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 На основу члана 23. Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, 
Скупштина Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на 19-ој сједници 
одржаној 20.априла 2001.године, усваја 

 
З А К О Н 

 
О СТАТИСТИЧКОМ БИРОУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
 

Овим  законом уређује се оснивање Статистичког бироа Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Статистички биро), организација, 
дјелокруг рада, овлаштења, одговорности као и остала питања од важности 
за вршење послова статистике у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту:Дистрикт). Статистички биро се финансира из  буџета 
Дистрикта. 
 

Члан 2 
 

Послови статистике обухватају организовање и провођење статистичких 
истраживања од интереса за Дистрикт као и обављање развојних и стручно-
оперативних послова за провођење статистичких истраживања. 
Статистичка истраживања од интереса за Дистрикт су  статистичка 
истраживања од посебног интереса за институције Дистрикта као и за 
правна и  физичка лица у Дистрикту. 
Статистичка истраживања обухватају истраживање појава, израду 
јединствених методологија, прикупљање, обраду и анализу података, 
исказивање, публицирање и пријеноса података. 
 

Члан 3 
 
Подаци и информације добивене као резултат статистичких истраживања 
представљају званичне податке и обвезно се користе при утврђивању 
основа и мјерила за утврђивање  права, обавеза и одговорности 
институција, правних и физичких лица у Дистрикту. 
Односи између Статистичког бироа и овлаштених институција заснивају се 
на међусобној сарадњи, обавјештавању и координацији. 
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II - ОРГАНИЗАЦИЈА И ОСНОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА СТАТИСТИЧКОГ 
БИРОА 
 

Члан 4 
 

Статистички биро дјелује под називом:"Статистички биро Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине" кружно исписан латиничним и ћириличним писмом, 
са  ријечима "Статистички биро" исписаним у средини печата, такође на оба 
писма. 
 
Сједиште Статистичког бироа је у граду Брчко. 
 

Члан 5 
 
 Статистички биро је независна стручна институција и за свој рад је 
одговоран Скупштини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ( у даљем 
тексту: Скупштина Дистрикта). 
 
Статистички биро је у вршењу својих послова стручно независан и руководи 
се принципима  поузданости, објективности, релевантности, важности и 
статистичке повјерљивости. 
 
Приликом реализације програма статистичких истраживања запослени у 
Статистичком бироу не  смију тражити нити примати инструкције од 
институција Дистрикта, политичких странака или било  којих интересних 
група у вези са селекцијом извора података, статистичких метода и  
процедура, садржаја, форме и времена дистрибуције, као и примјене 
правила повјерљивости. 
 

Члан 6 
 
Статистичким бироом руководи директор. У одсутности директора, замјеник 
обавља  дужности директора. 
 
Директора именује Градоначелник Дистрикта уз сагласност Скупштине. 
Мандат директора Статистичког бироа прихода траје пет (5)  година, с тим 
да може бити поново именован на  ту функцију. У случају да директор 
поднесе оставку или буде смијењен са дужности, Статистички биро ће, до 
именовања новог директора наставити да обавља своје дужности под 
руководством замјеника директора. Директор Статистичког бироа може 
бити разријешен дужности само уз сагласност Скупштине. 
 
Директор доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
који одобрава Скупштина. 
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Члан 7 
 
Поједина статистичка истраживања проводе друге овлаштене институције у 
складу са законом. 
 

Члан 8 
 
Статистички биро у вршењу послова који се односе на организовањеи 
провођење статистичких истраживања, нарочито: 
 

- Припрема статистичке програме, 
- Врши припреме за провођење статистичких истраживања, 
- Утврђује јединствене методолошке основе статистичких 

истраживања, 
-  Врши обраду, анализу, тумачење и објављивање резултата 

статистичких  истраживања, 
- стара се о усклађивању садржине евиденција, које у оквиру свога 

дјелокруга воде органи и организације јавне управе, са потребама 
статистичких истраживања, даје иницијативе и приједлоге за 
њихову садржајну допуну, 

- организује и осигурава давање и размјену статистичких података и 
инфорамција корисницима путем банке података, 

- даје сагласност и врши надзор над примјеном методолошких 
поставки  статистичких истраживања која организују и врше 
надлежни органи и организације, 

- врши надзор над извршавањем обавеза статистичких јединица 
утврђених  програмом статистичких истраживања, 

- ради на развијању метода и технике за исказивање резултата 
статистичких  истраживања и заштите података. 

 
Члан 9 

 
Прикупљање и преузете појединачне податке Статистички биро и 
овлаштене институције дужни  су да контролирају, сређују, чувају и 
међусобно размјењују у најпогоднијем облику и  одговорни су за формалну 
тачност података и информација и њихово благовремено  објављивање. 
 

Члан 10 
 
У циљу осигурања услова за организовање и провођење статистичких 
истражиања, Статистички биро и овлаштене институције дужни су да 
примјењују јединствену методологију,  класификације, номенклатуре и 
друге стандарде. 
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Члан 11 
 
Програм статистичких истраживања од интереса за Дистрикт (у даљем 
тексту: програм статистичких истраживања), доноси Скупштина Дистрикта, 
на приједлог Градоначелника. 
 

Члан 12 
 
Програмом статистичких истраживања усклађује се садржина статистичких 
података са потребама, утврђује подјела рада и права и обавезе учесника у 
организовању и провођењу статистичких истраживања. 
 

Члан 13 
 
Статистичка истраживања врше се у времену одређеном петогодишњим и 
годишњим  програмом статистичких истраживања. 
 
Петогодишњи програм статистичких истраживања садржи: назив, садржину 
и вријеме провођења и истаживања, ко је дужан да даје податке и у ком 
року, обавезе Статистичког бироа и овлаштених институција у вршењу тог 
истраживања, и рок до кога треба  дати резултате обраде. 
 
Годишњи програм статистичких истраживања обухвата и истраживања која 
нису обухваћена петогодишњим програмом. 
 
Петогодишњи и годишњи програм статистичких истраживања објављује се у 
"Службеном гласнику Брчко Дистрикта". 
 

Члан 14 
 
Поред истраживања утрђених петогодишњим и годишњим програмом 
статистичких  истраживања, Скупштина може, на приједлог 
Градоначелника, у току године донијети одлуку о провођењу статистичког 
истраживања у циљу бржег информисања о стању и  кретању неке појаве 
значјане за економски или друштвени развој Дистрикта, уз осигурање 
услова за његово провођење. 
 
Статистичко истраживање утврђено програмом статистичких истраживања 
има првенство пред другим статистичким истраживањем. 
 

Члан 15 
 

Попис становништва, попис пољопривредних газдинстава и друга велика 
статистичка истраживања регулишу се посебним законом. 
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Члан 16 

 
За свако ново статистичко истраживање доноси се посебна одлука којом се 
ближе утврђују елементи истраживања. 
 
Одлуку из става 1 овог члана доноси директор Статистичког бироа. Одлука 
се објављује у "Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ". 
 

 
Члан 17 

 
Статистички биро подноси Скупштини Дистрикта, најкасније до 31  марта 
текуће године, годишњи извјештај о извршењу програма статистичких 
истраживања у претходној години. 
 
 
III - МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ И СТАНДАРДИ СТАТИСТИЧКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА 
 

Члан 18 
 

Ради осигурања вршења статистичких истраживања и могућности повећања 
и потпунијег  кориштења статистичких података у статистичким 
истраживањима примјењују се јединствени статистички стандарди и 
јединствене методологије које утврђује Статистички биро. 
 
Методологију појединих статистичких истраживања које проводе овлаштене 
институције утврђују  те институције по претходно прибављеном мишљењу 
Статистичког бироа. 
 
Јединствени статистички стандарди и јединствене методологије за 
провођење статистичких истраживања објављују се у "Службеном гласнику 
Брчко Дистрикта БиХ". 
 

Члан 19 
 
Све институције које на основу законског овлаштења прописују евиденције 
које служе као  извор података за статистичка истраживања, дужни су 
затражити од Статистичког бироа мишљење о методолошким основама тих 
евиденција. 
 
Мишљење из става 1 овог члана Статистички биро дужан је дати у року од 
10 дана. 
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IV - ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА У ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА 
 

Члан 20 
 
Ради извршавања програма статистичких истраживања Статистички биро 
има право да прикупља податке из свих постојећих извора. 
 
Статистичке јединице дужне су достављати Статистичком бироу све 
тражене податке утврђене  програмом статистичких истраживања, односно 
законом. Статистиче јединице, у смислу овог закона, су сва физичка лица и 
правна лица и институције Дистрикта која су програмом статистичких 
истраживања утврђене као даваоци података. 
 

Члан 21 
 
Код прикупљања података статистичке јединице морају бити упознате са: 

- намјеном, обимом и начином прикупљања, 
- правима и обавезама лица која прикупљају податке и  
- садржајем идентификационих и других обиљежја која су предмет 

прикупљања. 
 

Члан 22 
 
Статистичке јединице дужне су Статистичком бироу и овлаштеним 
институцијама дати, у  одређеном року и без накнаде, потпуне и тачне 
податке о појавама које су утврђене  као предмет статистичких 
истраживања и да им омогуће провјеравање датих података. 
 
Директор Статистичког бироа упутством ће прописати начин достављања 
података од стране статистичких јединица у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 23 
 
Повезивањем података из службених евиденција и регистра са подацима 
прикупљеним статистичким истраживањима Статистички биро води и 
одржава своје статистичке регистре. 
 
Подаци из статистичких регистара не смију се давати корисницима у облику 
и на начин који омогућава идентификацију извјештајне јединице на коју се 
ти подаци односе. 
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Члан 24 
 

Прикупљени подаци чувају се од стране Статистичког бироа и овлаштених 
институција у складу са стандардима и на начин који омогућава њихово 
давање и исказивање у прописаном облику. 
 
 
V - ЗАШТИТА, КОРИШТЕЊЕ И ДАВАЊЕ ПОДАТАКА 
 

Члан 25 
 
Подаци који су прикупљени, обрађени и ускладиштени за потребе 
статистике Дистрикта су  повјерљиви и сматрају се службеном тајном када 
омогућавају да статистичке јединице  буду идентификоване од стране 
трећих лица,  било директно или индиректно и на тај начин откривају 
индивидуалне информације. 
 
Статистичка јединица се директно идентификује именом и адресом или 
путем службено додијељеног и опште  познатог идентификационог броја. 
 
Индиректна информација значи могућност да се одреди идентитет 
статистичке јединице из информације која није она која је поменута у ставу 
другом овог члана. Да би се одредило да ли се статистича јединица може 
индиректно идентификовати, узимају се у обзир  све мјере које се на 
разуман начин могу користити да би се идентификовала статистичка 
јединица. 
 

Члан 26 
 
 Директор Статистичког бироа, односно старјешине овлаштених институција 
могу, поред  података који представљају службену тајну из члана 25 овог 
закона одлучити да се као  службеном тајном сматрају и други статистички 
подаци који се односе на поједина  предузећа и друга правна лица чије би 
објављивање или саопштавање могло да има штетне  посљедице на те 
субјекте. 
 
Даваоци података, ако су својим актом прогласили службеном тајном 
податак који је  предмет статистичких истраживања, дужни су на то 
упозорити лице овлаштено за прикупљање података, односно ако подносе 
писмени извјештај дужни су то учинити на обрасцу којим  се доставља такав 
податак. 
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Члан 27 

 
Лицима овлаштеним за прикупљање или за провјеравање прикупљених 
података у оквиру статистичких истраживања, Статистички биро или 
овлаштене институције, дужни су издати писмено  овлаштење. 
 
Лица из става 1 овог члна прикупљене податке не смију ником давати нити 
саопштавати. 
 

Члан 28 
 
Статистички биро и овлаштене институције могу на основу писменог 
захтјева дати податке који омогућавају идентификацију извјештајне 
јединице, и то: 
 

- извјештајним јединицама на које се ти подаци односе, 
- органима државе Босне и Херцеговине у складу с прописима које 

су усвојили надлежни државни органи, 
- носиоцима јавних овлаштења у циљу успостављања службених и 

административних  збирки података као што су евиденције, 
регистри, базе података и случно, а који се  односе на обављање 
функција утврђених законом. 

 
О давању података из става 1 овог члана води се евиденција и то: коме је 
податак дат, у коју сврху и садржина датих података. 
 
Добивене податке корисници не смију давати другим корисницима, а могу 
их користити  искључиво у сврху за коју су их прибавили. 

 
Члан 29 

 
Статистичке податке, који су резултат извршавања  програма статистичких 
истраживања објављује Статистички биро. 
 
VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30 
Новчаном казном од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ казнит ће се за прекршај 
статистичка јединица, ако за потребе статистичких истраживања, утврђених 
на основу овог закона, не  достави статистичком бироу и овлаштеним 
институцијама тражене податке у прописаном року  или достави непотпуне 
или тачне податке или онемогући провјеравање достављених  података. 
 
Новчаном казном од 300,00 КМ до 500,00 КМ казнит ће се за прекршај из 
став 1 овог члана и одговорно лице у статистичкој јединици. 
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VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31 
 
До успостављања Статистичког бироа, све његове функције привремено ће 
обављати Управа прихода Дистрикта. 
Директор Управе прихода ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог закона, донијети Правилник о разврставању пословних субјеката према 
стандардној класификацији дјелатности и Упутство о начину одређивања 
матичног броја. 
 

Члан 32 
 
Статистички подаци, који су резултат истраживања програма статистичких 
истраживања, а чине дио података који се агрегирају на нивоу државе 
Босне и Херцеговине, односно који  служе за удовољавање  међународних 
обавеза, доставиће се надлежном државном  органу за статистику. 
 
 

Члан 33 
 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине" 
 
 Број:0-02-022-206 /01 

Брчко,20.априла  2001.године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА  

                                                                                         Мирсад Ђапо,дипл.правник 

 


