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4. РАЗВРСТАВАЊЕ ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У ПСИХИЧКОМ И ФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ
У 2018. ГОДИНИ
Године старости

Шифра

Укупно
разврставање дјеце

ВРСТА СМЕТЊИ

Закон о статистици Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" бр.85/03) Одлука Народне
скупштине Републике Српске о усвајањуСтатистичког
програма 2018-2021 бр.02/1-021-173/18
("Службени гласник Републике Српске" бр. 21/18)

0 до 6

7 до 14

15 до 16

17 до 18*

1)

свега
женске
свега женске1) свега женске1) свега женске1) свега женске1)
(3+5+7+9) (4+6+8+10)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ГОДИШЊИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ
О КОРИСНИЦИМА И ОБЛИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

10

100 УКУПНО (11 до 19)
111 са оштећењем вида

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 обајављивани као појединачни.
Сви подаци имају карактер пословне тајне.

112 са оштећењем слуха
113 са оштећењем у говорно-гласовној
комуникацији
114 са тјелесним оштећењем

НАЗИВ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - СЛУЖБЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

115 са психичким поремећајима
116 са поремећајима у понашању и
личности
117 са вишеструким сметњама

МАТИЧНИ БРОЈ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА ..................................................

118 аутизам

Редни број јединице у саставу

......................................................................

119 МКБ-10
1)

Вриједност у колонама „женске“ дјеце (2, 4, 6, 8 и 10) мора бити мања или једнака бриједностима у колонама „свега“ (1, 3, 5, 7 и 9),
јер вриједности у колонама „свега“ представљају збир мушке и женске дјеце, тј. вриједности „женске“ дјеце не могу бити веће од
вриједности „свега“.
* дјеца до навршених 18 година старости

ОПШТИНА
МЈЕСТО (насеље)
Улица и број

2

Број дјеце
пријављене на
разврставање

Укупно
Од тога: број дјеце
која нису разврстана

3

Број жалби на
првостепено
рјешење

Телефон

Укупно
Од тога:
основаних

E-mail

Статистички извјештај попуњава Центар за социјални рад, односно служба социјалне заштите. Центар за социјални рад је
установа социјалне заштите која пружа стручну и социјалну помоћ у разним облицима оним особама које су у стању
социјалне потребе, на територији једне или више општина.
Корисником социјалне заштите сматра се свако лице које је у току извјештајне године, једном или више пута,
користило неки од облика, мјера или услуга социјалне заштите. Корисника је потребно разврстати према
преовлађујућој категорији.

У ___________________ дана___________ 2019. год.
____________________________________________
Извјештај попунио

( М.П.)

ДИРЕКТОР

Обликом, мјером или услугом социјалне заштите сматра се сваки случај проведене социјалне заштите на темељу
закона и прописа о социјалној заштити, те одговарајућих прописа породичног законодавства. Подаци о
облицима,
мјерама и услугама разврставају се по донијетим рјешењима, а 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. oнолико 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 једанпут. Ако лице користи више облика, мјера или
услуга обухватиће се код сваког облика, односно мјере или услуге.

____________________

Извјештај се попуњава у два примјерка од којих један примјерак задржава служба социјалне заштите, односно Центар
за социјални рад, а други примјерак се доставља надлежном статистичком органу до предвиђеног рока.
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Шифра

1. МАЛОЉЕТНИ КОРИСНИЦИ - СТАЊЕ И КРЕТАЊЕ КОРИСНИКА ПРЕМА

1)

корисници

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
*Кориснике је потребно разврстати према преовлађујућој категорији,
како не би дошло до дуплирања броја корисника на више позиција

Стање на
почетку
године
1.1.2018.1)

Ново
евидентирани
и реактивирани

Стављени у
пасиву

а

1

2

3

100

УГРОЖЕНИ ПОРОДИЧНОМ СИТУАЦИЈОМ (10 до 18)

110

дјеца без оба родитеља

111

дјеца непознатих родитеља

112

дјеца напуштена од родитеља

113

дјеца родитеља који су спрјечени да обављају своју родитељску дужност

114

дјеца родитеља који су лишени родитељских права

115

дјеца родитеља који немају довољно прихода за издржавање

116

дјеца родитеља који занемарују или злостављају своју дјецу

117

дјеца чији је развој ометен породичним приликама

118

васпитно занемарена и запуштена дјеца

200

ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У ПСИХИЧКОМ И ФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ (20 до 28)

220

са оштећењем вида

221

са оштећењем слуха

222

са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији

223

са тјелесним оштећењем

224

са психичким поремећајима

225

са поремећајима у понашању и личности

226

са вишеструким сметњама

227

аутизам

228

МКБ-10

300

ЛИЦА ДРУШТВЕНО НЕПРИХВАТЉИВОГ ПОНАШАЊА (30 до 35)

330

склона скитњи

331

склона просјачењу

332

склона проституцији

333

склона вршењу кривичних дјела и прекршаја

334

склона уживању алкохолних пића

335

склона уживању опојних дрога

400

ПСИХИЧКИ БОЛЕСНА ЛИЦА (40)

440

склона разним психичким обољењима

500

ЛИЦА У СТАЊУ У РАЗЛИЧИТИХ СОЦ.-ЗАШТИТНИХ ПОТРЕБА (50 до 55)

550

с тешким стамбеним приликама

551

вратили се с издржавања казне

552

страдали у елементарним непогодама

553

цивилне жртве рата

554

чланови породица цивилних жртава рата

555

којима су потребне услуге социјалног рада

600

БЕЗ СПЕЦИФИЧНЕ КАТЕГОРИЈЕ (ОСТАЛИ)

ПРОВЕДЕНЕ У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ – односи се искључиво на случајеве проведене у току 2018. године

Стање на почетку године (1.1.2018.) мора бити једнако стању на крају претходне године (31.12.2017).
Колона 1 попуњава се на начин да се препишу вриједности из колоне 4 за 2017. годину (стање на крају године 31.12.2017.).
2)
У колони 4 рачун (колона 1 + колона 2 - колона 3) мора бити једнак збиру колона 6+8+10+12.

психички
болесна
лица
6

Пунољетни корисници

лица у
стању
без специкорисници
различитих
фичне
СВЕГА
субвенциосоцијално категорије (10 до 16)
нирања
заштитних
(остали)
трошкова
потреба
7

8

9

10

лица са
сметњама
у психичком и
физичком
развоју

лица
друштвено
неприхватљивог
понашања

психички
болесна
лица

11

12

13

лица која лица у стању
без
немају
различитих
специдовољно
социјално
фичне
прихода за заштитних категорије
издржавање потреба
(остали)
14

15

16
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3. ОБЛИЦИ И УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

КАТЕГОРИЈАМА, ГОДИНАМА СТАРОСТИ И ПОЛУ У 2018. ГОДИНИ
Стање на крају године
(31.12.2018.)

Шифра

Малољетни

ОБЛИЦИ И УСЛУГЕ

Укупно
(2+9)

а

1

лица са
лица друугрожени
сметњама у штвено неСВЕГА
породипсихичком
прихва(3 до 8)
чном
и физичком
тљивог
ситуацијом
развоју
понашања
2

3

4

0 до 6

7 до 14

17 до 184)

15 до 16

Свега2)
(1+2-3)=
6+8+10+12

женски
корисници3)
(7+9+11+13)

свега

женски
корисници3)

свега

женски
корисници3)

свега

женски
корисници3)

свега

женски
корисници3)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

100 СТАРАТЕЉСТВО И УСВОЈЕЊЕ (10 до 12)- уписати нове случајеве
110 старатељство над малољетним и пунољетним лицима
111 старатељство за посебне случајеве
112 усвојење
200 СМЈЕШТАЈ (УПУЋИВАЊЕ) У УСТАНОВЕ И ПОРОДИЦУ (20 до 27)
220 у предшколске установе
221 у дом за дјецу и омладину
222 у установу за дјецу без родитељског старања
223 смјештај у другу породицу
224 у ученички и студентски дом
225 у установу за рехабилитацију и заштиту
226 у друге установе социјалне заштите
227 смјештај у дом за стара лица
300

Мјере, васпитне препоруке и кривичне санкције према
малољетницима (30 до 42)

330 полицијско упозорење
331 васпитне препоруке
332 судски укор
333 посебне обавезе
334 појачан надзор родитеља, усвојиоца или стараоца
335 појачан надзор у другој породици
336 појачан надзор надлежног органа социјалног старања
337 упућивање у васпитни центар
338 упућивање у васпитну установу
339 упућивање у васпитно-поправни дом
340 упућивање у малољетнички затвор
341 упућивање у посебну установу за лијечење и оспособљавање
342 остале мјере
400 ПОМОЋ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ПРИВРЕЂИВАЊЕ (40 до 43)
440 оспособљавање за рад и привређивање
441 помоћ за рехабилитацију
442 укључивање у радни однос
443 укључивање у остале облике (кућна радиност и сл.)
500 НОВЧАНЕ ПОМОЋИ (50 до 54)
550 *стална новчана помоћ
551 изузетна новчана помоћ
552 једнократна новчана помоћ
553 *право на доплатак за помоћ и његу од стране другог лица
554 помоћ за опрему дјетета самохраном незапосленом родитељу
600 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ И УСЛУГЕ (60 до 66)
660 *здравствена заштита на терет општине или центра за социјални рад
661 помоћ у рјешавању стамбеног питања
662 мирење брачних партнера
663 њега и помоћ у кући
664 помоћ и сређивање конфликтиних ситуација (у породици, школи и сл.)
665 услуге социјалног и другог стручног рада
666 помоћ за исхрану,огрјев, одјећу и обућу
*На позицију 550, 553 и 660 уписати укупан број корисника новчаних помоћи (стари + нови корисници)

3)

Вриједности „женских корисника“ морају бити мање или једнаке вриједностима укупног броја корисника (свега), никако не могу
бити веће од тих вриједности, јер „свега“ представља збир мушких и женских корисника.
4)
Дјеца до навршених 18 година старости.
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Шифра

2. ПУНОЉЕТНИ КОРИСНИЦИ - СТАЊЕ И КРЕТАЊЕ КОРИСНИКА ПРЕМА
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
*Кориснике је потребно разврстати пема преовлађујућој
категорији, како не би дошло до дуплирања броја корисника на
више позиција

а

КАТЕГОРИЈАМА, ГОДИНАМА СТАРОСТИ И ПОЛУ У 2018. ГОДИНИ

Стање на крају године
Стање
(31.12.2018.)
Новона
евиденти- Стављепочетку
свега2)
жене3)
рани и
ни у
године
(1+2-3)=
(7+9+
реакти- пасиву
(1.1.
(6+8+10+ 11+13+
вирани
1)
2018.)
12+14+16) 15+17)
1

2

3

4

18 до 21

5

22 до 26

27 до 45

46 до 59

60 до 65

65 и више година

свега

жене3)

свега

жене3)

свега

жене3)

свега

жене3)

свега

жене3)

свега

жене3)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100 КОРИСНИЦИ СУБВЕНЦИОНИРАЊА ТРОШКОВА (10)
110 субвенција трошкова станарине, гријања, сахране
200 ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У ПСИХИЧКОМ И ФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ (20 до 26)
220 са оштећењем вида
221 са оштећењем слуха
222 са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији
223 са тјелесним оштећењем
224 са психичким поремећајима
225 са поремећајима у понашању личности
226 са вишеструким сметњама
300 ЛИЦА ДРУШТВЕНО НЕПРИХВАТЉИВОГ ПОНАШАЊА (30 до 35)
330 склона скитњи
331 склона просјачењу
332 склона проституцији
333 склона вршењу кривичних дјела и прекршаја
334 склона уживању алкохолних пића
335 склона уживању опојних дрога
400 ПСИХИЧКИ БОЛЕСНА ЛИЦА (40)
440 све врсте психичких обољења
500 ЛИЦА КОЈА НЕМАЈУ ДОВОЉНО ПРИХОДА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ (50 до 55)
550 материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица
551 стара лица без породичног старања
552 хронично болесна
553 лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита
554 остала лица у стању социјалних потреба
555 корисник хуманитарне помоћи
600 ЛИЦА У СТАЊУ РАЗЛИЧИТИХ СОЦ.-ЗАШТИТНИХ ПОТРЕБА (60 до 65)
660 с тешким стамбеним приликама
661 вратили се с издржавања казне
662 страдали у елементарним непогодама
663 цивилне жртве рата
664 чланови породица цивилних жртава рата
665 којима су потребне услуге службе социјалног рада
700 БЕЗ СПЕЦИФИЧНЕ КАТЕГОРИЈЕ (ОСТАЛИ)
1)

Стање на почетку године (1.1.2018.) мора бити једнако стању на крају претходне године (31.12.2017). Колона 1 попуњава се
на начин да се препишу вриједности из колоне 4 за 2017. годину (стање на крају године 31.12.2017.).
2)
У колони 4 рачун (колона 1 + колона 2 - колона 3) мора бити једнак збиру колона 6+8+10+12.

3)

Вриједности „женских корисника“ морају бити мање или једнаке вриједностима укупног броја корисника (свега), никако не могу
бити веће од тих вриједности, јер „свега“ представља збир мушких и женских корисника.

