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~ Методологија ~ 
 

ФИНАНСИЈСКА СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА 

 
 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Статистичка активност се спроводи у складу са Статистичким програмом Републике Српске 
за период 2009-2012. година и Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 85/03).  
 

МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Циљ овог истраживања је добијање међународно упоредивих података о издацима за 
формално образовање у Републици Српској према намјени издатака и нивоу образовања.  
 

 ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА/ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ  

 

Јединице посматрања за финансирање формалног образовања  су министарства и јединице 
локалне самоуправе, приватне образовне установе и Републички завод за статистику 
Републике Српске.  
 

ОБУХВАТ 

 

Статистичко истраживање о финансијским издацима у образовању спроводи се на пуном 
обухвату извјештајних јединица које финансирају формално образовање. Годишњим 
статистичким извјештајем о финансијским расходима у образовању од Министарства 
просвјете и културе, Министарства науке и технологије и јединица локалне самоуправе, 
прикупљају се подаци  о издацима за формално образовање из републичког буџета и буџета 
јединица локалне самоуправе, од домаћинстава и приватних субјеката и невладиних 
организација и међународих организација, док се статистичким извјештајем за приватне 
образовне установе прикупљају подаци о издацима домаћинстава, међународних 
организација и привредних субјеката. Републички завод за статистику Републике Српске је 
извор података за издатке домаћинстава  за одређене робе и услуге изван образовних 
установа и за издатке истраживања и развоја у високом образовању. 
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МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА  

 

Подаци о јавним издацима прикупљају се путем статистичких упитника: 

 

- Финансијски расходи за образовање, Упитник-УФ-Ј (Министарставо просвјете и културе, 
Министарство науке и технологије), 

- Финансијски расходи за образовање, Упитник-УФ-Ј (Јединице локалне самоуправе), 
- Финансијски расходи за образовање, Упитник УФ-П (приватне образовне установе). 
 

Републички завод за статистику Републике Српске је извор података за издатке 
домаћинстава за одређене робе и услуге изван образовних установа (Анкета о потрошњи 
домаћинстава) и за издатке истраживања и развоја у високом образовању (статистичка 
активност „Истраживање и развој“). 
 

Истраживања се спроводе у годишњој периодици, а подаци се прикупљају за период од 1.01. 
до 31.12. календарске године. 
 

ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  

 

Објављују се само збирни подаци за ниво Републике Српске. Повјерљиви подаци су 
заштићени у складу са члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и у складу са Правилником о заштити 
повјерљивих података. 
 

 

ДЕФИНИЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА 

 

Формално образовање је образовање након чијег завршетка особа стиче виши ниво 
образовања. 
 
Нивои образовања – издаци за образовање класификују се према основним нивоима 
образовања у Републици Српској, а то су предшколско образовање, основно образовање, 
средње и високо образовање, а у складу са важећом верзијом Међународне стандардне 
класификације образовања.  
 
Издаци за предшколско образовање обухватају издатке за дјецу у јаслицама до три 
године и предшколско образовање за дјецу у вртићима од треће године до поласка у основну 
школу, као и издаци за дјецу која су похађала три мјесеца припремни предшколски програм 
образовања за упис у основну школу.  
  
Издаци за основно образовање обухватају издатке за основно образовање од првог до 
петог разреда и од шестог до деветог разреда образовања. 
 
Издаци за средње образовање обухватају издатке за опште и стручно образовање. 
 
Издаци за високо образовање обухватају и издатке  за истраживање и развој. 
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Јавни издаци за образовне установе обухватају директне буџетске издатке за: наставне 
образовне установе – вртиће, основне школе, средње школе, установе високог образовања и 
установе за образовање одраслих које се односи на формално образовање; ненаставне 
образовне установе – Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод, 
Завод за образовање одраслих, Ангеција за акредитацију високошколских установа, домови 
ученика и студената. 
 
Средства из иностранства за образовање обухватају: средства из иностранства која су 
трансферисани за републички и локални ниво власти за образовни систем као цјелину; 
средства из иностранства која су директно дата наставним и ненаставним образовним 
установама које су основане од стране законодавне власти и директна плаћања приватним 
образовним установама. 
 
Приватни издаци за образовне установе обухватају издатке домаћинстава и других 
привредних субјеката и непрофитних организација, који се исплаћују директно образовним 
установама (смјештај и исхрана дјеце у вртићима, одштете,  уписнине и школарине јавним и 
приватним образовним установама итд.), издаци домаћинстава за одређене робе и услуге 
изван образовних установа обухватају издатке домаћинстава за одређене робе и услуге које 
су неопходне за пуно учествовање ученика и студената у образовним програмима. 
 

 

НИВО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПОДАТАКА  

 

Подаци су репрезентативни за ниво Републике Српске.  

 

УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА  

 

Подаци о издацима за формално образовање израчунати су у складу са заједничком 
методологијом три међународне организације UNESCO, OECD и Еуростат (UOE 
методологијом) и потпуно су усклађени са међународним препорукама и стандардима. 
 

 

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ  

 

Одговорни произвођач података о издацима за формално образовање у Републици Српској 
јесте Републички завод за статистику Републике Српске.  
 
Прикупљање и обрада података обавља се у Републичком заводу за статистику Републике 
Српске.  
 

ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА  

 

Извјештајне јединице дужне су да достављају податке Републичком заводу за статистику 
Републике Српске у складу са Законом о статистици Републике Српске. 
 


