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1. Контакт  

1.1. Надлежна институција РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

1.2. Надлежна организациона  
јединица 

Сектор демографије и социјалних статистика - Одјељење статистике 
становништва, образовања и правосуђа 

1.3. Контакт особа Милка Лончар Антић 

1.4. Функција контакт особе Виши стручни сарадник за статистику цијена услуга 

1.5. Поштанска адреса 
контакта 

Вељка Млађеновића 12Д, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и 
Херцеговина  

1.6. E-mail адреса контакта milka.loncar@rzs.rs.ba 

1.7. Број телефона +387 51 332 720 

1.8. Број факса +387 51 332 750 

 
2. Ажурирање метаподатака 

2.1. Датум посљедње потврде  
валидности метаподатака 

11.12.2018. 

2.2. Датум посљедње објаве 
метаподатака 

06.02.2019. 

2.3. Датум посљедњег 
ажурирања метаподатака 

11.12.2018. 

 
  

mailto:milka.loncar@rzs.rs.ba


 
3. Презентација статистике  

3.1. Опис података 

Предшколско васпитање и образовање је дјелатност која обухвата васпитање и образовање, његу и 
заштиту дјеце старости од шест мјесеци до поласка у основну школу.  
Кључне статистике су:  
- број дјеце у предшколским установама по васпитним групама;  
- дјеца по полу и години рођења;  
- запослени у предшколским установама по полу, старости и еквиваленту пуне запослености;  
- дјеца која су похађала програм предшколског васпитања и образовања пред полазак у школу. 

3.2. Систем класификација 

Користи се Међународна стандарна класификација образовања ISCED 2011, припада међународној 
породици економских и социјалних класификација Уједињених нација, које користе статистике широм 
свијета с циљем прикупљања, компилирања и анализирања података упоредивих како у појединим 
земљама тако и на међународном нивоу.  
ISCED 0- образовање у раном дјетињству. Постоје двије категорије програма на ISCED нивоу 0:  
- образовни програм у раном дјетињству ( садржајем је осмишљен за дјецу од нула до двије године 
старости);  
- предшколско образовање (за дјецу старости од три године па до почетка основног образовања). 

3.3. Обухваћени сектор 

Обухват је потпун, истраживањем су обухваћени дјечији вртићи, основне школе и друге установе које су на 
дан 1. октобра имале неки од организованих облика предшколског васпитања и образовања. 

3.4. Статистички концепти и дефиниције 

Предшколско васпитање и образовање је дјелатност која обухвата дјецу од шест мјесеци до поласка у 
школу, а која се остварује кроз програм предшколског васпитања и образовања.  
Установе обезбеђују дневни боравак дјеце, пружају васпитно образовне услуге, као и услуге његе и 
заштите дјеце предшколског узраста.  
Рад са дјецом се организује у васпитним групама, које се организују према узрасту дјеце, врсти и трајању 
програма, способностима, потребама и интересовањима дјеце и родитеља.  
Васпитне групе могу бити:  
- јасличке за узраст од шест мјесеци до двије године;  
- вртићке за узраст од три године до поласка у школу;  
- мјешовите групе формирају се у случајевима гдје се не могу формирати групе истог узраста.  
Број дјеце у групи не смије прелазити прописане стандарде и нормативе.  
Припремни предшколски програм може се организовати у школи у трајаљу најмање три мјесеца и најмање 
три часа дневно. 

3.5. Статистичка јединица 

Јединица посматрања су дјеца у предшколским установама по васпитним групама, дјеца по полу и години 
рађања, запослени у предшколским установама по полу, старости и еквиваленту запослености, као и дјеца 
која су похађала програм предшколског васпитања и образовања пред полазак у школу. 

3.6. Статистичка популација 

Истраживањем су обухваћена сва дјеца у предшколским установама, као и дјеца у основним школама које 
су организовале програм предшколског васпитања и образовања. 

3.7. Референтно географско подручје 

Република Српска 

3.8. Временска покривеност 

Од школске 2013/2014. до 2017/2018. године 

3.9. Базни период 



Школска година 

 
4. Јединица мјере  

Број предшколских установа, дјеце и запослених 

 
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 предшколском образовању се публикују у складу са унапријед утврђеним роковима, 
дефинисаним у Календару публиковања Завода 

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 

Подаци се објављују путем саопштења: Предшколске установе, школска година 2017/2018. Подаци се 
односе на јаслице и дјечије вртиће као и друге установе које су на дан 1. октобра 2017. године имале неки 
од организованих облика предшколског васпитања и образовања. Подаци су доступни на сајту Завода: 
http://www.rzs.rs.ba/front/article/2848/?left_mi=None&up_mi=&add=None. 

10.2. Публикације 

Билтен предшколског образовања - садржи неколико подглавља у којима се дају подаци о боравку дјеце и 
њиховом васпитању и образовању до поласка у школу, подаци су доступни на web страници Завода: 
http://www.rzs.rs.ba/front/category/261/ 
Статистички годишњак Републике Српске - садржи вишегодишње податке доступне на web страници 
Завода: http://www.rzs.rs.ba/front/category/8/?left_mi=287&add=287.  
Ово је Република Српска - садржи основне податке о предшколском образовању доступне на web страници 
Завода: http://www.rzs.rs.ba/front/category/308/?left_mi=288&add=288.  
Градови и општине Републике Српске, доступни на web страници 
 http://www.rzs.rs.ba/front/category/380/?left_mi=331&add=331.  

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, као и путем одговора на писане захтјеве 
корисника према њиховој спецификацији. 

10.6. Методолошка документација 

Методолошки документи доступни су како у електронском облику тако и форми различитих публикација. 
Онлајн методологија се налази на web страници Завода: 
http://www.rzs.rs.ba/front/category/12/190/?&add=None. 

10.7. Документација о квалитету 

Извјештај о квалитету је доступан на web страници Републичког завода за статистику: 
http://www.rzs.rs.ba/front/category/340/?left_mi=284&add=284 

 
11. Управљање квалитетом  

11.1. Осигурање квалитета 

За обезбеђење квалитета статистичких података и очување повјерења јавности у податке, Завод 
примјењује одредбе Закон о статистици Републике Српске (члан 17, став 1) које 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. 

 

http://www.rzs.rs.ba/front/category/261/
http://www.rzs.rs.ba/front/category/8/?left_mi=287&add=287
http://www.rzs.rs.ba/front/category/308/?left_mi=288&add=288
http://www.rzs.rs.ba/front/category/380/?left_mi=331&add=331
http://www.rzs.rs.ba/front/category/12/190/?&add=None


12. Релевантност  

12.1. Потребе корисника 

Кључни корисници података о предшколском образовању су: 
- јавни сектор: Министарство просвјете и кутуре Републике Српске, општинске управе, Републички 
педагошки завод; 
- наука, истраживање и образовање: образовне институције, студенти; 
- општа јавност: физичка лица; 
- медији: РТВ куће, новинске агенције. 

12.2. Задовољство корисника 

Резултати посљедње Анкете о задовољству корисника доступни су на веб-сајту Завода, на линку 
http://www.rzs.rs.ba/front/article/2699/?left_mi=306&add=306. 

12.3. Комплетност података 

У складу са Регулативом Европске комисије о производњи и развоју статистике образовања и 
цјеложивотног учења, број 912/2013, стопа комплетности података износи 55,5%. 

 
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 

Није примјенљиво. 

13.3. Неузорачка грешка 

Није примјенљиво. 

 
14. Правовременост и тачност објављивања 

14.1. Правовременост 

Т+ 163 дана 

14.2. Тачност објављивања 

Стопа тачности објаве података износи 100% 

 
15. Усклађеност и упоредивост 

15.1. Географска упоредивост 

Подаци о предшколском образовању упоредиви су с осталим чланицама Европског система у мјери која 
зависи од усклађености образовних система у појединим државама. 

15.2. Временска упоредивост 

Подаци се прикупљају и објављују од 2001. године и упоредиви су. 

15.3. Усклађеност између домена 

Није примјенљиво. 

15.4. Интерна усклађеност 



 

 
16. Трошкови и оптерећеност  

Нису расположиви. 

 
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 

Извор података за истраживање предшколског образовања су све предшколске установе, јавне и приватне, 
као и све основне школе које су имале организован прогрма предшколског васпитања и образовања пред 
полазак у школу на територији Републике Српске, са стањем на дан 01.10.2017. године. 

18.2. Учесталост прикупљања података 

Годишње 

18.3. Прикупљање података 

Подаци о предшколском васпитању и образовању прикупљају се Годишњим извјештајем за предшколске 
установе- образац ПШВ. Почетком октобра подручна одјељења Завода достављају свим предшколским 
установама и основним школама штампане обрасце, а оне су дужне попуњене обрасце доставити до 30. 
октобра текуће године подручним одјељењима. Одјељења након прикупљања и контроле обрасце шаљу 
Заводу. 

18.4. Валидација података 

Валидација података се проводи након прикупљања извјештаја од свих предшколских установа и основнох 
школа, подручна одјељења Завода врше рачунску контролу, а након тога извјештаје достављају Заводу. 
Унос, логичка контрола, корекција и обрада података обавља се у Републичком заводу за статистику 
Републике Српске. У Заводу се врше корекције, исправљају грешке, анализирају подаци и праве обрадне 
табеле по сваком обиљежју из упитника. 

18.5. Компилација података 

Није примјенљиво. 

18.6. Прилагођавање 

Није примјенљиво. 

 
19. Коментар   
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