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Општи циљ статистике БиХ
Статистика БиХ има за циљ што објективније приказати стварно стање, извршити
дистрибуцију податка корисницима на неутралан и непристрасан начин, усредоточити
се на појаве које су битне за органе који доносе одлуке и испоштовати право грађана на
приступ јавним информацијама, узимајући у обзир однос који постоји између
трошкова и оптерећења, с једне стране, и предности с друге стране.
Међу значајним корисницима статистике БиХ су и међународни корисници, прије
свега Економска комисија за Европу Уједињених нација (УН/ЕЦЕ) и Комисија
Европске уније (ЕУ), односно њен директорат за статистику, Еуростат. Институције у
БиХ, надлежне за статистичке послове Босне и Херцеговине су већ неколико година
прије потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању Босне и Херцеговине
с Европском Унијом, отпочеле с хармонизацијом и примјеном међународних
статистичких стандарда, препорука и праксе с циљем међународне упоредивости
података. Након потписивања овог споразума у јуну 2008. године, обим задатака који
стоје пред статистиком БиХ, дефинисан у Компендиуму статистистичких захтјева ЕУ,
у наредним годинама експоненцијално ће расти. Примјена може бити само постепена,
по утвђеним приоритетним подручјима, кроз више наредних статистичких програма,
повећаним ресурсима за статистику у БиХ и уз веома значајну техничку и финансијску
помоћ међународних статистичких институција и влада чланица ЕУ. Међутим, за што
бржи и одржив развој статистике потребна је и већа подршка институција и влада у
БиХ у погледу примјене прописаних статистичких, рачуноводствених и других
међународних стандарда у јавној администрацији на свим нивоима и у преузимању
најбољих пракси у прикупљању статистичких података, у највећој могућој мјери из
постојећих (хармонизованих) административних извора. У БиХ је велико богатство
административних евиденција, база и административних регистара, који нису
хармонизовани и организовани у базе (нејединствени системи идентификатора,
различити прописи и стандарди у ентитетама и између ентитета, укључујући и
рачуноводствене) или нису дати статистици на располагање са свим потребним
детаљима за статистичке намјене у складу са законом о статистици БиХ и
међународним начелима званичне статистике.
У БиХ, супротно пракси у другим мањим земљама, имплементација свих нових
захтјева по садашњем начину заснива се на прикупљању података скоро искључиво на
статистистичким истраживањима, уз само неколико изузетака. Овакав начин
прикупљања статистичких података врло брзо неће бити више одржив, ни трошковно
ефикасан, за даваоце података, а посебно за пословне јединице. Потребно је што прије
осигурати употребу података сакупљених примарно за административне намјене,
односно користити податке статистичких истраживања у случајевима када нема
административних извора на располагању, или њихов квалитет не одговара захтјевима
статистике у погледу концепта, дефиниције и критеријума квалитета.
Административни извори могли би, као и у примјеру неких малих земаља, за одређена
подручја статистике, постати искључив извор статистичких података, по потреби и на
индивидуалном нивоу, искључиво за статистичке намјене (царинске декларације,

финансијски извјештаји, евиденције здравстевног, пензионог и инвалидског осигурања,
склапању радног уговора, порезне евиденције/порез на додату вриједност и
индивидуалне порезне декларације на доходак). Стратешко опредјељење (сада) до
начина прикупљања статистичких података у БиХ у будуће је и опредјељење правца и
динамике развоја статистичке инфраструктуре и статистике у БиХ уопште и квалитету
статистичких података (посебно статистике националних рачуна и структурних
статистика) за праћење процеса рефоми и за одлучивање о потребним мјерама
економске, социјалне, новчане и других политика. Бржи и одрживи развој статистике
БиХ и испуњавање статистичких захтјева ЕУ, условљен је великим дијелом и општим
развојем и других институцијама у БиХ, односно конкретним мјерама надлежних влада
у БиХ у погледу организационих и/или законских и других мјера за бржи развој
административних окружења у БиХ. Још увијек нема јасног опредјељења влада око
врло значајних питања, која би могла утицати не само на извођење активности у
наредне четири године, него и на значајно мијењање утвђених приоритета и пројеката
(припреме закона и припреме за извођење пописа становништва, домаћинстава и
станова; пописа пољопривреде; успостављање одговарајућих административних
регистара за успостављање и развој основних статистичких регистара (пословног,
становништва, станова); припреме и извођење анкета о трошковима рада и о структури
зараде).
Улогу неких институција на нивоу БиХ, као значајног извора административних
података, односно као произвођача званичне статистике, требало би дефинисати у
наредним годинама у области различитих статистика (нпр. прорачун државних
институција, статистика криминалитета, образовања, здравља, околиша, енергије,
пољопривреде, регистра пољопривредних газдинстава, регистар становништва,
регистар станова и други.
На крају, примјену статистичких принципа, стандарда, методологија и осталих захтјева
и планираних мјера за побољшање стања од стране статистичких и других релевантних
институција у БиХ прате и надгледају међународне институције.

Закон о статистици БиХ
Правни оквир за организацију статистичких података, за све активности потребне за
припрему, прикупљање, похрањивање, обраду, компилацију, анализу и дистрибуцију
статистичких података за Босну и Херцеговину је Закон о статистици Босне и
Херцеговине (Службени гл. БиХ, бр. 42/2004, 46/2004). 1

Правни оквир статистике БиХ обухвата и текући (важећи) статистички програм БиХ, План рада
Агенције, Споразум о примјени јединствених статистичких стандарда у изради статистичких података
БИХ, Закон о заштити личних података БиХ (Службени гл. БиХ бр. 32/01).
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У складу са законом о статистици БиХ (Службени гл. БиХ, бр. 42/2004, 46/2004),
статистички подаци Босне и Херцеговине су подаци, који су добијени из дате области
статистичких јединица и обрађени, односно дистрибуирани у оквиру реализације
Програма, или други статистички подаци потребни за Босну и Херцеговину, односно
било који статистички подаци које прикупе државна тијела, а одобри Агенција. У том
смислу статистички подаци Босне и Херцеговине не укључују статистичке податке које
ентитети Босне и Херцеговине дистрибуирају, односно објављују за своје потребе
(ентитеска статистика).
Закон о статистици Босне и Херцеговине обвезује да се у извођењу статистичких
активности, на које се односи закон о статистици, примјењују сљедећи принципи
званичне статистике: поузданост, објективност, релевантност, важност, статистичка
повјерљивости и транспарентности.
Сви принципи званичне статистике, укључујући принципе ЕУ наведени су и у
Програму из разлога благовремене информисаности о њиховој важности и обавезе
њихове постепене имплементације. Неки од њих су преузети и у визији статистичких
институција у Босни и Херцеговини.

Надлежне институције за статистику у БиХ
За организацију, израду и дистрибуцију статистичких података Босне и Херцеговине су
надлежне три статистичке институције: Агенција за статистику БиХ на нивоу БиХ и за
потребе Дистрикта Брчко, и ентититски заводи за статистику на нивоу ентитета2.
Сарадња ентититеских статистичких завода је опште правило, које се одражава и у
броју активности у Статистичком програму БиХ за период 2009-2012 у којим је
наведена и њихова сарадња у извођењу.
Монетарне, платно-билансне и финансијске статистике, су у надлежности Централне
Банке БиХ. Активности Централне банке БиХ, као произвођача наведених статистика,
регулисане су Законом о Централној Банци и дате су у Анексу 1 овог програма.
Односи између ентитетских завода и Агенције одређени су Законом о статистици
Босне и Херцеговине и Споразумом о примјени јединствених статичких стандарда у
изради статистичких података БиХ (2005), и ентитетским законима о статистици.
Односи између Агенције и Централне Банке Босне и Херцеговине су регулисани
Меморандумом о разумијевању између Агенције и Централне Банке Босне и
Херцеговине.

2

Надлежности ентитетских статистичких завода су регулисане Законом о статистици Рапублике Српске
и Законом о статистици Ф БиХ.
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Агенција за статистику Босне и Херцеговине
Агенција је надлежна за обраду, дистрибуцију и утврђивање статистичких података
Босне и Херцеговине. Агенција утврђује и статистичке стандарде за реализацију
Програма, у складу са међународним стандардима као и стандарде који се примјењују
у статистичким активностима државних тијела, на свим нивоима територијалне и
административне организације Босне и Херзеговине. Статистичке податке БиХ
Агенција за статистику прикупља, обрађује и дистрибуира статистичке податке у
складу са међународно прихваћеним стандардима на основу података које доставе
ентитетски заводи, односно података које непосредно прикупи. Надлежна је и за
међународно заступање и сарадњу са организацијама и осталим тијелима и извршава
међународне обавезе Босне и Херцеговине у области статистике. Њена надлежност је и
извођење контроле свих активности потребних за припрему, прикупљање,
похрањивање, обраду, компилацију, анализу и дистрибуцију статистичких података за
Босну и Херцеговину.
Координира имплементацију (извођење) статистичких активности, планираних
Статистичким програмом БиХ и годишњим плановима рада БиХ.
Агенција је надлежна за све статистистичке активности Дистрикта Брчко.
Агенција је стручно независна институција. За свој рад одговорна је Вијећу Министара
Босне и Херцеговине. Међутим према ЕУ Кодексу статистичке праксе потребно је
јачање институционалне независности Агенције у складу са релевантним принципа (13) из институционалног окружења.
Вијеће за статистику Босне и Хецеговине
Као стручно савјетодавно тијело даје мишљење и препоруке Директору Агенције,
Вијећу министара по питању припреме и имплементације статистичког програма БиХ
и програме рада Агенције, функционисању и даљем развоју статистике Босне и
Херцеговине, потребним средствима за реализацију планираних активности и др. У
складу са Законом о статистици БиХ од 11 чланова Вијећа 5 чланова представља
кориснике и стручну јавност. То су: представник Централне банке БиХ и
Министарства финансија и трезора БиХ и три члана из реда даваоца и корисника
података који су признати радници у области статистике, економских наука, односно
бизниса, које именује Вијеће министара. Статистичко вијеће доноси пословник о раду
и састаје се најмање два пута годишње.
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II
ДРУГИ ОСНОВИ ЗНАЧАЈНИ ЗА РАД
АГЕНЦИЈЕ

Посебно су значајни документи међународних статистичких институција (УН/ЕЦЕ,
ММФ, ОЕCD) и Комисије ЕУ (Еуростат), из којих произлази већи дио међународних
захтјева у облику инфраструктурних задатака (припрема нове легислативе или
амандмани постојеће), израда стратегија за имплементацију принципа, најбољих
пракси, методологија и стандарда. Ове захтјеве је потребно у највећој мјери уважавати
у припремама нацрта и имплементацији статистичких програма и планова због
надгледања њихове примјене од стране наведених институција. То су :
•
•
•
•

Основна начела званичне статистике (УН/ЕЦЕ, 1992)3
Кодекс понашања европске статистике (ЕУ/КОМ, 2005/217) 4 ;
Компендиум статистичких захтјева (више стотина регулатива, директива и
препорука);
Други (ММФ-ови специјални и генерални дисеминацијски стандарди за
статистичке податке СДДС, ГДДС).

Принципи званичне статистике: основни принципи и Кодекс европске праксе и
њихова имплементација у статистици БиХ
Закон о статистици Босне и Херцеговине у извођењу статистичких активности, на које
се односи закон о статистици, обавезује на примјену наредних принципа званичне
статистике: поузданост, објективност, релевантност, важност, статистичка
повјерљивости и транспарентност. Међутим, статистичке активности требају се
базирати и на осталим важећим међународним принципима. Увођење и осталих
принципа, примјена и надгледање примјене свих принципа су међу приоритетним
задацима овог програма.
У складу са основним принципима и Кодексу европске статистике Програм поред
циља побољшања имплентације Закона о статистици БиХ укључује и друге битне
циљеве као што су јача координација Агенције у свим фазама статистичких процеса,
релевантнији институционални оквир статистике БиХ и осигурање потребних ресурса
неопходних за рад из прорачуна БиХ.
Међу најважнијим принципима су непристрасност, стручна независност,
транспарентност, ефикасност и статистичка повјерљивост. У складу са тим принципом
и координационом компентецијом Агенције, Агенција треба да осигура да и други
произвођачи статистике, на свим нивоима, испуњавају захтјеве повезане с основним
принципима. Агенција ће заједно с представницима ентитетских завода за статистику и
неких других институција надгледати испуњавање 5 основних критеријума, који
требају бити испуњени за статус овлашћених произвођача. Ови критеријуми су
наведени на крају принципа (под II. 3.).

3
4

Види Анекс I програма
Види Анекс I програма

Ови документи су значајни за произвођаче званичне статистике који их требају
имплементирати, за владе које требају поштовати у погледу релевантности
надлежности ресурса и кориснике у погледу бољег опслуживања подацима.
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III
СТАТИСТИЧКИ ПРОГРАМ БиХ
ЗА ПЕРИОД 2009-2012

1. УВОД
Припрема четверогодишњег статистичког програма и годишњих планова рада је
основни задатак Агенције и средство за: координацију статистичких институција и
осталих произвођача статистике, за развој статистике у БиХ, за изградњу и осигурање
потребних ресурса статистичке инфраструктуре и за хармонизацију статистичких
стандарда, методологија са међународним (Економска комисија за Европу УН и
Еуростат).
Статистички програм садржи елементе утврђене законом: координацију,
усаглашавање, планирање, сакупљање, израду и дистрибуцију статистичких података
Босне и Херцеговине. Уз додате елементе као што су мисија, визија, вриједности,
приоритетни задаци, главни циљеви и др., овај докуменат је и стратешки. Нацрт
програма припрема Агенција након консултација са ентитетским заводима, те исти
доставља Вијећу за статистику на мишљење. Усваја га Вијеће министара. Програм је
детаљније разрађен са плановима рада. Сваке године Агенција уз консултације с
ентитетским заводима припрема нацрт плана рада Програма за прорачунску годину.
Статистички програм Босне и Херцеговине за период 2009-2012 је други статистички
програм Босне и Херцеговине. Први програм је био прописан за период 2005-2008. У
том времену усвојен је одређен број нових међународних статистичких методологија,
стандарда, најбољих пракси, ЕУ регулатива и препорука, укључујући и ЕУ Кодекс
праксе. На основу наведених међународних захтјева, потписивањем Споразума о
стабилизацији с ЕУ и других докумената, велики дио Статистичког програма Босне и
Херцеговине за 2009-2012 обухвата нове инфраструктурне и друге задатке.
Активности у Статистичком програм БиХ за 2009-2012 су дефинисане као резултати
(оутпути) који су релевантна информација за различите групе корисника заједно,
информацијама о периодици, нивоу дисеминације као и другим релевантним
информацијама (благовремености, тачност), а које ће бити укључене у наредним
програмима као редовна активност. Наиме, велики број активности у овом програму
биће извођене први пут у БиХ по међународним и ЕУ стандардима и методологијама и
финансиране из програма помоћи, по важећим процедурама и роковима, неке и као
пилот.

2. СТРАТЕШКЕ СМЈЕРНИЦЕ СТАТИСТИКЕ БИХ

Мисија:
Мисија надлежних институција за статистику у БиХ је ефикасна производња и
дисеминација квалитетних и благовремених података, који задовољавају потребе
корисника о стању и промјенама у економији, демографији, социјалној сфери, те у
подручју околиша и природних ресурса. Ови подаци су упоредиви у времену и у
међународним релацијама.

Визија:
•
•
•
•
•
•
•
•

Усаглашеност с међународним, а прије свега ЕУ стандардима и прописима;
Корисничка оријентација;
Модернији приступ у прикупљању података, обради и дисеминацији података;
Побољшање квалитета статистичких информација;
Имплементација нових информационих и комуникацијских технологија и
иновација;
Примјена исте статистичке легислативе, принципа званичне статистике и ЕУ
Кодекса пракси од стране свих произвођача статистике;
Способно и мотивисано особље;
Унапређење радних услова.

Вриједности:
•
•
•
•
•
•
•

Независност професије;
Поштовање приватности;
Сарадња и повјерење између надлежних статистичких институција, давалаца
података и корисника статистичких података;
Повећање ефикасности и тимски рад;
Производња кориснички оријентисаних статистичких података;
Висок квалитет статистичких услуга и производа;
Поштивање знања и искуства.

3. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 2009–2012
Стратешки приоритети званичне статистике Босне и Херцеговине за период 2009 –
2012, одређени су како обaвезама и приоритетима Босне и Херцеговине у процесу
еуроатланских интеграција, развојним пројектима, стратешким циљевима и
политикама Босне и Херцеговине, тако и жељи и обавези званичне статистике БиХ да
се препозна и буде институционално призната од стране политичке и пословне
заједнице те друштва као цијелине као непристрасан, професионалан и поуздан
произвођаћ висококвалитетних међународно упоредивих информација у складу са ЕУ
и међународним стандардима и регулативама. Приоритети су подијељени на опште и
секторске и обухватају низ акција које је потребно предузети и циљева које је потребно
постићи.
3. 1. ОПШТИ ПРИОРИТЕТИ:
3.1.1

Изградња правног основа са аспекта изградње функционалног
статистичког система у складу са националним и међународним потребама
и захтјевима ЕУ
3. 1. 1. 1. Усаглашавање законских прописа у области статистике са
acquis-ом, УН фундаменталним принципима и Кодексу европске
статистике (EU Code of Practice) са циљем боље функционалности,
оперативности статистичког система и постизања:
•
•
•

•

Потпуне професионалне независности званичне статистике,
јачање институционалне независности и координационе улоге
Агенције у складу са међународном праксом и стандардима;
Увођење у примјену Кодекса европске статистике (EU Code of
Practice);
Укључивање других званичних произвођача статистике у систем,
Унапређења законске регулативе по питању заштите
повјерљивости и дисиминације микро података те уклањања
баријера у размјени података унутар статистичког система и
података из административних извора;
Квалитатитвно побољшање састава и функционисања Вијећа
статистике и оснивање других тијела у складу са позитивном
праксом као што су радне групе за реализацију специфичних
задатака и друга тијела (нпр. Методолошко вијеће састављено од
представника три статистичке институције и представника
научно-истраживачких институција БиХ).

3.1.1.2 Доношење одлуке и потребне легислативе за Попис становништва,
домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини од стране надлежних
органа, те доношење потребне легислативе за Попис пољопривреде у
Босни и Херцеговини у складу са реалним потребама као и захтјевима
који се заснивају на Принципима, приоритетима и условима садржаним у
европском партнерству са БиХ и обавезама из ССП у надлежности
Агенције за статистику БиХ - Одлука Вијећа Европе: краткорочни

приоритети: ЕП3. КП. 103-106 и средњорочни приоритети: ЕП3. СП. 149
и 150

3.1.2 Систем службене статистике у складу са међународним стандардима и
националним потребама
3.1.2.1 Наставак активности на даљем развоју статистичког система и
отклањању тренутних слабости и баријера у његовом фунционисању:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Даља хармонизација система званичне статистике с европским
статистичким системом и усклађивање националних статистичких
стандарда с међународним и њихова јединствена примјена на
цијелој територији БиХ;
Осигурати одрживост система кроз осигурање људских и
материјалних ресурса;
Осигурати континуитет у изградњи капацитета кроз систем обуке
и примјену савремених информатичких рјешења;
Извршити рационализацију рада и развијати систем управљања
квалитетом у свим сегментима дјеловања званичне статистике;
Осигурати неометан проток података унутар статистичког система
те података из административних извора, укључујући и микро
податке који подлијежу повјерљивости;
Смањивање оптерећености давалаца података кроз коришћење и
развијање административних база података и административних
регистара у складу са позитивном праксом у свијету;
Кориснички орјентисана статистика кроз активну улогу
корисника; припремити и спровести Анкету о задовољству
корисника;
Унапређење квалитета званичне статистике; континуирани
мониторинг квалитете статистичких истраживања;
Поступан прелазак на финансирање статистичких активности из
прорачуна статистичких институција у БиХ и несметано
спровођење инфраструктурних анкетних истраживања у складу са
европским стандардима и праксом. У будућности ове активности
не могу бити више финансиране искључиво из донација.
Развити механизме који осигуравају пуну статистичку
повјерљивост, обука особља, развој методологије и увођење у
праксу софтвера за статистичку заштиту података;
Имплементација ИТ стратегије.

3.1.2.2 Дисеминација статистичких података и интерна комуникација
•

Даљи развој најефикаснијих оруђа за комуникацију: веб сајт,
саопштења, публикације, базе података, конференције за
новинаре, промоције;
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•
•

•
•
•

•
•

Одговорити свим захтјевима корисника података те успоставити
систем праћења коришћења званичне статистике као и
мониторинг квалитета услуга;
Развој дисеминационе базе података, успостава јавно доступне
базе података званичне статистике на Интернету, редовно и
правовремено ажурирање временских серија у веб базама
података;
Поступно увођење календара публиковања за најважније
статистичке индикаторе;
Постићи потпуну четворојезичност објављених података,
првенствено на Интернету (хрватски, српски, босански и
енглески);
Јачање повјерења у званичну статистику кроз редовно
информисање јавности путем мас-медија о активностима,
развојним пројектима, резултатима и новостима званичне
статистике БиХ;
Увођење и одржавање модерне интранет странице за интерну
комуникацију унутар система;
Развој мета базе података.

3.1.2.3 Међународно упоредива и призната статистика
•
•
•
•
•

Постићи потпуну међународну упоредивост података;
Међународну сарадњу подићи на већи ниво кроз активно учешће у
раду међународних статистичких институција, првенствено са
аспекта ЕУ интеграција;
Сарадња са Еуростатом, билатерална сарадња с европским
статистичким институцијама;
Потпуно преузимање одговорности за испуњење обавеза у оквиру
европског статистичког система и међународних пројеката;
Јачање регионалне сарадње.

3. 2. ПОЈЕДИНАЧНИ- СЕКТОРСКИ ПРИОРИТЕТИ
3.2.1. Изградња система међународно утврђених класификација с циљем
упоредивости података између различитих статистичких активности и
међународне упоредивости података
•
•
•
•
•
•

Хармонизација КД БиХ у складу са НАЦЕ Рев 2 и њена примјена;
Хармонизација КПД у складу са НАЦЕ Рев 2 и њена примјена;
Израда номенклатуре индустријских производа НИП БиХ у
складу са НАЦЕ Рев 2;
Израда класификације занимања БиХ у складу са ревидираном
међународној класификацији занимања ISCO-08;
Класификацијски сервер;
Примјена класификација и њихово увођење у статистички
пословни регистар, структурне пословне статистике, краткорочне
пословне статистике и националне рачуне.
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3.2.2. Статистички регистри
•

•
•

Успостављање, употреба и унапређење статистичког пословног
регистра као главног извора већине статистичких истраживања у
пословним
статистикама,
структурним
статистикама
и
националним рачунима;
Рад на едукацији и методолошким припремама за увођење других
регистара када се за то стекну услови (пољопривредни регистар,
регистар станова, регистар становништва);
Покретање иницијативе за доношење потребне легислативе и
методологије просторног регистра.

3.2.3. Пословне статистике
•
•

•
•
•
•
•

Развој пословних статистика, структурних и краткорочних,
првенствено услужних статистика, обрачун индекса физичког
обима индустријске производње за БиХ;
Постепено осигурање изабраних варијабли према СБС
методологијама за серије (годишње, териториалне и по разредима
величине) и постепено осигурање изабраних индикатора према
STS методологијама и припрема серија;
Осигурање варијабли за унапређење националних рачуна;
Даље унапређење статистике спољне трговине, просјечне увозно
извозне цијене;
Обрачун PPI у складу са јединственом методологијом;
Примјена методе узорковања у статистичким истраживањима
коришћењем статистичког пословног регистра;
Развити редовна истраживања на основу узорка.

3.2.4. Статистика пољопривреде, енергије, околиша
•
•
•
•

Унапређење статистике пољопривреде, припреме за попис
пољопривреде;
Успостављање и даљи развој агромонетарних статистика у складу
са захтјевима ЕУ, цијене и економски рачуни у пољопривреди и
шумарству;
Успостављање система енергетских статистика;
Статистика околиша.

3.2.5. Демографске и социјалне статистике
•
•
•
•

Попис становништва, домаћинстава и станова;
Примјена Процјене становништва 2007 у статистичким
истраживањима и у складу са тим ревизија временских серија
података;
Припрема методологија статистике миграција и статистике
криминалитета;
Методолошки
унаприједити
инфраструктурна
анкетна
истраживања АРС и АПД у складу са европском праксом и увести
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•
•
•

их у редовну динамику. Развој краткорочних индикатора за
праћење друштвене укључености становништва: финансијски
аспект сиромаштва, запосленост, здравство, образовање,
становање, прикупљање финансијских података за потребе
макроекономских статистика, приходи и структура потрошње
становништва;
Увођење нових анкетних истраживања у складу са међународном
праксом и захтјевима (анкете: трошкова рада, коришћења времена,
ИЦТ);
Израда новог оквира узорка за анкетна истраживања домаћинстава
који ће се користити до Пописа становништва;
Унаприједити и хармонизовати постојеће социјалне статистике
(статистику образовања, статистику културе) у складу са ЕУ
стандардима и захтјевима, те увести у редовну производњу
статистику здравља и криминалитета

3.2.6. Макроекономске статистике
• Имплементирати вишегодишњи план развоја националних рачуна;
• Дефинисати обухват и квалитет годишњег рачуна производње,
(унаприједити изворе података, економска истраживања);
• Преиспитати годишњу процјену расходног БДП коришћењем
резулата анкета АПД слиједећи ревизију потрошње домаћинстава
и инвестиција домаћинстава;
• Успоставити конзистентност између потрошног и производног
БДП;
• Компилација сета рачуна;
• Развити кварталне рачуне;
• Развити supply and use табеле;
• Израда сета рачуна за институционалне секторе.
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4. ПРОГРАМ ПО ТЕМАМА

1.01. Становништво
Садржај активности
Статистика становништва обухвата попис становништва, домаћинстава и станова,
статистике виталних догађаја (рођених, умрлих, склопљених и разведених бракова и
процјене укупног становништва), пројекције становништва и статистику миграција.
Ове статистике обезбјеђују информације о броју и промјенама становништва. Витална
статистика редовно обезбјеђује податке о виталним догађајима. Попис становништва и
домаћинстава није спроведен од 1991.г. Кроз претходни средњорочни програм
припремљен је концепт документ као основа за почетак припрема пописа
становништва. Статистика миграција треба да обезбједи број миграната према
демографским и економским обиљежјима, а пројекције становништва да дају број
становника по петогодишњим старосним групама и полу у више варијанти (ниска,
средња, висока, варијанта константног фертилитета и константног морталитета) између
два пописа становништва.

1.01.01. Демографија, попис и пројекције
1.01.01.01. Витална статистика (статистика рођених,
умрлих, склопљених и разведених бракова, процјене и
пројекције становништва)
Садржај активности
Подаци за рођене, умрле, закључене и разведене бракове, према демографским,
етничким, образовним и економским обиљежјима, за умрла лица прикупљају се и
подаци о узроку смрти, као и подаци о мајци умрлог дојенчета.
Израда таблица морталитета, очекиваног трајања живота и израда средњорочне
пројекције становништва по петогодишњим старосним групама по полу.
Резултат активности
Израчунате опште стопе за све виталне догађаје, као и специфичне стопе фертилитета
и морталитета, и урађена процјена укупног становништва по старости и полу;
Израчунат нови индикатор (изгубљене године живота);

Израђена пројекција становништва за територију БиХ у више варијанти: ниска, средња,
висока, варијанта константног фертилитета и константног морталитета.
ЕУ регулативе и препоруке
Релевантни међународни прописи Principles and Recommendations for a Vital Statistics
System (Revision 2), UN New York, 2001 Definitions and Methods of Collecting
Demographic in the European Community Countries, EUROSTAT, ECSC-EEC-EAEC,
Luxembourg, 1994 International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems, Tenth Revision, Volume 1, World Health Organization, Geneva, 1992.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС/ФЗС/РЗСРС

Ниво дисиминације статистичких
података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

1.01.01.02. Попис становништва, домаћинстава и
станова
Садржај активности
Садржај се дефинише посебним Законом о попису: број и територијална дистрибуција
становништва према демографским, миграционим, етничким, образовним и
економским обиљежјима. Број и територијална дистрибуција домаћинстава према
типу, величини, основним демографским и економским карактеристикама чланова
домаћинстава, подаци о типу породице, броју дјеце у породици, као и основни подаци
о стамбеним јединицама.
Резултат активности
•

Израђена методологија (2009/2010);

•

Израђен Закон о попису (2009);
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•

Спроведено пилот истраживање (пробни попис) (2009/2010);

•

Усвојена законска регулатива за спровођење пописа (2009/2010), припремљен
пописни инструментариј и спроводен попис (2011);

•

Обрађени и публиковани резултати пописа (2011/2012).

ЕУ регулативе и препоруке
Релевантни међународни прописи Recommendations for the 2010 Censuses of Population
and Housing, UN New York and Geneva, 2006.
Коментар
Попис је условљен доношењем одлуке Вијећа министара о почетку припрема за Попис
становништва.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС/ ФЗС/РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Вишегодишњи

Врста публикације:

Остало

1.01.01.04. Ажурирање оквира главног узорка за Босну
и Херцеговину
Садржај активности
Методолошка припрема и спровођење ажурирања оквира главног узорка домаћинстава
за БиХ. Подаци о именима, адресама, демографским и социо-економским
карактеристикама домаћинстава, подаци о коришћеним површинама земљишта,
усјевима, виноградима, воћњацима и броју стоке.
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Резултат активности
База података о домаћинствима и њиховим члановима као оквир главног узорка за
избор репрезентативних узорака за статистичке анкете на бази домаћинстава.
Коментар
Потребно је ажурирати и проширити постојећи оквир узорка из 2006. године који је
већ добрим дијелом застарио и искориштен како би се добио оквир узорка достатан за
коришћење до резултата пописа становништва. Овога пута уложити средства и напоре
да се омогући прикупљање података о пољопривредним активностима домаћинстава у
циљу омогућавања избора узорака и за пољопривредне анкете.
Почетак:

1/2009

Крај:

3/2009

Одговорна институција:

Агенција за статистику
БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и дисеминацију
статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

-

Периодика:

Остало

Врста публикације:

-

1.01.02. Статистика миграција и азила
Садржај активности
Израда методологије о статистици миграција на основу ЕУ регулативе 862/2007,
апсолутни показатељи о имигрантима, азилантима и емигрантима према обиљежјима
Еуростат-а, апсолутни показатељи о унутрашњим миграцијама становништва према
демографским и економским обиљежјима.
Резултат активности
Израђена методологија и успостављена статистика спољних миграција до 2012.
Успостављена сарадња са надлежним Министарствима као административним
изворима података.
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ЕУ регулативе и препоруке
ЕУ регулатива 862/2007.
Коментар
Попис становништва је услов за успостављање квалитетне Статистике о миграцији
становништва.

Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

У припреми

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Вишегодишњи

Врста публикације:

Остало

1.02. Тржиште рада
Садржај активности
Статистика тржишта рада обухвата, односно укључује краткорочне статистике које
исказују ситуацију на тржишту рада. Постоје два дијела, један се односи на тражење
посла (ако се гледа из переспективе захтјева рада) и други је онај што описује учешће
рада, запосленост, незапосленост (гледано из перспективе подршке раду). Постоји још
једна страна и то новчана која се описује кроз статистику зарада и трошкова рада.

1.02.01. Запосленост и незапосленост
Садржај активности
1) Анкета о радној снази-АРС (LFS-Labor Force Survey)
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Добијају се подаци о тржишту радне снаге, радно способном становништву,
запосленим, незапосленим лицима стратификованим по демографским, социоекономским и образовним карактеристикама (обиљежјима), тражење запослења
(гледано из перспективе захтјева рада) карактеристике главног и додатног посла,
положај у запослењу, радно вријеме, дјелатност-занимање, карактеристике
незапослених лица, неактивна лица.
2) Мјесечни подаци о запосленим лицима према дјелатностима и полу.
3) Мјесечни извјештаји о лицима која траже запослење садрже податке о броју лица
која траже посао стратификовани по полу и степену образовања.
4) Број лица која самостално обављају дјелатност-занимање, број лица која су код
њих запослена, број запослених жена стратификовано по дјелатностима по којима
се воде у ОЈ здравственог осигурања.
Резултат активности
1) Индикатори тржиста рада на основу којих слиједи израда стратегије запошљавања,
потреба за радном снагом, дефицитарна занимања, упоредивост података на
међународном нивоу:
- стопа активности,
- стопа запослености,
- стопа незапослености,
- радно способно становништво по старосним групама,
- број неактивних лица у радно способном становништву,
- радно способно становништво према школској спреми,
- запослени према статусу у запослењу и полу,
- запослени према скупинама подручја дјелатности и полу,
- незапослени према трајању незапослености и полу;
2) Мјесечни, квртални и годишњи индикатори запослености стратификовани по
дјелатностима и полу;
3) Мјесечни индикатори (стање крајем мјесеца) лица која траже запослење
стратификовани по полу и школској спреми. Поред мјесечних исказују се и квартални
и годишњи индикатори;
4) Уједначавање периодике спровођења истраживања и дисеминације резултата.
ЕУ регулативе и препоруке
CR No 577/98; CR No 1575/2000; CR No 1897/2000; CR No 207/2008;
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват / узорак

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС
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Ниво дисеминације статистичких
података:

Босна и Херцеговина / Ентитети / Дистрикт
Брчко

Периодика:

Мјесечно / квартално / годишње

Врста публикације:

Саопштење
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1.02.02. Зараде и трошкови рада
Садржај активности
1) Анкета о трошковима рада осигурава податке о:
- запосленим лицима,
- извршеним сатима рада,
- плаћеним сатима рада,
- трошковима рада послодавца,
- истраживање разлике у платама између полова за исти посао;
2) Мјесечне, кварталне и годишње бруто и нето исплаћене плате.
Резултат активности
1) Осигурање квалитативних показатеља висине и структуре трошкова рада, бруто и
нето зараде, индекси трошкова рада:
- број запослених који су примили плату (по мјесецима),
- број извршених сати рада запослених који су примили плату,
- број плаћених сати рада запослених који су примили плату,
- исплате на основу личне успјешности,
- регрес за годишњи одмор,
- јубиларне награде,
- исплате у облику дионица и других вриједносних папира,
- трошкови образовања запослених,
- трошкови запошљавања новог запосленог,
- субвенције;
2) Просјечне исплаћене нето плате по секторима дјелатности:
- индекси номиналних и реалних нето плата,
- индекси исплаћених бруто и нето плаћа, по дјелатностима и полу.
ЕУ регулативе и препоруке
CR No 530/1999; CR No 1737/2005; CR No 1738/2005; CR No 698/2006; , EWG No
3949/92 (Уредба Вијећа од 21. децембра 1992. о спровођењу АТР).
Коментар
1) Анкета се спроводи једанпут у четири године, земље ЕУ ће спровести анкету у
2009. години.
2) Истраживања се спроводе на мјесечном, кварталном и годишњем нивоу.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват / узорак
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Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Мјесечно / квартално / годишње

Врста публикације:

Саопштење

1.02.04. Анкета о коришћењу времена (TUS - Time Use
Survey)
Садржај активности
Просјечно коришћење времена током дана за лица старија од 10 година према
њиховим дневним активностима, начину живота, полу, старосним групама, нивоу
образовања и данима у седмици, просјечно коришћење времена током дана
запослених, незапослених и неактивних лица, тип коришћења транспортних средстава,
типови коришћених транспортних средстава, дневне миграције становништва и начин
њиховог транспорта, дневни ритам популације.
Резултат активности
- Подаци из ТУС-а дају слику о просјечном становнику БиХ;
- Показатељи потрошње времена по активностима;
- База за извлачење закључака и доношење одлука о политици радног времена;
- Улога и потенцијал жена у радној снази и квалитет њиховог друштвеног живота;
- Показатељ просјечно коришћеног времена мушкараца и жена према активностима;
- Показатељ традиционалне подјеле послова по активностима према полу;
- Показатељ коришћења времена за образовање према полу;
- Показатељ просјечног времена запослених према полу;
- Показатељ просјечно потрошеног времена током дневне миграције запослених и
незапослених лица;
- Показатељ просјечно коришћеног типа транспортног средства.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

Није почето
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Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Саопштење

1.03. Статистика образовања
Садржај активности
Подаци о :
-Предшколском образовању: број установа, број дјеце, број запослених;
-Основном образовању: број школа, број одјељења, број ученика, наставно особље;
-Средњем образовању: број школа, број одјељења, број ученика, број наставника;
-Високом образовању: број и врсте високошколских установа, број студената (редовни
и вандредни), број наставника, број магистара наука, специјалиста и доктора наука.
Резултат активности
•

•

Агрегирани подаци о :
-Предшколском образовању: број установа, број дјеце која похађају те установе
по полу, број запослених по полу;
-Основном образовању: редовне и специјалне основне школе - (осмогодишње и
деветогодишње); број школа, број одјељења, број уписаних ученика по
разредима, по полу, број ученика који су завршили разред, поновци; број
наставника по полу, врсти и трајању радног времена;
-Средњем образовању: број школа, број одјељења, број уписаних ученика по
разредима, полу, струкама; поновци, број ученика који су завршили разред; број
наставника по полу, врсти и трајању радног времена;
-Високом образовању: број и врсте високошколских установа, број уписаних и
дипломираних студената (редовни и вандредни) по полу, број наставника по
полу; број магистара наука, специјалиста и доктора наука по полу.
Исказивање података према ISCED-у.

1.04. Статистика културе и умјетности
Садржај активности
Отпочињање израде методологије статистике културе и умејтности: сакупљање
података о радио и тв станицама (подаци о емитованом програму радио и тв станица у
сатима, подаци о запосленима), кинима (кина, представе, посјетиоци и запослени),
позориштима (позоришта, представе, посјетиоци и запослени, позоришта према врсти
изведених дјела) и библиотекама.
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Резултат активности
•

•

Агрегирани подаци о: броју и врстама позоришта, представама, посјетиоцима и
запосленима; подаци о позориштима по врстама изведених дјела; подаци о
радио и тв станицама, запосленим у радио и тв станицама, емитованом
програму радио и тв станица у сатима; подаци о кинима, представама,
посјетиоцима и запосленима.
Израђена методологија статистике библиотека.

Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

1.05. Здравље и сигурност
Садржај активности
Иницирати израду методологије статистике здрвства у складу са регулативима
Еуростат-а и у сарадњи са надлежним институцијама за област здравства, прикупљање,
обрада и дисеминација података.
Резултат активности
Урађена методологија и прикупљање и објављивање података из области статистике
здравства (подаци о умрлим, повријеђеним, лицима са инвалидитетом, болестима,
мрежи здравствених установа, несрећама, здравственом статусу осигураника и слично).
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ
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Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

1.06. Расподјела дохотка и услови живота
Садржај активности
Статистика дохотка и услова живота се заснива на два извора: Анкети о потрошњи
домаћинстава и ЕУ истарживању прихода услова живота (EU-SILC). У непостојању
услова за спровођење EU-SILC анкете, у БХАС-у је усвојена верзија Проширене анкете
о потрошњи домаћинстава (EHBS) која би садржавала SILC модул који би осигурао
податке за израчунавање различитих индикатора (структурни, Leaken индикатори,
пензије) и анализу социјалне искључености становништва. Намјена ове анкете је да се
добију подаци у каквим животним условима живи становништво БиХ, како се
укључује у друштво и који услови утичу на њихову мању или већу укљученост.

1.06.01. Анкета о потрошњи домаћинстава 2010
Садржај активности
Подаци о висини и структури потрошње по намјени, о висини и структури прихода по
изворима стицања, о условима становања, подаци о друштвено-економским и
демографским карактеристикама домаћинстава, релативни показатељи сиромаштва и
неједнакости расподјеле потрошње, компаративна дистрибуција прихода и показатељи
социјалне искључености.
Резултат активности
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Израчунавање агрегата финалне потрошње према намјени, процјена пондера за
статистику потрошачких цијена, подаци о личној потрошњи за потребе националних
рачуна, анализа сиромаштва и социјалне искључености становништва.
Коментар
Анкета о потрошњи домаћинстава се за сада спроводи у динамици од три године. Прва
је спроведена у 2004. години, а друга у 2007. години уз финансијску подршку донатора.
У наредном периоду треба Анкету о потрошњи домаћинстава финансирати из
властитих средстава и настојати је спроводити у редовној, за сада, у вишегодишњој
динамици. Анкета о потрошњи домаћинстава 2010 треба бити проширена за модул
SILC анкете и реализована као Проширена анкета о потрошњи домаћинстава (EHBS).
Модул SILC-а би имао за циљ да осигура релевантне податке о приходима
становништва и омогући израчунавање индикатора социјалне искључености.
Почетак:

6/2009

Крај:

10/2011

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

1.07. Статистика социјалне заштите
Садржај активности
Прикупљање података о: корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите,
установама социјалне заштите и запосленима у тим установама.
Резултат активности
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Агрегирани подаци о корисницима, установама, мјерама и облицима социјалне
заштите (малољетни и пунољетни корисници према категоријама, полу и старости,
облици и услуге социјалне заштите за малољетне и пунољетне кориснике, установе
социјалне заштите по врстама и броју корисника и броју запослених).
Рад на унапређењу статистике социјалне заштите, на проширењу и додавању нових
индикатора.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

1. 10. Статистика криминалитета
Садржај активности
Израда методологије статистике криминалитета у складу са регулативима Еуростат-а,
прикупљање, обрада и дисеминација података о криминалитету у сарадњи са
надлежним институцијама.
Резултат активности
Донесена методологија и успостављена статистика криминалитета (подаци о
извршиоцима криминалних активности и казнених дјела, притвору, трајању поступка,
оптуженим и осуђеним извршиоцима, подаци о издржавању казне, подаци о
запосленима у судству и казнено поправним установама и др).
ЕУ регулативе и препоруке
COM/2006/0437, UNODC
Почетак:

1/2009
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Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Саопштење, тематски билтен

1. 12. Друге области демографије и социјалних
статистика
1. 12.02. Статистика полова (гендер статистика)
Садржај активности
Статистика полова (гендер статистика) је интегрални дио статистичких истраживања.
У развоју свих статистичких области гендер компонента ће бити узета у обзир гдје год
је то могуће.
Резултат активности
Подаци разврстани према полу приказују ситуацију о женама и мушкарцима и
одражавају стање равноправности полова у друштву.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
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Дистрикт Брчко
Периодика:

Остало

Врста публикације:

Тематски билтен
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2.01. Годишњи економски рачуни
Садржај активности
Годишњи национални рачуни играју главну улогу у осигрању кључних економских и
монетарних индикатора као и других информација које користе нациналне владе,
социјални партнери, финансијска тржишта, економски аналитичари, Европска
комисија и Европска централна банка, као и друге међународне институције у
креирању различитих политика. Хармонизовани подаци се компилирају у складу са
Европским системом националних рачуна (ESA 95) који представља Европску верзију
свјетског Система националних рачуна (SNA 93).
Резултат активности
Имплементацијом потпуног система омогућиће се упоредивиост података земаља
чланица Европске уније и Босне и Херцеговине. Упоредиви индикатори представљају
основу за оцјену брзине и нивоа развоја једне економије у процесу придруживања
Европској унији.
Коментар
Увођење и развој годишњих економских рачуна у Босни и Херцеговини у складу са
SNA/ESA методологијом се налази у почетној фази имплементације. Осигурањем
предуслова за развој Националних рачуна, дефинисаних Мастер планом омогућиће се
убрзанији развој овог дијела макроекономске статистике.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Саопштење / билтен

43

2.02. Квартални рачуни
Садржај активности
Квартални национални рачуни чине систем интегрисаних кварталних временских
серија компилираних у складу са истим принципима, дефиницијама и структурама као
и годишњи национални рачуни. Намјена кварталних рачуна је да пруже слику о
тренутном економском развоју која је благовременија него она коју дају годишњи
економски рачуни али и много обухватнија у поређењу са краткорочним
индикаторима. Кварталним рачунима се пружају информације о динамичким везама
између појединих агрегата као и темељне информације за анализу пословног циклуса и
економско моделирање.
Резултат активности
Временске серије макроекономских индикатора на кварталној основи.
Коментар
Основни предуслов за развој кварталних серија података је развој одговарајућих
краткорочних индикатора на нивоу БиХ.
Почетак:

1/2011

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику
БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и дисеминацију
статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина

Периодика:

Тромјесечни

Врста публикације:

Саопштење
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2.06. Цијене
Садржај активности
Праћење промјена цијена изабраних производа и услуга има за циљ мјерење
инфлаторних кретања у различитим фазама пословних процеса, тј. код произвођача и
потрошача. Ове активности су неопходни инпути за креирање и спровођење
одговарајуће економске и финансијске политике у БиХ као тржишно оријентисаној
економији. Наведени циљ се постиже израчунавањем различитих индекса цијена на
нивоу БиХ: националног ЦПИ и хармонизованог ЦПИ (ХИЦП), индекса за просторно
поређење цијена (ППП) и индекса цијена произвођача (ППИ). Национални ЦПИ и
ХИЦП су главни инструменти за мјерење инфлације на страни потрошача док се
кретање цијена на страни произвођача изражава кроз различите врсте индекса цијена
произвођача.

2.06.01. Индекси потрошачких цијена и
Хармонизовани индекси потрошачких цијена
Садржај активности
Национални ЦПИ је мјера инфлације у држави и спада у групу основних
макроекономских индикатора који се користи за усклађивања различитих исплата
(плате, пензије, уговорене цијене и сл.). ХИЦП је главни индикатор за поређење
инфлације у свим земљама ЕУ и онима које желе постати кандидати и рачуна се
методолошки врло слично као ЦПИ уз специфичан третман неких ставки
(искључивање стамбених јединица које користе власници, укључивање руралних
потрошача и сл). Национални индекс потрошачких цијена (ЦПИ) се рачуна за текући
мјесец на бази децембра протекле године, текући мјесец у односу на протекли мјесец,
текући мјесец у односу на исти мјесец прошле године, текући мјесец у односу на базну
годину, према класификацији ЦОИЦОП и према поријеклу (роба и услуга).
Резултат активности
Поуздани подаци о индексима потрошачких цијена на нивоу Босне и Херцеговине,
ентитета и БД БиХ.
ЕУ регулативе и препоруке
ЦОИЦОП класификација, ЕУ регулативе за ЦПИ.
Коментар
Подаци се објављују на мјесечном (у форми саопштења) и годишњем нивоу (у форми
годишњег тематског билтена). У овом периоду треба унаприједити методологију у
смислу да се ЦПИ подаци дисеминирају на различитим нивоима агрегирања, да се
потпуно усклади начин израчунавања ХИЦП и да се израчунавају и публикују
просјечне цијене производа и услуга.
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Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Саопштење / билтен

2.06.02. Просторно поређење цијена (ППП)
Садржај активности
Европски програм поређења се заснива на израчунавању паритета куповне моћи који
се користи за корекцију службених курсева националних валута. Он представља однос
између општег индекса цијена међу државама учесницама програма. Пројекат се
изводи под организацијом ОЕЦД-а и Еуростата и одвија се у двије фазе: прикупљање
националних цијена за потрошна добра, инвестициону опрему, грађевинске објекте и
израчунавање БДП (расходни приступ) примјеном паритета куповне моћи. Поред
намјене упоређивања цијена међу земљама, ППП је битан да се добије база за распоред
структурних фондова међу њима као и да се води општа економска политика и анализа
на нивоу регије и ЕУ.
Резултат активности
Подаци о просторном поређењу цијена и инпути за израчунавање БДП по паритету
куповне моћи на нивоу Босне и Херцеговине.
ЕУ регулативе и препоруке
ЦОИЦОП класификација, ЕУ и ОЕЦД регулативе за ППП.
Почетак:

1/2009
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Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику
БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и дисеминацију
статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Саопштење / билтен

2.06.03. Индекс цијена произвођача (ППИ)
Садржај активности
Индекс цијена произвођача (ППИ) изражава просјечне релативне промјене цијена
производа са највећом реализацијом на домаћем тржишту по којима произвођачи
продају своје производе. Он служи као економски индикатор за владу и послодавце,
као дефлатор за разне економске серије и као основа за сачињавање уговора. Захтјеви
за израчунавањем ППИ су засновани на Уредби Европског парламента и Вијећа, број
1158/05, о измјенама Уредбе Вијећа, број 1165/98, о краткорочним статистичким
показатељима. ППИ је краткорочни статистички показатељ који финснсијски сектор у
држави користи за одређивање потребних инструмената монетарне политике.
Резултат активности
Урађена методологија ППИ.
Подаци о индексима цијена произвођача.
ЕУ регулативе и препоруке
Класификација производа по дјелатности - КПД БиХ, ЦПА 2002, Номенклатура
индустријских производа НИП БиХ 2005, ПРОДЦОМ листа 2005 године, ММФ-ов
приручник „Продуцер Прице Индеx Мануал“.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012
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Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Саопштење

2.07. Спољна трговина
Садржај активности
Праћење робног промета БиХ са иностранством како би се осигурали адекватни, тачни,
ажурни и лако доступни подаци и информације свим корисницима података (пословни
субјекти, државни органи, научне установе, међународне статистичке институције и
сва друга заинтересована лица и институције); Хармонизовање статистике спољне
трговине БиХ са статистиком трговине ЕУ.
Резултат активности
Производња и дисеминација релевантних, квалитетних, правовремених и лако
доступних агрегираних и детаљних података о спољнотрговинском промету БиХ, који
могу да задовоље потребе свих корисника података.
Производња и дисеминација индекса јединичних вриједности/цијена.
Коментар
Производња и дисеминација индекса јединичних вриједности/цијена ће почети од
јануара 2011. г.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и

БХАС / ФЗС / РЗСРС
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дисеминацију статистике:
Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Мјесечни

Врста публикације:

Саопштење / билтен
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3. Пословне статистике
3.01. Годишње пословне статистике; структурне
пословне статистике (СПС)
Садржај активности
Структурне пословне статистике (СПС) обухватају статистичко праћење активности
свих пословних субјеката који се баве производњом производа и услуга за тржиште.
Производња упоредивих и поузданих СПС индикатора, усклађених са СBС
(Струцтурал Bусинесс Статистицс) Регулативом ЕУ, захтијева увођење нових
статистичких истраживања и редизајнирање неких постојећих истраживања у БиХ
статистичком систему. Према ЕУ Регулативи СПС подаци се компилирају под
свеобухватним методолошким оквиром укључујући подручја од Б до Н и област 95
подручја С, НАЦЕ Рев. 2. класификације. Подаци су груписани у модуле, а модули су
спецификовани у анексима СBС ЕУ Регулативе. Регулатива има укупно 9 анекса (ИИX). У анексима су дефинисани : типови серија података (различите серије годишњих
и вишегодишњих података); фреквенција и прва референтна година; обухват
дјелатности; варијабле (карактеристике) и ниво испрекиданости серија (КАУ, класе по
величини, територија, тип производа и сл.). Потпуна имплементација СBС ЕУ
Регулативе је дугорочан процес. У периоду 2009 - 2012 планирана је пуна
имплементација анекса И-ИВ, дјелимична имплементација анекса ИX, те припремне
активности за имплементацију анекса В-ВИИИ.

3.01.01.01. СПС Анекс И (Услуге) и Анекс ИИИ
(Дистрибутивна трговина)
Садржај активности
Годишњи финансијски и други показатељи резултата пословања, структуре и
конкурентности пословних субјеката (за предузећа и предузетнике) који се могу
користити: као средство за економске анализе; као извор за друге статистике и као
поуздана основа за доношење одлука о економским политикама.
Резултат активности
Индикатори за мјерење величине и структуре економске активности (број активних
јединица, промет, додата вриједност по факторским трошковима, број запослених);
информације о бруто оперативним расходима и инвестицијама (бруто инвестиције,
персонални трошкови, набавке роба, услуга и енергетских производа); индикатори за
анализу продуктивности и профитабилности.
ЕУ регулативе и препоруке
СBС Регулатион (ЕЦ) Но 295/2008
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Почетак:

1/2009

Крај:

12/2010

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

3.01.01.02. СПС Анекс ИИ (Индустрија) и Анекс ИВ
(Грађевинарство)
Садржај активности
Годишњи финансијски и други показатељи резултата пословања, структуре и
конкурентности пословних субјеката (за предузећа и предузетнике) који се могу
користити: као средство за економске анализе; као извор за друге статистике и као
поуздана основа за доношење одлука о економским политикама.
Резултат активности
Индикатори за мјерење величине и структуре економске активности (број активних
јединица, промет, додата вриједност по факторским трошковима, број запослених);
информације о бруто оперативним расходима и инвестицијама (бруто инвестиције,
персонални трошкови, набавке роба, услуга и енергетских производа); индикатори за
анализу продуктивности и профитабилности.
ЕУ регулативе и препоруке
СBС Регулатион (ЕЦ) Но 295/2008
Почетак:

1/2010

Крај:

12/2011

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ
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Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

3.01.01.03. СПС Анекс ИX (Пословна демографија)
Садржај активности
Годишњи показатељи о пословној демографији пословних субјеката за услуге,
индустрију, трговину и грађевинарство.
Резултат активности
Број пословних јединица, број угашених јединица, стопа преживљавања и други
демографски догађаји према ЕУ регулативи.
ЕУ регулативе и препоруке
СBС Регулатион (ЕЦ) Но 295/2008
Почетак:

1/2011

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи
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Годишњи тематски билтен

Врста публикације:

3.01.02.01. СПС Анекс В (Осигурање), Анекс ВИ
(Кредитне институције), Анекс ВИИ (Пензиони
фондови) и Анекс ВИИИ (Пословне услуге)
Садржај активности
Успостављање циљева истраживања; идентификовање потреба и извора; дефинисање
оквира истраживања и метода; дизајнирање Упитника и спровођење Пилот
истраживања.
Резултат активности
Извршене припремне активности за спровођење истраживања и припремљени сви
потребни документи.
ЕУ регулативе и препоруке
СBС Регулатион (ЕЦ) Но 295/2008
Почетак:

1/2011

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен
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3.01.03. Годишње (ПРОДЦОМ) истраживање
индустријске производње
Садржај активности
Агрегирање годишњих података о индустријској производњи на нивоу појединачног
производа из номенклатуре индустријских производа БиХ, прикупљених кроз редовно
годишње ПРОДЦОМ истраживање, које спроводе ентитетски заводи за статистику и
експозитура Брчко по усаглашеној методологији. Приоритетни годишњи подаци су
укупан обим производње, обим продаје и вриједност продаје индустријских производа
посебно прикупљени за 2 различита типа производње: властиту производњу и
производњу на основу уговора.
Унапређење и модификовање методологије и њена примјена у прикупљању података и
процесу њиховог агрегирања у складу са важећом ЕУ класификацијом дјелатности,
ПРОДЦОМ прописима и ПРОДЦОМ листом.
Резултат активности
Редовно израчунавање и објављивање годишњих података о обиму индустријске
производње, обиму продаје и вриједности продаје по појединим производима сагласно
усвојеној заједничкој методологији и међународна размјена података.
ЕУ регулативе и препоруке
За сада се користи НАЦЕ Рев. 1. 1, ПРОДЦОМ пропис (Цоунцил Регулатион (ЕЕЦ) Но
3924/91), важеће ПРОДЦОМ листе и важећа упутствима за њихово кориштење који се
ажурирају сваке године (сагласно промјенама ЦН номенклатуре). У скорој будућности
(до краја 2009. године) морају се истраживања увести нови ЕУ стандарди тј. нова
класификација дјелатности базирана на НАЦЕ Рев. 2 у складу са ЕУ прописом, број
1893/2006, и нова ПРОДЦОМ листа базирана на основу важеће класификације
дјелатности, уз њено редовно годишње ажурирање.
Коментар
Номенклатура индустријских производа БиХ, заснована на новој класификацији
дјелатности НАЦЕ Рев2 мора бити званично уведена у употребу од Јануара 2010. тј.
годишње истраживање индустрије мора се спроводити коришћењем нове
номенклатуре како би се осигурали међународно упоредиви подаци за нову базну
годину (2010) и омогућило израчунавање новог пондерационог система. Сакупљање
мјесечних података за 2010. и 2011. годину мора се вршти коришћењем обје
номенклатуре (старе и нове). Годишње ПРОДЦОМ истраживање индустрије треба
одвојити од СBС истрживања како би се осигурало поштовање рокова расположивости
првих резултата у сагласности са ПРОДЦОМ прописом.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012
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Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

3.01.04. Годишњи извјештај о инвестицијама у стална
средства правних лица
Садржај активности
Подаци, према дјелатности и сједишту инвеститора о извршеним инвестиционим
улагањима у стална средства правних лица регистрованих на територији БиХ.
Резултат активности
Подаци о исплатама за бруто инвестиције у стална средства према основним облицима
финанцирања, временским разграничењима између исплата и остварених инвестиција,
оствареним инвестицијама у стална средства према техничкој структури, оствареним
инвестицијама у нова и половна средства према техничкој структури, продатим
сталним средствима, сталним средствима набављеним путем финансијског лизинга,
извршеним улагањима у стална средства по намјени, територији и карактеру изградње.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко
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Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен
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3.02. Краткорочне пословне статистике
Садржај активности
Обухватају статистике индустрије, грађевианрства, трговине на мало и услуге.
Резултат активности
Краткорочни показатељи за наведене области.

3.02.01.01. Краткорочна статистика индустрије
Садржај активности
Израчунавање краткорочних индикатора у домену индустрије коришћењем података
прикупљених кроз редовна мјесечна истраживања индустрије ИНД 1, које спроводе
ентитетски заводи за статистику и експозитура Брчко по усаглашеној методологији. До
2012. године ће се индекси рачунати за базну годину 2005. а од 2012. за базну годину
2010.
Од 2010. године прикупљање података се мора вршити по новој номенклатури
индустријских производа. Утврђивање пондерационог система за нову базну годину
2010. коришћењем података из редовног годишњег ПРОДЦОМ истраживања и
годишњег структурно пословног истраживања за 2010. годину. Приоритетни
краткорочни показатељ је индекс обима индустријске производње израчунат на основу
јединствене методологије.
Постепено модификовање и проширивање истраживања и заједничке методологије са
циљем редовног израчунавања и објављивања осталих краткорочних индикатора, као
што су индекс промета, индекс броја радника, индекс нових наруџби и сл.
Унапређење и модификовање методологије и њена примјена у прикупљању података и
процесу рачунања индекса у складу са важећом ЕУ класификацијом дјелатности,
ПРОДЦОМ листом и ЕУ и УН прописима, препорукама и приручницима о
краткорочној статистици.
Резултат активности
Редовно израчунавање и објављивање индекса обима индустријске производње
сагласно усвојеној јединственој методологији и међународна размјена података.
ЕУ регулативе и препоруке
За сада се користе ЕЦ СТС прописи 1165/98 и 1158/95, НАЦЕ Рев. 1. 1, ПРОДЦОМ
пропис (Цоунцил Регулатион (ЕЕЦ) Но 3924/91), важеће ПРОДЦОМ листе и важећа
упутства за њихово коришћење који се ажурирају сваке године (сагласно промјенама
ЦН номенклатуре). У скорој будућности (до краја 2009. године) морају се у
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истраживања увести нови ЕУ стандарди тј. нови СТС пропис, нова класификација
дјелатности базирана на НАЦЕ Рев. 2 у складу са ЕУ прописом, број 1893/2006, нова
ПРОДЦОМ листа формирана на основу важеће класификације дјелатности, уз њено
редовно годишње ажурирање.

Коментар
Јединствени методолошки приступ се мора редовно усаглашавати са европским и УН
прописима, стандардима, препорукама и упутствима. Основни циљ је стабилизација
хармонизованог процеса редовног рачунања и објављивања индекса обима
индустријске производње (за ентитете, дистрикт и БиХ) и развој одговарајуће ИТ
апликације за подршку овом процесу, укључујући алате за сезонско прилагођавање и
корекцију по броју радних дана, као и алате за формирање временских серија и њихову
статистичку анализу и евентуална предвиђања, алате за заштиту повјерљивих података
и алате за припрему података у прописаном формату за слање у ЕУРОСТАТ, уз
редовно и благовремено усклађивање са важећим ЕУ прописима. Номенклатура
индустријских производа БиХ, базирана на новој класификацији дјелатности НАЦЕ
Рев. 2 мора бити званично уведена у употребу од јануара 2010. тј. годишње и мјесечно
истраживање индустрије мора се спроводити кориштењем нове номенклатуре како би
се осигурали међународно упоредиви подаци за нову базну годину (2010.) и омогућило
израчунавање новог пондерационог система. СBС истраживање мора бити развијено и
резултати овог истраживања за 2010. годину расположиви и таквог квалитета да
осигурају рачунање новог пондерационог система.

Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Мјесечни

Врста публикације:

Саопштење
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3.02.01.02. Статистике грађевинарства
Садржај активности
Класификација врста грађевинских објеката (КВГО) БИХ је директно преузета
„Цлассифицатион оф Цонструцтионс - ЦЦ, Финал версион, 1997“ статистичког бироа
Еуростата и она се примјењује у краткорочним и периодичним годишњим
статистичким истраживањима у подручју грађевинарства.
У дијелу краткорочних статистика извршено је усаглашавање образаца и упутстава
због примјене европских статистичких стандарда.
Објављена је методологија за спровођење Годишњег истраживања о грађевинским
радовима. У методологији су садржани измјењени обрасци и упутства због примјене
европских статистичких стандарада, методолошка објашњења која се односе на циљ и
предмет истраживања, дефиниције, јединице посматрања, организацију и спровођење
истраживања.
Уведено је редовно квартално публиковање резултата о стамбеној изградњи у БиХ које
је дјелимично усклађено са релевантним међународним стандардима.
Резултат активности
У подручју статистике грађевинарства постоји дјелимична усклађеност са захтјевима
ЕУ у смислу расположивости цијелог низа краткорочних показатеља које треба
осигурати и доставити Еуростату, на основу прописаних дефиниција, класификација и
метода. Проблеми усклађивања односе се на организацију прикупљања ових
статистика које међусобно нису досљедне и који ће се ријешитим побољшањем
постојећих и увођењем нових методологија.
Циљ је развој краткорочне пословне статистике у сектору грађевинарства по концепту
ЕУ-а, пошто не постоје краткорочни пословни показатељи достављени у Еуростат. У
вишегодишњем раздобљу требају се развити тренутно непостојећа те редизајнирати
постојећа истраживања Схорт Терм статистика, према захтјевима ЕУ и националним
потребама.
Ови су подаци потребни у пружању помоћи релевантним ресорним министраствима и
надлежним институцијама при интегрирању грађевинских активности у планирање
националног економског развоја и повећати способност за израду инвестиционих
пројеката и програма у подручју грађевинарства.
Исто тако подаци су потребни за израчунавање стамбеног фонда, показатеља из
подручја националних рачуна, у планирању производње везане за изградњу и
опремање зграда и станова, у одлучивању о стамбеној политици и друго.
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ЕУ регулативе и препоруке
Релевантни међународни стандарди: НAЦЕ Рев1.1: Цоммиссион Регулатион ЕЦ Но.
29/2002 оф 19/12/2001 Aмендинг Цоунцил Регулатион (ЕЕЦ) Но. 3037/90 он тхе
Статистицал Цлассифицатион оф Ецономиц Aцтивитиес ин тхе Еуропеан Цоммунитy;
ОЈ: Л 6 оф 10/1/2002 Цлассифицатион оф Тyпес оф Цонструцтионс -ЦЦ, Финал
версион Цоунцил Регулатион ЕЦ Но. 1165/ 98 оф 19/5/98 цонцеринг Схорт-Терм
Статистицс; ОЈ: Л 162 оф 5/6/98 Метходологy оф Схорт-Терм Bусинесс Статистицс
Еуростат Рецоммендатионс фор тхе 2010 Ценсусес оф Популатион анд Хоусинг, УН
Неw Yорк анд Генева, 2006 Статистицал Стандардс анд Студиес Но. 49, УН/Еуростат,
1998 Программе оф Цуррент Хоусинг анд Bуилдинг Статистицс фор Цоунтриес ин тхе
УН/ЕЦЕ Регион, (Но. 43, ИСBН 92-1-116584-9).
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Комбиновано

Врста публикације:

Саопштење, билтен

3.02.01.03. Трговина на мало
Садржај активности
Израда методологије усаглашене са ЕУ стандардима и њена имплементација,
узорковање (предуслов: пословни регистар, постојање расположивих података
структурног истраживања из наведене области за 2010. као базну годину).
Резултат активности
Мјесечни показатељи трговине на мало у складу са уредбом ЕУ-а о краткорочним
показатељима: промет на мало без ПДВ-а и број запослених.
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ЕУ регулативе и препоруке
Цоунцил Регулатион Но 1165/98; Регулатион ЕЦ Но 1158/05; Цоммиссион Регулатионс
: Но 588/01; Но 606/01; Но1502/06; Но 1503/2006; Но 1893/06; Но 657/07
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Мјесечни

Врста публикације:

Саопштење

3.02.01.04. Дистрибутивна трговина
Садржај активности
Израда методологије усаглашене са ЕУ стандардима и њена имплементација; израда
узорка на бази пословног регистра; постојање расположивих података структурног
истраживања из наведене обласи за 2010. као базну годину.
Резултат активности
Тромјесечни показатељи дистрибутивне трговине (трговине на мало моторним
возилима и моторним горивима и трговине на велико) у складу са уредбом ЕУ-а о
краткорочним показатељима): промет без ПДВ-а и број запосленог особља.
ЕУ регулативе и препоруке
Цоунцил Регулатион Но 1165/98: Регулатион (ЕЦ) Но 1158/05 Цоммиссион
Регулатионс Но 588/01; Но 606/ 01; Но 1158/05; Но 1502/2006; Но 1503/2006; Но
1893/06; Но 657/07
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Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечни

Врста публикације:

Саопштење

3.02.01.05. Угоститељство
Садржај активности
Израда методологије усаглашене са ЕУ стандардима и њена имплементација; Израда
узорка на бази пословног регистра.
Резултат активности
Тромјесечни показатељи угоститељства у складу са Уредбом ЕУ-а о краткорочним
показатељима за подручје Х - 55 НАЦЕ Рев 1.1. (Анекс Д Уредбе ЕУ-а); промет и број
запослених; промет и број запослених на нивоу група или одјељака НАЦЕ Рев.1.1; сви
показатељи у апсолутним износима или индексу.
ЕУ регулативе и препоруке
Цоунцил Регулатионс Но 1165/98; Цоммиссион Регулатионс: Но 588/01; Но. 606/01; Но
1158/05; Но1502/06, Но 1503/06; Но 657/07.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак
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Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечни

Врста публикације:

Саопштење

3.03. Енергетска статистика
Садржај активности
Израда методологије и дизајнирање статистичких истраживања за прикупљање
података о производњи примарних и трансформисаних енергената, увозу и извозу,
губицима, залихама и потрошњи у натур. мјерним јединицама, те дефинисање и
груписање енергената и видова енергије по међународним стандардима. Пилот
пројекти за тестирање методологије за израду енергетских биланса.
Резултат активности
Годишњи енергетски биланс за електричну енергију, угаљ и нафту у складу са
стандардима Еуростата и ИЕА;
Годишњи индикатори о производњи, залихама, увозу, извозу и утошку по групама
корисника за ел. енергију, чврста горива, деривате нафте и природни гас.
ЕУ регулативе и препоруке
Енергy Статистицс Мануал препаред јоинтлy бy тхе Интернатионал Енергy Aгенцy /
ОЕЦД анд Еуростат / Еуропеан Цоммиссион, едитион 2004
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У припреми

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС
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Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишње и вишегодишње

Врста публикације:

Комбиновано

3.04. Транспорт
3.04.01. Информациони систем транспорта
Садржај активности
Годишњи подаци о инфраструктури (дужини путне мреже по врсти коловоза и
економском значају, броју и дужини мостова, итд.), пријевозним средствима
(регистрованим друмским возилима према врстама возила, носивости, први пут
регистрованим возилима), жељезничка инфраструктура (дужина жељезничких пруга,
жељезничке станице и друга службена мјеста), жељезничка превозна средства (стање
путничких и теретних вагона по разредима, сједиштима и капацитетима).
Резултат активности
Апсолутни показатељи о путној мрежи, превозним средствима, жељезничкој
инфраструкури и превозним средствима у жељезници
ЕУ регулативе и препоруке
Еуростат/ЕЦМТ/УНЕЦЕ Глоссарy фор Транспорт Статистицс
Коментар
Успоставити сарадњу са органима надлежним за управљање путевима у Босни и
Херцеговини.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
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Дистрикт Брчко
Периодика:

Годишња

Врста публикације:

Саопштење

3.04.02. Друмски превоз путника
Садржај активности
Израда методологије о друмском превозу путника; подаци о броју и капацитету
превозних средстава по врстама; пређени пут превозних средстава; превоз путника у
унутрашњем и међународном превозу - број путника и путничких километара.
Резултат активности
Апсолутни подаци о капацитету превозних средстава, пређеног пута, превозу путника
и цестама.
ЕУ регулативе и препоруке
Документ "Глоссарy фор Транспорт Статистицс" Еуростат, УН/ЕЦЕ/ЕЦМТ,
Луxембоург, 1994.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечна, годишња

Врста публикације:

Остало
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3.04.03. Друмски превоз робе
Садржај активности
Израда методологије за статистику друмског превоза робе; подаци о броју и врсти
превозних средстава по капацитетима, врстама и интервалима; Пређени пут превозних
средстава, превоз терета у унутрашњем и међународном превозу; Превоз робе - тоне и
тонски километри по растојањима и врсти робе, искоришћење превозних средстава,
утрошак горива, приходи, превоз робе по контејнерима у унутрашњем и међународном
саобраћају.
Резултат активности
Апсолутни подаци о превозу робе.
ЕУ регулативе и препоруке
Документ "Глоссарy фор Транспорт Статистицс" Еуростат, УН/ЕЦЕ/ЕЦМТ,
Луxембоург, 1994.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Комбиновани обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечна, годишња

Врста публикације:

Остало

3.04.04. Превоз робе и путника жељезницом
Садржај активности
Израда методологије за статистику жељезничког саобраћаја; подаци о превозу путника
и путничким километрима у унутрашњем и међународном превозу, превозу робе и
тонски километри у унутрашњем и међународном превозу (извоз, увоз и транзит),
превоз путника и путнички километри по врстама превоза, разредима и удаљеностима;
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превоз робе и тонски километри по врстама робе и удаљеностима, комбиновани превоз
робе, искориштеност превозних средстава, набавка и утрошак горива, инвестиције и
одржавање жељезничке инфраструктуре и возила, запослени.
Резултат активности
Апсолутни подаци о жељезничком превозу робе и путника.
ЕУ регулативе и препоруке
Цоунциле Дирецтиве Но. 80/1177/ЕЕЦ, 4/12/80: Статистицал Ретурнс ин Респецт оф
Царриаге оф Гоодс бy Раил, Еуростат.

Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечн, годишња

Врста публикације:

Остало

3.04.06. Статистика ваздушног саобраћаја
Садржај активности
Израда методологије за статистику ваздушног саобраћаја. Подаци о броју, капацитету
и искоришћености авиона, пређени километри, превоз робе и путника у међународном
саобраћају, путнички и тонски километри, промет домаћих и иностраних авиона по
врсти саобраћаја - домаћи и међународни (редовни и ванредни), промет путника и
робе.
Резултат активности
Апсолутни подаци о зрачном промету робе и путника.
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ЕУ регулативе и препоруке
"Драфт Цоунциле Регулатион он Статистицал Ретурнс ин Респецт оф Царриаге оф
Пассангерс, Фреигхт анд Маил бy Aир", Но. 95/0232 (ЦНС).
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечн, годишња

Врста публикације:

Остало

3.04.08. Саобраћајна безбједност
Садржај активности
Подаци о броју саобраћајних несрећа на цестама и жељезничким пругама према врсти,
посљедицама, узроцима, околностима и учесницима (возачи, пјешаци и путници).
Резултат активности
Апсолутни годишњи подаци о саобраћајним несрећама на цестама.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току
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Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишња

Врста публикације:

Годишњи тематски билтен

3.05.01. - Статистика туризма
Садржај активности
Израда методологије и даље усаглашавање постојећих образаца, те подизање квалитета
обрачунатих индикатора кроз израду узорка и увођење нових индикатора према
препорукама ЕУ Регулатива
Резултат активности
Мјесечни показатељи смјештајне статистике туризма у складу са ЕУ стандардима :
број смјештајних објеката, соба и кревета, долазака и ноћења домаћих и страних
туриста (по земљи поријекла) по врстама смјештаја.
ЕУ регулативе и препоруке
Цоунцил Дирецтиве Но 95/57/ЕЦ; Но.06/110/ЕЦ Цоммисион Децисион Но 1999/35/ЕЦ;
Но 2004/883/ЕЦ
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Мјесечни
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Саопштење

Врста публикације:

3.06. Статистички пословни регистар (СПР)
Садржај активности
Статистички пословни регистар (СПР) је евиденција свих пословних субјеката у складу
са ЕУ регулативом. СПР садржи основне идентификационе и адресне податке о
предузећима, податке о њиховим пословним дјелатностима као и индикаторе величине
предузећа формиране на основу финансијских и података о броју запослених.
Као основни извор користи податке из административних регистара и евиденција, који
се накнадно побољшавају на основу информација из статистичких истраживања и
других статистичких анализа.
Регистар је снажан алат за планирање и спровођење истраживања пословних
статистика за предузећа и локалне јединице, користи се као оквир за избор узорка, за
израду адресних листи, као допуна структурних података и за потребе националних
рачуна.
Континуирана сурадња између статистичара из истраживачких одјељења и одјељења
пословног регистра уз ИТ подршку и континуирана сарадња са институцијама које
располажу административним изворима података допринијеће унапређењу квалитета
података СПР.
Резултат активности
Унапређена квалитета Статистичког пословног регистра; постепено коришћење СПР за
израду оквира узорка за статистичка истраживања; увођење истраживања о провјери
квалитета података (дјелатност, статус активности/неактивности, постојање локалних
јединица) (2011).
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко
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Периодика:

Остало

Врста публикације:

Нема публикације
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4. Статистика пољопривреде, шумарства и рибарства
4.01. Пољопривредна производња
Садржај активности
Статистика пољопривредне производње обухвата статистику усјева и статистику
сточарства. Обезбјеђују се годишњи подаци о: пожњевеним површинама, приносима
по хектару и производњи житарица, индустријског биља, поврћа, крмног биља и
осталих усјева; броју стоке, клању стоке и сточне производње. Метод прикупљања
података за индивидуалне произвођаче је путем процјене од стране општинских
процјенитеља. Планира се израда приручника о прозводним статистикама чији је циљ
побољшати квалитет података добијених од стране општинских процјенитеља. Даљи
развој производних статистика ићи ће у правцу побољшања периодичности
истраживања код клања стоке – увођењем мјесечних истраживања, даљњих
усклађивања категорија биљних и сточних производа. Планира се израда годишњих
биланса важнијих биљних и животињских производа.

4.01.01. Статистика усјева
Садржај активности
Годишњи подаци о пожњевеним површинама, приносима по хектару и производњи
житарица, поврћа, крмног биља, осталих усјева, воћа и винограда;
Стручно-методолошки рад: израда методологија, побољшање квалитета података.
Резултат активности
Обезбјеђивање индикатора пољопривредне производње. Методолошко усаглашавање
са ЕУ стандардима група пољопривредних производа (усјева); побољшање квалитета
произведених података; унапредење међусекторске сарадње.
Израда годишњих биланса за главне усјеве (2010-2011): подаци о производњи, увозу,
извозу, домаћој потрошњи, промјенама залиха, потрошњи за исхрану људи.
ЕУ регулативе и препоруке
Р837/90 Цонцернинг Статистицал Информатион то бе Супплиед бy Мембер Статес он
Цереал Продуцтион - Р959/93 Цонцернинг Статистицал Информатион то бе Супплиед
бy Мембер Статес он Цроп Продуцтс Отхер тхан Цереалс - Цоунцил Регулатион (ЕЕЦ)
357/79 оф 5 Фебруарy 1979, цонцернинг тхе статистицал сурвеyс инто тхе ареас ундер
винес.
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Почетак:

6/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У припреми

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Саопштење

4.01.03. Сточарство и месо
Садржај активности
Број стоке по врстама и категоријама, број перади и кошница пчела, биланс стоке и
перади, поријекло купљене стоке и перади, сточна производња.
Подаци о клању стоке по врстама и категоријама; подаци о производњи млијека, јаја,
вуне, меда.
Резултат активности
- Унапређење постојећег истраживања по питању категорија стоке и периодичности
- Постепено уводити мјесечну периодичност истраживања, као и процјену клања у
домаћинствима (2010-2011).
ЕУ регулативе и препоруке
ЕУ легислатива: - Цоунцил Дирецтивес 93/23, 93/24, 93/25 - Статистицал Сурвеyс то бе
Царриед Оут он Пиг Продуцтион, Bовине Aнимал Продуцтион, он Схееп анд Гоат
Стоцкс - Цоунцил Дирецтивес 93/23, 93/24, 93/25 - Статистицал Сурвеyс то бе Царриед
Оут он Пиг Продуцтион, Bовине Aнимал Продуцтион, он Схееп анд Гоат Стоцкс.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ
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Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Саопштење

4.02. Пољопривредне структуре
Садржај активности
Попис пољопривреде је нужно потребан БиХ чиме би се створила добра основа за
промјену методологије свих важнијих статистичких истраживања у пољопривреди.
Добили би се подаци о броју пољопривредних газдинстава и њиховој структури.
Препорука међународних експерата је да се Попис пољопривреде изведе послије
Пописа становништва. Такођер је препорука да се унутар Пописа становништва убаци
модул (сет питања) пољопривреде како би се добио оквир за попис пољопривреде.
Резултат активности
Израда Закона о попису пољопривреде;
Израда методологије, обука, инструктаже.
ЕУ регулативе и препоруке
Цоунцил Регулатион ЕЦ Но 571/88 он Органисатион оф тхе Цоммунитy Сурвеyс он тхе
Струцтуре оф Aгрицултурал Холдингс анд Такинг инто Aццоунт тхе Вариоус
Децисион wхицх Aменд тхис Регулатион. Цоммиссион Децисионс 89/651 –
Цонсолидатед.
Почетак:

6/2010

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и

БХАС / ФЗС / РЗСРС
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дисеминацију статистике:
Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Нема публикације

4.04. Пољопривредни рачуни и цијене
Садржај активности
Стручно-методолошки рад у циљу увођења економских рачуна у пољопривреди;
Вриједносни показатељи о приходима и међуфазној потрошњи у пољопривреди.
Статистика цијена у пољопривреди и индекси цијена (ОУТПУТ / ИНПУТ ЦИЈЕНЕ).
Резултат активности
Израда методологије и увођење у редовна статистичка истраживања.
ЕУ регулативе и препоруке
- Хандбоок фор ЕУ Aгрицултурал Прице Индицес 2000=100;
- Регулатион (Ец) Но 138/2004;
- Мануал он тхе Ецономиц Aццоунтс фор Aгрицултуре анд Форестрy ЕАА/ЕАФ 97
(Рев. 1. 1.).
Почетак:

1/2010

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Саопштење
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4.05.01. Статистика шумарства
Садржај активности
Показатељи о производњи посјечених стабала индустријског и огревног дрвета;
Статистика прераде шумских производа; штете од пожара, ловство; Унапређење
статистике шумарства: статистика увоза-извоза производа шумарства, статистике
цијена у шумарству и економских рачуна; Инпути у шумарству.

Резултат активности
Унапређење постојећих статистичких истраживања у дијелу производа шумарства;
Увођење статистике цијена у шумарству и економских рачуна у шумарству.
ЕУ регулативе и препоруке
Еуростат Цодед Датабасе -ФAО Форест Продуцтс Yеарбоок - Јоинт
Еуростат/УНЕЦЕ/ФAО/ИТТО Форест Сецтор Qуестионнаире Aнеx И оф тхе ЕAA
Регулатион Мануал оф тхе Ецономиц Aццоунтс фор Aгрицултуре анд Форестрy
ЕAA/ЕAФ 97 Рев. 1 Еуропеан Сyстем оф Aццоунтс (ЕСA 95)
Почетак:

5/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечни

Врста публикације:

Саопштење
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4.06. Статистика рибарства
Садржај активности
Усклађивање методологије статистике рибарства у складу са ЕУ методологијама;
Израда методологије за статистику аквакултуре (водених организама), узгој рибе,
радна снага, спортски риболов.
Резултат активности
Увођење методологије у редовна истраживања.
ЕУ регулативе и препоруке
Хандбоок оф Фисхерy Статистицс Стандардс
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Саопштење
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5.03. Статистика околиша
Садржај активности
Осигурање квалитетних и међународно упоредивих података је неопходно за
планирање и спровођење политике одрживог развоја на регионалном и националном
нивоу и планирање мјера заштите околиша. У средњерочном раздобљу ће бити
преузете активности на изради, а све усклађено са Еуростатовим захтјевима:
-годишњег извјештаја о отпаду,
-годишњег извјештаја о инвестицијама у заштиту околиша (остварене инвестиције и
текући издаци правних субјеката у заштиту околиша),
-развој методологије за статистику отпада.
Резултат активности
Резултати истраживања о отпаду: подаци о укупној количини отпада, количина отпада
према дјелатности које га генеришу, подаци о спаљивању, компостирању и одлагању
отпада.
Резултати истраживања о инвестицијама у заштиту околиша: подаци о инвестицијама у
земљиште, објекте, машине и опрему за скупљање, превоз, обраду и одлагање и
складиштење отпада, за смањење или заштиту површинских вода од отпадних вода, за
заштиту земљишта и површинских вода као и заштиту природе.
Резултати истраживања у статистици вода: Статистика о употреби и онечишћавању
вода.
ЕУ регулативе и препоруке
Релевантни међународни стандарди: НAЦЕ Рев 1. 1 ЕЦЕ Стандард Цлассифицатион оф
Wатер Статистицс ин тхе ЕЦЕ Регион (ЕЦЕ/Wатер/43) Цоунцил Регулатион он Wасте
Манагемент Статистицс, Еуростат Тхе Еуропеан Wасте Цаталогуе (ЕWЦ), Уредба
Европске уније о структурној пословној статистици (број: 21286/93), Европски систем
националних рачуна ЕСA 1995.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У припреми

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
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Дистрикт Брчко
Периодика:

Годишњи

Врста публикације:

Саопштење
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5.07. Информационо друштво
Садржај активности
Обухвата статистике информационих и комуникационих технологија и поштанске
статистике.

5.07.01. Статистике информационих и
комуникационих технологија
Садржај активности
Анкета о коришћењу информационих и комуникационих технологија у предузећима,
домаћинствима и по појединцима. Анкета је телефонска и спроводи се на узорку
стратификованом по величини и дјелатности за предузећа и критеријуму урбаности за
домаћинства и појединце.
Резултат активности
Урађена методологија за статистике информационих и комуникационих технологија;
Спроведена пилот истраживања за предузећа, домаћинства и појединце;
Добијени ИЦТ показатељи :
- за предузећа: број рачунара, врста рачунарских система, коришћење Интернета,
постојање веб странице, електронско пословање, електронске вјештине;
- за домаћинства: број уређаја, број рачунара, коришћење Интернета;
- за појединце: употреба мобилног телефона, Интернета, електронско образовање,
електронско пословање.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Годишњи
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Саопштење / билтен

Врста публикације:

5.07.02.01. Поштански саобраћај
Садржај активности
Број писмоносних и пакетских пошиљки у унутрашњем и међународном саобраћају,
платни промет, телеграми, број пошта, превозна средства, поштанска опрема и услуге,
приходи и запослени.
Резултат активности
Поуздани подаци о поштанском саобраћају на нивоу Босне и Херцеговине.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечна, годишња

Врста публикације:

Саопштење

5.07.02.02. Телекомуникационе услуге
Садржај активности
Телефонске услуге фиксне и мобилне мреже у секундама у унутрашњем и
међународном саобраћају. Број изнајмљених линија, претплатници у мобилној
телефонској мрежи, интернет претплатници, ИСДН претплатници, укупни позиви
мобилне телефоније, позиви унутар мобилне мреже, позиви од једне мобилне мреже ка
другој (роаминг), позиви од мобилне ка фиксној мрежи, међународни позиви - долазни
и одлазни, приходи и запослени.
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Резултат активности
Подаци о телекомуникацијама.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Тромјесечна, мјесечна

Врста публикације:

Саопштење
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6.01. Статистичка координација и класификације
Садржај активности
Циљ активности из ове теме је да се постигне хармонизација статистичких варијабли,
метода и класификација на нивоу ЕУ и промовише конзистентност, кохерентност и
потпуност статистичких података кроз дефинисање одговарајућих методолошких
оквира. Активности имају за циљ олакшати производњу и дисеминацију статистичких
података кроз централизацију статистичких мета-података као будућу базу-оквир за
сва статистичка истраживања.
Активности се односе на почетак увођења праксе управљања квалитетом статистичких
података најприје у области краткорочних статистика (тј. координација припреме
извјештаја о квалитету, увођење и развој нових алата за праћење квалитета података),
координацију имплементације Европског кодекса статистичке праксе у области
квалитета података и координацију концепата и метода у вези квалитета података
између статистичких истраживања.
Други дио активности је везан за оптимизацију инструментарија статистичких
истраживања кроз постепену примјену препорука Европског приручника за развој
упитника у складу са основним идејама Европског пројекта за развој упитника са
циљем бољег повезивања анкетних истраживања у циљу добијања обухватнијих
могућности анализе података.

6.01.02. Класификације

6.01.02.01. Класификација дјелатности
Садржај активности
Класификација дјелатности КД БиХ је класификација свих економских дјелатности и
користи се за прикупљање, обраду, размјену и дисеминацију података званичне
статистике. Такођер се користи и за разврставање пословних субјеката (правних и
физичких лица) као и за вођење пословних регистара. У Босни и Херцеговини користи
се Класификација дјелатности КД БиХ (стандард НАЦЕ Рев 1. 1). Због промјене
европског стандарда приступа се изради Класификације дјелатности БиХ усклађене са
ЕУ стандардом НАЦЕ Рев. 2. Ова активност обухвата креирање структуре, објашњења,
уводног дијела Класификације, као и успостављање таблице веза између КД БИХ
(стандард НАЦЕ Рев1. 1) и нове Класификације дјелатности (стандард НАЦЕ Рев2).
Као саставни дио ове активности урадиће се анализа потребе за разрадом ЕУ
класификације.
Потребно је водити рачуна о међусобној усклађености класификација производа (ЦПA,
ПРОДЦОМ) са Класификацијом дјелатности.
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Резултат активности
Донесена Одлука и објављена Класификација дјелатности КДБиХ (стандард НАЦЕ
Рев2). Класификација ће бити формирана у облику базе података, која ће се користити
за јединствену употребу у свим областима, као и за пуњење на класификацијски
сервер.
ЕУ регулативе и препоруке
Регулатион (ЕЦ) Но 1893/2006 оф тхе Еуропеан Парлиамент анд оф тхе Цоунцил
естаблисхинг тхе НAЦЕ Рев. 2 wас адоптед он 20/12/2006 анд хас беен публисхед ин
тхе ОЈ Но Л 393 оф 30 Децембер 2006. Цоммиссион Регулатион (ЕЦ) Но 973/2007
амендинг 10 ЕЦ Регулатионс он специфиц статистицал домаинс имплементинг тхе
статистицал цлассифицатион оф ецономиц ацтивитиес НAЦЕ Ревисион 2 wас адоптед
он тхе оф 20 Aугуст 2007.
Коментар
КД БиХ би требала бити у примјени од 2010. г. првенствено због потреба краткорочних
статистика и увођења нове базне године.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У припреми

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Вишегодишњи

Врста публикације:

Методолошки документ

6.01.02.02. Класификације производа
Садржај активности
Класификације производа разврставају производе (робе и услуге) са заједничким
карактеристикама, односно излазне резултате неке економске дјелатности. У овој
активности прате се класификације производа чији је основни критериј индустријско
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поријекло производа и које се због тога могу повезати са класификацијом дјелатности.
У БиХ се примјењује Класификација производа по дјелатности - КПД БиХ која је
усуглашена са ЦПА 2002 и Номенклатура индустријских производа НИП БиХ 2005,
која се базира на ПРОДЦОМ листи из 2005. године. Класификација производа по
дјелатности осигурава заједнички оквир за упоређивање статистичких података о
производима (робе и услуге). Прве четири цифарске ознаке у КПД БиХ су идентичне
са онима из Класификације дјелатности КД БиХ. Номенклатура индустријских
производа се користи за разврставање индустријских производа у домену пословних
статистика. Првих шест цифара НИП БиХ 2005 су идентичне са шифрама КПД БиХ.
Будући да су у току ревизије основних међународних економских класификација, као и
ревизија Класификације дјелатности КД БиХ у сљедећем периоду планира се и
ревизија Класификације производа по дјелатностима КПД БиХ и Номенклатуре
индустријских производа НИП БиХ.
Резултат активности
Објављена Класификација производа по дјелатности КПД БиХ и Номенклатура
индустријских производа НиП БиХ усуглашене са Класификацијом дјелатности БиХ
(стандард НАЦЕ Рев 2) и важећим европским стандардима. КПД БиХ и НиП БиХ ће
бити формиране у облику базе података, које ће се користити за јединствену употребу
у свим областима, као и за пуњење на класификацијски сервер.
Коментар
КПД БиХ и НиП БиХ би требале бити у примјени од 2010. г. првенствено због потреба
краткорочних статистика и увођења нове базне године.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Вишегодишњи

Врста публикације:

Методолошки документ
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6.01.02.03. Класификација занимања ИСЦО 08
Садржај активности
Описи задатака појединачних занимања по групама и подгрупама дјелатности.
Резултат активности
•
•
•

Додјељивање назива занимања и описи сваког појединачног занимања;
Укључивање нових назива занимања и њихових описа;
Искључивање појединих занимања из појединих подскупина дјелатности и
њихово укључивање у друге сродне дјелатности.

Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Вишегодишњи

Врста публикације:

Методолошки документ

6.01.02.04. Регистар просторних јединица за
статистику
Садржај активности
Покренути иницијативу за доношење потребне легислативе и методологије просторног
регистра.
Резултат активности
Покренута иницијатива за доношење потребне легислативе и методологије просторног
регистра
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Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Вишегодишњи

Врста публикације:

Методолошки документ

6.01.02.05. Остале класификације
Садржај активности
•
•
•

Класификација личне потрошње према намјени – ЦОИЦОП;
Класификација грађевинарства ЦЦ;
Класификација образовања ИСЦЕД.

Резултат активности
Хармонизоване класификације и њихова примјена у статистици
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко
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Периодика:

Вишегодишњи

Врста публикације:

Методолошки документ

6.01.03. Класификације за статистику вањске трговине
Садржај активности
Повезивање Царинске тарифе БиХ са Класификацијом дјелатности БиХ,
Класификацијом производа по дјелатности БиХ, Стандардном међународном
трговинском класификацијом као и са Царинском тарифом БиХ из претходних година.
Резултат активности
Производња квалитетних временских серија података, као и добијање података по
различитим класификацијама на детаљном нивоу.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Интерни методолошки документ

6.01.05. Успостављање класификацијског сервера
Садржај активности
Сарадња са другим статистичким институцијама, поставка сервера и развој софтвера,
креирање и ажурирање базе класификација.
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Резултат активности
Постављен сервер класификација.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Нема публикације

6.02. Обуке
Садржај активности
Укључивање што већег броја људи у разне врсте обука: додатно образовање
(постдипломски, сл), страни језици, статистичке обуке (методологије, нови стандарди,
нови алати у пракси у званичној статистици, ИТ студијска путовања, обука на дужи
период у другој институцији, специјалистичке обуке).
Резултат активности
Програм обуке за статистичка истраживања, програм образовања, програм за обуку
приправника, програм за ИТ, програм за специјалистичке обуке (ЕУ обука, менаџмент,
итд.), боље обучено особље.

6.03. ИТ подршка, стандарди и алати за статистичку
производњу
Садржај активности
•
•
•
•
•

Имплементација ИТ стратегије;
Дизајн, развој, сервисирање и одржавање ИТ апликација;
Увођење стандарда;
Праћење развоја софтвера и софтверских алата и њихова примејна;
Развој метабазе и повезивање са ИТ апликацијама.
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Користити алате и софтвере који развија Еуростат (СДМX (Статистицал Дата анд
Метадата Еxцханге), ДСДс (Дата Струцтуред Дефинитионс)) и специјално направљени
програми за пренос, као и пренос преко физичких носилаца података (ЦД-а, ДВД-а и
слично).
Резултат активности
Примјењена ИТ стратегија.
Развијени јединствени програми за унос, контролу и обраду за статистичка
истарживања, развијене базе података и повезане са мета подацима и пренесени подаци
на сигуран и ефикисан начин.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Узорак

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

-

Врста публикације:

-

6.05. Дефинисање мета података и развој метабазе
Садржај активности
Употреба стандарда за мета податке и метабазе (УМЛ, ДДС и сл.). Користити искуства
и рјешења других развијених земаља, и развити апликацију за креирање метабазе,
повезати је са процесима, примјењивати постепено на све податке и статистичка
истраживања.
Повезати са подацима из ИТ база и апликација.
Резултат активности
Отпочињање активности на успостави метабазе, дефинисању метаподатака и примјене
на сва статистичка истраживања
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Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Остало

6.06. - Информисаност и дисеминација
Садржај активности
Даљи развој најефикаснијих оруђа за комуникацију: веб сајт, саопштења, публикације,
базе података, прес-конференције, промоције. Истовремено објављивање података на
Интернету и у публикованом материјалу. Боље коришћење електронске дисеминације.
Постепено увођење календара публиковања за најважније статистичке индикаторе.
Развој дисеминационе базе података, која ће бити доступна и јавно на Интернету.
Успостава заједничког система преноса података по принципу једне улазне тачке (еДAМИС).
Одговорити захтјевима корисника података, те успоставити систав праћења
коришћења званичне статистике као и мониторинг квалитета услуга. Формирети
Информациони Центар и библиотеку. Наставити и побољшати размјену података са
административним
изворима
и
међународним
организацијама.
Увођење и одржавање модерне интранет странице за интерну комуникацију унутар
систава.
Резултат активности
Презентација Статистичког система БиХ за кориснике и медије путем публикованог
материјала и презентираног на веб страници, интранету (за интерно информисање),
креиране електронске публикације, креиран електронски архив. Публикације: тематски
билтени, методологије, класификације, саопштења, резултати анкета, информације по
упиту, информације путем Интернета и интранета. Публикације се издају на три
локална и енглеском језику и два писма: латиници и ћирилици.
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Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Мјесечно / квартално / годишње

Врста публикације:

Комбиновано
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6.09. Међународна сарадња
Садржај активности
Међународна сарадња у статистици је неопходна за успјешну транзицију ка модерном
статистичком систему који треба да омогући производњу свих неопходних података у
процесу придруживања и за придруживање. Производња међународно упоредиве
статистике у ери глобализације постаје императив за свако друштво.
За земље кандидате, што би БиХ требала постати у периоду имплементације овог
средњорочног програма, сагласност са ацqуис-ом у статистици је веома важан
средњорочни захтјев за придруживање који је постављен у Копенхагенским
критеријумима.
Циљ међународне сарадње је да помогне у овом процесу и имплементира се кроз
различите активности које можемо подијелити у неколико категорија.
1. Координација и учествовање на међународним састанцима и семинарима
У међународним оквирима Агенција има дужност да представља комплетан
статистички систем БиХ учешћем на различитим састанцима, конференцијама,
семинарима и сл. Такођер врши даље унапређење сарадње са статистичким уредима
земаља ЕУ и ЕУРОСТАТ-ом, земљама у окружењу и свим другим релевантним
међународним институцијама путем активног учешће на сљедећим састанцима:
– Активно учешће на састанцима директора регије Западни Балкан и Еуростата (ПГСЦ
– Полицy Гроуп он Статистицал Цооператион); Састанак водитеља међународне
сарадње Европских земаља (МГСЦ – Манагемент Гроуп он Статистицал Цооператион
); ДГИНС (редовни годишњи састанци директора статистичких институција); годишњи
састанци УН статистичке комисије у Њујорку које организује УНСД, Конференција
европских статистичара (ЦЕС) у организацији УНЕЦЕ-а
– Учешће на другим редовним састанцима и семинарима које организују УН, ЕФТА,
Свјетска банка, ММФ, УНИЦЕФ, ОЕЦД и друге организације.
– Активније учешће представника статистичких институција на радним састанцима и
групама које организује Еуростат (за различите статитичке области).
2. Координација техничке и друге помоћи
Имплементација међународних пројеката које финансирају различити донатори и који
се у мањем или већем обиму имплементирају у све три статистичке институције а
координациону улогу има међународно одјељење Агенције које обавља сљедеће
активности:
- Пријава за расписане програме помоћи (ИПА и сл.) и припрема потребне
документације; координација припрема унутар статистичког система; организација
обука и презентације.
- Активно учешће у планирању и координација у имплементацији регионалних
програма помоћи.
- Активно учешће у реализацији билатералних програма помоћи, координација
донаторских активности (билатерални састанци, организација информативних
састанака, достава материјала и сл.).
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3 Регионална сарадња
Овај сегмент се наглашава као важан у свим препорукама Еуростата.
У овом периоду за БиХ је сегмент регионалне сарадње посебно значајан јер омогућава
једноставну и брзу размјену искустава и коришћење најбољих пракси сусједних и
земаља окружења.
Ојачати везе са сусједним земљама и користити искуства у подручјима која су од
важности за БиХ (припреме за попис; искуства у анкетним истраживањима;
организација рада у институцијама, итд.).
Активности укључују сваки вид комуницирања, организацију студијских и других
посјета; припрему нацрта уговора; пружање информација о нашим искуствима.
4 Извјештавање према вањским партнерима (Еуростат, ММФ, УН, ИЛО, УНИЦЕФ;
ОЕЦД, итд.).
Координација активности, примање захтјева и слање извјештаја, упитника, достава
података, редовне процјене усклађености БиХ статистике са аqуис-ом (СМИС).
5 Европске интеграције
Активности везане за процес придруживања, реализацију приоритета из Европског
партнерства:
- Редовни контакти са ДЕИ-ем и учешће на свим састанцима везаним за ЕИ у радној
групи за статистику као носилац активности и другим радним групама као члан;
– Припрема извјештаја о напретку и реализацији приоритета;
– Кандидовање и припрема пројеката;
– Учешће на обукама и организација обука за запослене.
6 Помоћ у хармонизацији домаћих прописа са ЕУ и осталим међународним
стандардима (УН, ИМФ, итд.);
- Превођење различитих докумената, прописа, извјештаја са енглеског и на енглески
језик;
- Организација значајних скупова;
- Припрема различитих докумената на захтјев.
7 Хоризонтална сарадња статистичких институција с циљем реализације међународних
обавеза и пројеката.
Резултат активности
- Професионални развој статистичара;
- Активности донатора прилагодити властитим потребама и постављеној листи
приоритета;
- Што активнија улога Агенције у процесу планирања, припреме, вођења и реализацији
пројеката;
- Перманентна, благовремена и квалитетна информисаност и обука из области
статистике и других релевантних подручја;
- Јачање сарадње са свим релевантним партнерима укључујући и земље у регији;
- Кроз реалазацију пројеката постићи развој свих приоритетних статистика, изградњу
статистичких капацитета и што већу хармонизованост са ЕУ и међународним
стандардима.
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Имплементација међународних пројеката зависи од осигурања прорачунских
средстава, донаторских средстава, властитих капацитета уз поштовање и реализацију
властитих планских задатака.
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6. 10. Истраживачки и методолошки рад
Садржај активности
Осигурање математичко-статистичке подршке разним статистичким истраживањима у
циљу унапређења њихових методологија, метода анализе, коришћења статистичких
софтвера, као и квалитета и опсега добијених резултата. Индиректни циљ ових
активности је јачање повјерења у статистичке податке-резултате и ширење статистичке
културе.

6. 10.01.01. Методолошки развој активности и
софтверска подршка
Садржај активности
Математичко-статистичка подршка статистичким активностима у развоју и примјени
метода избора узорака, метода процјењивања и метода за постизање тачности у
анкетама на бази узорака, развоју аутоматских процедура едитовања и импутације
података, метода за постизање статистичке повјерљивости у резултате као и метода
анализе временских серија. Проширивање примјене расположивих статистичких
софтвера у статистичким истраживањима, успостава стандардизације софтверских
рјешења између Агенције и ентитетских завода у свим фазама статистичких
истраживања (софтвер за унос, обраду и анализу података, избор узорака, едитовање и
импутацију података, развој. Развијати систем управљања квалитетом у свим
сегментима статистичког система.
Резултат активности
Унапређена методологија статистичких истраживања кроз увођење метода на бази
узорка, примјену метода анализе и процјене те нових метода едитовања и импутације
података. Успостављена стандардизација у примјени статистичких софтвера.
Коментар
Имплементација нових методологија у разним областима статистике подразумијева
увођење метода на бази непотпуног обухвата што захтијева и примјену специфичних
метода обраде и анализе података као и нових софтверских пакета и развој властитих
апликација. Очекује се усаглашавање примјене истих између статистичких
институција.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ
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Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Остало

6. 11. Безбједност података и статистичка поузданост
Садржај активности
Статистичка повјерљивост је фундаментални принцип свих статистичких институција
која има за циљ да се задовоље све потребе давалаца података, са једне стране, и
корисника података, са друге стране. То се постиже на основу примјене регулатива и
принципа Еуростата као основе за хармонизацију пракси националних института за
статистику. Циљ је дефинисати и имплементирати мјере за осигурање информатичке
безбједности и заштите повјерљивих статистичких података као и координација
активности заштите података унутар Европског статистичког система с намјером
постизања опште прихваћених високих стандарда сигурности.
Резултат активности
Усаглашавање правних прописа у којима се уређује заштита података са другим
институцијама у БиХ, давање правне подршке у вези захтјева корисника за повјерљиве
податке. Припремљен правилник о заштити статистичких индивидуалних података.

6. 11.01.01. Безбједност и заштита података
Садржај активности
Унапређење метода заштите индивидуалних података између Агенције и ентитетских
завода за статистику као и статистичких институција и других партнера у пројектима у
циљу ефикасније размјене база података, координације у коришћењу
административних и статистичких података и постизања боље организације рада
статистичких институција те унапређење квалитета статистичких података. Разрада
критеријума за заштиту индивидуалних података, изучавање и примјена алата и метода
за развој дисеминацијске базе података, третирање молби за индивидуалним подацима.
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Резултат активности
Веће повјерење у статистичке податке од стране давалаца и корисника података.
Уведени принципи третмана индивидуалних података. Развијена дисеминацијска база
података која обухвата резултате различитих статистичких истраживања.
Коментар
Унапређење начина располагања подацима између статистичких институција као и
између њих и других корисника и давалаца података на принципима Закона о заштити
индивидуалних података и принципима добре праксе развијених земаља са циљем
ширења статистичке културе и јачања повјерења у статистичке податке.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Остало
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7. Административна подршка
Садржај активности
Обухвата Управљање ИТ инфраструктуре; Основна инфраструктура; Управљање
људским ресурсима; Управљање финансијским ресурсима; Ревизија; Општа
администрација.

7.01. Управљање ИТ инфраструктуре
Садржај активности
Циљ је обезбједити стабилну ИТ инфраструктуру: Рачунски центар, мрежу и
телекомуникације. Сервери, централна мрежа, страге и траке ће се користити. Систем
ће бити повезан са Рачунарским центрима у ентитетским статистичким заводима и
дистрикту Брчко. Мрежа и мрежни сервиси базирани на њима су у подручју интерне и
екстерне комуникације (Интернет, интранет, е-маил, аутентикације, фајл, принт
сервиси). Примјена ИТ концепта заштите, сигурности, повјерљивости и интегритета
података (аутоматизовани бацкуп). Радити према документу ИТ стратегија у
статистичким институцијама БиХ.
Резултат активности
Стабилна ИТ инфраструктура је предуслов за производњу статистичких података.
Добра заштита података.
Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

У току

Надлежни органи за производњу и
дисеминацију статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

Босна и Херцеговина / Ентитети /
Дистрикт Брчко

Периодика:

Остало

Врста публикације:

Остало
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7.02. Људски ресурси
Садржај активности
Благовремено и ефикасно планирање људских ресурса, планирање и осигурање
потребне обуке (екстерно и интерно) и примјена праксе управљања људским
ресурсима у Еуростату и земљама ЕУ;
Унапређивање људских ресурса:
• Ажурирање података о запосленима;
• Одржавање организационе шеме институције;
• Интеграција са другим релевантним системима;
• Анализа и израда описа послова, односно њихове структуре;
• Израда статистичких извештаја и анализа;
• Планирање људских потенцијала;
• Регрутовање и селекција;
• Анализа потреба за додатним обукама и школовањем;
• Израда планова обука и школовања;
• Оцењивање резултата рада и анализа резултата рада запослених (процјена учинка);
• Планирање каријере и награђивање.
Резултат активности
Утврђивање адекватне и функционалне организационе структуре и систем управљања.
Осигурава се да организација има праву количину и профил људи за постизање
планираних активности.

7.03. Управљање финансијским средствима
Садржај активности
Обухвата процесе који се односе на буџет Агенције за Статистику БиХ укључујући и
одјељење у дистрикту Брчко, и то: планирање, креирање и управљање буџетом. Циљ је
да се добију поуздани подаци о потрошњи средстава и повећању вриједности.
Главна употреба: финансијска контрола Агенције.
Резултат активности
План и реализација буџета, финансијски рачуни, контрола буџета.
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8.04. Општа правна подршка
Садржај активности
• Закон о статистици БиХ:
- Усаглашавање Закона о статистици БиХ са правним прописима ЕУ и са
међународним принципима, стандардима и најбољим праксама;
- Статистички програм Босне и Хрцеговина и Годишњи планови рада;
- Припрема нацрта, консултације и припрема приједлога статистичких програма и
плана рада;
- Измјене и допуне плана;
- Праћење реализације и извјештавање;
- Припрема и израда споразума о сарадњи;
- Припрема и израда споразума о сарадњи којима се уређују одређени односи у
спровођењу статистичких активности између Агенције за статистику и надлежних
институција у Босни и Херцеговине.
•

Вијеће за статистику:
- Припрема и организација сједница Вијећа за статистику БиХ и праћење
примјене препорука;
- Остала статистичка тијела у БиХ: Иницијативе и припреме приједлога за
формирање тијела, припреме материјала и организација састанака; Праћење
имплементације приједлога.

Почетак:

1/2009

Крај:

12/2012

Одговорна институција:

Агенција за статистику
БиХ

Обухват:

Потпуни обухват

Статус:

Није почето

Надлежни органи за производњу и дисеминацију
статистике:

БХАС / ФЗС / РЗСРС

Ниво дисеминације статистичких података:

-

Периодика:

Остало

Врста публикације:

-
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Статистички Програм БиХ за 2009-2012 израђен је у сагласности са:

- Вишегодишњом развојном стратегијом БиХ;
- Стратегијом интерграције БиХ у Европску унију (2006);
- Приоритетима Европског партнерства БиХ;
- Статистичким програмом Еуростата 2008 – 2012;
- Компендиумом статистичких захтјева, Еуростат, 2009;
- Препорукама УН ЕЦЕ/ЦЕС, ИМФ;
- Мастер планом и другим препорукама ЦAРДС Тwиннинг пројекта »Подршка
Статистици БиХ«.
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Анекс И

Основни принципи званичне статистике
Статистичка комисија код УН је, са намјером да се помогне и стимулише процес
развоја и хармонизације званичне статистике на државном и међународном нивоу и
утврди улога званичне статистике и пруже опште смјернице за функционисање
статистичких система, усвојила основне принципе званичне статистике. Статистичке
агенције имају обавезу да се придржавају ових принципа.

Извод из извјештаја Статистичке комисије с посебне сједнице одржане у Њујорку од
11-14 априла 1994. године. Службено обавјештење Савјета за економска и социјална
питања, 1994., Додатак 9.
Активности које је предузела Комисија.
59. Комисија је усвојила фундаменталне принципе званичне статистике у складу са
ЕЦЕ одлуком Ц(47), али са новом ревидираном преамбулом.

Принцип 1: Релевантност, непристрасност и једнака доступност
“Званична статистика је неопходан елемент информационог система сваког
демократског друштва; она даје влади, економији и јавности информације о стању на
економском, демографском и друштвеном подручју, те на подручју околиша. У ову
сврху, статистичке агенције морају прикупљати статистичке податке који
задовољавају тест употребљивости код корисника и ставити их на располагање
јавности, да би се испоштовало право грађана на јавну информацију.”
Принцип 2: Професиони стандарди и етика
“Да би се одржало повјерење у званичну статистику, статистичке агенције треба
да се строго држе професионалних обзира, укључујући научне принципе и
професионалну етику при доношењу одлука о методама и процедурама прикупљања,
обраде, похрањивању и презентацији статистичких података. ”

Принцип 3: Одговорност и транспарентност
“Да би се омогућило исправно тумачење података, статистичке агенције треба да
презентују статистичке информације у складу са научним стандардима што се тиче
извора, метода и процедура статистике.”
Принцип 4: Спречавање злоупотребе
“Статистичке агенције имају право да коментирају погрешна тумачења и
злоупотребу статистике.”
Принцип 5: Ефикасност
“Подаци за статистичке сврхе се могу извлачити из свих врста извора, били они
статистичке анкете или административне евиденције. Статистичке агенције врше
избор извора у односу на квалитет, правовременост, цијену и оптерећеност
испитаника.”
Принцип 6: Статистичка повјерљивост
“Индивидуални подаци које прикупљају статистичке агениције за статистичко
скупљање података, без обзира да ли се односе на физичка или правна лица, морају
бити строго повјерљиви и употребљавају се искључиво у статистичке сврхе.”
Принцип 7: Статистички закони
“Закони, регулативе/правила у оквиру којих статистички системи дјелују морају се
саопштавати јавности.”
Принцип 8: Координација
“Координација између статистичких агенција унутар држава је од пресудне
важности за постизање конзистентности и ефикасности у статистичком
систему.”
Принцип 9: Међународни стандарди
“Употребом међународних концепата, класификација и метода од стране
статистичких агенција у свакој земљи, промовише се конзистентност и ефикасност
статистичког система на свим званичним нивоима.”
Принцип 10: Међународна сарадња
“Билатерална и мултилатерална кооперација у статистици доприноси побољшавању
система званичне статистике у свим земљама.“
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Кодекс европске статистике
У складу са Законом о статистици БиХ Агенција има обавезу да пружа статистичке
услуге високог квалитета, а производ статистике уједно представља додану вриједност
Агенције и статистике БиХ.
О квалитету говори и Кодекс европске статистике и одређује минималну групу
стандарда за институционално уређење статистичких институција. Циљ Кодекса је да
јача повјерење корисника и даватеља података, повјерење у независне, интегрисане и
одговорне државне статистичке институције и Еуростат, као и да подстакне примјену
најбољих статистичких принципа, метода и пракси с циљем побољшања квалитета.
Кодекс је усвојен 2005. године на препоруку Европске комисије и одобрило га је
Вијеће министара за економска и финанцијска питања ЕУ (ЕЦОФИН).
Кодекс европске статистике дефинише 15 принципа у областима институционалног
окружења, статистичких процеса и статистичких резултата, а институције које су
укључене у производњу и дисеминацију званичних статистичких података требају се
придржавати Кодекса. Прихватање или поступање по Кодексу проширено је и на
остале произвођаче званичних статистичких података у земљама чланицама ЕУ.
Еуростат тражи од државних статистичких институција да доставе (а прије тога да
примјене) процјену о стању усклађености државног статистичког система с
принципима и индикаторима и да одреде мјере за побољшање у областима (као и
актере) у којима усклађеност није постигнута. Кодекс даје 77 индикатора који се
користе као референтне тачке праћења усклађености са принципима Кодекса.
Кодекс је намијењен за спровођење:
- владајућим тијелима (владама, министарствима, комисијама, вијећима) – како би
пружио смјернице уз помоћ којих ће њихове статистичке услуге бити стручно
организоване те ће бити у стању производити вјеродостојну европску статистику на
начин да самосталност, интегритет и одговорност буду зајамчени;
- статистичким тијелима и њиховом особљу – како би се осигурало полазиште за
статистичке принципе, вриједности и поступке, који ће помоћи при производњи и
дисеминацији хармонизоване европске статистике високог квалитета.
Кодекс је намијењен и за информисање:
- корисницима, како би показао да су европска и национална статистичка тијела
непристрасна те да су подаци које производе и дисеминирају поуздани и објективни;
- даватељима података, како би показао да је повјерљивост података коју дају
заштићена, те да неће бити изложени претјераним потраживањима.
Владајућа тијела и статистичка тијела унутар Европске заједнице обавезују се на
придржавање принципа одређених овим правилником, те на периодични надзор њихове
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примјене уз помоћ индикатора добре праксе за сваки од 15 споменутих принципа, која
ће се користити као одреднице.

Институционални оквир
Институционални и организациони фактори знатно утичу на ефикасност и
вјеродостојност статистичког тијела које производи и дисеминира податке европске
статистике. Релевантна питања односе се на стручну независност, пуномоћ за
прикупљање података, примјереност средстава, преданост квалитету, статистичку
повјерљивост, неутралност и објективност.
Принцип 1: Стручна независност – Стручна независност статистичких тијела од
осталих политичких, регулаторних и управних одјељења и тијела, те субјекта из
приватног сектора, гарантује вјеродостојност европске статистике.
Индикатори:
- Независност статистичког тијела од политичких тијела и осталих вањских
утицаја, при производњи и дисеминацији службене статистике, утврђена је законом.
- Шеф статистичког тијела има довољно висок хијерархијски статус помоћу којег
осигурава приступ политичким тијелима и управним јавним тијелима на вишем нивоу.
Он/она мора имати највиши степен стручне способности.
- Шеф статистичког тијела и, по потреби, шефови њихових статистичких
подтијела имају искључиву одговорност при избору статистичких метода,
стандарда и поступака, те избору садржаја и временског слиједа статистичких
саопштења.
- Објављују се статистички програми рада и периодични извјештаји којима се прати
напредак.
- Статистичка саопштења јасно се разликују и објављују независно о политичким
извјештајима.
- Статистичко тијело, по потреби, јавно се изјашњава о статистичким питањима,
укључујући критику и злоупорабу службене статистике.
Принцип 2: Пуномоћ за прикупљање података – Статистичка тијела морају
имати правоваљану пуномоћ за прикупљање података за потребе европске
статистике. Управне јединице, предузећа и домаћинстава, те јавност у цјелини
могу се приморати да, на законској основи а на захтјев статистичких тијела,
допусте приступ или прослиједе податке за потребе европске статистике.
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Индикатори:
- Пуномоћ за прикупљање информација потребних при производњи и дисеминацији
службене статистике уређује се законом.
- Статистичком тијелу допуштена је употреба административних евиденција у
статистичке сврхе, у складу са националним законодавством.
- На основу правног акта, статистичко тијело може изнудити одзив потребан за
потребе статистичких истраживања.
Принцип 3: Примјереност средстава – Средства којима располажу статистичка
тијела морају бити достатна за испуњавање европских захтјева.
Индикатори:
- Људска, новчана и електронска средства, достатна у количини и квалитету,
расположива су за задовољавање текућих потреба европске статистике.
- Ообим, појединости и трошкови европске статистике примјерени су потребама.
- Користе се поступци за процјену и оправдање захтјева за новим европским
националним статистикама упркос трошковима које оне са собом носе.
- Поступцима се процјењује трајна потреба за свим европским националним
статистикама, како би се утврдило могу ли се трошкови за коју од њих обуставити
или смањити у сврху олакшавања буџета.
Принцип 4: Преданост квалитета – Све чланице ЕСС-а (Европскога статистичког
система) обавезују се на рад и сарадњу у складу са начелима утврђеним у
Декларацији о квалитету европског статистичког система.
Индикатори:
- Редовно се врши надзор квалитета производа како би био у складу са саставним
дијеловима ЕСС.
- Спроводе се поступци којима се врши надзор процеса прикупљања, обраде и
дисеминације статистичких података.
- Спроводе се поступци који се баве питањем квалитета, укључујући компромисе
везане за квалитет и који управљају процесом планирања за постојећа и предстојећа
истраживања.
- Квалитативне смјернице забиљежене су, а особље квалификовано. Те смјернице су
одређене у писаном облику и објављене.
- Учестало се врши исцрпан преглед основне статистичке продукције уз помоћ
вањских стручњака уколико је потребно.
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Принцип 5: Статистичка повјерљивост – Тајност даваоца података
(домаћинстава, предузећа, управних јединица, те других извјештајних јединица),
повјерљивост информација, те употреба истих искључиво у статистичке сврхе
морају бити у потпуности загарантоване.
Индикатори:
- Статистичка повјерљивост загарантована је законом.
- Статистички руководитељски кадар потписује при именовању правне документе
обавезе осигурања повјерљивости и тајности.
- Прописане су казне за сваку свјесну повреду статистичке повјерљивости.
- Прописане су упуте и смјернице уз помоћ којих ће се спроводити заштита
статистичке повјерљивости при процесима продукције и дисеминације. Споменуте
смјернице одређене су у писаном облику и објављене.
- Спроведене су физичке и технолошке одредбе за заштиту сигурности и интегритет
статистичких база података.
- На вањске кориснике који имају приступ статистичким микроподацима у
истраживачке сврхе примјењују се стриктни протоколи.
Принцип 6: Неутралност и објективност – Статистичка тијела морају
производити и дисеминирати европску статистику поштујући научну
независност, на објективан, професионалан и транспарентан начин, тако да се са
свим корисницима поступа непристрасно.
Индикатори:
- Статистике се састављају на објективној основи заснованој на статистичким
питањима.
- Избор извора и статистичких поступака одређен је узимајући у обзир статистичка
питања.
- Грешке у објављеној статистици исправљају се и објављују у најкраћем могућем
року.
- Подаци о методама и поступцима које користе статистичка тијела доступни су
јавности.
- Термини и учесталост статистичких саопштења унапријед се објављују.
- Сви корисници истовремено добијају увид у статистичка саопштења, а сваки случај
ранијег увида у податке од стране вањског корисника риједак је, контролисан и
објављен. У случају пријевременог давања информација, преурањена саопштења
коригују се са циљем осигурања неутралности.
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- Статистичка саопштења и извјештаји са конференција за новинаре су објективни и
непристрасни.
Статистички процеси
Процеси статистичких тијела при организовању, сакупљању, процесовању и
дисеминацији морају у потпуности слиједити европске и остале интернационалне
стандарде, одреднице и добру праксу. Углед заснован на добром управљању и
ефикасности повећава статистичку вјеродостојност. Релевантни фактори су: добра
методологија, одговарајући статистички поступци, умјерена оптерећеност даваоца
података и економичност.
Принцип 7: Добра методологија – Добра методологија мора подупирати квалитет
статистике. За то су нужни одговарајући алати, поступци и стручна знања.
Индикатори:
- Цјелокупан методолошки оквир статистичког тијела слиједи европске и остале
интернационалне стандарде, одреднице и добру праксу.
- Користе се поступци за осигуравање досљедне примјене стандардних појмова,
дефиниција и класификација унутар статистичког тијела.
- Пословни регистар и оквир за демографска истраживања редовно се оцјењују и по
потреби прилагођавају у сврху постизања високог нивоа квалитета.
- Постигнут је висок степен усклађености државне класификације и система
секторизације са одговарајућим европским системима.
- Запошљава се кадар са дипломом из одговарајућих академских дисциплина.
- Запосленици похађају релевантне међународне семинаре и друже се са колегама
статистичарима, како би учили од најбољих и унаприједили властито стручно знање.
- У сврху побољшања методологије организује се, када је могуће, сарадња са научном
заједницом, вањским прегледима оцјењује се квалитет и ефикасност примијењених
метода те промовише употреба бољих алата.
Принцип 8: Одговарајући статистички поступци – Одговарајући статистички
поступци, спроведени од прикупљања података до валидације података, морају
подупријети статистику квалитета.
Индикатори:
- Када се европска статистика заснива на административним подацима, дефиниције
и појмови коришћени у административне сврхе морају бити слични онима потребнима
за статистичке сврхе.
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- У случају статистичких истраживања, упитници се континуирано тестирају прије
прикупљања података.
- Намјера истраживања, избор узорка и тежина узорка добро су утемељени, те се по
потреби и редовно преиспитују, ревидирају или ажурирају.
- Ревизије се врше у складу са стандардним, добро утемељеним и транспарентним
поступцима.
Принцип 9: Умјерено оптерећивање даваоца података – Захтјеви при
извјештавању требају бити пропорционални потребама корисника података, те
не смију бити претјерани за даваоце података. Статистичко тијело прати
извјештајну обавезу и поставља циљеве за смањивање те оптерећености у
догледно вријеме.
Индикатори:
- Опсег и сложеност захтјева европске статистике одређени су тако да се осигура
оно што је нужно потребно.
- Извјештајна обавеза равномјерно је и широко распоређена међу становништвом које
је подвргнуто истраживању уз помоћ методе узорка.
- Информације које се траже од пословних субјеката прикупљају се, колико год је то
могуће, из њихових пословних књига, па се у тим случајевима информације шаљу
електронским путем.
- Уколико точне појединости тренутно нису доступне, узимају се најтачније процјене
и приближне вриједности.
- Када је могуће, користе се административни извори да би се избјегли вишебројни
захтјеви за посредовањем информација.
- Да би се избјегло понављање анкета увело се дијељење података међу
статистичким тијелима.
Принцип 10: Економичност – Средствима се мора ефикасно располагати.
Индикатори:
- Унутарњим и независним вањским мјерама надзире се начин на који статистички
орган управља средствима.
- Рутински административни поступци (прикупљање
валидација) у највећој су мјери аутоматизовани.

података,

кодирање,

- За прикупљање, процесуирање и дисеминирање података оптимизован је
продуктиван потенцијал информационе и комуникационе технологије.
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- Уложен је труд да се унаприједи статистички потенцијал административних
евиденција и избјегну скупа истраживања.
Статистичка продукција
Расположиви статистички подаци морају задовољавати потребе корисника.
Статистика задовољава европске стандарде квалитета и служи потребама
европских институција, влада, истраживачких институција, предузећа и шире
јавности. Битна су питања у којој су мјери статистички подаци примјењиви, точни,
поуздани, правовремени, усклађени, упоредиви с регијама и државама те лако
доступни корисницима.

Принцип 11: Релевантност – европска статистика мора задовољити потребе
корисника.
Индикатори:
- Користе се поступци којима се добијају повратне информације од корисника, прати
релевантност и употребљивост постојеће статистике при задовољавању потреба
корисника, те најављују нове потребе и приоритети.
- Задовољене су приоритетне потребе и исказују се у програму рада.
- Периодично се спроводе анкете о задовољству корисника.
Принцип 12: Тачност и поузданост – Европска статистика мора тачно и поуздано
одражавати стварност.
Индикатори:
- Изворни подаци, посредовани резултати и статистичка продукција оцјењују се и
потврђују.
- Грешке при узорковању и све друге грешке мјере се и континуирано документују у
складу са компонентама квалитета ЕСС-а.
- Студије и анализе спроводе се рутински и интерно употребљавају за информисање о
статистичким процесима.
Принцип 13: Благовременост и тачност – Европска статистика мора се
правовремено и тачно дисеминирати.
Индикатори:
- Благовременост задовољава највише европске и интернационалне стандарде за
дисеминацију.
- Утврђено је стандардно вријеме за објаву европске статистике.
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- Периодичност европске статистике поштује потребе корисника кад год је то
могуће.
- Свако одступање од распореда времена објављивања унапријед се објављује,
објашњава, те се одређује нови датум објављивања.
- Привремени резултати прихватљивог укупног квалитета дисеминирају се по
потреби.
Принцип 14: Усклађеност и упоредивост – Европска статистика мора бити
усклађена изнутра, временски усклађена и упоредива међу регијама и државама;
сродни подаци из различитих извора морају се моћи комбиновати и заједно
употребљавати.
Индикатори:
- Статистика је изнутра усклађена и досљедна (нпр. проматрајући аритметичке и
рачуноводствене истовјетности).
- Статистика је усклађена или ускладива у прихватљивом временском раздобљу.
- Статистика се прикупља на основи скупних стандарда који се односе на опсег,
дефиниције, цјелине и класификације у различитим истраживањима и изворима.
- Подаци из различитих истраживања и извора упоређују се и усклађују.
- Међудржавна упоредивост података постиже се кроз периодичну измјену података
унутар Европскога статистичког система и остале статистичке системе;
методолошке студије спроводе се у уској сарадњи држава чланица и Еуростата.
Принцип 15: Доступност и јасноћа - Европска статистика мора бити
представљена на јасан и разумљив начин, дисеминирана на прикладан и примјерен
начин, доступна и расположива на непристрасној основи заједно с метаподацима
и смјерницама.
Индикатори:
- Статистика је представљена у облику који омогућава исправно тумачење и значајно
упоређивање.
- За дисеминацијске услуге користе се модерне информационо-комуникационе
технологије и, кад је то потребно, објављивање у традиционалном штампаном
облику.
- Када је то могуће, осигуравају се анализе по наруџби и објављују се.
- Приступ микроподацима допушта се у истраживачке сврхе и уређује се строгим
протоколима.
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- Метаподаци
метаподатака.

се

документују

у

складу

са

стандардизованим

системима

- Корисници се обавјештавају о методологији статистичких процеса и квалитету
статистичке продукције с обзиром на мјерила квалитета ЕСС-а.
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Основни критерији које је потребно
испуњавати за статус овлашћеног
произвођача статистике на нивоу БиХ и
ентитета
1. Институција мора дисеминирати статистичке податке који имају значај за
јавност
Подаци у интересу јавности су репрезентативни резултати и потребни стално
или за неки дужи период, а не само једнократно.

2. Институција мора додијелити задатке који се односе на званичну
статистику одређеној (посебној) организационој јединици (служби или
одјељењу »статистика », која је видљива на организационој шеми одговарајуће
институције).
3. Таква организациона јединица не смије да обавља административне
послове или послове супервизије.
Послови који су у супротности са званичном статистиком не могу се
додјељивати истој (статистичкој) јединици ако се односе на лица или предузећа.
Анализе и прогнозе су послови компатибилни с пословима званичне статистике,
али нису дио званичне статистике.

4. Основни принципи званичне статистике морају се примијенити у овим
организационим јединицама.
5. Транспарентност
Статистички произвођачи морају бити потпуно транспарентни за све кориснике
у погледу својих метода (метаподаци доступни јавности).
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