађене су и неопходне измјене и ажурирања веб апликације, која је 
омогућила корисницима попуњавање анкете на српском (ћирилица и латиница) и енглеском 
језику. У току активности дизајнирања анкете, формирана је листа корисника на основу 
евиденције корисника за примање штампаних публикација, регистрованих корисника на веб 
страници Завода, корисника евидентираних у CRM бази корисничких захтјева, те корисника 
који су у периоду јун 2017-мај 2020. упутили упит на званичну адресу електронске поште 
Завода.  Упитник и апликација тестирани су у августу, корисницима је путем електронске 
поште упућен позив на учешће, а анкета је била доступна корисницима од 9. септембра до 9. 
новембра путем линка објављеног на веб страници и званичном Твитер налогу Завода. 

У склопу пројектних активности, у периоду август-октобар 2020, Завод је анализирао 
развијене смјернице за описивање статистичког пословног процеса, упоређујући их са 
описима фаза и потпроцеса у прилагођеном Општем моделу статистичког пословног процеса 
РЗС РС и праксом провођења различитих статистичких процеса у организацији, узимајући у 
обзир и процесну документацију произведену у оквиру претходног IPA пројекта из 
управљања квалитетом. Као резултат анализе, образац за описивање статистичког пословног 
процеса (са укљученим смјерницама за описивање) је ревидиран тако да су унапријеђене 
смјернице за седам потпроцеса, додавањем нових или измјеном/допуном постојећих 
питања/појашњења. За производњу процесне документације изабрана су два истраживања из 
различитих статистичких домена.  У децембру 2020, финализиран је опис статистичког 
пословног процеса за статистику инвестиција и статистику трошкова заштите животне 
средине. 

Према Смјерницама за израду извјештаја о квалитету из 2017. године, ажурирано је и 
објављено 28 извјештаја о квалитету. Настављено је прикупљање метаподатака у складу са 
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SIMS 2.0 стандардом (Single Integrated Metadata Structure),  а у 2020. години ажуриране су и 
објављене 34 ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) датотеке с референтним метаподацима. 

 

2. Класификације 

Примјена статистичких класификација и номенклатура је у основи статистичких активности 
у свим фазама од дефинисања јединица посматрања до компилације статистичких података и 
предуслов je за обезбјеђивање квалитетних и међународно упоредивих података. 
 
Најважније класификације и номенклатуре које се користе у статистичкој пракси у Републици 
Српској су: 

 Класификација дјелатности  
 Класификација занимања 
 Стандардна међународна трговинска класификација и номенклатура роба  
 Међународна класификација личне потрошње 
 Класификација образовања  
 Класификација болести 
 Класификација врста грађевинских објеката 
 Номенклатура индустријских производа 
 Класификација производа по дјелатностима 

 
3. Статистичке обуке 

Завод континуирано ради на едукацији запослених и то на више начина, кроз организовање 
семинара, обука које се врше у склопу међународних пројеката, путем студијских посјета и 
размјеном искустава са статистичким институцијама у региону. Међутим, због цјелокупне 
ситуације са вирусом корона током 2020. године, запослени нису имали могућности за 
стручна усавршавања, изузев, семинара и обука које су одржаване онлајн, путем видео 
презентација (вебинари).  
 
4.  ИТ подршка  

Кроз подршку статистичким процесима у 2020. години извршене су планиране редовне 
активности за унос података, креирање нових и ажурирање постојећих апликација за унос у 
складу са методолошким промјенама и иновацијама, обрада података и израда 
публикационих табела из база података, те рад на дизајнирању статистичких публикација. 
Најважније извршене активности су сљедеће: у статистици становништва унос, преглед, 
чишћење и обрада података виталне статистике (преко 30 000 извјештаја);  у статистици 
образовања унос, преглед и обрада (око 50 000 извјештаја); у статистици науке, технологије и 
иновација унос, преглед и обрада (око 6500 извјештаја); у статистици индустрије 
израчунавање мјесечног индекса индустријске производње и мјесечног индекса запослених у 
индустрији (око 9 000 извјештаја); у статистици грађевинарства преглед и обрада података 
(око 6 000 извјештаја); у статистици пословних статистика преглед и обрада података (око 3 
000 извјештаја); у истраживању везаном за краткорочне статистике, преглед и обрада 
података (преко 10 000 извјештаја); у статистици спољне трговине преузимање и обрада 
података за мјесечне извјештаје (90 000 у просјеку мјесечно од Агенције за статистику БиХ и 
90 000 од Управе за индиректно опорезивање); у статистици тржишта рада прикупљени су 
подаци од подручних јединица за мјесечни извјештај о платама и полугодишње извјештаје о 
запосленима, преглед и табелирање резултата (око 60 000 извјештаја); преузимање и обрада 
података о завршним рачунима правних субјеката (око 16 000); израда обрадних табела за 
истраживање инвестиција (око 10 000 извјештаја); преузимање и обрада података од АПИФ-а 
као носиоца регистрације пословних субјеката (око 2 000 извјештаја мјесечно), преузимање и 
обрада података од Пореске управе (преко 140 000 извјештаја мјесечно); разматрање модела 
пословних процеса и анализа стања у статистичким активностима. 
 
У оквиру сарадње са Републичким заводом за статистику Републике Србије надограђен је и 
унапријеђен програм за генерисање апликација и обраду статистичких истраживања “ИСТ”. 
Користећи ИСТ окружење у току 2020. године креирано је 10 нових десктоп апликативних 
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рјешења за унос и обраду података са пратећим логичким контролама и излазним 
извјештајима из база података, а то су: 

- Годишње истраживање фарми 

- Упитник за малољетна лица према којим је поднесен извјештај о почињењу кривичног 

дјела 

- Годишњи извјештај за предшколске установе 

- Годишњи извјештај за основне школе 

- Сектори пословних субјеката 

- Истраживање о квалитету покривености пољопривредних газдинстава 

- Употреба иформационо-комуникационих технологија у пословним субјектима 

- Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима 

- Истраживање - континуирана анкета о радној снази 

- Тромјесечни извјештај о путничком и градском саобраћају 

Веб портал за онлајн прикупљање података од извјештајних јединица се константно  
проширује и администрира, додају се нови корисници с правима приступа, а у 2020. је 
имплементирано 6 нових веб апликација за које су онлајн прикупљани и обрађивани подаци: 

- Годишњи извјештај за предшколске установе 

- Годишње истраживање о искориштавању државних шума 

- Годишње истраживање о искориштавању приватних шума 

- Годишњи извјештај о подизању и гајењу шума 

- Годишњи извјештај о штетама у државним шумама 

- Годишњи извјештај о штетама у приватним шумама 

У сарадњи са Републичким 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 лаптопова на терену и 
просљеђивање прикупљених података директно/електронски у централну базу података.  
 
У 2020.години поред VPN (Virtual private network) система преузимање/слање 
имплементиран је систем рада путем веб сервиса. 
 
CAPI систем прикупљања података је током 2020. године имплементиран и остварен кроз 
истраживања: 

- Мастер узорак –упитник за креирање листе домаћинстава ( успјешно спроведен 2,3,4. 

и 5. талас истраживања) 

- Континуирана анкета о радној снази (седмично прикупљање података) 

Модификоване су и унапријеђене постојеће апликације за унос и обраду података у оквиру  
грађевинарства, истраживања и развоја, краткорочних статистика, анкете о приватним и 
пословним путовањима, у области образовања, виталних статистика, екологије, 
пољопривреде, те корекција веб апликације „Управљање односима  са корисницима“. 
 
Континуирано се радило на припреми и презентовању података из различитих статистичких 
области путем веб база на званичној веб страници Завода.  
 
Редовно су контролисани и проширени у складу с повећањем броја база података  планови за 
чување база података на резеврној локацији у Одјељењу Бањалука (подразумијева извршење 
backup – restore трансакционих логова са примарног на секундарни (recovery) сервер сваких 
15 минута, те израда full backup плана - подразумијева тачно вријеме, периодику извршења 
комплетног backup-a база података). 

 
IV ПУБЛИКОВАЊЕ  
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Одјељење за публикације, односе са јавношћу и повјерљивост статистичких података је у току 
2020. године примјењивало савремене методе и поступке приликом израде публикација, 
односно ажурирања званичне веб странице Завода и користило је позитивна искуства других 
статистичких институција.  
 
У току 2020. године, Завод је издао 37 публикација са укупним тиражом од 2 015 примјерака. 
Најзначајнија, и сада већ редовна издања, била су „Статистички годишњак Републике Српске“,  
„Ово је Република Српска“, „Градови и општине Републике Српске“ и „Индикатори одрживог 
развоја Републике Српске“. Осим тога, објављено је преко 400 саопштења (403).  
 
Током 2020. године Завод је издао сљедеће публикације: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. „Статистички годишњак Републике Српске“ – комплексна публикација која на 
систематичан начин, у оквиру 31 поглавља, на 570 страница, приказује прикупљене и 
обрађене податке које Завод има обавезу, на основу Плана рада Завода, да обради и објави.  
 
Статистички годишњак Републике Српске, осим штампаних примјерака има и своју 
електронску верзију на интернету. Важно је истаћи да се на званичној веб-страници Завода 
могу наћи, осим читаве књиге са свим поглављима, сва појединачна поглавља са 
придруженим excel табелама уз посматрано поглавље. На тај начин, корисницима је 
омогућено да имају „живе“ податке које могу накнадно, бесплатно да користе, у сврху даљих 
анализа. 
 
Годишњак садржи 570 страница, B5 формата. Обухваћени су подаци из свих области 
привредног, културног и политичког живота Републике Српске за период 1996 – 2019. 
година. У његовој изради учествовали су готово сви запослени у Заводу, као и сарадници у 
Министарству финансија, Министарству унутрашњих послова, Министарству правде, 
Агенцији за банкарство Републике Српске, Агенцији за осигурање Републике Српске, 
Комисији за хартије од вриједности, Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања 
Лука, Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите, 
запослени у судовима и тужилаштву Републике Српске, Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове, Фонду здравственог осигурања Републике Српске, Фонду за 
пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Јавној здравственој установи - 
Институту за јавно здравство Републике Српске, Заводу за запошљавање Републике Српске, 
Републичком хидрометеоролошком заводу, Природно-математичком факултету, Катедри за 
физичку географију, Јавној установи „Воде Српске“, Централној изборној комисији Босне и 
Херцеговине, Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге и други. 
  
(ПУБЛИКОВАЊЕ: једно издање годишње) 
 
2. „Градови и општине Републике Српске“ – комплексна публикација која на систематичан 
начин, у оквиру 19 поглавља, на 285 страница,  B5 формата, приказује прикупљене и обрађене 
податке за ниво градова и општина Републике Српске.  
 
(ПУБЛИКОВАЊЕ: једно издање годишње) 
 
3. „Ово је Република Српска“/“This is Republika Srpska“ – комплексна годишња публикација 
у којој се на систематичан, концизан и једноставан начин, у 28 поглавља, у формату 13x18 cm 
и на 118 страница, приказују неки од најважнијих статистичких показатеља за посљедњих 
пет година за ниво Републике Српске. Текст и подаци илустровани су бројним графиконима 
како би читаоци могли једноставније да разумију и анализирају обиље понуђеног материјала. 
 
(ПУБЛИКОВАЊЕ: једно издање годишње – на српском и енглеском језику) 
 
4. „Индикатори одрживог развоја Републике Српске“ – друго издање публикације. Ријеч је 
о публикацији која корисницима пружа увид у Програм Уједињених нација за одрживи развој 
до 2030. године, која треба да их упозна са његовим циљевима, као и индикаторима којима се 
прати испуњеност тих циљева. Објављивањем показатеља који се односе на Републику 
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Српску, Завод настоји да одговори на потребе за системским приказом стања у областима које 
су од кључне важности за одрживи развој.  
 
Ова публикације треба да послужи као основа за анализу, креирање, те спровођење политика 
усмјерених ка рјешавању изазова као што су квалитет живота и благостање, здравље, 
образовање, климатске промјене, родна равноправност, ефикасне и  одговорне инстутуције и 
друго. 
 
Представљени индикатори приказани су на основу расположивих података чији извор су 
редовне статистичке активности које спроводи Завод, а у публикацији су представљени и 
подаци који су прикупљени од других институција Републике Српске. 
 
У односу  на првобитно, ово издање је садржајније и разноврсније, јер смо га обогатили новим 
индикаторима, табелама, графиконима. 
 
Публикација садржи 178 страница, B5 формата. 
 
(ПУБЛИКОВАЊЕ: једно издање двогодишње) 
 
5. „Мјесечни статистички преглед“ – мјесечна публикација у којој се на систематичан начин 
објављују подаци који се прате у мјесечној, тромјесечној, полугодишњој и годишњој 
периодици: становништво, плате, запосленост и незапосленост, бруто домаћи производ,  
цијене, пољопривреда и шумарство, индустрија, грађевинарство, спољна трговина, 
дистрибутивна трговина, угоститељство, туризам, саобраћај и везе.  
 
(ПУБЛИКОВАЊЕ: 12 издања годишње) 
 
6. Статистички билтен – серијска публикација која садржи коначне податке који су резултат 
редовних годишњих извјештаја из одређене статистичке области. 
 
(ПУБЛИКОВАЊЕ: 21 издање годишње) 
 
7. Статистичко саопштење – сажета и кратка публикација која се објављује након завршене 
обраде за одређено статистичко истраживање и садржи најосновније показатеље који 
карактеришу дату појаву. Завод објављује мјесечна, тромјесечна, полугодишња и годишња 
саопштења.  
 
(ПУБЛИКОВАЊЕ: око 400 издања годишње) 
 

 
 

Графикон 1: Број објављених публикација, по мјесецима, 2020.  
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Ове године, највећи број публикација објављен је у марту (40 саопштења и један тематски 
билтен). С друге стране, највише тематских публикација, билтена и посебних издања 
објављено је у децембру (9) и септембру (5).  
 
Највише је објављено мјесечних, потом годишњих, па тромјесечних издања. 
 
Интернет страница Завода редовно је одржавана. Објављивани су текстови, саопштења и 
публикације по календару публиковања.  
 
Ажурирани су постојећи и постављани су нови методолошки документи за све статистичке 
области. 
 
На интернет страници Завода редовно су постављани пригодни текстови којима се 
обиљежавао одговарајући Свјетски или Међународни дан који се својом тематиком односио 
на статистику. 
 
На крају 2020. године, на интернет страници Завода регистровано је 970 корисника.  
 
Завод је читаве 2020. године корисницима достављао, на основу њихових захтјева, велики 
број података и изведених показатеља. Израђено је и објављено на интранету Упутство за 
поступање са корисничким захтјевима и Упутство за односе са медијима. 
 
У току 2020. године Завод се у водећим медијима у Републици Српској и у БиХ појавио 310 
пута (у 2019. години 402 пута). 
 
Све објављене публикације, као и значајни догађаји везани за рад Завода постављени су на 
званичан твитер налог Завода. Tоком 2020. године, Завод je објавиo преко 811 твитова (724 
твита у 2019), двојезично, на српском и на енглеском језику. На крају 2020. године, број 
пратилаца на твитер налогу Завода са 146 порастао на 163. 
 
Сва издања Завода објављују се двојезично, на српском (ћирилично писмо) и енглеском језику 
и бесплатна су у електронском и штампаном облику, за све заинтересоване кориснике.  
 
Урађен је велики број статистичких образаца и адресара, као и њихова припрема за 
штампарију. 
 
Током 2020. године редовно су превођена мјесечна, тромјесечна и годишња саопштења из 
свих статистичких области. Такође, преведени су и сви мјесечни статистички прегледи, као и 
сви билтени објављени у овом периоду. Поред тога, током ове године превођени су бројни 
други текстови, укључујући методологије, извјештаје о квалитету, извјештаје са састанака 
одржаних у Заводу који се објављују на интернет страници Завода, извјештаји о мисијама 
експерата, те текстови посвећени свјетским и међународним данима, који се такође објављују 
на интернет страници Завода. Редовни задаци сваког мјесеца, такође укључују и превод 
саопштења за медије. 
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Графикон 2: Број појављивања Завода у медијима на интернету, 2020.  

 
Свакодневно су, током 2020. године, праћени електронски медији (архивирани су сви 
објављени чланци, фотографије и видео записи у којима се помињу подаци Завода, неко од  
запослених или Завод уопште).  У 2020. години имали смо 44 медијска упита. 
 
Када је ријеч о структури захтјева, доминирају економске теме, а медијима су занимљиве биле 
и приче о демографији. 
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V  БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 
 
 

Планирана средства Другим ребалансом буџета Републике Српске за 2020. годину („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 122/20) Републичког завода за статистику  износе 
4,592,400.00 КМ на потрошачкој јединици 0922001, на сљедећим групама расхода: 
 
 Расходи  за лична примања запослених; 
 Расходи  по основу коришћења роба и услуга; 
 Издаци  за нефинансијску (произведену сталну)  имовину; 
 Остали издаци (Издаци за накнаде плата за вријеме боловања и породиљског одсуства који 
се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ГРУПАМА РАСХОДА 
 

Група расхода 
Други 

ребаланс 
буџета 

 
реалокациј

е 

Буџет 
након 

реалокац
ија 

Извршење 
буџета 

Индекс 

Т е к у ћ и   р а с х о д и 4,408,400 -400 4,408,000 4,176,588 94.75 

Расходи за лична примања запослених 3,586,100 
 

3,586,100 3,468,216 96.71 

Расходи за бруто плате запослених 3,300,000 
 

3,300,000 3,246,613 98.38 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених по основу рада 

120,000 
 

120,000 95,354 79.46 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада плата                     

118000 
 

118,000 97,457 82.59 

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 48100 
 

48,100 28,791 59.86 

Расходи по основу коришћења робе и услуга 822,300 -400 821,900 708,373 86.19 

Расходи по основу закупа 20,000   20,000 18,487 92.44 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 

206,000 
 

206,000 184,487 89.56 

Расходи за режијски материјал 40,000   40,000 36,056 90.14 

Расходи за текуће одржавање 16,000   16,000 14,366 89.79 

Расходи по основу путовања и смјештаја 16,000  16,000 7,370 46.06 

Расходи за стручне услуге 109,000 
 

109,000 88,362 81.07 

Остали некласификовани расходи 415,300 -400 414,900 359,244 86.59 

Расходи за стручно усавршавање запослених 1,500 
 

1,500 1,170 78.00 

Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа: 400,000 -400 399,600 346,868 86.80 

У оквиру расхода за бруто накнаде за рад ван радног 
односа расходи за анкетна статистичка 
истраживања износе: 

   
337,195 

 

Реализацију Анкете о потрошњи домаћинстава /HBS    37,831  

Реализацију Анкете о трошковима рада/ континуирана ARS 
   

119,628 
 

Реализација Анкете о информационо-комуникационим 
технологијама / IKT ДОМ и ИКТ ПРЕД    

11,943 
 

Реализацијаанкете Годишње истраживање пољопривредних 
газдинстава/ ГИПГ    

87,005 
 

Мастер узорак    27,132  

Реализација прикупљања података о потрошачким цијенама 
   

53,656 
 

Расходи по основу репрезентације 4,200  4,200 3,195 76.08 
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Расходи по основу пореза, доприноса и непореских 
накнада на терет послодавца 

2,500   2,500 1,037 41.48 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 

7,100   7,100 6,974 98.22 

Трансфери унутар исте јединице власти  400  400 100.00 

Трансфери унутар исте јединице власти  400  400 100.00 

И з д а ц и   з а  н е ф и н а н с и ј с ку   и м о в и н у  20,000 
 

20,000 13,487 67.43 

Издаци за произведену сталну имовину 20,000 
 

20,000 13,487 67.43 

Издаци за набавку постројења и опреме 20,000 
 

20,000 13,487 67.43 

О с т а л и  и з д а ц и 164,000 
 

164,000 151,347 92.28 

Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 

164,000  164,000 151,347 92.28 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 

164000 
 

164000 151,347 92.28 

Укупно-  4,592,400 0 4,592,400 4,341,822 94.54 

 
 

  

Расходи за  бруто плате запослених износе 3,246,613 КМ и односе се на Расходе за основну 
плату (Расходи за основну плату након опорезивања, Расходи за основну плату-порез на 
доходак), Расходе за увећање основне плате (по основу радног стажа, за рад ноћу, за рад 
током празника, порез на доходак по основу увећања плате) и Расходе за доприносе на плату, 
обрачунате у складу са Законом о платама запослених у органима управе Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 66/18 и 105/19), Законом о доприносима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/17 и 112/19), Законом о порезу на доходак 
(„Службени гласник Републике Српске“,  бр. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19 и 123/20), Одлуке 
владе о утврђивању најниже цијене рада („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/14), 
Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број:  67/16, 104/17, 47/19 и 83/20) и Правилника о платама, 
додацима на плату, накнадама трошкова и осталим личним примањима запослених у 
Републичком заводу за статистику (број: 06.3.07/120.2.1-196/17 од 30.01.2017. године), за 
просјечан број запослених 128, на основу укалкулисаних часова рада. 
 
У складу са новим Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени 
контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“, број 98/16, 
115/17 и 118/18) који је у примјени од 01.01.2017. године из групе расхода за бруто плате 
запослених  су искључене накнаде плата за вријеме боловања и накнаде плата за вријеме 
породиљског одсуства које се не рефундирају, те остале накнаде плата на терет послодавца 
(накнада предсједнику синдикалне организације) које се не рефундирају, као и припадајући 
порези и доприноси на наведене накнаде плата. Такође, евидентирање по основу боловања 
која се рефундирају од фондова социјалног осигурања се врши у оквиру Осталих издатака. 
Уобзирујући све елементе плате који одређују исказивање просјечно исплаћених плата, у 
Заводу је у току 2020. године на основу просјечног броја запослених по основу укалкулисаних 
часова рада, просјечна нето плата (2,196,844 КМ) износила 1,430 КМ, док је просјечно 
исплаћена бруто плата (3,487,777 КМ) износила 2,271 КМ. 
 
Расходи по основу коришћења робе и услуга износе  708,373 КМ. Укупна средства по основу 
наведене групе расхода су коришћена за реализацију планираних текућих активности Завода, 
у оквиру којих су и расходи по основу проведених статистичких истраживања путем 
директног интервјуисања (Анкете о потрошњи домаћинстава /HBS - 37,831 KM, Анкете о 
трошковима рада/ континуирана ARS - 119,628 КМ, Анкета о информационо-комуникационим 
технологијама / IKTPRED и IKTDOM 11,943 КМ, Годишње истраживање пољопривредних 
газдинстава/ ГИПГ - 87,005 КМ, Мастер узорак - 27,132 KM, Прикупљање података о 
потрошачким цијенама - 53,656 КМ). 
 
Издаци за нефинансијску (произведену сталну) имовину  износе 13,487 КМ и реализовани су у 
оквиру средстава буџета која су била расположива за коришћење. 
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Укупно утрошена буџетска средства у 2020. години износе 4,341,822 КМ  и за 5,46 % су нижег 
нивоа од планираних буџетских средстава за 2020. годину (4,592,400 КМ). 
 
Неотписана вриједност нефинансијске имовине у сталним средствима (нето) на дан 
31.12.2020. године износи 1,589,234 КМ и представља садашњу вриједност сталне имовине. 
У Републичком заводу за статистику на дан 31.12.2020. године набавна вриједност 
нефинансијске имовине у сталним средствима (бруто)  износи 4,619,193 КМ. 
За наведену имовину исправка вриједности (отпис) на дан 31.12.2020. године износи 3,029,959 
КМ. 
 
 
VI ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком 
заводу за статистику („Службени гласник Републике Српске“, број 27/16 и 16/18) за 
обављање послова из дјелокруга Завода систематизовано је укупно 113 радних мјеста са 144 
извршиоца. Од укупног броја радних мјеста, 87 мјеста су радна мјеста државних службеника 
са 111 извршилаца, а 26 радних мјеста са 33 извршиоца су мјеста за намјештенике. 
 
На крају децембра 2020. године у Заводу је укупно 128 запослених, од чега су 3 именована 
лица, 106 је запослено на неодређено вријеме (86 државних службеника и 20 намјештеника) и 
19 је запослено на одређено вријеме (11 државних службеника и 8 намјештеника). 
Попуњеност систематизованих радних мјеста током децембра 2020. године износи 88,9 %. 
 
Просјечан број запослених на основу укалкулисаних часова рада износи 128, а исто толико и   
просјечан број запослених утврђен на основу стања запослених на крају сваког мјесеца 
извјештајног периода.  
 
Обављање послова из дјелокруга рада Завода, врши се преко основних организационих 
јединица – сектора, а у саставу основних организационих јединица, формиране су унутрашње 
организационе јединице – одјељења.  У Одјељењу правних, кадровских и рачуноводствених 
послова формирана су два одсјека: Одсјек за правне и кадровске послове и Одсјек за 
рачуноводствене и заједничке послове. 
 
Прикупљање и прва контрола квалитета највећег дијела података је у територијално 
дислоцираним одјељењима (канцеларијама) у Бањалуци, Бијељини, Добоју, Источном 
Сарајеву, Требињу и Фочи. Обрада и објављивање података обавља се централизовано у 
сједишту Завода у Бањалуци.  
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VII  ЗАКЉУЧАК 
 
Завод је успјешно реализовао статистичке активности планиране Стратегијом развоја 
статистике Републике Српске 2020, вишегодишњим Статистичким програмом Републике 
Српске, Средњорочним планом рада за период 2020-2022. година и Планом рада Републичког 
завода за статистику за 2020. годину.  
 
Завод је реализацијом наведених докумената, притом поштујући  и обавезе прописане 
Законом о статистици Босне и Херцеговине, истовремено обезбиједио провођење 
Статистичког програма Босне и Херцеговине, те обезбиједио усклађивање методологија у 
складу са важећим међународним стандардима – чиме је постигнута међународна 
упоредивост статистичких података.  
 
Од укупно 242 планиране статистичке активности, у 2020. години завршено је 237 
активности. Нису реализоване двије активности у области демографских и социјалних 
статистика и три активности у области секторских статистика. У области демографских и 
социјалних статистика нису реализована два анкетна истраживања – Анкета о приходима и 
условима живота (SILC) и Анкета о потрошњи домаћинстава (HBS), због епидемиолошке 
ситуације. У области секторских статистика нису реализоване три активности, и то двије из 
области саобраћаја, ријеч је о активностима о ваздушном саобраћају и воденом саобраћају, 
које нису реализоване због непостојања појава које су предмет посматрања. Активност из 
области туризма односи се на анкетно истраживање „Потражна страна статистике туризма“ 
које због епидемије вируса корона није било могуће реализовати. Осим планираних, Завод је 
извршио и све непланиране обавезе које су пред њега постављене.  
 
Сви ови резултати имају још већу вриједност када се имају у виду сложеност статистичких 
активности, увођење нових истраживања и читав низ објективних потешкоћа са којима се 
Завод сусретао у свом раду, посебно узимајући у обзир цјелокупну ситуацију проузроковану 
вирусом корона.  
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П Р И Л О З И:  
 

Прилог 1 – Преглед планираних и извршених активности по областима у 2020. години; 

Прилог 2 – Списак статистичких активности које нису проведене у 2020. години; 

Прилог 3 – Публикације према броју, типу и периодици појединачних наслова, 2020.години;     

Прилог 4 – Систем организације статистике у Републици Српској; 

Прилог 5 – Организациона шема Републичког завода за статистику;   

Прилог 6 – Флуктуација запослених у периоду 1999–2020; 

Прилог 7 – Запослени радници према полу и степену образовања, децембар 2020. године; 

Прилог 8 –  Пословни простор;      

Прилог 9 –  Буџет Републичког завода за статистику; 

Прилог 10 – Списак семинара у 2020. години.



Прилог 1.  ПЛАНИРАНЕ И ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ ПО ОБЛАСТИМА У 2020. 
ГОДИНИ 

 

Статистичке активности према статистичком 
програму-плану рада за 2020. годину 

Број 

актив. 

Активности 
Планиране 
активности 

које нису  
извршене 

свега текуће мјесечне тромј. 
полу- 
годи- 
шње 

годи- 
шње 

више-
годи- 
шње 

            Активности укупно 242 237 22 25 27 2 159 2 5 

1 Становништво 69 67  3 1 2 60 1 2 

1.1.1 Демографија, миграције и пројекције 8 8     8   

1.1.2 Попис становништва 1 1      1  

1.2.1 Запосленост и незапосленост 5 5  2 1 2    

1.2.2 Плате и трошкови рада 1 1  1      

1.3.1 Образовање 15 15     15   

1.3.2 Образовање одраслих 2 2     2   

1.4.1 Јавно здравство 2 2     2   

1.5.2.01 Анкета о приходима и условима живота7 1 0     0  1 

1.5.2.02 Анкета о потрошњи домаћинстава 1 0     0  1 

1.6 Социјална заштита 9 9     9   

1.7 Статистика криминалитета 6 6     6   

1.8 Култура 17 17     17   

1.9 Статистика полова – гендер статистика 1 1     1   

2 Економске статистике        56 56  11 10  35   

2.1.2 Европски систем рачуна 2 2     2   

2.1.3 Годишњи секторски рачуни 1 1     1   

2.1.5 Тромј. и год. национ. рачуни – гл. агрегати 16 16   1  15   

2.1.7 Регионални рачуни 1 1     1   

2.2.5 Статистика владиних финансија 1 1     1   

2.3.1 Производња структурних пословних 

статист. 

8 8     8   

2.3.2 Годишње истражив. у индустрији - 

PRODCOM 

2 2     2   

2.3.3 Краткорочне пословне статистике 15 15  9 6     

2.3.4 Статистички пословни регистар - СПР 3 3     3   

2.4.2 Inward FATS статистике 1 1     1   

2.4.5 Трговина робом са иностранством 2 2  1 1     

2.5 Цијене 1 1  1      

2.5.3 Стамбена статистика 3 3   2  1   

3 Секторске статистике 84 81  11 16  53 1 3 

3.1.1 Статистика шумарства и биодиверзитета 9 9  1 1  7   

3.1.2 Статистика пољопривреде 24 24  5 3  15 1  

3.1.3 Статистика рибарства 1 1     1   

3.2.1 Енергетска статистика 19 19  4   15   

3.3.1 Статистика саобраћаја 21 19   11  8          2 

3.4.1 Статистика туризма 2 1  1   0  1 

3.5.1 Статистика науке и технологије 4 4     4   

3.5.3 Статистика информационог друштва - ИКТ 4 4   1  3   

4 Животна средина и мултидоменске 

статистике 

11 11     11   

                         
7 Крајем 2019. године, након што је План рада за 2020. годину упућен у процедуру усвајања, статистичке институције у БиХ су донијеле 

одлуку да се средства намијењена за Анкету о приходима и условима живота преусмјере на припрему за провођење Анкете о потрошњи 
домаћинатава, прије свега због значаја података који се добијају за производњу индикатора у одређеним гранским статистикама и 
чињенице да се ова Анкета у 2020. години проводи у земљама ЕУ. Међутим, због епидемиолошке ситуације, прикупљени су подаци 
само за први квартал. 
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4.1.1 Рачуни животне средине исказани у новцу 1 1     1   

4.1.2 Емисија гасова у ваздух 1 1     1   

4.1.3 Статистика отпада и опасних материја 3 3     3   

4.1.4 Статистика вода 3 3     3   

4.2 Регионалне и геопросторне статистичке 

информације 

2 2     2   

4.2.6 Кориштење земљишта и земљишне површ. 1 1     1   

5 Методологија прикупљања података, обраде, 

дисеминације и анализе 
22 22 22       

5.1.1 Статистички стандарди за податке и 
метаподатке 

3 3 3       

5.1.2 Статистичка повјерљивост и заштита од 
објављивања података 

1 1 1       

1 Квалитет 6 6 6       

2 Класификације 5 5 5       

3 Статистичке обуке 1 1 1       

4 ИТ подршка 1 1 1       

5 Информисаност и дисеминација 5 5 5       
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Прилог 2.  СПИСАК АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ИЗВРШЕНЕ У 2020. ГОДИНИ 
 

Од укупно 242 планиране статистичке активности није реализовано 5 активности чија је 
реализација била планирана на нивоу БиХ, а које и поред свих уложених напора нису 
реализоване из разлога који су били изван објективних могућности Завода. Нереализоване 
статистичке активности налазе се у сљедећим областима: 
  
ДЕМОГРАФСКЕ И СОЦИЈАЛНЕ СТАТИСТИКЕ 
 
У области демографских и социјалних статистика нису реализована два анкетна 
истраживања – Анкета о приходима и условима живота (SILC), која је пролонгирана, и Анкета 
о потрошњи домаћинстава (HBS), која није реализована због епидемиолошке ситуације. 
Подаци за Анкету о потрошњи домаћинстава су прикупљени за први квартал 2020. године, 
али будући да анкета подразумијева рад на терену, због појаве вируса корона није било 
могуће наставити реализацију наведеног истраживања.     
 
СЕКТОРСКЕ СТАТИСТИКЕ 
 
САОБРАЋАЈ  
         
У области саобраћаја нису реализоване двије активности и то активности о ваздушном 
саобраћају и воденом саобраћају, које нису реализоване због непостојања појава које су 
предмет посматрања.  
 
ТУРИЗАМ 
 
У области туризма није реализовано анкетно истраживање – Потражна страна статистике 
туризма, због објективних околности условљених глобалном пандемијом вируса корона, 
будући да се анкета проводи на терену.  
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Прилог 3.  ПУБЛИКАЦИЈЕ ПРЕМА БРОЈУ, ТИПУ И ПЕРИОДИЦИ ПОЈЕДИНАЧНИХ 
НАСЛОВА, 2020. 

 

  

Број планираних објава саопштења  
према периодици 

Број билтена/ 
прегледа/ 

комплексних 
публикација 

Укупно 
планираних 
публикација 

за 
објављивање у

к
у

п
н

о
 

са
о

п
ш

те
њ

а 

м
је

се
ч

н
о

 

т
р

о
м

је
се

ч
н

о
 

п
о

л
у

го
-

д
и

ш
њ

е 

го
д

и
ш

њ
е 

в
и

ш
ег

о
-

д
и

ш
њ

е 

         
Анкета о радној снази 1 0 1 0 0 0 0 1 

Грађевинарство 6 1 3 0 2 0 0 6 

Дистрибутивна трговина 2 1 1 0 0 0 0 2 

Енергетика 6 0 0 0 6 0 1 7 

Животна средина 6 0 0 0 6 0 1 7 

Здравство 2 0 0 0 2 0 0 2 

Инвестиције 2 0 0 0 2 0 1 3 

Индустрија 4 3 0 0 1 0 2 6 

Информационо-
комуникационе технологије 

3 0 1 0 2 0 0 3 

Истраживање и развој, 
иновације 

2 0 0 0 2 0 0 2 

Култура и умјетност 0 0 0 0 0 0 1 1 

Национални рачуни 6 0 1 0 5 0 1 7 

Образовање (остало) 3 0 0 0 3 0 0 3 

Образовање (високо) 7 0 0 0 7 0 1 8 

Образовање (основно) 4 0 0 0 4 0 1 5 

Образовање (предшколско) 1 0 0 0 1 0 1 2 

Образовање (средње) 4 0 0 0 4 0 1 5 

Пољопривреда и рибарство 19 4 2 0 13 0 2 21 
Правосуђе 2 0 0 0 2 0 0 2 

Рад (плате, запосленост и 
незапосленост) 

2 1 0 1 0 0 1 3 

Саобраћај и везе 4 0 4 0 0 0 1 5 

Саопштење за медије 1 1 0 0 0 0 0 1 

Социјална заштита 6 0 0 0 6 0 1 7 

Спољна трговина 8 3 1 0 4 0 1 9 

Становништво 5 0 0 0 5 0 1 6 

Структурне пословне 
статистике 

3 0 0 0 3 0 0 3 

Туризам 1 1 0 0 0 0 1 2 

Цијене 5 5 0 0 0 0 1 6 

Шумарство 1 1 0 0 0 0 1 2 

Више области               
  

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ 
ПРЕГЛЕД 

0 12 0 0 0 0 0 12 

СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК 0 0 0 0 0 0 1 1 

ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА 0 0 0 0 0 0 1 1 

THIS IS REPUBLIKA SRPSKA 0 0 0 0 0 0 1 1 

ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

0 0 0 0 0 0 1 1 

ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 

0 0 0 0 0 0 1 1 

УКУПНО 116 33 14 1 80 0 38 154 
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Прилог 4.  СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТАТИСТИКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СТАТИСТИКЕ У 
 РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  

Подручне јединице Завода 
(одјељења, одсјеци, службе) 

Основне јединице овлаштених органа и 
организација 

(заједнице, заводи, филијале) 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ  

Републички органи и организације овлаштени за 
вршење статистичких активности од интереса за 
Републику Српску: 
 - Министарство унутрашњих послова  
 - Министарство правде  
 - Министарство рада и борачко-инвалидске 
   заштите  
 - Републички хидрометеоролошки завод  
 - Фонд пензијског и инвалидског осигурања  
 - Фонд здравственог осигурања  
 - Институт за заштиту здравља  
 - Агенција за банкарство  
 - Министарство финансија  

- методологија статистичких активности и примјена стандарда 

- приједлози Програма статистичких активности 

- резултати (подаци) статистичких активности 

 
 

 

 
 

 
 

Директор (1) 
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Прилог 5.      ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

 

Директор

(1) 

Сектор економских 
статистика

(19+1)

Одјељење 
производних 

статистика 

(11+1)

Одјељење услужних 
статистика

(6+1)

Сектор 
демографских и 

социјалних 
статистика

(17+1)

Одјељење 
статистике 

становништва, 
образовања и 

правосуђа

(10+1)

Одјељење  
статистике рада и 

социјалних 
статистика

(5+1)

Сектор националних 
рачуна, регистара и 
статистике цијена

(24+1)

Одјељење 
националних рачуна

(11+1)

Одсјек за статистику 
владиних финансија

(3+1)

Одјељење 
регистара, узорака и 

класификација

(5+1)

Одјељење 
статистике цијена

(5+1)

Сектор 
информационих 

технологија и 
публикација

(19+1)

Одјељење за развој 
информационе 

структуре, техничку 
и оперативну 

подршку

(4+1)

Одјељење за унос 
података, развој 

апликација и 
администрацију база 

података

(7+1)

Одјељење за 
публикације, односе са 

јавношћу и 
повјерљивост 

статистичких података

(5+1)

Подручне јединице ван 
сједишта Завода

(36)

Одјељење Бањалука

(13+1)

Одјељење Бијељина 
(5+1)

Одјељење Добој

(5+1)

Одјељење Источно 
Сарајево

(3+1)

Одјељење Требиње

(3+1)

Одјељење Фоча

(1+1)

Одјељење правних, 
кадровских и 

рачуноводствених 
послова

(22+1)

Одсјек за правне и 
кадровске послове

(6+1)

Одсјек за 
рачуноводствене и 
заједничке послове

(14+1)

Замјеник 

директора 

(1)

Савјет за статистику 
Републике Српске

Стручни 

колегијум



 50 

 

Прилог 6.  ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ПЕРИОДУ 19992020. ГОДИНЕ 
 

Година Дошли Отишли Стање децембар 

1999 12 (10-ВСС, 2-ВС) 4 (3-ВСС, 1-ВС) 56 

2000 4 (2-ВСС, 1-ВС, 1-ССС) 2 (1-ВСС, 1-ВС) 58 

2001 15 (2-ВСС, 5-ВС, 8-ССС) 3 (2-ВСС, 1-ССС) 70 

2002 17 (15-ВСС, 1-ВС, 1-ССС) 2 (1-ВСС, 1-ССС) 85 

2003 2 (2-ВСС) 4 (2-ВСС, 1-ВС, 1-ССС) 83 

2004 7 (7-ВСС) 2 (2-ВСС) 88 

2005 6 (6-ВСС) 7 (6-ВСС, 1-ССС) 87 

2006 12 (11-ВСС, 1-ВС) 7 (5-ВСС, 1-ВС, 1-ССС) 92 

2007 17 (14-ВСС,3-ВС) 5 (3-ВСС, 1-ВС, 1-ССС) 104 

2008 17 (14-ВСС, 3-ССС) 5 (5-ВСС) 116 

2009 17 (16-ВСС, 1-ССС) 13 (12-ВСС, 1-ВШС) 120 

2010 13 (9-ВСС, 4-ССС) 8 (4-ВСС, 1-ВШС,3-ССС) 125 

2011 6 (5-ВСС, 1-НК) 6 (4-ВСС, 1-ВШС,1-ССС) 125 

2012 8 (7-ВСС,1-ССС) 8 (5-ВСС,3-ВШС)  125 

2013 7 (7-ВСС) 7 (5-ВСС,2-ВШС)  125 

2014 10 (7-ВСС,3-ССС) 5      (5-ССС) 130 

2015 3 (1-ВСС, 1-ВШС, 1- ССС) 4 (1-ВСС, 3-ССС) 131 

2016 5 (3-ВСС, 1-ВШС, 1- ССС) 3 (3-ВШС) 133 

2017 7 (3-ВСС, 4-ССС) 7 (3-ВСС,2-ВШС, 2-ССС) 133 

2018 7 (7-ВСС) 11 (8-ВСС, 2-ВШС, 1-ССС) 129 

2019 1 (ВСС) 3 (ВСС) 127 

2020 5 (5-ВСС) 4 (3-ВСС, 1-ВШС) 128 

 

 
Прилог 7.  ЗАПОСЛЕНИ ПРЕМА СТЕПЕНУ ОБРАЗОВАЊА И ПОЛУ, децембар 2020. 

године 
 

Школска 

спрема 

Број радника 

систематизовано 
попуњено 

није попуњено 
Свега мушки женски 

ВСС 109 98 33 65 11 

ВС 11 8 2 6 3 

ССС 22 20 10 10 2 

КВ 0 0 0 0 0 

НК 2 2 0 2 0 

Укупно 144 128 45 83 16 
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Прилог 8.  ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
 

 

Број канцеларија Површина у m² 
Број радника 

попуњено потребно 
(систематизација) 

Укупно 60 1 744,17 127 144 

Завод Бања Лука 40 1 338,81 92 108 

Одјељење Бања Лука 6 173 14 14 

Одјељење Бијељина 3 46,35 6 6 

Одјељење Добој 3 40 6 6 

Одјељење И. Сарајево 2 32,66 3 4 

Одјељење Фоча 1 19,35 2 2 

Одјељење Требиње 5 150 4 4 

 
Завод од 2003. године, ради у пословном простору, који се налази у индустријској зони, у 
улици Вељка Млађеновића 12д. Простор је адаптиран донаторским средствима Владе 
Италије, а надоградња је завршена у току 2003. године, средствима Буџета по Одлуци Владе 
Републике Српске. За одржавање таквог објекта неопходна су значајна средства, с обзиром да 
је учестала потреба за отклањањем кварова кроз разне облике текућег одржавања, у циљу 
обезбјеђења нужних претпоставки за одвијање рада у Заводу. 
 
Простор који се налази у Бањалуци, у којем је смјештено сједиште Завода, је дакле простор 
Завода, a простори у Бијељини, Добоју и Фочи користе се на основу Уговора о закупу, док  су 
простори на другим локацијама дати Заводу на кориштење без накнаде, уз плаћање 
режијских трошкова.  
 
Завод је током 2020. године у складу са одредбама уговора о куповини пословног простора и 
паркинг гараже извршавао своје уговорне обавезе у вези са куповином пословног простора за 
потребе Завода, у смислу надзора над градњом објекта, достављања потребне документације 
за плаћање према степену изградње, као и праћење реализације уговорних обавеза. 
Напомињемо, активности су започете током 2019. године, након што је Влада Републике 
Српске усвојила Информацију о условима смјештаја Републичког завода за статистику 
Републике Српске и образложењем потребе за новим пословним простором, а о свим 
активностима Завода обавијештена је и Влада Републике Српске.  
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Прилог 9. БУЏЕТ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
 

Г о д и н а У КМ Учешће у буџету 
Републике Српске у % 

1999. 470 560  0,07 

2000. 1 202 733  0,10 

2001. 1 333 100  0,16 

2002. 1 493 040  0,14 

2003. 1 466 369  0,14 

2004. 1 883 253  0,18 

2005. 1 937 228 0,20 

2006. 1 923 940  0,18 

2007. 2 642 000 0,19 

2008. 3 755 159 0,24 

2009. 3 822 000 0,24 

2010. 3 999 000 0,249 

2011. 4 050 000 0,23 

2012. 4 043 000 0,25 

2013.8 13 010 000 0,82 

20149 4 671 000 0,29 

                  201510 4 858 100 0,30 

201611 4 530 800 0,18 

201712 4 453 400 0,17 

2018 4.496.700          0,16 

2019 4.530.000 0,16 

                         
8 Наведени износ буџетских средстава за 2013. годину обухвата двије потрошачке јединице: Републички завод за статистику и 
Попис становништва. Буџетска средства Републичког завода за статистику износила су  3.940.000 КМ што је чинило 0,25% учешћа у 
буџету Републике Српске. Буџетска средства за Попис становништва износила су  9.070.000 КМ што је чинило 0,57% учешћа у 
буџету Републике Српске. 
9 Наведени износ буџетских средстава за 2014. годину обухвата двије потрошачке јединице: Републички завод за статистику и 
Попис становништва. Буџетска средства Републичког завода за статистику износила су  3.851.600 КМ што је чинило 0,24% учешћа у 
буџету Републике Српске. Буџетска средства за Попис становништва износила су  819.400 КМ што је чинило 0,05% учешћа у буџету 
Републике Српске. 
10 Наведени износ буџетских средстава за 2015. годину обухвата двије потрошачке јединице: Републички завод за статистику и 
Попис становништва. Буџетска средства Републичког завода за статистику износила су  4.429.100 КМ што је чинило 0,28% учешћа у 
буџету Републике Српске. Буџетска средства за Попис становништва износила су  299.000 КМ што је чинило 0,02% учешћа у буџету 
Републике Српске. 
11 Наведени износ буџетских средстава за 2016. годину обухвата двије потрошачке јединице: Републички завод за статистику и 
Попис становништва. Буџетска средства Републичког завода за статистику износила су  4.450.800 КМ што је чинило 0,18% учешћа у 
буџету Републике Српске. Буџетска средства за Попис становништва износила су  80.000 КМ што је чинило 0,003% учешћа у буџету 
Републике Српске. 
12 Наведени износ буџетских средстава за 2017. годину обухвата двије потрошачке јединице: Републички завод за статистику и 
Попис становништва. Буџетска средства Републичког завода за статистику износила су  4.373.400 КМ што је чинило 0,16% учешћа у 
буџету Републике Српске. Буџетска средства за Попис становништва износила су  80.000 КМ што је чинило 0,003% учешћа у буџету 
Републике Српске. 
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Прилог 10.  СПИСАК СЕМИНАРА И ПОСЛОВНИХ САСТАНАКА У 2020 . ГОДИНИ 
 

Ред. 

број 
Назив семинара и пословних састанака 

Број 

учесника 

Број 

дана 

Учесниц

и х дани 

     1 UNESCO: Унапређење статистике образовања, Сарајево 2 2 4 
2 UNESCO:  Унапређење статистике образовања, Мостар 2 2 4 
3 UNESCO:  Унапређење статистике образовања, Тузла 2 2 4 
4 IPA 2017 MBP: Радионица“Имплементација стандарда у размјени 

података и метаподатака“, Лисабон 
1 4 4 

5 IPA 2017 MBP: Мисија-Пољопривредна статистика, Сарајево 4 3 12 
6 IPA 2015: Студијска посјета за краткорочне статистике, Париз 4 3 12 
7 UNESCO: Састанак-статистички обрасци за предшколско 

образовање, Сарајево 
2 2 4 

8 UNFPA: Тренинг-Израда популацијских пројеката и прогноза у 
РС, Теслић 

1 4 4 

9 IPA 2017 MBP: Састанак радне групе за попис становништва, 
Варшава 

1 3 3 

10 IPA 2017 MBP: Радионица- Пољопривредна статистика, 
Луксембур 

1 4 4 

11 IPA 2017 MBP: Стажирање на тему „Статистика информационог 
друштва”, Шћећин 

1 89 89 

12 IPA 2017 MBP: Мониторинг усклађености са правним 
тековинама ЕУ; Донаторска координација; Мониторинг 
препорука за ревизије и опште процјене, Луксембург 

1 67 67 

13 РЗС: SDG радионица- статистика у области транспорта, Сарајево 1 2 2 
14 IPA 2017 MBP: Мисија за статистички пословни регистар, 

Сарајево 
2 3 6 

15 РЗС: Мисија- Производња краткорочних статистика 
кориштењем података из административних извора, Сарајево 

3 2 6 

16 РЗС: Дани Републике Српске у Србији, Београд 2 1 2 
17 UNDP: Презентација студије у сектору вода, Сарајево 1 1 1 
18 Сасатанак SDGs радне групе, Сарајево 1 1 1 
19 Мисија- Национални рачуни, Сарајево 3 3 9 
20 Мисија за структурно пословне статистике, Сарајево 1 3 3 
21 Мисија за статистички пословни регистар, Сарајево 2 3 6 
22 UNFPA: Тренинг- Израда популацијских пројекција и прогноза у 

РС, Теслић 
1 4 4 

23 ИСТ радионица, Београд 2 3 6 
24 Мисија за административне податке, Сарајево 2 2 4 
25 Статистичко програмирање у R – напредна обука, Сарајево 1 4 4 
26 Мисија IT апликација за цијене у грађевинарству(CPPI) и цијене у 

услугама (SPPI), Сарајево 
2 3 6 

 Укупно: 45 220 271 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Према члану 14. Закона о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 85/03), Завод у року од три мјесеца од истека календарске године, подноси Влади извјештај 
о извршењу Плана рада. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА 

 
Статистичке активности које реализује Завод и други овлаштени органи и организације за 
производњу статистике у оквиру послова из своје надлежности чине статистички систем 
Републике Српске. Систем статистичких активности дефинисан је Статистичким програмом, а 
доношење Статистичког програма регулисано је Законом о статистици Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 85/03).  
 
Реализацијом статистичких активности утврђених Статистичким програмом Републике 
Српске, Републички завод за статистику обезбјеђује и реализацију Статистичког програма БиХ, 
а јединство статистичког система обезбјећује се јединственим статистичким стандардима.  
 
План рада Републичког завода за статистику за 2020. годину (у даљем тексту: План рада за 
2019. годину), донесен је на основу вишегодишњег Статистичког програма Републике Српске 
за период 2018-2021. година који је Народна скупштина Републике Српске усвојила Одлуком 
бр. 02/1-021-173/18 од 01.03.2018. године („Службеном гласнику Републике Српске", бр. 
21/18).  
 
Планом рада за 2020. годину, за предложене активности утврђен је назив, периодичност 
спровођења и садржај активности, извор, стање на које се подаци односе, број извјештаја, рок 
обраде и рок за прве резултате обраде, рок публиковањa података, врста публикације и ниво на 
који се подаци односе. У циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада, Планом рада, даваоцима 
података пружају се детаљна упутства и објашњења о разлозима прикупљања података и 
њиховој обавези давања података и рока у којем се подаци достављају. 
 
Од укупно 242 планиране статистичке активности, у 2020. години завршено је 237 активности 
и то у областима демографије и социјалних статистика, економских статистика, секторских 
статистика, животне средине и мултидоменских статистика, методологија прикупљања 
података, обраде, дисеминације и анализе. Није реализовано пет активности, двије у области 
демографских и социјалних статистика – Анкета о приходима и условима живота, која је 
пролонгирана и Анкета о потрошњи домаћинстава, која није реализована због епидемиолошке 
ситуације, као и три активности у области секторских статистика, од чега двије у области 
саобраћаја, које нису могле бити реализоване због непостојања појаве која је предмет 
посматрања, и једна анкета у области туризма – Потражна страна статистике туризма, која није 
реализована због епидемиолошке ситуације.  
 
Треба напоменути да је Завод упркос цјелокупној ситуацији са вирусом корона успјешно 
реализовао 98% планираних активности, као и непланиране обавезе које су пред њега 
постављене.  
 
У Извјештају о раду Републичког завода за статистику за 2020. годину приказане су 
реализоване активности по предметним областима из Статистичког програма и Плана рада за 
2020. годину, реализоване хоризонталне активности из надлежности Републичког завода за 
статистику, те проблеми који су се јавили током реализације тих активности и предузете мјере 
за рјешавање тих проблема.  
 
                                                                                                                         в.д. директора  
 
         Радосав Савановић 


