Саопштење за јавност
Република Србија
Републички завод за статистику

Београд, Милана Ракића 5
телефон +381 11 2412-922
www.stat.gov.rs
stat@stat.gov.rs

17.12.2014.

Жене и мушкарци у Републици Србији, 2014.

Републички завод за статистику (Завод) прикупља и објављује обиље података по полу.
Публикација Жене и мушкарци у Републици Србији је специфична по томе што се на једном
месту објављују подаци по полу из различитих области статистикe, као и из различитих извора.
Завод од 2005. године, сваке треће године, објављује посебну публикацију под именом Жене и
мушкарци у Републици Србији. Прва публикација је садржала само податке из Завода. У
публикацијама из 2008, 2011, као и у овој из 2014, укључени су подаци по полу и из осталих
извора, као што су Национална служба за запошљавање, Министарство унутрашњих послова,
Републички завод за социјалну заштиту итд.
Захваљујући Попису становништва, домаћинстава и станова из 2011. године, до сада је
објављено преко 30 књига пописа; у две трећине књига налазе се подаци по полу, и то на
различитим територијалним нивоима. Попис пољопривреде, који је, после 50 година, 2012.
године спроведен у Републици Србији, такође је обезбедио податке по полу.
Спровођењем и других редовних истраживања, попут Анкете о радној снази, Анкете о приходима
и условима живота, Истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија,
Истраживања о коришћењу времена итд., Завод настоји да иде у корак са захтевима Евростата,
Уједињених нација и др., као и потребама домаћих корисника.
У публикацији су представљени и подаци из Истраживања вишеструких показатеља (Multiple
Indicator Cluster Survey – MICS), које је спроведено у сарадњи са Уницефом, као и из
Истраживања здравља становништва Србије, чије је резултате објавио Институт за јавно
здравље Србије.
Публикација Жене и мушкарци у Републици Србији садржи податке из следећих области:
1. Становништво
2. Здравство
3. Образовање
4. Социјална заштита
5. Правосуђе
6. Запосленост
7. Зараде и пензије
8. Коришћење времена
9. Доношење одлука
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Редовно системско обезбеђивање статистичких података и показатеља и њихово унапређење
предуслов су за анализу стања, усвајање одговарајућих мера и праћење њиховог спровођења.
Статистички подаци треба да буду усаглашени и стандардизовани ради успешнијег коришћења и
доношења важних одлука на многим нивоима. Статистика полова је само једна од области која
се прикључује овим захтевима и задацима.
Званична статистика овом публикацијом излази у сусрет потребама корисника и наставља
изградњу одрживог институционалног програма родне статистике.
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