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Индикатори одрживог развоја



• Стратегија одрживог развоја Европске уније има за циљ 
континуирано побољшање квалитета живота за све како
садашње, тако и будуће генерације. 

• Одрживи развој је глобално питање и због тога је потребно  
спроводити га путем међународне сарадње. Такође, потрeбно
га је спроводити не само путем политике већ и од стране 
друштва у целини. 

• За мерење и извештавање о напретку користе се Индикатори 
одрживог развоја (Sustainable Development Indicators ‒ SDI).

• Све чланице ЕУ мере исте индикаторе и извештавају Евростат.
• Србија у свом напретку ка ЕУ жели да оствари квалитет и 

поузданост националних SDI. 

Све ово захтева корените промене у размишљању, економским и 
социјалним структурама, као и у обрасцима потрошње и производње.

Стратегија одрживог развоја Европске уније 
(The Sustainable Development Strategy ‒ SDS)
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Стратегија одрживог развоја Европске уније

• Стратегија представља сет општих циљева за десет кључних изазова:

Социоекономски развој

Одржива потрошња и производња

Социјална инклузија

Демографске промене

Здравство

Климатске промене и енергије

Одрживи транспорт

Природни ресурси

Глобално партнерство

Добро управљање
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Међународни и домаћи контекст

• Паралелно са имплементацијом Стратегије одрживог 
развоја, у свету се почело и са имплементацијом Циљева 
одрживог развоја Уједињених нација (SDGs).

• Иако суштински имају сличне циљеве, не треба их 
мешати.

• Национална стратегија одрживог развоја (НСОР) још увек 
није развијена, али се почело са њеном припремом.

• Ова НСОР би требало да обухвати циљеве и индикаторе 
и УН-а и ЕУ-а.

• За обе политике важано је да имају поуздане SDI ради 
извештавања, мерења напретка и усмеравања 
националних политика и буџетских средстава.
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Улога Републичког завода за статистику (РЗС)

• Као део Европског статистичког система, РЗС има 
улогу координатора у производњи индикатора 
одрживог развоја ЕУ.

• Осим координативне улоге, РЗС је задужен и за 
производњу великог броја индикатора.

• Осим РЗС-а, за производњу индикатора одговорне 
су и друге институције које су део статистичког 
система Србије (Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Народна банка Србије, 
Агенција за заштиту животне средине итд.)
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Шта морамо да урадимо?
Сет индикатора одрживог развоја

• 10 димензија

• 135 индикатора

• Један део није применљив 
за Републику Србију као 
земљу кандидата

• Око 50% индикатора 
директно производи РЗС,  а 
осталих 50% друге 
институције

• Нова димензија сарадње -
координација и 
кооперација и квалитет 

Водећи 
индикатори

Оперативни 
индикатори

Објашњавајући  
индикатори

Контекстуални индикатори
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Активности у оквиру Пројекта

• Инвентар индикатора, интерно и екстерно
• Анализа јаза између тренутног и жељеног стања
• Препоруке о томе који ће индикатори бити 

развијени или унапређени и која ће пилот-
истраживања бити спроведена у оквиру 
Пројекта

• Израда договорених индикатора
• Извештаји о квалитету и метаподаци за 

појединачне индикаторе
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Активности у оквиру Пројекта

• Водич за кориснике индикатора
• Веб-портал са статистичким подацима и 

информацијама о индикаторима
• Публикација са резултатима Пројекта
• Студијске посете и радионице за запослене 

РЗС-а и чланове шире радне групе
• Обуке у вези са припремањем Извештаја о 

квалитету и коришћењу СДИ у извештавању, 
координацији јавних политка и ефикасном 
коришћењу ограничених буџетских средстава 

8



Институционална сарадња и координација 
Шира радна група

• Чине је представници РЗС-а и других институција 
задужених за производњу индикатора.

• Препознате институције треба да именују 
представника (или више њих) који ће бити задужен 
за израду индикатора. 

• Чланови шире групе су у обавези да присуствују 
радионицама и активно учествују у изради 
индикатора.

Прва радионица биће одржана у Зрењанину 
19‒20. септембра 2016.

9



Хвала на пажњи!

Тијана Чомић

tijana.comic@stat.gov.rs

Тел.: 011/24-03-601

Руководилац Групe за индикаторе одрживог развоја и СИЛК

Сектор за развој и информисање

Републички завод за статистику

mailto:Tijana.comic@stat.gov.rs

