Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите
Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS)
Републички завод за статистику Републике Српске
1. Контакт
2. Ажурирање метаподатака
3. Презентација статистике
4. Јединица мјере
5. Референтни период
6. Институционални мандат (овлашћење)
7. Повјерљивост
8. Политика објављивања података
9. Учесталост дисеминације
10. Доступност и разумљивост
11. Управљање квалитетом
12. Релевантност
13. Тачност и поузданост
14. Правовременост и тачност објављивања
15. Усклађеност и упоредивост
16. Трошкови и оптерећеност
17. Ревизија података
18. Статистичка обрада
19. Коментар

1. Контакт
1.1. Надлежна институција

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1.2. Надлежна организациона
јединица

Сектор демографских и социјалних статистика - Одјељење статистике
рада и социјалних статистика

1.3. Контакт особа

Вања Вилипић

1.4. Функција контакт особе

Виши стручни сарадник за статистику социјалне заштите, здравства и
статистику полова

1.5. Поштанска адреса
контакта

Вељка Млађеновића 12 д, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и
Херцегoвина

1.6. E-mail адреса контакта

vanja.vilipic@rzs.rs.ba

1.7. Број телефона

+387 51 332 733

1.8. Број факса

+387 51 332 750

2. Ажурирање метаподатака
2.1. Датум посљедње потврде
валидности метаподатака

25.01.2019.

2.2. Датум посљедње објаве
метаподатака

14.03.2019.

2.3. Датум посљедњег
ажурирања метаподатака

25.01.2019.

3. Презентација статистике
3.1. Опис података
Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите (ESSPROS) има за циљ финансијски приказ
примитака и издатака у области социјалне заштите. Кроз ово истраживање пратимо колико се у РС издваја
за социјалне накнаде, колико се пружа за социјалне категорије, колико за пензије, здравство...Издаци су
приказани кроз осам функција, које су дефинисане као групе потреба корисника.
3.2. Систем класификација
За ово истраживање користи се приручник Европске уније, у којем су дефинисана методолошка
објашњења. Упитник, упутство и методологија заснована је на европском моделу и преузета као таква.
Посљедње методолошко упутство и водич је приручник Европске уније, 2016. године.
3.3. Обухваћени сектор
Обухват истраживања је потпун. Сви расположиви социјални програми у Републици Српској обухваћени су
овим истраживањем кроз осам функција.
3.4. Статистички концепти и дефиниције
Социјална заштита обухвата све интервенције јавних тијела ради олакшавања финансијског оптерећења
домаћинстава и појединаца од дефинисаног низа ризика и потреба, под условом да не постоји истовремена
узајамна ни индивидуална противуслуга. Ризици или потребе у ЕSSPROS – овој методологији исказане су
као функције програма социјалне заштите и приказане су на сљедећи начин: Болест/здравствена заштита
– ризик болести обухвата одржавање прихода и новчану помоћ у вези с физичком или душевном болешћу
искључујући инвалидитет, док потреба здравствене заштите обухвата одржавање, враћање и побољшање
здравља заштићених особа без обзира на узрок поремећаја; Инвалидитет – обухвата новчане или
неновчане подршке, осим здравствене његе, у вези са немогућношћу физички или ментално
хендикепираних особа да се баве економским или друштвеним активностима; Старост – обухвата
одржавање прихода те новчану или неновчану подршку, осим здрваствене његе, а у вези са старошћу;
Преживјели издржавани чланови – обухвата одржавање прихода те новчану или неновчану подршку у вези
са смрћу члана породице; Породица/дјеца – обухвата новчану или неновчану подршку, осим здравствене
његе, а у вези са трошковима трудноће, порода, усвојења, одгоја дјеце те његе за остале чланове
породице; Незапосленост – подразумијева одржавање прихода те новчану или неновчану подршку у вези
са незапосленошћу; Становање – обухвата помоћ у подмирењу трошкова становања; Социјална
искљученост која није другдје класификована – обухвата новчану или неновчану подршку, осим
здравствене његе, која је специфично намијењена сузбијању социјалне искључености када она није
покривена осталим функцијама.
3.5. Статистичка јединица
Јединица посматрања је социјални програм социјалне заштите. Извјештајне јединице су буџетске
институције у Републици Српској које имају примитке и издатке за социјалне накнаде, а према траженој
методологији. То су: Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, Министарство рада и
борачко инвалидске заштите Републике Српске, Фонд дјечијег осигурања Републике Српске, Завод за
запошљавање Републике Српске, Фонд за пензијско инвалидско осигурање Републике Српске, Фонд
здравственог осигурања Републике Српске и 64 јединице локалних самоуправа у Републици Српској.
3.6. Статистичка популација
Сви корисници неког од облика програма социјалне заштите према ЕSSPROS-у. Ту се мисли на:
пензионере, кориснике здравствене заштите (запослене и незапослене), незапослена лица, дјецу и стара
лица у стању социјалне потребе, борце отаџбинског рата, као и остала лица у стању социјалне потребе.
3.7. Референтно географско подручје
Република Српска
3.8. Временска покривеност
Од 2013. године

3.9. Базни период
Претходна година
4. Јединица мјере
Милион
5. Референтни период
Година
6. Институционални мандат (овлашћење)
6.1. Правни акти и други споразуми
Закон о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03), Статистички
програм Републике Српске за период 2013-2017. година, важећи годишњи План рада Републичког завода
за статистику.
6.2. Размјена података

7. Повјерљивост
7.1. Политика повјерљивости
Повјерљивост података и заштита личних података регулисане су Законом о статистици Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и Правилником о заштити повјерљивих података
Републичког завода за статистику. Повјерљивост статистичких података осигурава се и Законом о заштити
личних података („Службени гласник БиХ“ бр.49/06).“
7.2. Повјерљивост - поступање с подацима
Сви прикупљени подаци третирају се као повјерљиви и користе се искључиво у статистичке сврхе.
Документ Републичког завода за статистику „Правилник о заштити повјерљивих података“ наводи начела
поступања са повјерљивим подацима, процедуре за осигурање повјерљивости за вријеме прикупљања,
обраде и дисеминације података као и процедуре за приступање микроподацима.
8. Политика објављивања података
8.1. Календар објављивања
Подаци о интегрисаној статистици социјалне заштите публикују се у складу са унапријед утврђеним
календаром публиковања, једном годишње, у текућој, а за претходну годину, као претходно саопштење и
у наредној, као коначно саопштење за исту годину.
8.2. Приступ календару објављивања

http://www.rzs.rs.ba/publications/1/
8.3. Приступ корисника
Сви корисници имају право приступа подацима и информацијама у исто вријеме и на исти начин.

9. Учесталост дисеминације
Два пута годишње. У другој половини године објављују се претходни подаци, а у првој половини коначни
за исту годину.
10. Доступност и разумљивост
10.1. Саопштења
Коначно годишње саопштење „Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS)"
http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/saopstenja/socijalna_zastita/integrisani_sistem_socijalne_zastite/2017/Integ
risani_Sistem_Socijalne_Zastite_2017.pdf
10.2. Публикације
• Годишње статистичко саопштење – коначни резултати;
• Годишње статистичко саопштење – претходни резултати;
10.3. Онлајн база података
Није доступна.
10.4. Приступ микроподацима
Микроподаци нису доступни.
10.5. Остало
Подаци се дисеминирају и путем конференције за медије, посебног саопштења за медије као и путем
одговора на писане захтјеве корисника према њиховој спецификацији.
10.6. Методолошка документација
Нема расположивих методолошких докумената за ово истраживање.
10.7. Документација о квалитету
Нема доступних докумената за ово истраживање.
11. Управљање квалитетом
11.1. Осигурање квалитета
За обезбјеђење квалитета статистичких података и очување повјерења јавности у податке Закон о
статистици Републике Српске (члан 17, став 1), у организацији и производњи статистике у Републици
Српској прописује примјену приниципа непристраности, поузданости, транспарентности, правовремености,
професионалне независности и статистичке повјерљивости. Републички завод за статистику Републике
Српске слиједи препоруке о организацији и управљању квалитетом дате у Кодексу праксе европске
статистике (CoP).
11.2. Оцјена квалитета
Завршна фаза статистичке активности је укупна евалуација за коју се користе информације из свих
процеса, од дизајнирања инструмената истраживања и прикупљања података до објављивања података и
повратних информација од корисника. Ове информације користе се за израду извјештаја о квалитету који
садржи опис свих процеса статистичке активности и наводи предности и недостатке везане за квалитет као
и индикаторе квалитета.
12. Релевантност
12.1. Потребе корисника

Најважнији корисници података о малољетним учиниоцима кривичних дјела су:
- Владине и друге јавне институције (министарства и фондови)
- Наука, истраживање и образовање (факултети и истраживачки центри, удружења грађана)
- Општа јавност (физичка лица)
- Медији (електронски, аудио, видео и штампани медији)
- Страни корисници (EUROSTAT, UNICEF).
12.2. Задовољство корисника
Републички завод за статистику је 2017. године провео Анкету о задовољству корисника и резултати су
доступни на званичној интернет страници Завода. Не обавља се посебно мјерење задовољства корисника
интегрисаном статистиком социјалне заштите.
12.3. Комплетност података
Овај показатељ се не рачуна.
13. Тачност и поузданост
13.1. Укупна тачност
Тачност података провјерава се примјеном прописане методологије, логичком и рачунском контролом, као
и упоређивањем података из прошлог периода и додатним анализама.
13.2. Узорачка грешка
Истраживање се базира на пуном обухвату, односно нема узорковања.
13.3. Неузорачка грешка
Истраживање се базира на пуном обухвату, односно нема узорковања.
14. Правовременост и тачност објављивања
14.1. Правовременост
T+268 дана за претходне податке.
T+390 дана за коначне податке.
14.2. Тачност објављивања
100%

15. Усклађеност и упоредивост
15.1. Географска упоредивост
ESSPROS истраживање упркос одређеним разликама у законској регулативи између земаља, узима се као
међународно упоредиво, јер је упитник и методологија прописана од стране Еуростата, тако да нема
великих одступања у поређењу. Разлике између земаља су у томе што се систем социјалне заштите
разликује, односно не дају све земље исте социјалне накнаде нити у истом обиму. Накнаде се дијеле
зависно од потреба становништва. На основу тога се креира социјална политика и законски поткрепљује,
ко и под којим условима има право на неку накнаду. Такође, у погледу пензијског и здравственог осигурања,
закони се разликују од земље до земље, па тако и издаци и примици за ову врсту накнада.
15.2. Временска упоредивост
Годишњи подаци за ESSPROS доступни су од 2013. до 2017. године. Није било прекидања у објави и
подаци су упоредиви.
15.3. Усклађеност између домена

Истраживање је у одређеној мјери могуће упоређивати са националним рачунима и једним дијелом са
статистиком социјалне заштите.
15.4. Интерна усклађеност

16. Трошкови и оптерећеност
Нису расположиви подаци о трошковима, нити о оптерећењу и трошковима извјештајних јединица.

17. Ревизија података
17.1. Политика ревизије података
Није планирана и није спроведена ревизија.
17.2. Пракса ревизије података
Није планирана и није спроведена ревизија.
18. Статистичка обрада
18.1. Извор података
Истраживање је засновано на административним изворима.
18.2. Учесталост прикупљања података
Годишње.
18.3. Прикупљање података
Подаци се прикупљају једном годишње. Извјештајним јединицама се шаље електронски упитник који је
дефинисан од стране Еуростат-а. Када попуне упитник, враћају електронски и достављају попратни допис
о потврди и вјеродостојности подата, путем поште. У случају неодговора извјештајне јединице у
предвиђеном року, контактира се телефонски или се шаљу ургенције. Такође, након логичке контроле
извјештаја, у случају одступања у било ком погледу, контактира се извјештајна јединица.
18.4. Валидација података
Након прикупљања извјештаја, у Републичком заводу за статистику Републике Српске, контролише се
обухват, логичка и рачунска контрола података, унос података у апликацију. Контрола обухвата података
врши се упоређивањем броја пристиглих извјештаја за бројем извјештаја из претходних година. Као гарант
да је постигнут потпун обухват узимају се и попратна писма која извјештајне јединице достављају након
попуњеног упитника. Тачност података загарантована је печатом и потписом овлаштеног лица. Логичка
веза између појединих варијабли утврђује се приликом детаљног прегледа упитника. У случају
нелогичности података, контактира се извјештајна јединица и провјерава тачност података. Након уноса
података у посебну апликацију, подаци се поново прегледају и ако је потребно након провјере и коригују.
По извршеним корекцијама формира се коначна база података.
18.5. Компилација података
Обрада и унос података организована је у централи Републичког завода за статистику. У случају
неодговора на поједина питања у упитнику, као и у случају одступања, недосљедности и грешака које није
могуће исправити кроз поновни контакт са извјештајном јединицом, врши се импутирање података на
основу логичности доступних података из упитника за јединицу посматрања.
18.6. Прилагођавање
Не користе се статистички поступци за подешавање серија података (методе десезонирања).

19. Коментар

