Образац СЗ-30
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)

ГОДИШЊИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА ДЈЕЦУ, ОМЛАДИНУ И ОДРАСЛЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ ЗА 2018. 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 установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле ометене у развоју.
Извјештај се попуњава за све установе које су постојале и радиле у времену од 1.1. до 31.12.2018. године, а према
стању 31.12.2018. године.
Овим извјештајем обухватају се установе које за вријеме школовања и оспособљавања осигуравају смјештај, исхрану,
његу, здравствену заштиту, рехабилитацију и васпитање дјеце и омладине ометене у развоју.
Извјештај се попуњава у два примјерка од којих један управа дома/завода задржава за своје потребе, а други примјерак
доставља статистичкој служби од које је примила обрасце, до предвиђеног рока.
1. НАЗИВ ДОМА - ЗАВОДА (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 ЦЕНТРА - ЗАВОДА: (заокружите одговарајућу врсту)
А: За дјецу и омладину ометену у психичком развоју која осигурава смјештај, његу, здравствену
заштиту, васпитни рад и радно оспособљавање дјеце и омладине ометене у психичком развоју.
Б: За дјецу и омладину ометену у физичком развоју осигурава смјештај, његу, здравствену заштиту
дјеце и омладине којој је због физичких оштећења потребно васпитање и образовање, те оспособљавање
у посебним условима.
В: За дјецу и омладину са комбинованим психичким и физичким сметњама, теже и тешке менталне
ометености у развоју.
Г: За дјецу и омладину са оштећењем слуха и говора, којој се обезбјеђује слушна и говорна
рехабилитација, едукација и оспособљавање за рад.
5. БРОЈ ДЈЕЦЕ-ОМЛАДИНЕ КОЈА НИСУ ПРИМЉЕНА ЗБОГ ПОПУЊЕНОГ
КАПАЦИТЕТА ДОМА ............................................................................................................

___________

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

___________

7. БРОЈ ДЈЕЦЕ-ОМЛАДИНЕ ОСИГУРАНИКА .........................................................................

___________

8. БРОЈ ДЈЕЦЕ-ОМЛАДИНЕ СМЈЕШТЕНЕ ПО ОДЛУЦИ СУДА .............................................

___________

(Од 1.1. до 31.12.2018. године. Уколико се не располаже тачним подацима треба дати процјену)

(Треба обухватити дјецу-омладину чији родитељи, односно издржаваоци остварују право на пензијско и инвалидско
осигурање )

-2-

-3-

9. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ГОДИНАМА СТАРОСТИ
УКУПНО
КОРИСНИКА
(2 до 9)
до 2 године
а

1

2

12. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ПОЛУ И РОДИТЕЉИМА
Године старости

3 до 6

7 до 10

11 до 14

15 до 17

18 до 21

22 до 35

преко 35

3

4

5

6

7

8

9

УКУПНО
(2 до 5)
а

Без оба
родитеља

1

Свега

Свега

Женски
корисници

Женски корисници

С оба родитеља
1)

Само с мајком

Само с оцем

3

4

2

Од тога: дјеца
разведених родитеља
6

2)

Свега
5

1)

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

10. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ВРСТИ ОМЕТЕНОСТИ И ПОХАЂАЊУ ШКОЛЕ
свега

женски
корисници

основну

средњу

Оспособљавају
се за рад

1

2

3

4

5

Остали

1)

13. KОРИСНИЦИ ПРЕМА СОЦИО-ПРОФЕСИОНАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ РОДИТЕЉА - ИЗДРЖАВАОЦА
Социо-професионални положај родитеља - издржаваоца

стручњаци,
умјетници
и умјетнички
сарадници

административни,
финансијски и
сродни радници

пензионери и остале
особе с личним
приходима

непознато занимање

С тјелесним оштећењем

руководеће
особље

С поремећајима у гласу, говору и језику

особље заштите

УКУПНО
(2 до 11)

С оштећењем слуха

обртници
и власници
трговачких
угоститељских и
других радњи

С оштећењем вида

радници у трговини,
угоститељству и
другим услугама

6
пољопр. радници,
рудари,
индустријски и
обртнички радници

а

Похађају школу

индивидуални
пољопривредници

УКУПНО
Према врсти оштећења

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
Лака и умјерена психичка ометеност
Тежа и тешка психичка ометеност

14. ЗАПОСЛЕНИ (Стање на 31.12.2018.)

Лица с вишеструким сметњама

стручни

свега

стручни

свега

стручни

Остали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2)

Према врсти оштећења

УКУПНО
КОРИСНИКА

у цјелости

дјелимично

а

1

2

3

С оштећењем вида

свега

Административно
особље

а
Плаћају

жене

Инструктори

11. КОРИСНИЦИ ПРЕМА ВРСТИ ОМЕТЕНОСТИ И ПЛАЋАЊУ БОРАВКА

Свега
(3+5+7
и од 9-14)

Дефектолози

Корисници који због тешког физичког или менталног оштећења не могу похађати школу нити се оспособљавати за рад.

Социјални
радници
Педагози

Сметње у складу са МКБ-10
1)

Здравствено
особље

Васпитачи

Психолози

УКУПНО

Обољела од аутизма

Не плаћају
4

Свега

На одређено
вријеме

С оштећењем слуха
С поремећајима у гласу, говору и језику
С тјелесним оштећењем

Директор се сврстава према стручној спреми коју има, а секретар у админстративно особље.
Стручни васпитачи су особе које су завршиле студиј за образовање наставника.
Стручно здравствено особље чине особе које су завршиле средњу медицинску школу, вишу медицинску школу или
медицински факултет.

Лака и умјерена психичка ометеност

Стручни социјални радници чине особе које су завршиле вишу и високу школу за социјалне раднике, студиј за
социјални рад (VI и VII степен) или су се оспособиле полагањем испита.

Тежа и тешка психичка ометеност

Инструктори су особе које по одређеним програмима оспособљавају инвалидну и дјецу ометену у развоју за одређена
занимања или за одређене послове и радне задатке.

Лица с вишеструким сметњама
Обољела од аутизма
Сметње у складу са МКБ-10
2)

Подаци се односе на плаћање родитеља, односно издржаваоца.

У ___________________ дана___________ 2019. год.
____________________________________________
Извјештај попунио

ДИРЕКТОР
( М.П.)

____________________

