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ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност се спроводи у складу са Статистичким програмом Републике Српске за 

период 2009-2012. година и Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 85/03). 

 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

ЦИЉ И САДРЖАЈ  

Циљ ове статистичке активности јесте да обезбиједи годишње податке о уписаним и 

завршеним студентима првог, другог и трећег циклуса студија, као и наставницима и 

сарадницима на високошколским установама. 

ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА/ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Податке о студентима и наставницима и сарадницима достављају све високошколске установе 

-  универзитети (са организационим јединицама факултетима и академијама)  и висoке школе. 

ОБУХВАТ  

Годишњим истраживањима о уписаним студентима обухваћени су сви студенти уписани у 

посматраној школској години на свим високошколским установама без обзира на својински 

статус, на  сва три циклуса студија. 

Годишњим истраживањем о дипломираним студентима обухваћени су сви студенти који су 

завршили први циклус студија у календарској години на свим високошколским установама, без 

обзира на својински статус. 

Годишњим истрaживањима о специјалистима, магистрима наука и докторима наука  

обухваћени су сви студенти који су завршили постдипломске студије односно студије другог 

или трећег циклуса, на свим високошколским установама без обзира на својински статус. 

Годишњим истраживањем о наставном особљу обухваћени су сви наставници и сарадници у 

образовном процесу без обзира на врсту радног односа и трајање радног времена. 
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МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Подаци о студентима прикупљају се путем индивидуалних статистичких упитника:  

1) Пријавни лист за упис студената, 

2) Статистички лист за дипломиране студенте на високошколским установама, 

3) Пријавни лист за упис на магистарске и специјалистичке студијe/студије II циклуса, 

4) Статистички лист за магистре  наука и специјалисте, 

5) Пријавни лист за упис на докторскe студијe/студијe III циклуса и 

6) Статистички лист за докторе наука. 

Извјештаје о упису студенти испуњавају приликом уписа у дату школску годину,  а остале 

приликом завршетка студија. 

Подаци о наставном особљу на високошколским установама прикупљају се путем збирног 

извештаја „Извештај о наставницима и сарадницима на високошколским установама'' који 

попуњавају све високошколске установе, са стањем 31.10. 

Истраживања се спроводе у годишњој периодици.  

 

ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  

Објављују се само збирни подаци за ниво Републике Српске. 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 

Високо образовање, према Закону о високом образовању, је образовање након средње школе 

које води до међународно признатог степена високог образовања. Високо образовање се 

организује у три циклуса:  

а) први циклус води до академског звања завршеног додипломског студија или еквивалента, 

стеченог након најмање три или највише четири године студија након стицања свједочанства о 

завршеној средњој школи; 

б) други циклус води до академског звања магистра или еквивалента, стеченог након 

завршеног додипломског студија и траје једну или двије године; 

в) трећи циклус води до академског звања доктора или еквивалента и траје три године. 

 

Виша школа је установа за обављање дјелатности вишег образовања.  

 

Високошколска установа је образовно-научна, односно образовно-умјетничка установа, која 

организује основне студије за стицање високог стручног образовања као и постдипломске 

студије за стицање стручног степена специјалисте, магистра и научног степена доктора наука. 

Високошколске установе могу бити јавне и приватне. Оснивач јавних високошколских установа 

је Народна скупштина Републике Српске у име Републике, а оснивач приватних високо-

школских установа може бити домаће правно или физичко лице, као и страно правно или 

физичко лице заједно са домаћом високошколском установом. 
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Према Закону о високом образовању високошколске установе у Републици Срспкој су високе 

школе и универзитети. 

Висока школа односи се на високошколску установу која нуди најмање један студијски 

програм из једне научне области. 

Назив универзитет односи се на висошколску установу која нуди студиј у најмање пет 

студијских група из најмање три научне области и академске степене сва три циклуса. 

Универзитет има организационе јединице као што су факултети, академије или научни 

институти. 

Факултет је научно-наставна јединица универзитета. 

Умјетничка академија је наставно-умјетничка јединица универзитета која развија умјетничко 

стваралаштво у подручју умјетности. 

 

Уписани студент је свако лице уписано на високошколску установу. 

Магистар наука је лице које је завршило постдипломске студије те одбранило магистарску 
тезу.  
Специјалиста је лице које је завршило постдипломске студије те одбранило специјалистички 

рад.  

Доктор наука је лице које је одбранило докторску дисертацију. 

Апсолвенти су студенти који су одслушали сва предавања те у току апсолвентског стажа (који 

траје од шест мјесеци до годину дана) полажу преостале испите и бране дипломски рад. 

 

 

НИВО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПОДАТАКА 

Подаци су репрезентативни за ниво Републике Српске. 

 

УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА 

Подаци су дјелимично усклађени са међународним препорукама и стандрадима. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА 

 

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Одговорни произвођач података о студентима јесте Републички завод за статистику Републике 

Српске.  

Прикупљање података обавља се у подручним јединицама Републичког завода за статистику 

Републике Српске, док се унос и обрада података обавља у Заводу.  

 

ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА 

Извјештајне јединице дужне су да достављају податке Републичком заводу за статистику 

Републике Српске у складу са Законом о статистици Републике Српске. 
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ПЕРИОДИКА ПРОВОЂЕЊА 

Извјештајна јединица дужна је доставити податке о уписаним студентима Републичком заводу 

за статистику до краја уписног рока за први циклус и до 31. децембра за други и трећи циклус. 

Податке о завршеним студентима потребно је доставити до 5. у мјесецу за претходни мјесец. 

Претходни подаци  објављују се 28.04., а коначни подаци 30.09. 

 

 

ПУБЛИКОВАЊЕ 

Подаци се објављују у оквиру годишњег саопштења и статистичког билтена : 

1) Уписани студенти, 

2) Дипломирани студенти,  

3) Уписани на магистарскe и специјалистичкe студијe, 

4)  Магистри наука и специјалисти,  

5) Докторанти-особе у поступку стицања звања доктора наука, 

6) Доктори наука,  

7) Наставници и сарадници на високошколским установама,  

8) Билтен високог образовања. 

Публикују се само збирни подаци за ниво Републике Српске. Индивидуални подаци су 

заштићени у складу са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 85/03).  

 


