
СТАТИСТИКА ПРЕСЕЉАВАЊА СТАНОВНИШТВА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Истраживање се спроводи на основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, 
број 104/09), као и Програма званичне статистике од 2016. до 2020. године („Службени гласник 
РС“, број 55/15). 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ и садржај истраживања 
Циљ годишњег истраживања о мигрантима је прикупљање података о пресељавањима 

становништва унутар граница Републике Србије (интерне миграције становништва) према 
демографским и другим карактеристикама становништва. 

Предмет истраживања су сталне миграције становништва које се пресељава из свог 
досадашњег места сталног становања у друго место с намером да се у другом месту стално 
настани. 

На основу ових података обезбеђује се квантитативно и квалитативно праћење и 
проучавање феномена унутрашњих миграција. 

Поред тога, унутрашње миграције становништва са обе своје компоненте (имиграција и 
емиграција) утичу на пораст односно смањење становништва и представљају елемент за 
израчунавање броја становника према територијалном распореду. 

Извештајне јединице 
Подаци се прикупљају за сва лица која се трајно пресељавају унутар граница Републике 

Србије и потом подносе пријаву/одјаву пребивалишта Министарству унутрашњих послова, у чијој 
је надлежности вођење евиденције пребивалишта. 

Метод, време и извори за прикупљање података 
Метод прикупљања података је текући. Статистички се прати свака промена пребивалишта 

која је евидентирана подношењем пријаве односно одјаве пребивалишта. 
Статистичко праћење миграција обавља се на основу података са обрасца пријаве/одјаве 

пребивалишта. Слогови са подацима пријаве/одјаве Министарство унутрашњих послова месечно, 
за претходни месец, доставља Републичком заводу за статистику.  

Извор података су изјаве грађана и документа која се подносе служби евиденције пребивалишта. 

Обавеза заштите индивидуалних података 
Обавеза заштите индивидуалних података темељи се на члану 3 одредбе за заштиту 

давалаца  података,  члановима  44, 45, 46, 47, 48 и 49  одредбе  о  поверљивости  Закона  о 
званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09). 

Списак и дефиниције основних обележја – индикатора 
Унутрашње миграције становништва или пресељавања представљају један од најзначајнијих 

видова географске или просторне покретљивости становника у оквиру Републике Србије.  
Старост лица које мигрира изражава се у навршеним годинама живота. Рачуна се на 

основу датума рођења и датума пријаве/одјаве. 
У складу са Уставом Републике Србије, који грађанину јамчи слободу изражавања 

националне припадности, податак о националној припадности добија се на основу слободног, 
непосредног изјашњавања лица које мигрира.  

Активност   Подаци о активности прикупљају се за лица стара 15 и више година. Подаци 
се исказују агрегирано, према следећој подели: обавља занимање, незапослен, пензионер, лице с 
другим личним приходом, ученик или студент, остала издржавана лица. 

Занимање  По овом обележју агрегирана су активна лица која обављају занимање, према 
врсти конкретног посла којим се баве у циљу стицања средстава за живот.   

Пребивалиште је место у коме се грађанин настанио с намером да у њему стално живи. 
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Ниво репрезентативности података 
Подаци о мигрантима се приказују на нивоу општина, области и републике. 
Републички завод за статистику од 1998. године не располаже подацима за АП Косово и 

Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

OРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Органи за спровођење истраживања 
У припреми и спровођењу истраживања учествују: Републички завод за статистику и 

Министарство унутрашњих послова. 
Републички завод за статистику израђује методолошкa упутства, утврђује инструменте за 

спровођење истраживања као и потребне шифарнике. 
Републички завод за статистику врши контролу, логичку исправку података и публиковање 

резултата истраживања о унутрашњим миграцијама. 

Обавезност давања података 
Обавеза давања података темељи се на члану 26, а казнене одредбе за одбијање давања 

података или давање непотпуних и нетачних података на члану 54 Закона о званичној статистици 
(„Службени гласник РС“, број 104/09). 

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Публиковање резултата 
Резултати се публикују у публикацији „Демографска статистика“ и на сајту Републичког 

завода за статистику.  
 
 
 
 
Контакт особа – Гордана Бјелобрк, локал 248. 
 


