
ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ О ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА 
САОБРАЋАЈНИЦАМА И МЕХАНИЗАЦИЈИ  

ПРАВНИ ОСНОВ 

Истраживање се спроводи на основу Уредбе о спровођењу појединих статистичких 
истраживања („Службени гласник РС“, број 110/2009), a у складу са Законом о званичној 
статистици („Службени гласник РС“, број 104/09) и Стратегијом развоја званичне статистике 
Републике Србије у периоду од 2009. до 2012. године. 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ и садржај истраживања 
Основни циљ овог истраживања јесте приказ грађевинских објеката, саобраћајница и 

превозних средстава и механизације у државним предузећима.      

Извештајне јединице 
Извештаје достављају јавна предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ и 

„Војводинашуме“, као и јавна предузећа националних паркова и привредна друштва чији је оснивач 
Република Србија односно аутономна покрајина. Такође, извештаје подносе и јавна предузећа и 
привредна друштва чији је оснивач јединица локалне самоуправе.  

Обухват истраживања 
Истраживањем су обухваћена државна предузећа на територији Републике Србије. 

Метод и време прикупљања података 
Прикупљање података у овом истраживању обавља се извештајним методом, по 

организационом принципу.  
Периодика истраживања је годишња. Извештајна јединица је дужна да достави податке 

Републичком заводу за статистику до 27. марта за претходну годину. 

Обавеза заштите индивидуалних података 
Објављују се само збирни подаци. Индивидуални подаци су заштићени у складу са Законом 

о званичној статистици. 

Списак и дефиниције основних обележја − индикатора 
Дефиниције обележја су у складу са приказом грађевинских објеката, саобраћајницама, 

механизацијом и превозним средствима у државним предузећима на територији Републике Србије.   

Ниво репрезентативности података 
Подаци су репрезентативни за ниво Републике Србије, Београдски регион, Регион 

Војводине, Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије.  

ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Органи за спровођење истраживања 
Одговорни произвођач наведених података јесте Републички завод за статистику.  
Прикупљање, унос и обрада података обављају се у Одељењу за статистику пољопривреде 

и шумарства. 
Подаци се прикупљају поштом или електронском поштом. Упутство за попуњавање упитника 

налази се на упитнику.  
Унос података и обрада у складу са критеријумима логичке и рачунске контроле обављају се 

у Visual Basic-у. 
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Обавезност давања података 
Извештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику, у 

складу са Законом о званичној статистици. 

Роковник основних фаза истраживања 
Извештајна јединица је дужна да достави податке Републичком заводу за статистику до 27. 

марта у месецу за претходну годину. 
Рок за објављивање резултата је 30. јун у години.  

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник  

Упутство за попуњавање упитника 
 Упутство за попуњавање упитника дато је у упитнику. 

Списак публикација у којима се објављују методологија и резултати 
истраживања 

Подаци се објављују у публикацијама „Статистички годишњак Републике Србије“, билтен 
„Шумарство“ и на веб-сајту Завода. 

 
 
 

Контакт особа – Велибор Лазаревић, 011/24-12-922, локал 345. 

 
 


