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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

Биљана Глушац

1.4. Функција контакт особе

Виши стручни сарадник за статистику рада и мјесечни извјештај о
платама и запосленима

1.5. Поштанска адреса
контакта

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

1.6. E-mail адреса контакта

biljana.glusac@rzs.rs.ba

1.7. Број телефона

+387 51 332 748

1.8. Број факса

+387 51 332 750

2. Ажурирање метаподатака
2.1. Датум посљедње потврде
валидности метаподатака

07.02.2019.

2.2. Датум посљедње објаве
метаподатака

13.02.2019.

2.3. Датум посљедњег
ажурирања метаподатака

07.02.2019.

3. Презентација статистике
3.1. Опис података
Истраживањем о трошковима рада, ТР, прикупљају се подаци о исплаћеним бруто платама, накнадама
плате и осталим трошковима рада које послодавац има по основу ангажовања радне снаге. Истраживање
се проводи једном у четири године и обезбјеђује податке о просјечним трошковима рада у Републици
Српској по запосленом, затим по плаћеном часу и по извршеном часу.
3.2. Систем класификација
Класификација дјелатности КДБиХ 2010 која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ
Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev 2.
3.3. Обухваћени сектор
Подручја од В до S према КД БиХ 2010.
3.4. Статистички концепти и дефиниције
• Укупни трошкови рада исказани су у бруто износу и обухватају: средства за запослене (која укључује
исплате у новцу и натури и доприносе послодавца за социјално осигурање), трошкове за стручно
образовање, остале трошкове, остале доприносе и порезе који се односе на запослене, а сматрају се
трошковима рада. Укупни трошкови рада се умањују за износ добијених субвенција по основу трошкова
рада.
• Средства за запослене обухватају: бруто плате (за обављени рад и вријеме проведено на раду, бонуси и
стимулације), накнаде бруто плата (за вријеме годишњег одмора, за вријеме државних празника и
нерадних дана утврђеним законом, итд.), остале накнаде (регрес, јубиларне награде, превоз, топли оброк
и сл.) и исплате у натури (плата у натури, у производима пословног субјекта, бонови, стамбени смјештај,
трошкови коришћења службеног аутомобила у приватне сврхе и др.).
• Трошкови стручног образовања обухватају трошкове за услуге установа за стручно образовање, трошкове
за учествовање на семинарима и обукама, надокнаду инструкторима који нису запослени у пословном
субјекту, трошкове помоћних средстава и алатки коришћених у обуци.
• Остали трошкови обухватају трошкове ангажовања новог особља (огласи, конкурси) и трошкове за услуге
заштите на раду (радна одјећа) које обезбјеђује послодавац.
• Остали доприноси и порези обухватају доприносе и порезе које послодавац плаћа уколико не запошљава
довољан број инвалидних особа, доприноси и порези за непоштовање одредби Закона о раду, и сл.
• Субвенције обухватају неповратна плаћања од стране Владе или других субјеката са циљем исплате
дијела или цјелокупних трошкова рада. У овом истраживању укупни трошкови рада се умањују за износ
субвенција.
• Плаћени часови рада обухватају извршене и неизвршене часове рада (годишњи одмор, празници,
слободни дани, итд.) без рефундираних часова рада (породиљско одсуство, боловање које не иде на терет
послодавца и сл.).
• Извршени часови рада подразумијевају стварно одрађене часове рада у пуном радном времену, у радном
времену краћем или дужем од пуног радног времена и часове када су запослени били на радном мјесту, а
нису радили због квара или чишћења машина, припреме или чишћења алата, тренутног недостатка посла,
писања радних извјештаја и др.
3.5. Статистичка јединица
Извјештајне јединице су узорком изабрани пословни субјекти чије је сједиште у Републици Српској и који
имају 10 и више запослених. Сагласно регулативама Европске Уније обухваћени су пословни субјекти из
подручја дјелатности B - S према КД БиХ 2010. Јединице посматрања су истовремено и јединице
извјештавања.
3.6. Статистичка популација

Пословни субјекти који имају 10 и више запослених, у подручјима дјелатности од В до S према КД БиХ 2010
3.7. Референтно географско подручје
Република Српска
3.8. Временска покривеност
Проводи се једном у четири године. До сада, ово истраживање је проведено три пута, и то за посматрану
2009., 2012. и 2016. годину.
3.9. Базни период
Није примјењиво.
4. Јединица мјере
КМ
5. Референтни период
2016. 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, 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 трошковима рада се публикују у складу са унапријед утврђеним календаром публиковања, 14
мјесеци након 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
Сваке 4 године
10. Доступност и разумљивост
10.1. Саопштења
Саопштење „Трошкови
рада“ http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/saopstenja/rad/troskovi_rada/Troskovi_rada_2016.pdf
10.2. Публикације
Не објављује се у посебним публикацијама.
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 веб страници, доступан је методолошки документ за статистичко истраживање Трошкови рада http://www.rzs.rs.ba/front/category/178/
10.7. Документација о квалитету
Извјештај о квалитету је доступан на интернет страници Републичког завода за статистику:
http://www.rzs.rs.ba/front/category/178/
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 трошковима рада су: Министарство финансија Републике Српске,
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Дирекција за економско планирање
БиХ, Међународни монетарни фонд (ММФ), пословни субјекти, медији, итд.
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
Све кључне варијабле које се прикупљају овим истраживањем су у потпуности ускалaђене са ЕУ
захтјевима. Нема разлике између дефиниција које се користе у овом истраживању и међународно
препоручених дефиниција.
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
Узорак је дизајниран као стратификовани случајни са укупном величином одређеном у складу са унапријед
дефинисаним квалитетом процјена кључних параметара. Стратификација пословних субјеката у оквиру је
извршена на основу области дјелатности и величине пословног субјекта дефинисане бројем запослених
радника.
13.3. Неузорачка грешка
Сталним унапријеђењем методолошких процеса настоје се смањити неузорачке грешке. У случају појаве
грешке мјерења, у зависности од врсте грешке она се или коригује од стране методолога на основу осталих
података у упитнику или се врши контактирање извјештајне јединице, а потом и корекција утврђене грешке
за јединицу посматрања.
14. Правовременост и тачност објављивања
14.1. Правовременост
T+14 мјесеци
14.2. Тачност објављивања
100%

15. Усклађеност и упоредивост
15.1. Географска упоредивост
Обезбијеђено је поређење са резултатима у Европском статистичком систему јер је истраживање у
потпуности усклађено са регулативама и захтјевима Европске комисије (број 530/199, 1726/1999 и
1737/2005).
15.2. Временска упоредивост
До сада, ово истраживање је проведено три пута, и то за посматрану 2009., 2012. и 2016. годину. Упоредива
серија података по подручјима Класификације дјелатности КДБиХ 2010 доступна је за 2012. и 2016. годину.

Прво истраживање о трошковима рада проведено је за посматрану 2009. годину (NACE Rev 1.1) док је
према регулативи референтна година била 2008.
15.3. Усклађеност између домена
Референтно истраживање је редовно мјесечно истраживање о запосленима и платама запослених (РАД1) из којег је добијена просјечна бруто плата за 2016. годину.
Просјечна бруто плата која је резултат мјесечног истраживања о платама за 2016. годину већа је за 0,4%
од просјечне бруто плате из истраживања о трошковима рада за 2016. годину.
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
Истраживање о трошковима рада засновано је на Статистичком пословном регистру, а реализује се на
узорком изабраним пословним субјектима чије је сједиште у Републици Српској и који имају 10 и више
запослених. Сагласно регулативама Европске Уније обухваћени су пословни субјекти из подручја
дјелатности B - S према КД БиХ 2010. Оквир за избор узорка обухватао је укупно 2947 јединица посматрања
а у узорак је изабрано 1463 пословна субјекта.
Узорак је дизајниран као стратификовани случајни са укупном величином одређеном у складу са унапријед
дефинисаним квалитетом процјена кључних параметара. Стратификација пословних субјеката у оквиру је
извршена на основу области дјелатности и величине пословног субјекта дефинисане бројем запослених
радника. Сви стратуми са 50 или више запослених радника су у потпуности укључени у узорак, док је
случајан одабир пословних субјеката извршен у стратумима са више од 9 и мање од 50 запослених
радника. С обзиром на велики број субјеката са сличним карактеристикама у подручју Р Образовање
кориштена је метода случајног узорка без обзира на величину пословног субјекта мјерену бројем
запослених.
Подаци су прикупљени на нивоу пословног субјекта као цјелине. Уколико пословни субјекат има јединице
у саставу које послују на територији Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ, подаци за ове јединице
приказани су у саставу матичног пословног субјекта.
18.2. Учесталост прикупљања података
Сваке 4 године
18.3. Прикупљање података
Подаци се прикупљају путем папирног обрасцa ТР од пословних субјекта који су изабрани у узорак а чије
је сједиште на територији Републике Српске.
18.4. Валидација података

У централи Завода врши се евидентирање свих примљених извјештаја. Након визуелне контроле
извјештаја подаци о исплаћеним трошковима рада се уносе у базу. Уколико се уоче неправилности које се
не могу кориговати на основу осталих података из обрасца, пословни субјекат се контактира путем
телефона и на основу добијених информација, подаци се коригују. Свако неочекивано велико одступање,
као и појава недостајућих података, контролише се и верификује телефонским контактом са извјештајном
јединицом. У апликацију за унос података уграђене су контроле које онемогућавају да се у базу унесу
рачунски и логички неисправни подаци.
18.5. Компилација података
Унос и обрада података о трошковима рада организована је у централи Републичког завода за статистику,
у Одјељењу статистике рада, док се прикупљање самих извјештаја врши у подручним јединицама Завода.
У случају неодговора 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 других истраживања (РАД-1) или на основу
просјечне вриједности.
18.6. Прилагођавање
Не користе се статистички поступци за подешавање серија података (методе десезонирања).
19. Коментар

