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Предговор

Прва публикација коју је објавио Републички завод за статистику (РЗС) 
био је Статистички годишњак (1949). Почетком педесетих година прошлог века 
уследила су издања: Саопштење, Месечни статистички преглед и Билтен, која 
се и данас објављују. Половином шездесетих година РЗС уводи нову серијску 
публикацију Радни документ, а седамдесетих Општине у Србији. Од 2002. 
године РЗС је знатно обогатио своју публицистичку делатност, а као модел 
преузео је поједина издања некадашњег Савезног завода за статистику, као 
што су: Демографска статистика, Економски трендови и Статистички календар. 

Године 2004. РЗС је почео да објављује своје публикације и на веб-сајту. 
Предност овог начина објављивања је та што корисници могу публикације 
преузети бесплатно. С развојем информационих технологија и база података 
корисници имају могућност да статистичке податке преузимају директно са 
веб-сајта.

У овом каталогу дат је преглед издања за период октобар 2016 – октобар 
2017, као и списак издања Пописа становништва, домаћинстава и станова 
2011. и Пописа пољопривреде 2012. 
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Статистички годишњак Републике Србије, 2017.

 

  Година издања  2017. 

  Уредник  Душан Гавриловић 

  Језик  двојезична,  
српски и енглески 

  ISSN  0351‐4064 

  Периодика  годишња 

  Број страна  481 

  Формат  30 cm 

  Повез  меки – броширан 

  Тираж  300 

  Цена  1870,00 РСД 

  Eлектронска 
верзија  pdf 

Статистички годишњак пружа избор најважнијих података за Републику 
Србију. Поред података које прикупља и обрађује РЗС, у Годишњаку се дају и 
статистички подаци других институција: Народне банке Србије, 
Министарства финансија, Републичког хидрометеоролошког завода, 
Републичког сеизмолошког завода, Републичког геодетског завода, 
Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Националне 
службе за запошљавање, Републичког завода за здравствено осигурање, 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Географског 
института у Београду, Војногеографског института, Завода за заштиту 
природе Србије и др. 

Излази: 
1949–1955. под називом „Статистички годишњак НР Србије“  
1974–1990. под називом „Статистички годишњак СР Србије“ 
1991–2010. под називом „Статистички годишњак Србије“  
2011. до данас под називом „Статистички годишњак Републике Србије“ 
 

СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК
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Статистички календар Републике Србије, 2017.

  Година издања 2017. 

 Уредник Душан Гавриловић 

 Језик двојезична,  
српски и енглески 

 ISSN  1820-6794 

 Периодика годишња 

 Број страна 187 

 Формат 18 cm 

 Повез меки – броширан 

 Тираж 1000 

 Цена 275,00 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Статистички календар је џепно издање Годишњака. Садржи и податке 
Војногеографског института, Републичког геодетског завода, Географског 
факултета, Хидрометереолошког завода, Агенције за заштиту животне 
средине, Завода за заштиту природе, Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање, Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Републичког фонда за здравствено 
осигурање, Републичког завода за социјалну заштиту, Народне библиотеке 
Србије,  Института за заштиту здравља Србије и Народне банке Србије.  

Објављује се од 2008. а представља, делимично, наставак Статистичког 
календара који је издавао Савезни завод за статистику. 
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Општине и региони у Републици Србији, 2016.

    Година издања  2016. 

  Уредник  Душан Гавриловић 

  Језик  српски 

  ISSN (српски)  2217‐7981  

  Језик  енглески 

  ISSN (енглески)  2466‐3824 

  Периодика  годишња 

  Број страна  314 

  Формат  29 cm 

  Повез  меки – броширан 

  Тираж  300 

  Цена  1210,00 РСД 

  Eлектронска 
верзија  pdf/excel 

Садржи годишње податке на нивоу општина, који су резултат реализација 
програма статистичких истраживања, и омогућава праћење развоја општина. 
У њој су исказани и подаци Министарства унутрашњих послова, 
Министарства финансија, Републичког геодетског завода, Националне 
службе за запошљавање и Института за заштиту здравља Србије.  

Излази: 
1974–2010.  под називом „Општине у Србији“  
2011. и данас под називом „Општине и региони у Републици Србији“ 
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    Година 
издања  2016. 

  Аутори  Гордана Бјелобрк, Љиљана 
Секулић, Драгана 
Пауновић‐Радуловић, 
Милка Илић‐Пешић, 
Гордана Јордановски и 
Ивана Лукић 

  Језик  двојезична, 
српски и енглески 

  ISSN   0084‐4357 

  Периодика  годишња 

  Број страна  390 

  Формат  29 cm 

  Повез  меки – броширан 

  Тираж  40 

  Цена  990,00 РСД 

  Eлектронска 
верзија  pdf 

Садржи податке о природном (рођења, умирања, закључени и разведени 
бракови) и механичком (миграције) кретању становништва. 

Објављује се од 2002. и представља наставак Виталне статистике (1950–
1955), односно Демографске статистике (1956–2001) у издању Савезног 
завода за статистику. 
 

Демографска статистика, 2015.
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  Година издања 2017. 

 Аутори  Владимир Шутић и 
Кристина Павловић 

 Језик српски и енглески 

 ISSN  1820-9084 

 Периодика годишња 

 Број страна 156 

 Формат 21 cm 

 Повез меки – броширан 

 Тираж 300 

 Цена 577,50 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Од 2006. године РЗС издаје публикације из области употребе 
информационо-комуникационих технологија, на основу два годишња 
истраживања. Прво истраживање се односи на домаћинства и појединце, а 
друго на предузећа.  

Подаци у публикацији су исказани на нивоу Републике Србије, Војводине, 
централне Србије и Београда. 
 

Употреба информационо-комуникационих технологија у 
Републици Србији, 2017.
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    Уредник  Мирослав Јанковић 

  Језик  двојезична, српски и 
енглески 

  ISSN  2217‐2092 

  Периодика  месечна 

  Формат  29 cm 

  Повез  меки – хефтање 

  Тираж  50 

  Цена  330,00 РСД 

  Годишња 
претплата   3960,00 РСД 

  Електронска 
верзија  pdf 

Овa серијска публикација објављује се од 1952. године. 

Статистички подаци су приказани  у месечним и кварталним серијама. 
Месечни подаци за текућу годину најчешће су претходни резултати и 
подложни су корекцијама. Публикација обухвата серије података о 
производњи, трговини, ценама, запослености, зарадама, новчаним 
токовима и демографији. Подаци се односе на Републику Србију и регионе. 
 

Месечни статистички билтен



113

Трендови

    Аутори  Катарина Станчић, 
Нада Ђерић, Весна 
Златановић и Милена 
Стевовић 

  Језик  двојезична, српски и 
енглески 

  ISSN  1820‐1148 

  Периодика  квартална 

  Формат  29 cm 

  Повез  меки – хефтање 

  Тираж  27 

  Цена  198,00 РСД 

  Годишња 
претплата  792,00 РСД 

  Електронска 
верзија  pdf 

Часопис Трендови објављује се од марта 2004. године с циљем да 
носиоцима економских одлука обезбеди ажуриране информације о текућим 
кретањима у економији и о њиховим дугорочним и/или цикличним 
понашањима. 

Наставак је Економског тренда, који је издавао Савезни завод за статистику у 
периоду 1990–2006.  
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    Година издања  2017. 

  Аутори  Весна Пантелић, 
Јелена Милаковић, 
Јована Ђерић, 
Снежана 
Светозаревић, Олга 
Меловски‐Трпинац, 
Мелинда Токаи и 
Бојана Шошкић 

  Језик  српски и енглески 

  ISBN   978‐86‐6161‐165‐0 

  Број страна  72 

  Формат  27 cm 

  Повез  меки – броширан 

  Тираж  40 

  Цена  промотивно издање 

  Eлектронска 
верзија  pdf/excel 

Пилот‐истраживање о структури зарада први пут је спроведено за 2014. 
годину.  

Публикација се састоји из три дела:  
1) основни резултати истраживања у форми графикона, уз пратеће 
текстуалне коментаре;                                
2) методолошка објашњења у којима су приказани циљ истраживања, 
карактеристике узорка и дефиниције обележја;  
3) табеларни прикази података о просечној годишњој заради, просечној 
месечној заради, просечној заради по часу и платни јаз између жена и 
мушкараца.  
 

Пилот-истраживање о структури зарада за 2014. годину
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  Година издања 2017. 

 Аутор Милан Бурзановић 

 Језик српски  

 ISBN  978-86-6161-163-6 

 Број страна 463 

 Формат 27 cm 

 Повез меки – броширан 

 Тираж 120 

 Цена 2865,50 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Реч је о посебној публикацији која садржи резултате свеобухватних 
статистичких праћења првенствено малих и средњих предузећа и 
предузетника у последњих пет година, као и преглед међународно 
упоредивих индикатора њиховог пословања, према стандардима које 
прописује Евростат. 

Садржи изабране макроекономске показатеље према величини предузећа, 
као и за предузетнике, у периоду 2010–2015. године.  
 

Предузећа по величини и предузетници у                        
Републици Србији, 2010–2015.
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  Година издања 2016. 

 Аутор Милан Бурзановић 

 Језик српски 

 ISBN  978-86-6161-153-7 

 Број страна 362 

 Формат 24cm 

 Повез меки – броширан 

 Тираж 150 

 Цена 2239,60 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Садржи изабране макроекономске показатеље према величини предузећа, 
као и за предузетнике, у периоду 2010–2014. године. 

Индикатори су приказани на нивоу сектора Класификације делатности 
(2010), а територијално до нивоа региона према Номенклатури статистичких 
територијалних јединица. 
 
 

Предузећа по величини и предузетници 
у Републици Србији, 2010–2014.
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  Година издања 2017. 

 Аутори  Зоран Јанчић и 
Биљана Илић 

 Језик српски 

 ISBN  978-86-6161-164-3 

 Број страна 54 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – хефтање 

 Тираж 300 

 Цена 385,00 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Приказани су резултати избора за председника Републике, до нивоа 
града/општине. 
 

Предузећа по величини и предузетници 
у Републици Србији, 2010–2014.

Избори за председника Републике Србије 
Aприл 2017.
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  Година издања 2016. 

 Аутори  Зоран Јанчић и 
Биљана Илић 

 Језик српски 

 ISBN  978-86-6161-159-9 

 Број страна 160 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – броширан 

 Тираж 300 

 Цена 1035,10 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Садржи податке о резултатима избора за одборнике скупштина општина и 
градова и одборнике градских скупштина. Такође, приказани су резултати 
избора за председнике општина и градоначелнике.  

Поред података о изборима одржаним 24. априла 2016. ту су и подаци са 
избора за одборнике и председнике у општинама, у којима су избори 
одржани 2013. (Зајечар, Врбас, Оџаци, Ковин, Косјерић и Пећинци), 2014. 
(Аранђеловац, Бор, Мајданпек, Мионица, Неготин) и 2015. године (Лучани и 
Медвеђа). Подаци за одборнике и градоначелника Града Београда 
приказани су са избора 2014. године. 
 

Локални избори 
Април, 2016.
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  Година издања 2016. 

 Аутори  Зоран Јанчић и 
Биљана Илић 

 Језик српски 

 ISBN  978-86-6161-154-4 

 Број страна 62 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – броширан 

 Тираж 350 

 Цена 440,00 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Садржи резултате избора за народне посланике Народне скупштине, до 
нивоа  града/општине. 
 

Избори за народне посланике Народне скупштине 
Републике Србије 
Април 2016.
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  Година издања 2017. 

 Аутори  Весна Јашовић - 
Шурлан, Љиљана 
Козлина и Татјана 
Жарић 

 Језик српски 

 ISBN  978-86-6161-162-9 

 Периодика годишња 

 Број страна 104 

 Формат 29 cm 

 Повез меки – броширан 

 Тираж 50 

 Цена 506,00 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf/excel 

Садржи податке о високом образовању у 2015/2016.  

Публикација је структурирана у три дела: уписани студенти, дипломирани 
студенти и наставно особље. 
 

Високо образовање 2015/2016.
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  Година издања 2016. 

 Аутори  Весна Јашовић - 
Шурлан, Тамара 
Ергић и Сунчица 
Стефановић - Шестић 

 Језик двојезична, 
српски и енглески 

 ISBN  978-86-6161-161-2 

 Периодика годишња 

 Број страна 103 

 Формат 29 cm 

 Повез меки – броширан 

 Тираж 50 

 Цена 506,00 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf/word 

Публикација је резултат заједничког рада Републичког завода за статистику 
и Завода за проучавање културног развитка.  

Подаци су распоређени у седам поглавља: позоришта, музеји, изложбене 
галерије, биоскопи, радио и ТВ станице, библиотеке и издавачка делатност 
и штампа. 

 

Култура 2015.
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    Година издања  2016. 

  Аутори   Драгана Ђоковић – 
Папић и Јованка 
Стојановић 

  Језик  двојезична,  
српски и енглески 

  ISBN   978‐86‐6161‐160‐5 

  Периодика  двогодишња 

  Број страна  67 

  Формат  29 cm 

  Повез  меки – броширан 

  Тираж  300 

  Цена  440,00 РСД 

  Eлектронска 
верзија  pdf 

Публикација је настала на основу података добијених из два анкетна 
истраживања о коришћењу времена.  

Прво, Истраживање о коришћењу времена, спроведено је 2010. године, и то 
од 15. фебруара 2010. до краја фебруара 2011. Друго истраживање, Сезонско 
истраживање о коришћењу времена, спроведено je током четири месеца 
2015. године, и то у фебруару, мају, августу и новембру месецу. 
 

Коришћење времена у Републици Србији, 2010. и 2015.
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Наслов књиге  Цена  
у РСД 

Књиге Пописа становништва, домаћинстава и станова, 2011. 

Књига   1: Национална припадност   451,00 
Књига   2: Старост и пол   2068,00 
Књига   3: Школска спрема, писменост и компјутерска писменост  695,20 
Књига   4: Вероисповест, матерњи језик и национална  

припадност  1051,60 

Књига   5: Брачни статус   814,00 
Књига   6: Фертилитет женског становништва   1005,40 
Књига   7: Економска активност   893,40 
Књига   8: Инвалидитет   1216,60 
Књига   9: Миграције  939,40 
Књига 10: Домаћинства према броју чланова  583,00 
Књига 11: Дневни мигранти   536,80 
Књига 12: Породице  1355,20 
Књига 13: Основне карактеристике домаћинстава  1025,20 
Књига 14: Занимања  886,60 
Књига 15: Делатност  906,40 
Књига 16: Извор средстава за живот  441,10 
Књига 17: Породице с децом  913,00 
Књига 18: Основни скупови становништва  840,40 
Књига 19: Економски активно становништво које обавља 

занимање  470,80 

Књига 20: Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 
1971, 1981, 1991, 2002 и 2011.  649,00 

 

Књиге Пописа
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Наслов књиге  Цена  
у РСД 

Књига 21: Упоредни преглед броја домаћинстава 1948‐2011 
и станова 1971‐2011.  1097,80 

Књига 22: Број и површина стамбених јединица   1645,60 
Књига 23: Станови за стално становање према броју  
                     просторија у стану и површини 

754,60 

Књига 24: Инсталације и помоћне просторије у становима  1130,80 
Књига 25: Станови према својини и основу по којем   
                    домаћинства користе стан 

490,60 

Књига 26: Стамбене јединице према броју лица и  
домаћинстава  761,20 

Књига 27: Станови према врсти зграде  1639,00 
Књига 28: Резултати контроле обухвата  246,40 
Књига 29: Резултати контроле квалитета одговора  437,80 
Књига 30: Станови према врсти енергената за грејање  266,20 

Специјалне публикације/студије Пописа становништва, 2011. 
Најчешћа имена и презимена у Србији  701,80 

Попис и основци  промотивно 
издање 

Пројекције становништва Републике Србије  
2011‐2041. 

315,70 

Детаљне таблице морталитета за Републику 
Србију, 2010–2012.  398,20 

Пописни атлас 2011.  1012,00 
Бескућници  489,50 
Особе са инвалидитетом у Србији  786,50 
Етноконфесионални и језички мозаик Србије  1193,50 
Роми у Србији  649,00 
Србија у процесу спољних миграција  830,50 
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Наслов књиге  Цена  
у РСД 

Две деценије избеглиштва у Србији  742,50 
Демографски профил старог становништва Србије  1387,10 
Млади у Србији почетком 21. века  2180,20 
Популација Србије почетком 21. века  2318,80 

Књиге Пописа пољопривреде, 2012. 

Пољопривреда у Републици Србији, Књига I     1942,60 
Пољопривреда у Републици Србији, Књига II    2050,40 
Резултати контроле обухвата  451,00 

Специјалне публикације/студије Пописа пољопривреде, 2012. 
Пољопривредна механизација, опрема и објекти  440,00 
Воћарство  440,00 
Радна снага и активности пољопривредних 
газдинстава  440,00 

Пољопривредна газдинства према економској 
величини и типу производње у Републици Србији  440,00 

Сточарство у Републици Србији  440,00 
Виноградарски атлас  3242,80 
Пољопривредно земљиште  1485,00 
Вински атлас  3720,20 

Специјалне публикације са резултатима оба пописа 
Анализа утицаја штета од елементарних непогода на 
резултате пописа  979,00 

Села у Србији  2041,60 
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РЗС од 1951. године објављује 
Саопштења с намером да основни 
резултати статистичких истраживања 
што пре буду на располагању 
медијима и другим корисницима.  
Током године буде објављено око 350 
саопштења.    

Публикују се на српском и енглеском 
језику, а периодика објављивања, 
зависно од статистичких истраживања, 
може бити петнаестодневна, месечна, 
квартална, полугодишња, годишња и 
вишегодишња.  

Корисницима је на располагању 
електронска верзија, коју могу 
преузети са сајта РЗС‐а у 
pdf/word/excel формату.  

 

 
 

 
Анкета о радној снази, II квартал 2017. 

- Претходни резултати - 

Анкета о радној снази (Анкета) представља најобухватнији и једини међународно упоредиви инструмент 
за праћење кретања на тржишту рада. Њом се региструју демографске и социоекономске карактеристике 
становништва старијег од 15 година. Главни циљ Aнкете је оцењивање обима радне снаге, тј. запосленог и 
незапосленог становништва, при чему се под запосленошћу подразумева рад и у формалном и у 
неформалном сектору. Поред тога, ово истраживање бави се карактеристикама запослености 
(професионалним статусом запослених лица, њиховом делатношћу, занимањем, правима која остварују на 
послу) и незапослености (стеченим образовањем, дужином тражења посла, претходним радним искуством), 
као и карактеристикама неактивног становништва ‒ њиховим образовањем, старошћу, извором прихода и 
спремношћу да се укључе на тржиште рада.  

 
Граф. 1. Кретање стопе запослености/незапослености становништва старости 15 и више год., по 

кварталима, 2014–2017. (%) 

 

 

Анкета је у другом кварталу 2017. године спроведена на узорку од 14.769 домаћинстава, од чега је 
анкетирано 11.493 домаћинства, тј. 27.593 лица старости 15 и више година. 

У другом кварталу 2017. године забележен је највећи број запослених (2.881.000) и најмањи број 
незапослених (384.100) у периоду 2014–2017, за који постоји упоредива серија података из Анкете, због чега 
су и стопе активности (54,5%) и запослености (48,1%) највише, а стопа незапослености најнижа (11,8%) у 
посматраном периоду. 

У поређењу са првим кварталом текуће године, у другом кварталу је забележено знатно смањење 
контингента неактивног (за 167.000 лица) и незапосленог становништва (за 68.800 лица) у корист 
запослености, која је повећана за 228.800, од чега је 95.000 новозапослених лица у формалном а 133.800 у 
неформалном сектору. Више од половине новозапослених лица запослење је пронашло у пољопривредним 
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  Година издања 2017. 

 Аутор Велибор Лазаревић 

 Језик српски и енглески 

 ISSN  0354-3641 

 Периодика годишња 

 Број страна 72 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – хефтање 

 Тираж 35 

 Цена 220,00 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Подаци су распоређени у шест поглавља: шумарска предузећа, шумски 
фонд, искоришћавање шума, подизање и гајење шума, заштита шума             
и ловна привреда. 
 

Билтен
Први број из едиције Билтен одштампан је 1955. године и представља једну 
од најстаријих публикација РЗС-а. Билтени су посвећени резултатима једног 
истраживања или једне статистичке области. 

Од октобра 2016. до октобра 2017. РЗС је објавио билтене из следећих 
области:  саобраћај и телекомуникације, енергетика, анкета о радној снази, 
средњoшколско образовање, научноистраживачка делатност, шумарство, 
правосуђе, екологија и анкета о потрошњи домаћинстава. 

Шумарство у Републици Србији, 2016.
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  Година издања 2017. 

 Аутори Сунчица Стефановић 
Шестић,  
Јасмина Крстић и  
Татјана Жарић  

 Језик српски и енглески 

 ISSN  0354-3641 

 Периодика годишња 

 Број страна 111 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – хефтање 

 Тираж 35 

 Цена 376,20 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Садржи резултате редовног годишњег статистичког истраживања о 
научноистраживачким и истраживачко-развојним организацијама.  

Истраживачке организације и њихова делатност груписане су према врсти, 
величини и научној области. Запослени у научноистраживачкој делатности 
приказани су према занимању, научним класификацијама, врсти радног 
односа и трајању радног времена, као и еквиваленту пуне запослености. 
Подаци о истраживачком кадру, према старости, објављују се у годишњој 
периодици од 2007. У табелама истраживачких пројеката, завршени и 
незавршени истраживачки радови приказани су према врсти, наручиоцу и 
научној области, а објављени радови, проналасци и патенти – према 
дестинацији публиковања, односно продаје и према научној области. 
Билтен садржи табеларни приказ средстава за научноистраживачки рад 
према пореклу, приказ трошкова према извору и намени, као и приказ 
инвестиција у научноистраживачкој делатности. 
 

Научноистраживачка делатност у Републици Србији, 2016.
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  Година издања 2017. 

 Аутори Весна Пантелић, 
Неђељко Ћаласан, 
Славица Новаковић, 
Јелена Манојловић, 
Мирјана Новаковић, 
Маја Раденковић и 
Мирјана Огризовић 
Брашанац 

 Језик српски и енглески 

 ISSN  0354-3641 

 Периодика годишња 

 Број страна 68 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – хефтање 

 Тираж 40 

 Цена 231,00 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Билтен се састоји из више делова:  
1) методолошка објашњења и план узорка;  
2) основни индикатори становништва старости 15 и више година (стопе и 
апсолутне вредности);  
3) основни индикатори запосленог становништва старог 15 и више година;  
4) основни индикатори незапосленог становништва;  
5) индикатори који се односе на неактивно и потенцијално активно 
становништво. 
 

Анкета о радној снази у Републици Србији, 2016.
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  Година издања 2017. 

 Аутори Мр Љубица 
Живадиновић, Сања 
Радоњић, Весна 
Ђурић, Иван Николић 
и Јелена Миливојевић 

 Језик двојезична,  
српски и енглески 

 ISSN  0354-3641 

 Периодика годишња 

 Број страна 27 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – хефтање 

 Тираж 40 

 Цена 91,30 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf/word 

Садржи годишње податке о производњи, залихама, увозу, извозу, 
трансформацији и расподели електричне енергије, топлотне енергије, угља, 
нафте и деривата нафте, природног гаса, геотермалне енергије, огревног 
дрвета, дрвених брикета, дрвених пелета, дрвеног угља (ћумура) и биогаса. 

За сваки енергент дати су подаци у природној јединици мере и у ТЈ 
(тераџулима). 
 

Енергетски биланси, 2015.
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 Аутори Надежда Богдановић 

 Језик српски и енглески 

 ISSN  0354-3641 

 Периодика годишња 

 Број страна 91 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – хефтање 

 Тираж 40 

 Цена 319,00 РСД 

 Eлектронска 
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Садржи резултате статистичког истраживања о редовном средњем 
образовању (без специјалног образовања) на почетку школске 2016/17. 
године.  

Сви подаци су приказани на нивоу Републике Србије, статистичких 
територијалних јединица (НСТЈ 3) и нивоу општине. Билтен се издаје почев 
од 1992/93. школске године. 
 

Средњошколско образовање у Републици Србији, 
почетак школске 2016/2017.
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 Аутори Првослав Мутавџић, 
Сандра Михајловић, 
Предраг Мутавџић, 
Марина Буха и Јелена 
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 Језик српски 
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 Периодика годишња 

 Број страна 138 

 Формат 30 cm 

 Повез меки – хефтање 

 Тираж 35 

 Цена 467,50 РСД 

 Eлектронска 
верзија pdf 

Подаци се односе на рад пословних субјеката регистрованих у делатности 
саобраћаја, складиштења и телекомуникација, као и на промет путника и 
робе у саобраћајним чвориштима на територији Републике Србије.  

Највећи део података односи се на годину посматрања, на 2015, а извесни 
изабрани показатељи дати су у шестогодишњој серији. 
 

Саобраћај и телекомуникације у Републици Србији, 2015.
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Подаци се односе на пријављена одговорна и правна лица према којима је: 
претходни поступак за привредни преступ завршен, одбачена пријава или 
поднет оптужни предлог, затим на оптужена одговорна и правна лица 
против којих је поступак за привредни преступ завршен одлуком којом је: 
прекинут поступак, обустављен поступак, оптужни предлог одбачен, 
оптужни предлог одбијен, лице ослобођено од оптужбе, и на одговорна и 
правна лица која су проглашена одговорнима а ослобођена од казне или су 
проглашена одговорнима уз изрицање казне. 
 

Правна и одговорна лица – учиниоци привредних 
преступа у Републици Србији, 2015.
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 Повез меки – хефтање 
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 Eлектронска 
верзија pdf/word 

Подаци су дати као десетогодишњи приказ и обухватају период од                     
2006–2015. године и односе се на врсте: кривичних дела, одлуке по 
кривичној пријави, кривичних дела за оптужена и осуђена малолетна лица и 
врсти одлуке и изреченим кривичним санкцијама. 
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 Eлектронска 
верзија pdf/word 

Садржи податке о криминалитету пунолетних учинилаца кривичних дела.  

Публикација пружа информације о демографским карактеристикама 
учиниоца, кривичном делу, врсти одлуке, изреченој санкцији и трајању 
поступка. 
 

Пунолетни  учиниоци кривичних дела 
у Републици Србији, 2015.                                                          
Пријаве, оптужења и осуде
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 Eлектронска 
верзија pdf 

Садржи приказ најважнијих кретања и резултата у области животне средине. 

Поред детаљних података из статистике отпада, опасних хемикалија и вода, 
који су приказани за територију Републике Србије – укупно, и према Уредби 
о номенклaтури статистичких територијалних јединица (по регионима, 
областима и општинама) и областима Класификације делатности (2010), 
приказани су подаци по сливовима, као и други подаци неопходни за 
комплетирање слике о стању животне средине. 
 

Еко-билтен, 2015.
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Истраживачке организације и њихова делатност груписане су према врсти, 
величини и научној области.  

Запослени у научноистраживачкој делатности приказани су према 
занимању, научним квалификацијама, врсти радног односа и трајању радног 
времена, као и еквиваленту пуне запослености. Подаци о истраживачком 
кадру, према старости, објављују се у годишњој периодици од 2007. године. 
У табелама истраживачких пројеката, завршени и незавршени истраживачки 
радови приказани су према врсти, наручиоцу и научној области, а објављени 
радови, проналасци и патенти − према дестинацији публиковања, односно 
продаје, и према научној области. Билтен садржи табеларни приказ 
средстава за научноистраживачки рад према пореклу, приказ трошкова 
према извору и намени, као и приказ инвестиција у научноистраживачкој 
делатности.  

Резултати у овом билтену односе се на територију Републике Србије, за 
Србију – север, Србију – југ и за регионе: Београдски регион, Регион 
Војводине, Регион Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне 
Србије.  
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Објављени подаци преузети су од Републичког завода за социјалну заштиту. 

Подаци о деци и младима корисницима установа социјалне заштите 
добијени су на основу извештаја установа за смештај деце без родитељског 
старања, установа за васпитање деце и омладине и извештаја установа за 
децу и омладину са сметњама у развоју.  

Подаци о старијим лицима и одраслим лицима с инвалидитетом који су 
корисници установа добијају се на основу извештаја установа за смештај 
старих лица и извештаја установа за одрасла инвалидна лица. 
 

Установе социјалне заштите у Републици Србији, 2015.
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Билтен садржи податке о приходима и потрошњи домаћинстава, односно о 
основним елементима личне потрошње, као и податке о неким важнијим 
показатељима животног стандарда.  

Подаци су исказани за следеће територијалне нивое: Република Србија – 
укупно, Београдски регион, Регион Војводине, Регион Шумадије и Западне 
Србије и Регион Јужне и Источне Србије.  
 

Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015.
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Садржи основне резултате спољнотрговинског пословања по појединим 
карактеристикама предузећа у форми табела и графикона, са анализом 
стања у овој области економске активности.  

У овом билтену уведени су нови индикатори који се базирају на подацима 
из царинских декларација и Статистичког пословног регистра, почев од 
података за 2008. годину. Циљ увођења споменутих индикатора јесте да се 
упоређивањем економских информација о предузећима са најважнијим 
спољнотрговинским показатељима добије шири скуп информација којима 
се омогућава детаљнија и дубља анализа структуре спољне трговине. 
 

Спољнотрговинска робна размена Републике Србије
по карактеристикама предузећа, 2015.
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Садржи изабране макроекономске показатеље за предузетнике који су 
пословали у 2016. години, на основу података Пореске управе и Агенције за 
привредне регистре.  

Приказани су резултати обраде за: број предузетника, број запослених, 
остварени промет и бруто додату вредност. Подаци су, са становишта 
територије, исказани на нивоима 1 и 2 Номенклатуре статистичких 
територијалних јединица (НСТЈ): Србија – север и Србија – југ (НСТЈ-1) и на 
нивоу региона (НСТЈ-2) – Београдски регион, Регион Војводине, Регион 
Шумадије и Западне Србије и Регион Јужне и Источне Србије. Када је реч о 
делатностима које обављају предузетници, подаци се приказују на нивоу 
сектора и подсектора Класификације делатности. 
 

Радни документ
Радни документ је серијска публикација која садржи методолошке, теоријске 
и аналитичке радове. Први број изашао је из штампе 1966. године. 

Од октобра 2016. до октобра 2017. РЗС је објавио радне документе на следеће 
теме: Предузетници у Републици Србији, Предузећа у Републици Србији 
према величини, Регионални бруто домаћи производ, Економски рачуни 
пољопривреде и Квартално пословање привредних друштава.

Предузетници у Републици Србији, 2016.
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 Број страна 16 
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Резултати обраде индивидуалних годишњих финансијских извештаја 
(завршних рачуна) за привредна друштва и задруге с територије Републике 
Србије овде су дати са становишта поделе на микро, мала, средња и велика 
предузећа.  

У публикацији се упоредо сагледавају: број предузећа, број запослених, 
остварени промет и бруто додата вредност. Наведена обележја приказана су 
према величини предузећа одређеној, у складу с међународним 
препорукама, само на основу броја запослених, и то на следећи начин: 0–9 
(микро), 10–49 (мала), 50–249 (средња), 250 и више (велика).  
 

Предузећа у Републици Србији, према величини, 2016.
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Регионални БДП представља регионални еквивалент БДП‐а као најважнијег 
макроекономског агрегата једне националне економије и показатељ њене 
продуктивности и ефикасности у производњи производа и услуга 
неопходних за различите видове потрошње.  
Обрачун регионалног БДП‐а, као део система националних рачуна 
Републике Србије, заснован је на принципима и методологији Европског 
система националних и регионалних рачуна (ESA 2010), и Номенклатури 
статистичких територијалних јединица Републике Србије (НСТЈ), која је 
усклађена са европском Класификацијом статистичких територијалних 
јединица (Nomenclature of territorial units for statistics – NUTS). Основни 
концептуални оквир представља Евростатов „Приручник за регионалне 
рачуне“ (Regional Accounts Methods). У складу са ESA 2010 и Евростатовом 
методологијом регионалних рачуна, као посебна статистичка територијална 
јединица приказује се „Екстра регио“, тј. екстратериторијалне јединице 
Републике Србије. Реч је о дипломатским и конзуларним 
представништвима, амбасадама Републике Србије у иностранству и другим 
деловима економске територије Републике Србије изван њених 
територијалних граница. 
 

Регионални бруто домаћи производ  
Региони и области Републике Србије, 2015.
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Приказани су неки од основних резултата Кварталног структурног 
истраживања о пословању привредних друштава (СБС‐03) за 2015. годину.  

Обухваћена су привредна друштва и друга правна лица тржишно 
оријентисана, која су по свом функционисању сврстана у нефинансијску 
пословну економију. Привредна друштва су разврстана према претежној 
делатности (за извештајну јединицу у целини). Основни извори података за 
попуњавање извештаја су књиговодствена евиденција привредних друштава 
(финансијско и погонско књиговодство) и остале евиденције (пореска, 
кадровска) и обрачуни.  

Подаци су дати у текућим ценама, тј. није искључен утицај повећања цена 
(инфлација). Ови подаци пружају могућност детаљне анализе динамике 
пословања привредних друштава по секторима делатности. 
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Економски рачуни пољопривредe израђују се за потребе праћења и 
вредновања ефеката пољопривредне политике.  

Подаци треба да обезбеде основу за анализу пољопривредног производног 
процеса, као и оствареног дохотка у пољопривреди. Поред тога, омогућавају 
поређење резултата ЕАА са другим земљама (међународна упоредивост) и 
поређења пољопривреде са резултатима других делатности у оквиру 
националне економије. Приказани резултати обрачуна економских рачуна 
пољопривреде за Републику Србију обухватају период 2007–2015. године и 
односе се на елементе рачуна производње и факторски доходак у 
пољопривреди.  

Резултати обрачуна су исказани у текућим и сталним ценама.  

Поред тога, приказана је и методологија израде рачуна са детаљним описом 
метода обрачуна, извора података и главних обележја. 
 

Економски рачуни пољопривреде  
у Републици Србији, 2007–2015.
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Методологије и стандарди
Методологије и стандарди су серија у којој се објављују статистичке методе, 
стандарди и упутства за спровођење истраживања. 
У текстовима се налазе дефиниције скупова, статистичких јединица и њихових 
обележја, класификација, номенклатуре и друга објашњења статистичких 
поступака. 
РЗС је ову едицију покренуо 2003. године.
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Аутори Весна Пантелић, 
Неђељко Ћаласан, 
Мирјана Огризовић – 
Брашанац, Јелена 
Милојковић, Славица 
Новаковић, Јелена 
Манојловић, Мирјана 
Новаковић и Маја 
Раденковић 

 Језик српски и енглески 

 ISSN 1451-7477 
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за Годишње истраживање индустрије, 2016.
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Како до публикација РЗС
На веб сајту РЗС-а www.stat.gov.rs корисницима је на располагању Календар 
објављивања преко кога се у сваком тренутку могу инфoрмисати о тачном 
датуму и времену објављивања саопштења и публикација. Календар се 
објављују у децембру текуће године за целу наредну годину. Све промене у 
календару се унапред најaвљују. 
Објављене публикације, саопштења и методолошку документацију 
корисници могу преузети са сајта РЗС-а. База електронских публикација 
садржи сва издања РЗС-а од 2004. године, као и поједине скениране 
публикације из ранијег периода. 
База података омогућава корисницима да на једном месту прегледају 
и преузму статистичке податке. Корисници могу креирати табеле по 
сопственом избору и сачувати их у различитим форматима.
На веб сајту РЗС-а корисницима је на располагању веб сервис „Пријавa на 
имејл обавештења“ на који се могу бесплатно пријавити, а који омогућава на 
једноставан и ефикасан начин добијање обавештења на имејл-адресу да су 
на веб сајту постављена нова саопштења. 

Како да наручите публикације
Неопходно је послати имејл на  адресу: biblioteka@stat.gov.rs са следећим 
подацима: 

• име и презиме / назив институције за правна лица
• адреса
• контакт телефон
• имејл-адреса
• назив публикације
• број примерака
• ПИБ и жиро рачун (за правна лица).

Публикације можете наручити и директним позивом на  тел.: 
(+381 11) 24-12- 922/251.
Наручена публикација, по извршеној уплати, доставља се на наведену адресу 
путем поште или личним преузимањем у нашој библиотеци у улици Милана 
Ракића 5.

КОРИСНИЧКА ПОДРШКА
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Инструкције за уплату рачуна:
Износ према цени из Катaлога уплаћује на следећи рачун: 
Рачун: 840-1562845-88
Позив на број: 97 13404000401130742321
Сврха уплате: наручивање публикације – наслов публикације
Корисник: Републички завод за статистику

На захтев корисника све публикације се могу преписати на ЦД. 
Цена ЦД по публикацији је 300,00 динара.



Дисеминација и односи са јавношћу

Тел.: +381 11 2401 284 
         +381 11 2412 922, лок. 335 и 227
Имејл: stat@stat.gov.rs

Библиотека
Милана Ракића 5 
11 000 Београд
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