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~ Методологија ~ 
 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАПОСЛЕНИМА И ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ  
(РАД-1 МАРТ / РАД-1 СЕПТЕМБАР) 

 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 
Статистичка активност се проводи у складу са Законом о статистици Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и на основу Статистичког програма 
Републике Српске за период 2022-2025. година и важећег Плана рада Републичког завода за 
статистику. 
 
 
МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 
 
 
ЦИЉ И САДРЖАЈ 
 

 
Циљ ове статистичке активности јесте да се обезбиједе подаци о броју запослених у Републици 
Српској, по подручјима Класификације дјелатности и укупно. 
 
 
ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 
Јединице посматрања полугодишње статистичке активности о запосленима и платама 
запослених (РАД-1 март и РАД-1 септембар) су пословни субјекти и њихове јединице у саставу, 
без обзира на њихов правни статус (стечај, ликвидација, оснивање и слично). 
Извјештајна јединица статистичке активности о предузетницима и запосленима код њих (РАД-
15) је Пореска управа Републике Српске. 
 
 
ОБУХВАТ 
 
Овом статистичком активношћу обухваћене су све јединице из Статистичког пословног 
регистра које се налазе на подручју Републике Српске а које имају запослене раднике. Подацима 
нису обухваћени запослени: у одбрани, на породичним пољопривредним газдинствима, код 
међународних организација, у пословним јединицама изван Републике Српске и у 
представништвима у иностранству. 
 
МЕТОД И ПЕРИОДИКА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 
 
Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се путем обрасца РАД-1 
март односно РАД-1 септембар. Као основ за добијање података служи постојећа финансијско-
књиговодствена документација као и кадровска односно персонална евиденција. Подаци о 
броју запослених прикупљају се два пута годишње, и то стање на дан 31. март и стање на дан 
30. септембар. 
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 

 
Повјерљиви подаци су заштићени у складу са члановима 25. и 27. Закона о статистици 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и у складу са 
Правилником о заштити повјерљивих података. 
 
 
ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ОБИЉЕЖЈА - ИНДИКАТОРА 
 

 
Запослени су сва лица која имају заснован радни однос на неодређено или одређено вријеме 
са пуним или непуним радним временом. 
 
Годишњи просјек броја запослених се рачуна као аритметичка средина података из марта и 
септембра. 
 
Степен стручног образовања је највиши ниво образовања који је запослени стекао 
завршавањем одговарајуће школе, курса или полагањем испита којим се добија образовни 
ниво. 
 
Предузетник је физичко лице које обавља предузетничку дјелатност у своје име и за свој 
рачун ради стицања добити. Предузетничком дјелатношћу се сматра свака дјелатност 
утврђена важећом класификацијом дјелатности коју физичко лице обавља производњом, 
прометом и пружањем услуга на тржишту. 
 
Пуно радно вријеме траје 40 часова седмично ако законом, колективним уговором или 
уговором о раду није другачије одређено. 
 
Непуно радно вријеме се уговара када је обим послова такав да не захтјева пуно радно 
вријеме. 
 
Скраћено радно вријеме се односи на послове на којима, уз примјену мјера заштите на раду, 
није могуће заштитити запосленог од штетних утицаја, као и рад у скраћеном радном времену 
због његе малог дјетета, болести и сл. 
 
 
УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУН АРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА 
 

 
Подаци о запосленима се објављују према подручјима Класификације дјелатности КД БиХ 2010. 
која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ класификацији дјелатности NACE Rev 2. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА 
 
 
ОРГАНИ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 

 
Одговорни произвођач података о запосленима јесте Републички завод за статистику 
Републике Српске. 
 
Прикупљање и унос података обавља се у подручним јединицама Републичког завода за 
статистику Републике Српске, док се обрада података обавља у Одјељењу статистике рада у 
централи Завода. 
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ОБАВЕЗА ДАВАЊА ПОДАТАКА 
 
Извјештајне јединице достављају податке Републичком заводу за статистику Републике Српске 
у складу са чланом 8. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 85/03). 
 

 
ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 
 

 
Извјештајна јединица доставља попуњен образац РАД-1 март односно РАД-1 септембар 
подручној јединици Републичког завода за статистику најкасније до 20. априла односно до 20. 
октобра. 
 
 
 
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 
 
 
УПИТНИК 

За  провођење  ове  статистичке  активности  користи  се  образац  „Извјештај о запосленима и 
платама запослених“ (РАД-1 март/РАД-1 септембар) који се налази на званичној интернет 
страници Завода:  
http://www.rzs.rs.ba/front/category/14/181/?&add=None 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 

Упутство за попуњавање дато је у оквиру самог обрасца. 
 
 
 
ПУБЛИКОВАЊЕ 
 
 
Подаци о запосленима публикују се два пута годишње у виду саопштења, према подручјима 
Класификације дјелатности и укупно, за ниво Републике Српске. 
Такође, подаци о запосленима се објављују два пута годишње и у оквиру публикације „Мјесечни 
статистички преглед“. 
Детаљнији подаци о запосленима објављују се једном годишње у тематском билтену 
Статистика плата, запослености и незапослености, затим у Статистичком годишњаку 
Републике Српске као и у оквиру публикација „Градови и општине Републике Српске“ и  „Ово је 
Република Српска“. 
 
Све публикације су доступне на интернет страници Републичког завода за статистику 
Републике Српске. 
 
 
Припремила: 

Биљана Глушац 

 

Посљедње ажурирање: 

28. 4. 2022. 
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