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 Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 85/03). Одлука Народне скупштине 
Републике Српске о усвајању Статистичког програма за 
период 2022-2025. година ("Службени гласник Републике 
Српске" бр. 102/21). 

 
 

ГОДИШЊИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ  
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Статистички извјештај попуњавају установе социјалне заштите  за одрасла и старија лица. Извјештај се попуњава за 
установе које су радиле у времену од 1.1. до 31.12.2021. године, а према стању 31.12.2021. године. 
Уколико се под једном управом налази више организационих јединица, за сваку од њих треба попунити посебан 
извјештај. 
Извјештај се попуњава у два примјерка од којих један извјештајна јединица  задржава за своје потребе, а други 
примјерак доставља статистичкој служби од које је примила обрасце, до предвиђеног рока. 
Домови пензионера пружају пензионерима и другим старијим лицима услуге организованог становања, исхране, 
помоћи и његе, социјалног рада, здравствене заштите, одмора и рекреације те других активности стручног третмана.  
Центри за друштвену бригу о старијим лицима пружају пензионерима и другим одраслим и старијим лицима услуге 
организованог становања, исхране, помоћи и његе, социјалног рада, здравствене заштите и рекреације. 
Заводи за социјално-здравствену заштиту старијим лицима, због њиховог психичког и физичког стања и потреба 
трајне помоћи и његе и услова у којима живе, а не могу остати у породици, пружају услуге смјештаја, исхране, 
социјалног рада, здравствене заштите, помоћи и његе и рехабилитације. Пружају услуге психички болесним лицима, 
овисницима о алкохолу и другим средствима ради бржег укључивања у природну средину. 
 
1. НАЗИВ УСТАНОВЕ (Јединица у саставу уписује назив установе у чијем је саставу и свој назив) 
  
  
  
2. МАТИЧНИ БРОЈ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА  ..............................................            
       Редни број јединице у саставу ...............................................................................................        
     

3. ОПШТИНА:  

    МЈЕСТО (насеље)  

    Улица и број  

    Телефон   E-mail  

   
4. ВРСТА УСТАНОВЕ:   
 дом пензионера ......................................................... 1  

 центар за друштвену бригу о старијим лицима.........  2  

 завод за социјално-здравствену заштиту ...................  3  

 (Заокружите шифру уз један од одговора)   
   
5. БРОЈ ЛИЦА КОЈА НИСУ ПРИМЉЕНА ЗБОГ ПОПУЊЕНОГ КАПАЦИТЕТА ...................... ___________ 

    (Oд 1.1. до 31.12.2021. године. Уколико се не располаже тачним подацима треба дати процјену)  
   
6. ИМА ЛИ ДОМ У СВОМ САСТАВУ ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛЕ .................................. ___________ 

    (Одговорити са ДА или НЕ)  
   
7. БРОЈ КОРИСНИКА - ПРОЛАЗНИКА КОЈИМА ЈЕ ПРУЖЕНА ТРЕНУТНА ПОМОЋ ............. ___________ 

Корисник - пролазник је особа којој је тренутно пружена помоћ у облику издавања сухог оброка и  
путне исправе до мјеста боравка. 

 

  

Обавеза достављања потпуних и тачних података темељи се на члану 8, а казнене одредбе за недостављање података у року или 
достављање непотпуних, односно нетачних података или онемогућавање провјере достављених података на члану 30. Закона о 

статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 85/03). 
Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити обајвљивани као појединачни.  

Сви подаци имају карактер пословне тајне. 



8. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ГОДИНАМА СТАРОСТИ 

 УКУПНО 
(2 до 9) 

Корисници према годинама старости 
млађи од 40 

година 40 до 49 50 до 59 60 до 64 65 до 69 70 до 74 75 до 79 80 година и 
старији 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Свега          

Од тога: 
жене          

 
 
9. КОРИСНИЦИ ПРЕМА РАЗЛОГУ СМЈЕШТАЈА*) 

 
УКУПНО 
(2 до 8) 

Неспособни за рад због 
Несређене 

стамбене прилике 
Поремећени 

односи у 
породици 

остало 
старости теже хроничне 

болести 
психичке 
сметње 

физичког 
инвалидитета 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 

Свега 
        

Од тога: 
жене 

        

 
*) У случају да код неког корисника постоје два или више разлога због којих је смјештен у установу, треба га разврстати према 
најтежем разлогу (према оцјени психолога и социјалног радника). 
 
10. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ПЛАЋАЊУ БОРАВКА 

УКУПНО 
( 2 + 5 ) 

Плаћају*) 
Не плаћају свега у цјелости дјелимично 

1 2 3 4 5 
     

*)Подаци се односе на плаћање самих корисника односно њихових сродника. 
 
11. ЗАПОСЛЕНИ (Стање 31.12.2021. године) 

 
УКУПНО Здравствено особље 

Остали стручни 
радници 

Административно 
особље Остали 

Свега 
( 3+5+6+7) 

Од тога:  
жене свега 

од тога: 
стручно 

 
а 1 2 3 4 5 6 7 

Свега 
 
 

      

Од тога: 
 на одређено вријеме 

       

 
Директора и секретара сврстати у административно  особље. 
Стручно здравствено особље су лица која су завршила средњу медицинску школу, вишу медицинску школу или медицински 
факултет. 
Осталим стручним радницима сматрају се социјални радници, психолози, педагози, социолози и дефектолози. 
Осталим особљем сматрају се спремачице, возачи, кухарице и друга лица која нису обухваћена наведеним категоријама. 
 
 
 
 
 
У ___________________ дана___________ 2022. год.              ДИРЕКТОР 
 
____________________________________________      ( М.П.)  ____________________ 
  Извјештај попунио 
 


