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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
становништва, образовања и правосуђа

1.3. Контакт особа

Драгана Мандић

1.4. Функција контакт особе

Виши стручни сарадник за миграциону статистику

1.5. Поштанска адреса
контакта

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

1.6. E-mail адреса контакта

dragana.mandic@rzs.rs.ba

1.7. Број телефона

+387 51 332 727

1.8. Број факса

+387 51 332 750

2. Ажурирање метаподатака
2.2. Датум посљедње објаве
метаподатака

01.08.2018.

2.3. Датум посљедњег
ажурирања метаподатака

01.08.2018.

3. Презентација статистике
3.1. Опис података
Годишњим истраживањем о склопљеним и разведеним браковима, прикупљају се подаци о регистрованим
случајевима склопљених и разведених бракова у Републици Српској. Истраживање се проводи на
годишњем нивоу и обезбјеђује податке о броју склопљених и разведених бракова.
3.2. Систем класификација
Статистичко истраживање о рођеним и умрлим лицима се проводи према методологији која је усклађена
са препорукама УН-а (UN Principles and Recommendations for a Vital Statistics System Revision 2).
3.3. Обухваћени сектор

3.4. Статистички концепти и дефиниције
Брак је законом уређена заједница живота жене и мушкарца.
Брак се сматра разведеним када судска пресуда о разводу брака постане правоснажна.
Брачним стањем се сматра законски статус лица на које се догађаји односе. То значи да се
ожењеним/удатим сматрају само она лица која су у тренутку дешавања, односно догађаја налазила у браку
закљученом у складу са одредбама Породичног закона, а као разведена сматрана су лица чији је брак
судски (законски) разведен.
Лица чији је брак престао смрћу другог супружника сматрају се удовицом/удовцем, док лица која никада
нису ступила у брак сматрају се неожењенима/неудатима. Подаци према брачном статусу се разврставају
у сљедеће категорије: неожењен/неудата, ожењен/удата, удовац/удовица и разведен/разведена.
У статистици разведених бракова, трајање брака је изведено обиљежје изражено у навршеним годинама
трајања законске брачне заједнице.
Брачним дјететом се сматра оно дијете које је рођено у браку склопљеном према законским одредбама
или је рођено у периоду од 300 дана након престанка брака.
Код разведених бракова, у број издржаване дјеце рођене у овом браку, урачуната су дјеца разведених
родитеља, која немају сопствених прихода за своје издржавање, без обзира гдје се та дјеца налазе и без
обзира да ли ту дјецу издржавају родитељи или неко други. Ова дјеца су груписана према томе коме су
додијељена у шест сљедећих група: мужу, жени, мужу и жени, другим лицима, установама и остале
комбинације.
3.5. Статистичка јединица
Јединица посматрања су регистровани случајеви склопљених и разведених бракова у Републици Српској.
3.6. Статистичка популација
Обухват је потпун, што значи да су истраживањем обухваћени сви склопљени бракови која су регистровани
у матичним књигама Републике Српске и разведени бракови чији је брак правоснажно разведен.
3.7. Референтно географско подручје
Република Српска
3.8. Временска покривеност
Од 1996. године
3.9. Базни период
Претходна година

4. Јединица мјере
Број лица
5. Референтни период
Календарска 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
Истраживање о склопљеним и разведеним браковима не подлијеже међународним споразумима.
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 рођеним и умрлим се публикују у складу са унапријед утврђеним календаром публиковања, 115
дана по истеку референтног периода.
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 "Склопљени и разведени бракови у Републици Српској"
http://www.rzs.rs.ba/front/article/2924/
10.2. Публикације
- Тематски билтен Демографска статистика,
- Статистички годишњак Републике Српске,
- Ово је Република Српска,
- Градови и општине Републике Српске.
10.3. Онлајн база података
Није доступна .
10.4. Приступ микроподацима
Микроподаци нису доступни.
10.5. Остало
Подаци се дисеминирају и путем одговора на писане захтјеве корисника према њиховој спецификацији.
10.6. Методолошка документација
На званичној интернет страници Републичког завода за статистику, у дијелу који се односи на статистику
становништва, за ово истраживање су доступни основни појмови и дефиниције као и Методологија. Поред
тога, у краћем облику, метаподаци су доступни и у оквиру штампаних и електронских публикација –
Статистички годишњак, тематски билтен Демографска статистика и саопштења – Рођени и умрли у
Републици Српској.
10.7. Документација о квалитету
Извјештај о квалитету је доступан на веб страници Републичког завода за статистику:
http://www.rzs.rs.ba/front/category/340/371/?left_mi=306&add=328
11. Управљање квалитетом
11.1. Осигурање квалитета
За обезбјеђење квалитета статистичких података и очување повјерења јавности у податке, Завод
примјењује одредбе Закона о статистици Републике Српске (члан 17, став 1) које у организацији и
производњи статистике у Републици Српској налажу 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) и Оквиру за осигурање квалитета европског
статистичког система (QAF).
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 су:
- Владине и друге институције јавне управе попут Министарства породице, омладине и спорта, као и
институције на нивоу БиХ,
- наука, истраживање и образовање (факултети и истраживачки центри, удружења грађана),
- општа јавност (физичка лица),
- медији (РТВ куће и принтани медији),
- страни корисници (EUROSTAT, WB, IMF, амбасаде страних држава).
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
истраживањем о рођеним и умрлим лицима.
12.3. Комплетност података
Истраживање се проводи према захтјевима који су дефинисани уредбом Европске комисије бр. 1260/2013
Европског парламента и Вијећа о европској демографској статистици. Стопа комплетности података износи
71%.

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 примјењиво.
13.3. Неузорачка грешка

14. Правовременост и тачност објављивања
14.1. Правовременост
T+115 дана
14.2. Тачност објављивања
100%

15. Усклађеност и упоредивост
15.1. Географска упоредивост
Подаци о броју склопљених и разведених бракова користи се за националне потребе. Све варијабле су у
потпуности усклађене са међународним препорукама. Од 2002. године, Републички завод за статистику на
годишњем ниво доставља податке Агенцији за статистику БиХ.

15.2. Временска упоредивост
Подаци о кретањима броја склопљених и разведених бракова у Републици Српској прикупљају се од 1996.
године.
15.3. Усклађеност између домена

15.4. Интерна усклађеност

16. Трошкови и оптерећеност
Нису расположиви подаци о трошковима, нити о оптерећењу 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
Као извор података за статистику склопљених и разведених бракова користе се матични регистри
вјенчаних и евиденције основних судова надлежних за развод брака.
18.2. Учесталост прикупљања података
Подаци о склопљеним и разведеним браковима прикупљају се у мјесечној периодици.
18.3. Прикупљање података
Подаци о склопљеним браковима прикупљају се на основу упитника ДЕМ-3, а подаци о разведеним
браковима на основу упитника РБ-1. Завод преко својих подручних одјељења упитнике шаље извештајним
јединицама почетком децембра текуће године за мјесечно извјештавање у наредној години, уз допис за
матичне службе и основне судове. Матичне службе попуњавају упитнике подацима о склопљеним
браковима, а основни судови о разведеним браковима за све регистроване случајеве на територији
Републике Српске, користећи метод интервјуа и на основу извјештајног метода (одговоре на нека питања
преузимају са обрасца Записник о намјери закључивања брака или са обрасца Захтjев за развод брака).
Матичне службе и основни судови су обавезни најкасније до 10. у мјесецу, доставити попуњене упитнике
подручним одјељењима Републичког завода за статистику у Бања Луци, Добоју, Бијељини, Фочи, Источном
Сарајеву и Требињу. У одјељењима се врши контрола попуњености статистичких образаца и затим се
приступа њиховом шифрирању у оквиру припреме за унос података. Шифрирање образаца се врши у
складу са Кодексом за шифрирање статистичких образаца и Класификацијом занимања. Подручна
одjељења су обавезна најкасније до 25. у мјесецу доставити Заводу исконтролисане и шифриране обрасце.
18.4. Валидација података
Обрада и унос података статистике склопљених и разведених бракова организована је у централи
Републичког завода за статистику, у Одјељењу статистике становништва, образовања и правосуђа.
У централи Републичког завода за статистику врши се евидентирање свих примљених извјештаја. Унос
података о склопљеним и разведеним браковима врши се континуирано сваки мјесец текуће године и траје
до марта наредне године. Логичке контроле се раде континуирано након уноса података. Подаци се

упоређују са подацима из претходних година и ако постоје одређена одступања телефонски се контактира
извјештајна јединица ради рјешавања одступања.
18.5. Компилација података
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 доступних података за јединицу посматрања из претходног
мјесеца.
18.6. Прилагођавање
Подаци статистике рођених и умрлих нису предмет прилагођавања.
19. Коментар

