Образац СЗ-40
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 ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА
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 одрасле инвалидне особе. Извјештај се попуњава за
све установе које су радиле у току извјештајне године, односно од 1.1. до 31.12.2018. године, а према стању
31.12.2018. године.
Ако се под једном управом налазе двије или више наведених установа, 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.
Заштитне радионице су установе које помоћу практичног рада оспособљавају или запошљавају инвалиде.
Центри/заводи за рехабилитацију су установе које пружају услуге збрињавања и оспособљавања инвалида, а могу
им осигурати и смјештај.
Центри за радно-производне активности инвалида пружају инвалидним особама услуге збрињавања,
оспособљавања и здравствене заштите, те организује радно-производне активности.

1. НАЗИВ УСТАНОВЕ (Јединице у саставу уписују назив установе у чијем су 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:
заштитна радионица ......................................................

1

центар/завод за рехабилитацију ....................................

2

центар за радно-производне активности инвалида ........

3

5. БРОЈ ОДБИЈЕНИХ ЗАХТЈЕВА:
(Од 1.1. до 31.12.2018. године)
а) за професионалну рехабилитацију ...................................................

___________

б) за запошљавање ..............................................................................

___________

6. БРОЈ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА СА ПОТПУНИМ СМЈЕШТАЈЕМ ..............................................

___________

7. ИНВАЛИДНА ЛИЦА И РЕХАБИЛИТАНТИ ПРЕМА ПРАВНОЈ ОСНОВИ И ИНВАЛИДИТЕТУ
УКУПНО
(2 до 6)
а

Према врсти инвалидитета
с оштећеним
с оштећеним
ометени у
видом
слухом
менталном развоју

тјелесно
инвалидна лица

1

2

3

4

остали

5

6

УКУПНО
Војне и цивилне жртве рата
Инвалиди рада
Остала инвалидна лица

8. ИНВАЛИДНА ЛИЦА И РЕХАБИЛИТАНТИ ПРЕМА ПРАВНОЈ ОСНОВИ, ДЈЕЛАТНОСТИ И РАЗЛОГУ
КОРИШТЕЊА УСТАНОВЕ
свега
(2 + 3)
а

Запослена инвалидна лица
у заштитној
раде код куће
радионици

1

2

свега
(5 + 6)

3

Рехабилитанти
на стручном
на прекваоспособљавању
лификацији

4

5

6

свега

УКУПНО

жене

Војне и цивилне жртве рата
Инвалиди рада
Остала инвалидна лица
индустријска
Дјелатност

обртничка
остале

Број запослених инвалидних лица и особа на рехабилитацији (колона 1 + 5, ред "свега") у табели 8. мора бити једнак
броју инвалида у табели 7. колона 1, ред "УКУПНО".

Инструктори
заната и
мајстори

Квалификовани
радници

Административ
но особље

Остали

2

Професори,
педагози

1

Дефектолози

жене

Психолози

а

свега

Социјални
радници

УКУПНО

Здравствено
особље

9. ЗАПОСЛЕНИ (Стање 31.12.2018. године)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Свега
Од тога инвалидна лица
На одређено свега
вријеме
инвалидна лица
Директора треба сврстати према стручној спреми коју има, а секретара у административно особље.
Стручно здравствено особље су особе које су завршиле средњу медицинску школу, вишу медицинску школу или медициснки
факултет.
Стручни социјални радници су особе које су завршиле вишу и високу школу за социјалне раднике, студиј за социјални рад (VI или
VII степен) или су се оспособиле полагањем испита.

10. БРОЈ ПОГОНА

а) индустијске дјелатности
б) занатске дјелатности
в) остале дјелатности

___________________
___________________
___________________

У ___________________ дана___________ 2019. год.
____________________________________________
Извјештај попунио

ДИРЕКТОР
( М.П.)

____________________

