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~ Методологија ~  
  
  

СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА  
  
  

  
   

ПРАВНИ ОСНОВ  
  
Статистичка активност се проводи у складу са Статистичким програмом Републике Српске за 
период 2022-2025. године и Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 85/03).  
  
  

КОРИШТЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ  
  
Међународна стандардна класификација образовања, ISCED-2011, користи се према препоруци 
UNESCO-a, OECD-a, Eurostata и других међународних организација за прикупљање података о 
образовању. Ова класификација омогућава упоредивост података како у појединим земљама 
тако и на међународном нивоу.  ISCED-2011 је референтна класификација за организовање 
образовних програма и везаних класификација према нивоима и пољима образовања.   
  
ISCED нивои образовања су:  

• ISCED 0 – Образовање у раном дјетињству. Постоје двије категорије програма:   
- Образовни програм у раном дјетињству (дјеца од 0 до 2 године старости)  
- Предшколско образовање (дјеца од 3 године старости до почетка основног 

образовања).  
• ISCED 1 –Прва фаза основног образовања укључује основно образовање ученика у нижим 

разредима од I до V разреда.  
• ISCED 2 – Друга фаза основног образовања укључује основно образовање ученика у 

вишим разредима од VI до IX разреда.  
• ISCED 3 – Средње образовање.  
• ISCED 4 – Пост-средње али не високо образовање.  
• ISCED 5 – Кратки програм студија, у нашем образовном систему одговара програму вишег 

образовања VI степен.  
• ISCED 6 – Додипломске студије, програм виског образовања VII степен, квалификациони 

степен „bachelor“.  
• ISCED 7 - VII степен, квалификациони степен мастер, магистар наука и специјалиста.  
• ISCED 8 - VII степен, квалификациони степен доктор наука.  

  
ISCED поља образовања:  

• 00 Општи програм и класификације  
• 01 Образовање  
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• 02 Умјетност и хуманистичке науке  
• 03 Друштвене науке, новинарство и информације  
• 04 Пословање, администрација и право  
• 05 Природне науке, математика и статистика  
• 06 Информационе и комуникационе технологије  
• 07 Инжењерство, производња и грађевинарство  
• 08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветеринарство  
• 09 Здравље и социјална заштита  
• 10 Услуге  

  
  
ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  
  
Објављују се само збирни подаци на нивоу Републике Српске. Повјерљиви подаци су заштићени 
у складу са чалновима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 85/03) и у складу са Правилником о заштити повјерљивих података.  
  
ПУБЛИКОВАЊЕ  
   
Подаци се објављују према плану публиковања у облику саопштења (прелиминарних података) 
и статистичког билтена (коначних података).  
  
 

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ  
  
Циљ   
  
Циљ статистике предшколског образовања је прикупљање података о броју предшколских 
установа, броју дјеце, васпитних група и запослених, као и броју дјеце која су похађала програм 
за дјецу у години пред полазак у школу.  
  
Извјештајне јединице  
  
Извјештајне јединице чине све јавне и приватне предшколске установе, и друге установе у којим 
се примјењује програм предшколског васпитања и образовања, као и основне школе које су 
имале програм за дјецу у години пред полазак у школу.  
  
Јединица посматрања  
  
Јединица посматрања су дјеца у предшколским установама по васпитним групама, полу и години 
рађања, запослени у предшколским установама по полу, старости и еквиваленту запослености, 
као и дјеца која похађају програм за дјецу у години пред полазак у школу.  
  
Обухват  
  
Обухват је потпун, истраживањем су обухваћени дјечији вртићи, основне школе и друге установе 
које су на дан 1. октобар имале неки од организованих облика предшколског васпитања и 
образовања  
  
Методе и вријеме прикупљање података  
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Подаци о предшколском васпитању и образовању прикупљају се Годишњим извјештајем за 
предшколске установе – образац ПШВ, на почетку радне/школске године. Подаци се прикупљају 
једном годишње за цијелу радну/школску годину.  
  
Дефиниције  
  
Предшколско васпитање и образовање је дјелатност која обухвата васпитање, образовање, 
исхрану, његу и превентивно-здравствену и социјалну заштиту дјеце старости од шест мјесеци 
до поласка у основну школу и обавља се у свим јавним и приватним предшколским установама.  
  
Рад са дјецом у предшколским установама организује се у васпитним групама према узрасту 
дјеце, врсти и трајању програма, способностима, потребама и итересима дјеце и родитеља.  
Васпитне групе могу бити:  

• Јасличке – за дјецу старости од шест мјесеци до 3 године  
• Вртићке – за дјецу старости од три године до поласка у школу  
• Мјешовите – групе за дјецу различитог узраста, формирају се у случајевима гдје се не могу 

формирати групе истог узраста.  
  
    
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
  
Циљ   
  
Циљ статистике основног образовања је да обезбеди и презентује податке о стању, структури и 
развоју школа и одјељења, о структури и кретању ученика и наставника, о резлутатима 
школовања и наставном кадру који проводи програм основног образовања.   
  
Извјештајне јединице  
  
Извјештајнe  јединице су јавне основне школе путем Министарства просвјете и културе 
Републике Српске, приватне основне школе и школе за дјецу са сметњама у развоју.  
  
Јединица посматрања  
  
Статистича јединица посматрања су сви ученици који похађају редовну основну школу и школу 
за дјецу са сметњама у развоју, као и учитељи и наставници запослени у основним школама.  
  
Обухват  
  
Обухват је потпун, истраживањем су обухваћени ученици свих основни школа и школа за дјецу 
са сметњама у развоју у Републици Српској, који су у датој школској години уписани у основне 
школе, као и учитељи и наставници запослени у основним школама.  
  
Методе и вријеме прикупљање података  
  
Подаци о основном образовању прикупљају се Годишњим статистичким извјештајем о основном 
образовању, на почетку школске године. Прикупљају се подаци за почетак школске године и крај 
претходне школске године. Подаци се прикупљају из административних извора, од 
Министарства просвјете и културе, којем основне школе достављају податке и путем web 
апликације.  
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Дефиниције  
  
Основно образовање и васпитање траје девет година, обавезно је и бесплатно за сву дјецу од 6 
до 15 година живота.  
  
Важне дефиниције у Статистици основног  образовања су:  
  

• Школом се у статистици образовања подразумјева група ученика организованих у једну 
школску јединицу, са једним или више наставника који изводе наставу према одређеном 
наставном плану и програму, без обзира да ли је школа централна/матична, самостална, 
подручно одјељење или одјељење при другој врсти школе. Школом се сматрају и 
територијално издвојене јединице/подручна одјељења у саставу основне школе, као и 
одјељење за дјецу са сметњама у развоју при редовним основним школама.  

• Одјељење је група ученика које, истовремено и у истој просторији, обучава у току 
школске године један или више наставника сукцесивно. Одјељења могу бити:  

-  Некомбиновано одјељење у коме се налазе ученици само једног 
разреда. 
 -  Комбиновано одјељење у коме се налазе ученици два или више 
разреда.  

• Разред је степен школовања у коме ученици у  одређеном временском интервалу, али 
најдуже у једној школској години, стичу одређени обим знања према наставном плану и 
програму одређене врсте школе.  

• Редован ученик је лице уписано у школу са циљем праћења наставе.  
• Поновац је ученик који је на крају школске године негативно оцијењен из три или више 

предмета (сагласно прописима за ту врсту школе) или онај који на крају школске године 
не положи поправни, односно разредни испит.  

 
  

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
  
Циљ   
  
Циљ статистике средњег образовања је да обезбеди и презентује податке о стању, структури и 
развоју школа и одјељења, о структури и кретању ученика и наставника, о резлутатима 
школовања и наставном кадру који проводи програм средњег образовања. Циљ је развијање и 
јачање знања, способности и вјештина потребних за рад у струци, стицању међународно 
упоредивих нивоа знања као и припреме за наставак школовања на вискошколским установама.  
  
Извјештајне јединице  
  
Извјештајна јединица је свака средња школа, јавна и приватна, средња школа за дјецу са 
сметњама у развоју.  
  
Јединица посматрања  
  
Статистича јединица посматрања су сви ученици који похађају средњу школу и школу за дјецу 
са сметњама у развоју, као и запослени у средњим школама.  
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Обухват  
  
Обухват је потпун, истраживањем су обухваћени ученици свих средњих школа и школа за дјецу 
са сметњама у развоју у Републици Српској, који су у датој школској години уписани у средњу 
школу, као и запослени у средњим школама. Истраживањем је обухваћен почетак школске 
године и крај претходне школске године.  
  
Методе и вријеме прикупљања података  
  
Подаци о средњем образовању прикупљају се Годишњим статистичким извјештајем о средњем 
образовању, на почетку школске године. Подаци се прикупљају једном годишње за почетак 
школске године и крај претходне школске године. Истраживање се проводи путем web 
апликације.  
  
Дефиниције  
  
Средња школа је установа за обављање дјелатности у области средњег образовања и васпитања. 
У зависности од врсте наставног плана и програма у складу са Законом о средњој школи у 
Републици Српској, средња школа може бити основана као гимназија, стручна техничка, 
стручна, умјетничка, вјерска, школа за ученике са сметњама у развоју и школа за образовање 
одраслих.  

• Гимназија- образују се ученици општег, природно-математичког, друштвено-језичког и 
рачунарско-информатичког смјера. Школовање у гимназији траје четири године.  

• Стручно техничка школа- остварује се одговарајући општеобразовни, стручно-теоријски 
и практични програм у четверогодишњем трајању.  

• Умјетничка школа- остварују се програми из области умјетности у четверогодишњем 
трајању. Завршавањем умјетничке школе ученик стиче средњу спрему.  

• Стручна школа- образују се ученици по струкама и занимањима за рад, у трајању од три 
године. За мање сложена занимања, образовање може да траје краће од три године.  

• Вјерске школе- образовање вјерских службеника чијим завршетком ученик стиче средњу 
спрему. У вјерским школама образовање траје пет година.  

• Школе ученика са сметњама у развоју- остварује се стручни, посебно прилагођени 
програм за специјало образовање ученика са сметњама у развоју.  

 
ДОМОВИ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА  
  
Подаци о домовима ученика и студената прикупљају се годишњим извјештајем за период од 
01.03 до 31.12. извјештајне године и од 01.01. до 28.02. наредне године.  
  
Домови ученика су установе које обезбеђују смјештај, ихрану, и васпитање ученика основних и 
средњих школа за вријеме школовања, ван мјеста боравка родитеља-издржаваоца, као и ученика 
којима је из других разлога потребан смјештај у дому.  
  
Студентски домови су установе које обезбеђују смјештај студената високих школа, факултета и 
умјетничких академија за вријеме студирања. Студентима поред смјештаја може бити 
обезбеђена и исхана.  
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ОБРАЗОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ  
  
Образовање у саобраћају је дјелатност која се обавља по посебном програму који је рагулисан 
Законом о основима безбједности саобраћаја на путевима у БиХ („Службрни гласник Босне и 
Херцеговине“, број 9/18), Правилником о оспособљавању за возача моторних возила („Службени 
гласник Републике Српске“, број 74/18), Правилником о стицању звања возача-инструктора 
моторних возила („Службени гласник Републике Српске“, брoj 25/07) и Правилником о 
условима и начину за добијање лиценце („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 13/13).  
  
Подаци о образовању у саобраћају преузимају се од Завода за образовање одраслих.  
  
  
  

Припремила:  
Милка Лончар Антић  
  
Посљедње ажурирање:  
17.01.2023. године  
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