ЗАКОН
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА,
ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2013. ГОДИНЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Члан 1.
Овим законом уређује се организација, спровођење, начин финансирања и
обавезе надлежних органа и организација Републике Српске за попис становништва,
домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, за територију
Републике Српске.
Члан 2.
Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013.
године (у даљем тексту: попис) ће се спровести од 1. до 15. априла 2013. године,
према стању на дан 31. марта 2013. године у 24.00 часа (поноћ), што се сматра
референтним датумом пописа.
Члан 3.
Попис на територији Републике Српске (у даљем тексту: Република) припрема,
организује и спроводи Републички завод за статистику Републике Српске (у даљем
тексту: Завод) у сарадњи са Агенцијом за статистику Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Агенција), као и другим надлежним органима и организацијама Републике и
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ), који су одређени овим законом.
Члан 4.
да:

Завод у организацији и спровођењу пописа на територији Републике дужан је

а) припреми, организује и спроведе попис на територији Републике у сарадњи
са Агенцијом,
б) сарађује са другим надлежним органима и организацијама Републике и БиХ,
те координира заједничке активности на припремама, организацији и спровођењу
пописа,
в) учествује у изради методологије са јединственим дефиницијама јединица и
обиљежја, јединственим класификацијама и садржајем обрадних табела по
јединственом програму обраде, јединственим критеријумима и програмима логичке
контроле за откривање и аутоматско исправљање грешака у пописној грађи,
г) учествује у изради методологије за контролу обухвата и квалитета података
прикупљених пописом,
д) учествује у спровођењу пробног пописа у сарадњи са Агенцијом,
ђ) учествује у уношењу, обради и контроли података,
е) учествује у контролном попису и постпописној анкети,
ж) одређује број пописних комисија у складу са јединственом методологијом,

з) контролише рад општинских пописних комисија,
и) контролише извршење послова припреме и организовања пописа на
територији Републике у складу са инструкцијама Агенције и методолошким
препорукама,
ј) по потреби, или на захтјев појединих пописних комисија, одржава састанке са
члановима тих комисија, ради разматрања организације, методологије и других
питања у вези са припремама и извршењем пописа,
к) брине о поштовању рокова који су предвиђени Законом о попису
становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године (у
даљем тексту: Закон о попису) у свом дјелокругу рада и дјелокругу рада пописних
комисија,
л) израђује упутства за организовање и спровођење пописа са роковима
извршавања задатака, у складу са методологијом,
љ) брине да надлежни органи благовремено ажурирају статистичке и пописне
кругове,
м) израђује спискове пописних кругова по насељима и благовремено их
доставља пописним комисијама, ради распореда пописивача по пописним круговима
и расподјеле пописних образаца пописивачима,
н) именује чланове Пописног бироа Републике Српске,
њ) именује ентитетске инструкторе на територији Републике,
о) издаје овлаштења за рад учесницима пописа које именује,
п) спроводи обуку чланова општинских, односно градских пописних комисија и
општинских, односно градских инструктора,
р) организује претходно попуњавање пописних образаца у свим оним
случајевима у којима је то методологијом пописа предвиђено,
с) даје инструкције и упутства, пружа стручну помоћ и овлаштен је да захтијева
достављање извјештаја и обавјештења о реализованим активностима од надлежних
органа и организација Републике,
т) координира рад ентитетских инструктора на територији Републике,
ћ) контролише рад општинских, односно градских комисија током припреме и
достављања прелиминарних резултата за пописне кругове,
у) објављује резултате пописа и
ф) обавља и друге послове припреме, организовања и спровођења пописа.
Члан 5.
(1) За потребе спровођења и организације пописа на територији Републике,
Завод формира Пописни биро Републике Српске (у даљем тексту: Пописни биро) као
главно оперативно статистичко тијело за попис.
(2) Пописним бироом руководи директор Завода који именује остале чланове
Пописног бироа из реда запослених у Заводу.
(3) Задаци Пописног бироа су:
а) координира рад са органима надлежним за послове пописа Републике и
јединицама локалне самоуправе,
б) организује и координира послове пописа из надлежности Републике,
в) сарађује са Централним пописним бироом и спроводи Оквирни план
пописних активности и
г) обавља и друге послове у складу са Законом о попису и прописима Републике.

Члан 6.
(1) Дужност ентитетских инструктора је да правовремено, тачно и ефикасно
спроводе повјерене задатке и да о свом раду, као и о току пописа у општини, односно
граду за који су задужени, редовно обавјештавају Завод.
(2) Основни задаци ентитетских инструктора су:
а) спровођење обуке општинских, односно градских инструктора и чланова
пописних комисија,
б) праћење обуке пописивача,
в) обилазак терена током спровођења пописа,
г) праћење и оцјењивање рада општинских, односно градских инструктора,
д) пружање стручне помоћи пописној комисији у свим фазама спровођења
пописа, а нарочито при контроли и пријему материјала,
ђ) рјешавање специфичних проблема на терену и при изради првих резултата
пописа и
е) обављање и других послова у складу са датим овлаштењима.
(3) Ентитетске инструкторе именује директор Завода и даје им овлаштења за
рад.
Члан 7.
(1) Пописне комисије јединица локалне самоуправе формирају се за подручје
сваке општине или града на територији Републике и имају предсједника и три до пет
чланова које именује скупштинa општинe или град.
(2) Задаци пописне комисије јединица локалне самоуправе су да:
а) руководе припремама, организовањем и спровођењем пописа на територији
општине, односно града,
б) врше избор и именовање инструктора и пописивача јединица локалне
самоуправе,
в) обавјештавају становништво о значају, начину и времену спровођења пописа,
о правима и дужностима грађана и начину извршавања обавеза у попису,
г) брину о правилној примјени методолошких и организационих упутстава,
д) прије пописа прегледају примљене скице и описе статистичких и пописних
кругова да би се установило да ли је документација потпуна, као и да би се извршиле
потребне допуне и исправке евентуалних грешака,
ђ) преузимају штампани пописни материјал и дијеле га инструкторима, који га
даље дистрибуирају пописивачима,
е) обезбјеђују просторије и друге услове за спровођење обуке општинских,
односно градских инструктора и пописивача,
ж) издају учесницима у попису прописана овлашћења за рад,
з) обезбјеђују просторије за дежурство и за рад у вријеме спровођења пописа,
као и просторије за рад инструктора на прегледу и пријему пописне грађе,
и) врше распоред пописивача и општинских, односно градских инструктора по
пописним круговима и састављају одговарајуће спискове,
ј) организују у сједишту комисије дежурство чланова ради давања потребних
објашњења и обавјештења, као и примање и даље преношење добијених додатних
упутстава од Завода,

к) врше надзор над радом општинских, односно градских инструктора и
пописивача и пружају им стручну помоћ, посебно се брину о правилној примјени
методолошких и организационих упутстава,
л) предузимају мјере које гарантују комплетан обухват јединица пописа,
љ) преузимају пописни материјал од инструктора, организују и контролишу
обухват и квалитет пописног материјала, а у случају потребе наређују да се изврше
потребне допуне и исправке,
м) обезбјеђују складиштење пописног материјала уз испуњење прописаних
безбједносних мјера и услова одређених Законом о заштити личних података и
другим прописима о безбједности за такве врсте материјала,
н) организују превоз и благовремено достављање пописног материјала на
мјесто уношења,
њ) припремају обрачун трошкова насталих за припрему и спровођење пописа у
складу са инструкцијама,
о) распоређују контролоре за рад у постпописној контроли квалитета података
прикупљених у попису, по изабраним пописним круговима, у складу са
инструкцијама Завода и Агенције,
п) врше замјену оправдано спријечених, као и нестручних или несавјесних
инструктора, пописивача, а замјену контролора врше уз сагласност Завода и
Агенције и
р) разматрају притужбе грађана и обавјештавају о њима Завод.
Члан 8.
(1) Национална структура комисија, инструктора и пописивача јединица
локалне самоуправе одражава националну структуру становништва на подручју
општине према попису из 1991. године, уколико је то могуће.
(2) Национална структура укупног броја инструктора за подручје општине,
односно града по правилу одражава националну структуру становништва према
посљедњем попису.
(3) У националној структури укупног броја пописивача за подручје општине,
односно града обезбиједиће се заступљеност представника сваког конститутивног
народа и осталих, у проценту који је најмање половина процента учешћа тог народа,
односно осталих у укупној структури становништва те општине, односно града
према посљедњем попису.
Члан 9.
У извршењу појединих послова пописа, а у оквиру свог дјелокруга утврђеног
законом учествују и:
а) Министарство правде Републике Српске,
б) Министарство унутрашњих послова Републике Српске,
в) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске,
г) остала министарства и други републички органи управе Републике Српске и
д) органи јединица локалне самоуправе Републике Српске.
Члан 10.

Министарство правде Републике Српске организује и спроводи пописивање
лица која се налазе на издржавању казне затвора или заводских васпитних мјера у
установама које су под непосредним надзором овог министарства.
Члан 11.
Министарство унутрашњих послова организује и спроводи попис лица која
бораве у образовним установама смјештеним у објектима овог министарства.
Члан 12.
Завод у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите, а према
посебном Упутству Завода, организује пописивање бескућника.
Члан 13.
(1) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике
Српске у сарадњи са органима јединица локалне самоуправе дужна је да заврши
техничку документацију за спровођење пописа до 1. октобра 2012. године.
(2) Подаци садржани у техничкој документацији из става 1. овог члана садрже
посебне картографске прегледе и описе који омогућавају сваком пописивачу
оријентацију на терену и преглед објеката које треба да обиђу.
Члан 14.
Ради стварања услова за спровођење пописа, надлежни органи не могу од 1.
новембра 2012. године до 31. марта 2013. године мијењати називе, границе и
подручја општина, насеља, статистичких и пописних кругова, улица и бројева кућа и
зграда.
Члан 15.
Завод објављује резултате пописа за територију Републике, општина и
насељених мјеста у сљедећим роковима:
а) прелиминарне резултате пописа у року од 90 дана након завршетка
пописивања и
б) коначне резултате пописа од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2015.
године.
Члан 16.
(1) Намјенска средства за финансирање послова и задатака из пописа на
територији Републике обезбиједиће се из буџета Републике Српске и Босне и
Херцеговине, из међународних донација и из других извора.
(2) Намјенска средства из става 1. овог члана користиће се према унапријед
утврђеном финансијском плану за спровођење пописа, усаглашеним између Завода и
Агенције.

Члан 17.
Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу
њега врши Министарство финансија.
Члан 18.
Новчаном казном од 100 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај физичко
лице обухваћено пописом или лице које је обавезно да дâ податке о одсутним
члановима домаћинства, односно родитељ, усвојилац или старатељ за дијете млађе
од 15 година ако одбије да одговори на питања у пописним обрасцима или да
нетачне и непотпуне одговоре, осим за питања за која не постоји обавеза изјашњења.
Члан 19.
Новчаном казном од 100 КМ до 10.000 КМ казниће се учесници у попису или
лице које спроводи послове и задатке који се тичу пописа, ако:
а) противно вољи лица обухваћеног пописом утичу на то лице да се против
своје воље изјасни о етничкој или националној припадности или вјери,
б) благовремено и на прописан начин не обављају послове пописа и
в) не чувају као службену тајну све податке који се односе на личне, породичне
и имовинске прилике лица обухваћеног пописом.
Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
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