Образац СЗ-20

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
ДОМОВА ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ
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.

Статистички извјештај попуњавају домови за дјецу и омладину. Извјештај се попуњава за све домове који су радили у
току извјештајне године, односно од 1.1. до 31.12.2021. године, а према стању 31.12.2021. године.
Ако се под једном управом налази више истоврсних или различитих домова, за сваки од њих управа ће попунити
посебан извјештај.
Статистички извјештај попуњава се у два примјерка од којих један примјерак извјештајна јединица задржава за себе, а
остале примјерке доставља статистичкој служби од које је примила обрасце, у предвиђеном року.
Домови за дјецу и омладину пружају услуге збрињавања и васпитања дјеце и омладине, дјеце без родитељског
старања, као и дјецe чији је развој угрожен породичним приликама, све до успостављања услова за повратак дјетета у
властиту породицу, односно до оспособљавања за самосталан живот.
У склопу дома може бити организован привремени смјештај трудница и мајки дојиља.
1. НАЗИВ ДОМА (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. ОРГАНИЗАЦИОНИ САСТАВ

(Заокружите шифру уз један од одговора)

ДОМ ЈЕ:

самосталан .........................

1

у саставу другог дома .........

2

у саставу школе .................

3

5. БРОЈ ДЈЕЦЕ КОЈА НИСУ ПРИМЉЕНА ЗБОГ ПОПУЊЕНОГ КАПАЦИТЕТА ДОМА ...........

___________

(Од 1.1. до 31.12.2021. године. Уколико се не располаже тачним подацима треба дати процјену)

6. БРОЈ ДЈЕЦЕ КОЈА СУ ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ .................................................................

___________

(Треба обухватити и дјецу која су била под старатељством и прије пријема у дом)

7. БРОЈ ДЈЕЦЕ СМЈЕШТЕНИХ У ДОМ ПРЕМА ОДЛУЦИ СУДА .............................................

___________

8. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ПОЛУ И ГОДИНАМА СТАРОСТИ
По годинама старости

УКУПНО
(2 до 7)

до 2 године

од 3 до 6

од 7 до 10

од 11 до 14

од 15 до 17

18+

1

2

3

4

5

6

7

а
Свега
Од тога:
женски корисници

9. КОРИСНИЦИ ПРЕМА РОДИТЕЉИМА
УКУПНО
(од 2 до 5)

Без оба
родитеља 1)

Само с мајком

Само с оцем

1

2

3

4

С оба родитеља
од тога: дјеца
разведених родитеља
6

свега 2)
5

1) Дјеца чији родитељи нису живи, дјеца непознатих родитеља, дјеца напуштена од родитеља.
2) Дјеца чији је развој ометен породичним приликама, дјеца родитеља спријечених да обављају своју родитељску дужност, дјеца
родитеља који су лишени родитељског права.

10. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ПЛАЋАЊУ БОРАВКА У ДОМУ
Плаћају 1

УКУПНО
(2+5)

свега

у цјелости

дјелимично

2

3

4

1

1)

Не плаћају
5

Подаци се односе на плаћање центра за социјални рад

11. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ШКОЛОВАЊУ
Похађају школу
УКУПНО
(2 + 6)
1

свега
(3 до 5)

основна
школа

средња
школа

виша школа, факултет,
умјетничка академија

свега

од тога:
нису дорасли за
школу

2

3

4

5

6

7

Васпитачи

Здравствено
особље

12. ЗАПОСЛЕНИ (Стање 31.12.2021. године)
УКУПНО

а

Не похађају школу

свега

жене

свега

стручни

свега

стручно

Остали
стручни
радници

1

2

3

4

5

6

7

Административно
особље

Остали

8

9

Свега
На одређено вријеме
Директора дома и секретара сврстати у административно особље.
Стручни васпитачи су особе које су завршиле школу за образовање наставника.
Стручно здравствено особље су особе које су завршиле средњу или вишу медицинску школу или медицински факултет.
Осталим стручним радницима сматрају се социјани радници, психолози, педагози, социолози и дефектолози.
Осталим особљем сматрају се спремачице, возачи, кухарице и друге особе које нису обухваћене наведеним категоријама.

У ___________________ дана___________ 2022. год.
____________________________________________
Извјештај попунио

ДИРЕКТОР
( М.П.)

____________________

