Програм званичне статистике Републике Србије
Народна скупштина Републике Србије је 24. јуна 2015. године усвојила Програма
Званичне статистике Републике Србије. Програмом се дефинишу активности којима ће се
постићи основни циљ да се, у наведеном периоду, изврши хармонизација статистичких
истраживања и индикатора са међународним стандардима, пре свега са стандардима
Европског статистичког система и Европске уније. Приликом дефинисања статистичких
активности уважавани су захтеви наведени у документима: Европски статистички програм
2013-17, Европски статистички годишњи програм рада 2014 и Евростатов Компендијум
статистичких захтева 2014.
Такође, систем званичне статистике Републике Србије, јачањем стручних и
инфраструктурних капацитета и усвајањем и применом најбоље статистичке праксе, треба да
постигне висок ниво квалитета објављених статистичких података и стеченог поверења даваоца
и корисника података.
Саставни део Програма, у складу са одредбама Закона, јесте Стратегија развоја
званичне статистике у Републици Србији за период од пет година. Стратегија треба да обезбеди
бржи развој званичне статистике у правцу хармонизације методологија, стандарда и добре
статистичке праксе, као и основу за добијање најзначајнијих статистичких показатеља и
повећање њихове упоредивости са статистичким подацима европских и других земаља.
Основни стратешки циљеви дефинишу приоритетне правце деловања и резултате које
тим деловањем званична статистика треба да постигне:
 Развој система званичне статистике и усаглашавање статистичких стандарда и праксе са
међународним стандардима и праксом, пре свега Европске уније;
 Унапређење производње статистичких података уз обезбеђивање високог степена
међународне упоредивости резултата;
 Унапређење сарадње и координације унутар система званичне статистике Републике
Србије;
 Јачање поверења у званичну статистику кроз сарадњу са даваоцима и корисницима
података;
 Обезбеђивање одговарајућих кадровских ресурса у систему званичне статистике.
Поред реализације наведених основних стратешких циљева, неопходно је реализовати
посебне циљеве и приоритете активности на нивоу појединих области статистике:
макроекономске статистике, пословне статистике, демографија и друштвене статистике,
статистикa пољопривреде и животне средине, геопросторних и осталих секторских статистика.
Програм садржи Преглед очекиваних резултата званичне статистике по областима са
подацима о њиховој периодичности и планираним активностима. Посебно су наведене
планиране активности на увођењу нових показатеља којима се обезбеђује усаглашавање и
примена међународних стандарда у областима где то до сада није урађено. Такође, посебно је
дат преглед најзначајнијих инфраструктурних и развојних активности које не могу да се
сврстају у одређене области и списак одговорних произвођача званичне статистике са
областима статистике за које су надлежни, као и осврт на очекиване проблеме и услове за
реализацију програма.
У Програму званичне статистике, у периоду од 2016. до 2020. године, конкретно је
наведено да је Републички завод за статистику – надлежан за највећи део истраживања из
реалног сектора и део екстерног сектора (извоз и увоз робе и др), док је Народна банка
Србије – надлежна за финансијски, монетарни и већи део екстерног сектора.
Овај програм, у складу са Законом, одређује као остале одговорне произвођаче званичне
статистике: Министарство финансија, Министарство унутрашњих послова, Министарство
правде и Републичко јавно тужилаштво, Министарство пољопривреде и заштите животне
средине и Агенција за заштиту животне средине, Министарство здравља и Институт за јавно
здравље Србије, Министарство рударства и енергетике, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
Републички завод за социјалну заштиту, Министарство омладине и спорта и Републички завод
за спорт Министарство привреде, Републички геодетски завод, Национална служба за
запошљавање, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за
здравствено осигурање, Народна библиотека Србије и Завод за проучавање културног развитка.
Цео текст стратегије можете наћи овде

