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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

15.06.2018.

2.2. Датум посљедње објаве
метаподатака

14.03.2019.

2.3. Датум посљедњег
ажурирања метаподатака

15.06.2018.

3. Презентација статистике
3.1. Опис података
Годишњим статистичким истраживањем о малољетним учиниоцима кривичних дјела прикупљају се и
објављују подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним малољетним учиниоцима кривичних дјела у
Републици Српској. Ово истраживање омогућава комплетан преглед свих лица у Републици Српској против
којих је завршен извјештај о почињењу кривичног дјела у тужилаштвима и против којих је донесена
правоснажна пресуда у судовима.
3.2. Систем класификација
Не постоји међународна класификација за ово истраживање. У Заводу се користи интерна класификација
кривичних дјела, која прати Кривични закон Републике Српске (Службени гласник, број 49/03), Кривични
законик Републике Српске (Службени гласник, број 64/17), као и остале измјене и допуне кривичног закона,
те остали кривични закони, ван кривичних закона Републике Српске, а који се користе у раду тужилаштава
и судова у Републици Српској.
3.3. Обухваћени сектор
Сва пријављена, оптужена и осуђена малољетна лица у Републици Српској.
3.4. Статистички концепти и дефиниције
Истраживање о малољетним учиниоцима кривичних дјела у Републици Српској обухвата сва малољетна
лица која су пријављена, оптужена или им је изречена кривична санкција. Јединица посматрања је
учинилац. Најважнији показатељи који се приказују у статистичком саопштењу су: млађи малољетни,
старији малољетни и млађи пунољетни учинилац, разврстано према главама важећег кривичног закона у
Републици Српској. Такође, малољетници разврстани према одлукама тужилаштва и суда, те изречене
кривичне санкције према групама кривичниг дјела, важећег кривичног закона.
3.5. Статистичка јединица
Статистичко саопштење о малољетним учиниоцима кривичних дјела у Републици Српској спроводи се у
Републици Српској, само за територију Републике Српске, односно прате се учиниоци кривичних дјела који
су третирани у правосудним органима у Републици Српској. Подаци за Републику Српску се након објаве
саопштења достављају Агенцији за статистику Босне и Херцеговине, која исте компилира са подацима
Федералног завода за статистику ФБиХ и Брчко Дистрикта и исте доставља ЕУРОСТАТ-у.
3.6. Статистичка популација
Сви пријављени, оптужени и осуђени малољетни учиниоци кривичних дјела у Републици Српској.
3.7. Референтно географско подручје
Република Српска
3.8. Временска покривеност
Од 2011. године
3.9. Базни период
Претходна година
4. Јединица мјере
Лице

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 малољетним учиниоцима кривичних дјела публикују се у складу са унапријед утврђеним
календаром публиковања, једном годишње, у текућој, а за претходну годину.
8.2. Приступ календару објављивања

http://www.rzs.rs.ba/publications/?left_mi=15&add=15
8.3. Приступ корисника
Сви корисници имају право приступа подацима и информацијама у исто вријеме и на исти начин.

9. Учесталост дисеминације
Годишње
10. Доступност и разумљивост
10.1. Саопштења
Годишње саопштење „Малољетни учиниоци кривичних дјела"
http://www.rzs.rs.ba/front/article/2996/?left_mi=None&add=None
10.2. Публикације

• Годишње статистичко саопштење – коначни резултати;
• Статистички годишњак – коначни резултати;
• „Ово је Република Српска“ – коначни 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
На веб страници, доступан је методолошки документ за статистичко истраживање Статистика правосуђа http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/metodologije/pravosudje/metodologija_sk1.pdf
На веб страници објављен је и опис коришћених статистичких концепата и дефиниција http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/metodologije/pravosudje/metodologija_sk2.pdf
10.7. Документација о квалитету
Извјештај о квалитету је доступан на интернет страници Републичког завода за статистику:
http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/izvjestaji_o_kvalitetu/Izvjestaj_O_Kvalitetu_Maloletni_Ucinioci_Krivicnih_Del
a_2013.pdf
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
Кључни корисници података о пунољетним учиниоцима кривичних дјела су:
- Владине и друге институције јавне управе попут Министарства правде РС, Министарства
унутрашњих послова РС, тужилаштава РС, судова РС;
- Наука, истраживање и образовање (факултети и истраживачки центри, удружења грађана);
- Општа јавност (физичка лица);
- Медији (електронски, аудио, видео и штампани медији) и
- 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
статистиком криминалитета.
12.3. Комплетност података
Будући да Статистика криминалитета није уређена посебном регулативом ЕУ нити уредбом, овај
показатељ се не рачуна.
13. Тачност и поузданост
13.1. Укупна тачност
Тачност података провјерава се примјеном прописане методологије, контролом грешака мјерења, 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+167 дана
14.2. Тачност објављивања
100%

15. Усклађеност и упоредивост
15.1. Географска упоредивост
Истраживање о пунољетним учиниоцима кривичних дјела, упркос одређеним разликама у законској
регулативи између земаља, узима се као међународно упоредиво, али се првенствено користи за домаће
потребе. Све препоруке од стране ЕУРОСТАТ-а до сада су испоштоване како би било међународно
упоредиво. Највећа разлика и одступања јавља се приликом класификовања кривичних дјела јер
класификација мора бити заснована на закону, а закони се разликују.
15.2. Временска упоредивост
Годишњи подаци о малољетним учиниоцима кривичних дјела доступни су од 2011. до 2017. године. Није
било прекидања у објави и подаци су упоредиви, уз поштовање законских регулатива.
15.3. Усклађеност између домена
Истраживање је јединствено и није могуће поређење са другим истраживањима.
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
Ради се о истраживању пуног обухвата, чији су извори података извјештајне јединице, тужилаштва и судови
у Републици Српској. Сви малољетни учиниоци кривичних дјела према којима су завршени
извјештаји о почињењу кривичних дјела у тужилаштвима Републике Српске, као и учиниоци против којих
је правноснажно завршен кривични поступак у судовима Републике Српске, обухваћена су овим
истраживањем и подаци за ове учиниоце се достављају Заводу преко типског упитника, који је
методолошки покривен законском регулативом.
18.2. Учесталост прикупљања података
Мјесечно
18.3. Прикупљање података
Начин прикупљања података је извјештајни метод и за прву фазу поступка извјештаје подносе надлежна
тужилаштва, као извјештајне јединице, за свако лице понаособ, преко обрасца СК-3. Образац се
попуњава након окончања поступка. Основни извори за преузимање података су одлуке
тужиоца/замјеника.
Друга фаза кривичног поступка и прикупљања података, спроводи се у првостепеним основним
судовима. Након донесене судске одлуке за свако оптужено и осуђено лице попуњава се СК-4 образац.
Извори за преузимање података су одлуке судије/предсједника вијећа.
Крајем сваке године, извјештајним јединицама путем поште доставља се Упутство за попуњавање
образаца и потребан број ревидираних образаца, чији се садржај претходно усклађује са важећим
законским прописима. Попуњени обрасци враћају се Заводу такође поштом гдје се контролише обухват и
тачност података, шифрирање, унос, логичка и рачунска контрола.
Обрасци се креирају у Заводу, а усклађени су са земљама у окружењу и домаћом законском регулативом.
Прије слања извјештајним јединицама, сваке године, упитници се достављају барем једном тужиоцу и
судији на преглед. Они имају право да дају приједлоге и сугестије на упитник, а у складу са законом и
њиховом праксом.
18.4. Валидација података
Након прикупљања извјештаја, у Републичком заводу за статистику Републике Српске, контролише се
обухват, тачност података, шифрирање, унос података у апликацију, логичка и рачунска контрола.
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 мјесечно заједно са извјештајима о сваком учиниоцу. Тачност података унијетих у
обрасце загарантована је печатом и потписом тужиоца или судије који попуњавају извјештаје. Логичка веза
између појединих варијабли утврђује се приликом детаљног прегледа материјала, а прије самог
шифрирања. У случају нелогичности података на обрасцу, контактира се извјештајна јединица, која на
основу броја предмета (уписује се у заглавље обрасца), провјерава тачност података из списа предмета и
одлуке тужиоца или судије. 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 за комплетан извјештај или само за поједина питања, 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

