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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.

3. Презентација статистике
3.1. Опис података
Статистика средњег образовања прикупља и презентује податке о стању, структури и развоју школа и
одјељења о резлутатима школовања и наставном кадру који проводи програм средњег образовања. Циљ
средњег образовања је развијање и јачање знања, способности и вјештина потребних за рад у струци,
стицању међународно упоредивих нивоа знања као и припреме за наставак школовања на високошколским
установама. Истраживање се проводи на годишњем нивоу. Кључне статистике:
- број ученика у редовним средњим школама и школама за дјецу са посебним потребама,
- број одјељења према врсти школе,
- број ученика који су промјенили школу или напустили школовање према полу и разлозима напуштања
школе,
- ученици по полу, разредима и поновци,
-наставно особље према полу, годинама старости и врсти радног односа.
3.2. Систем класификација
Користи се Међународна стандарна класификација образовања ISCED 2011, припада међународној
породици економских и социјалних класификација Уједињених нација. ISCED 3 - средње образовање
програми на овом нивоу осмишљени су као припрема за високо образовање или стицање вјештине
потребне за запослење. Средње образовање укључује опште и стручно образовање.
3.3. Обухваћени сектор
Обухват је потпун, истраживањем су обухваћени ученици свих средњих школа и ученици школа за дјецу
са посебним потребама у Републици Српској, који су у датој школској години уписани у средње школе, као
и наставници запослени у средњим школама.
3.4. Статистички концепти и дефиниције
Средња школа је установа за образовање дјелатности у области средњег образовања и васпитања, у
зависности од врсте наставног плана и програма у складу са Законом о средњој школи у Републици Српској
могу бити организоване као:
Гимназија - образују се ученици општег, природно-математичког, друштвено-језичког и рачунарскоинформатичког смјера. Школовање траје 4 године.
Средња техничка школа остварује се одговарајући општеобразовни, стручно теоријски и практични
програм у трајању од 4 године, чијим завршетком ученик стиче средњу спрему одговарајуће струке и
занимања.
Стручна школа остварује се општеобразовни, стручно-теоријски и практични програм у трајању од 3 године,
чијим завршетком ученик стиче средњу стручну спрему одговарајуће струке и занимања.
Умјетничке школе остварује се програмом из области умјетности у четверогодишњем трајању.
Вјерске школе су средње школе за образовање вјерских службеника чијим завршетком ученик стиче
средњу среучну спрему. Образовање траје пет година, Подаци који се односе на пети разред вјерских
школа, приказани су заједно с подацима за четврти разред.
Школе за ученике са посебним потребама остварују се стручни, посебно прилагођени програми за
специјално образовање ученика са посебним потребама.
3.5. Статистичка јединица
У статистици средњег образовања јединица посматрања је свака редовна средња школа као и средња
школа за дјецу са посебним потребама. Школом се сматра и територијално издвојено одјељење у саставу
школе на територији друге општине.
3.6. Статистичка популација
Истраживањем су обухваћени ученици свих средњих школа и ученици средњих школа за дјецу са посебним
потребама у Републици Српској, који су у датој школској години уписали средњу школу.
3.7. Референтно географско подручје
Република Српска
3.8. Временска покривеност

Од школске 2013/2014 до 2017/2018. године.
3.9. Базни период
Претходна школска година
4. Јединица мјере
Број школа, ученика и наставника
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 средњем 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 годишњих саопштења:
Средње школе по разредима на почетку школске 2017/2018. године;
Наставници средњих школа, почетак 2017/2018. године;
Средње школе по пољима образовања , почетак школске 2017/2018. године;
Средње школе на крају школске 2017/2018. године.
http://www.rzs.rs.ba/front/category/12/198/?page=1
10.2. Публикације
Статистичи билтен средњег образовања - садржи детаљне податке по свим табелама из упитника као и
преглед по општинама. Д
оступне на web страници Завода: http://www.rzs.rs.ba/front/category/263.
Статистичи 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 средњег образовања за годину за које се публикују
подаци, доступни 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 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 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 средњем образовању су:
- јавни сектор: Министарствопросвјете 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 68,8%.
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+ 212 дана
14.2. Тачност објављивања
Стопа тачности објаве података износи 100%
15. Усклађеност и упоредивост
15.1. Географска упоредивост
Подаци о средњем 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 1997. 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 средњег образовања су све редовне средње школе,јавне и приватне,
средње школе за дјецу са посебним потребана, као и школе за средње образовање одраслих на територији
Републике Српске, са стањем на дан 25.09.2017. године.
18.2. Учесталост прикупљања података
Годишње
18.3. Прикупљање података
Од школске 2014/2015. године напуштен је метод прикупљања података путем штампаних упитника и
уведен је нови метод прикупљања података путем електронских упитника.
18.4. Валидација података
Валидација података се проводи током уноса и након уноса, путем логичких контрола које су унапријед
дефинисане у оквиру саме апликације. Такође, у тренутку пристизања упитника од извјештајних јединица
врши се контрола исправности упитника. Уколико се јаве неке нејасноће или подаци нису потпуни
контактирају се извјештајне јединице да би се добили исправни и потпунио подаци.
18.5. Компилација података
Није примјенљиво.
18.6. Прилагођавање
Није примјенљиво.
19. Коментар

