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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

Сузана Станојевић

1.4. Функција контакт особе

Виши стручни сарадник за статистику природног кретања становништва

1.5. Поштанска адреса
контакта

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

1.6. E-mail адреса контакта

suzana.stanojevic@rzs.rs.ba

1.7. Број телефона

+387 51 332 728

1.8. Број факса

+387 51 332 750

2. Ажурирање метаподатака
2.1. Датум посљедње потврде
валидности метаподатака

20.09.2014.

2.2. Датум посљедње објаве
метаподатака

20.09.2018.

2.3. Датум посљедњег
ажурирања метаподатака

20.09.2014.

3. Презентација статистике
3.1. Опис података
Овим истраживањем прикупљају се подаци о:
- малољетним и пунољетним корисницима социјалне заштите према категоријама, старости и полу,
облицима, мјерама и услугама које су пружене корисницима у току године;
- броју усвојене дјеце, броју дјеце стављене под старатељство, броју дјеце у хранитељским породицама,
као и броју хранитељских породица;
- центрима за социјални рад и службама социјалне заштите у општинама које немају центар (број центара
и број служби, број запослених према профилу и стручности, дјелатност центра, број обрађених случајева
и поведених интервенција у центрима и службама);
- установама социјалне заштите (за дјецу и омладину без родитељског старања, за инвалидну дјецу и
омладину ометену у психичком и физичком развоју, за одрасла инвалидна лица и за одрасла старија лица)
и запосленима у установама;
- корисницима додатка на дјецу.
3.2. Систем класификација
Статистички подаци о корисницима и установама социјалне заштите прате се, обрађују и исказују према
Класификацији дјелатности КД БиХ 2010 која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ
Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev 2.
3.3. Обухваћени сектор
Статистичко истраживање социјалне заштите проводи се на пуном обухвату извјештајних јединица
социјалне заштите. Обухваћени су сви пословни субјекти који се воде у Статистичком пословном регистру
Завода из области 87 и 88 Класификације дјелатности КД БиХ 2010.
3.4. Статистички концепти и дефиниције
Центри за социјални рад су установе које према Закону о социјалној заштити, врше јавна овлашћења и
обављају стручне послове у провођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне и дјечије заштите.
Службе социјалне заштите обављају стручне послове у провођењу социјалне заштите корисника.
Домови за дјецу и омладину пружају услуге збрињавања, здравствене заштите, васпитања и помоћи у
образовању и оспособљавању за рад дјеце без родитељског старања, као и дјеце чији је развој угрожен
породичним приликама, све до успостављања услова за повратак дјетета у властиту породицу или
збрињавања у усвојилачкој или другој породици, односно до оспособљавања за самосталан живот.
Установе социјалне заштите за инвалидну дјецу и омладину ометену у психичком и физичком
развоју пружају услуге смјештаја, исхране, његе, здравствене заштите, рехабилитације, васпитања и
образовања и оспособљавања дјеце за рад у складу са њиховим могућностима.
Установе социјалне заштите за одрасла инвалидна лица обезбјеђују потпуно или трајно збрињавање,
здравствену заштиту, радно ангажовање, креативне, културне и забавне активности, радну и окупациону
терапију у складу са њиховим преосталим способностима, као и професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица.
Установе социјалне заштите за одрасла старија лица својим корисницима обезбјеђују становање,
исхрану, његу, здравствену заштиту, културно-забавне, рекреативне, окупационе и друге активности,
услуге социјалног рада и друге услуге зависно од потреба, способности и интересовања корисника.
Корисником социјалне заштите се сматра свако лице које се налази у стању социјалне потребе и које је
у току извјештајне године једном или више пута користило одређене облике и мјере социјалне заштите и
услуге социјалног рада.
Корисници су разврстани у двије основне узрасне групе – малољетни и пунољетни корисници. У оквиру
ових група дате су подгрупе према одређеним категоријама корисника тј. према његовом основном стању
социјалне потребе у којој се налази.
Под обликом, мјером или услугом подразумијева се сваки случај спроведене заштите на основу закона
и прописа из ове области од стране центра за социјални рад или службе социјалне заштите.
Подаци о облицима, мјерама и услугама односе се на број спроведених односно коришћених облика, мјера
и услуга у извјештајном периоду, а не на број лица. Једно исто лице може се појавити више пута као
корисник тј. онолико пута колико је пута користило неки од облика, мјера и услуга у току извјештајне године.
Ако лице више пута користи исти облик, мјеру или услугу, биће обухваћено само једном. Ако лице користи
више облика, мјера или услуга обухватиће се код сваког облика, односно мјере или услуге.

Дјечији додатак је посебан облик друштвене бриге о дјеци – новчана давања породицама ради
остваривања повољнијих услова за подизање, васпитање и образовање дјеце.
3.5. Статистичка јединица
Статистичка јединица посматрања су малољетни и пунољетни корисници социјалне заштите који су у току
године користили услуге центара за социјални рад и служби социјалне заштите, као и сви корисници
установа социјалне заштите и Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске.
3.6. Статистичка популација
Статистичко истраживање социјалне заштите спроводи се на пуном обухвату извјештајних јединица
социјалне заштите. Обухваћени су сви пословни субјекти који се воде у Статистичком пословном регистру
Завода из области 87 и 88 Класификације дјелатности КД БиХ 2010. године.
3.7. Референтно географско подручје
Република Српска
3.8. Временска покривеност
Први подаци објављени су 2003. 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
Статистичко истраживање Социјалне заштите проводи се на основу Статистичког програма Републике
Српске за период 2013-2017. годину, који је усвојен Одлуком Народне скупштине Републике Српске 1-190112 („Службени гласник Републике Српске“, број 120/12), а заснован је на Закону о статистици Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03).
6.2. Размјена података
Размјена података се врши са Агенцијом за статистику БиХ.
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

Правилником о заштити повјерљивих података Републички завод за статистику Републике Српске,
регулисано је осигуравање повјерљивости индивидуалних података, као и процедуре при давању, размјени
и уступању тих података корисницима или групама корисника. Једна од мјера у вези са повјерљивошћу
подата се обезбеђује писаном изјавом о заштити и чувању тајности статистичких података, што је обавеза
свих запосленика Завода.
8. Политика објављивања података
8.1. Календар објављивања
Подаци о корисницима и установама социјалне заштите публикују се 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
Статистички подаци се објављују на годишњем нивоу.
10. Доступност и разумљивост
10.1. Саопштења
Подаци о корисницима социјалне заштите објављују се у три саопштења:
- Корисници додатка на дјецу;
- Корисници социјалне заштите и
- Установе социјалне заштите.
Сва саопштења су доступна на сајту Завода:
http://www.rzs.rs.ba/front/category/22/126/?left_mi=35&up_mi=12&add=35
10.2. Публикације
Поред саопштења, подаци се публикују путем Билтена социјалне заштите, Статистичког годишњака
Републике Српске, публикације Ово је Република Српске и публикације 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 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 у форми публикације.
Методологија истраживања се налази на веб страници Завода:
http://www.rzs.rs.ba/front/category/22/125/?&add=None
10.7. Документација о квалитету

Извјештај о квалитету доступан је на веб 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 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).
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 статистике Социјалне заштите су:
- Владине и друге институције јавне управе, попут Министарства за рад и социјалну политику,
Министарства здравља и социјалне заштите, општинске/градске управе, Центри за социјални рад и службе
социјалне заштите, 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.
12.2. Задовољство корисника
Завод је 2017. године провео Анкету о задовољсту корисника и резултати су доступни на званичној
интернет страници Завода. Не обавља се посебно мјерење за ово истраживање.
12.3. Комплетност података
Истраживање социјалне заштите је усклађено са законима који дефинишу област социјалне заштите у
Републици Српској. Усклађеност индикатора социјалне заштите према ЕУ регулативи прати се преко
статистике ESSPROS.
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 не спроводи на бази узорка.
13.3. Неузорачка грешка
Није примјењиво.

14. Правовременост и тачност објављивања
14.1. Правовременост
Т+145 дана - Корисници додатка на дјецу;
Т+166 дана - Корисници социјалне заштите и установе социјале заштите.
14.2. Тачност објављивања
Стопа тачности објављених података статистике социјалне заштите износи 100%.
15. Усклађеност и упоредивост
15.1. Географска упоредивост
Нема упоредивости.
15.2. Временска упоредивост
Подаци о корисницима социјалне заштите у Републици Српској прикупљају се од 1999. године, а први
резултати објављени су 2003. године, од када се редовно објављују у годишњој динамици и упоредиви су.
15.3. Усклађеност између домена
Није примјењиво.
15.4. Интерна усклађеност

16. Трошкови и оптерећеност
Нису расположиви подаци 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
Подаци потребни за истраживање прикупљају се од центара за социјални рад и служби социјалне заштите
у општинама које немају центре, затим од установа социјалне заштите за збрињавање корисника, као и од
Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске.
18.2. Учесталост прикупљања података
Периодика прикупљања података је на годишњој основи.
18.3. Прикупљање података

За прикупљање података статистике социјалне заштите користе се упитници који су доступни на веб
страници Завода: http://www.rzs.rs.ba/front/category/22/128/?&add=None.
18.4. Валидација података
Валидација података се проводи након прикупљања извјештаја. 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 примјењиво.
18.6. Прилагођавање
Подаци статистике социјалне заштите нису предмет сезонског прилагођавања.
19. Коментар

