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У периоду од 5.октобра до 30. децембра 2019. године Републички завод за статистику ће у сарадњи 
са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести, 
национално Истраживање  здравља становништва Србије 2019.год. 

Анкетирање на терену вршиће анкетари, тј. тим од два члана при чему је један члан медицинске 
струке. 

Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре и мeдицинске раднике/анкетаре за 
Истраживање здравља становништва Србије 2019. биће објављен 02.09.2019. године на сајту 
Републичког завода за статистику. 

Пријављивање за анкетара и анкетара/медицинског радника врши се искључиво преко сајта 

Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  у периоду  02 – 08 септембра 2019. год, где се 
могу видети и све информације везане за ову анкету. 
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У периоду од 5. октобра до 30. децембра 2019. године Републички завод за статистику ће у сарадњи 
са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести 
национално Истраживање  здравља становништва Србије 2019.год. 

Истраживањем ће бити обухваћено око 6 000 случајно изабраних домаћинстава у Србији. Предмет 
истраживања биће одрасло становништво старости петнаест година и више, као и деца и омладина 
узраста од пет до четрнаест година. 

Главни циљ истраживања здравља је да се, на основу репрезентативног узорка становништва, добије 
опис здравственог стања популације како на нивоу Републике тако и на нивоу четири статистичка 
региона (Војводина, Београд, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија). 

 
У основи истраживања је потреба да се добију информације о томе како људи доживљавају своје 
здравље, до које мере користе здравствену заштиту и како се брину о свом здрављу прихватајући 
одређене стилове живота или ослањајући се на превентивне и друге здравствене услуге. 

Добијени подаци послужиће за планирање здравствене заштите, за процену распрострањености 
различитих болести, разлога за њихово настајање, као и за начине њиховог лечења и контроле, 
односно за унапређење јавног здравља у Србији. 
 

У Истраживању здравља становништва Србије користиће се два начина прикупљања података: 

 интервју „лицем у лице” – прикупљање одговора на питања у току комуникације између анкетара 
и испитаника и 

 самопопуњавање упитника од стране испитаника без учешћа анкетара. 

Током спровођења истраживања обавиће се и основна антрополошка мерења (висина, телесна маса) 
и мерење крвног притиска анкетираних лица. 

Анкетирана лица добиће информације о резултатима мерења (крвни притисак, висина, тежина), као и 
могућност да разговарају са здравственим радницима. Мерења која ће бити обављена су потпуно 
бесплатна, а обавиће их здравствени радник – члан истраживачког тима. 
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