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1. УВОД 

Друштво знања и четврта индустријска – дигитална револуција стављају пред образовне системе 

озбиљне изазове модернизације како би могли образовати садашње и будуће генерације за 

живот и рад у глобалној економији. То подразумијева развој таквих људских потенцијала који ће 

моћи да одржавају и развијају конкурентску способност, брзо и ефикасно се прилагођавати 

промјенама услова на тржиштима и новим технологијама на начин који није деструктиван за 

заједницу и друштво, те остварење основних друштвених циљева, као што су раст 

продуктивности, социјална кохезија, одрживи развој и демократски процеси. У образовне системе 

треба нужно укључити вјештине и компетенције које ће фокус ставити на већу способност 

прилагођавања брзо-мијењајућој економији и инклузивном друштву. 

Како би одговорила овим изазовима, Европска унија од 2006. године развија кључне 

компетенције за цјеложивотно учење. Оне представљају својеврсну промјену образовне 

парадигме која помјера фокус образовања према стицању функционалних знања, интерактивног 

коришћења технологије, знања и вјештина, способности комуницирања с хетерогеним групама и 

аутономним дјеловањем.  

Кључне компетенције су основ запошљивости и флексибилности у глобалној економији које 

одговарају на изазове постмодерног доба у којем се промјене убрзавају, а комплексност и 

међузависност локалног и глобалног се повећава. 

Према Европском референтном оквиру кључних компетенција за цјеложивотно учење 

(ревидирана верзија, 2018.), предузетничка компетенција односи се на способност дјеловања 

на основу могућности и идеја те њихово претварање у вриједности за друге. Заснива се на 

креативности, критичком размишљању и рјешавању проблема, преузимању иницијативе и 

истрајности те способности сарадње с другима ради планирања пројеката и управљања 

пројектима који су од културне, друштвене или комерцијалне вриједности. Нешто другачији 

концепт од предузетничке компетенције представља предузетничко учење, концепт 

образовања и обуке који подржава предузетнички начин размишљања и који је заснован на 

развоју појединаца, укључујући основне принципе ефективности у свакодневном животу, а који 

сви воде ка предузетничкој писмености друштва у цјелини. Оба концепта су комплементарна и 

међусобно зависна и овај документ развија приоритете и за предузетничку компетенцију и за 

предузетничко учење у образовним системима у Босни и Херцеговини. 

Рад на дефинисању приоритета за интеграцију предузетничког учења и предузетничке кључне 

компетенције у образовне системе у БиХ захтијевао је значајне напоре како би се анализирао 

достигнути напредак, могућности и најбоље Европске праксе у овој области. У ту сврху, Европска 

тренинг фондација (ЕТФ)1, у сарадњи с Министарством цивилних послова Босне и Херцеговине, 

подржала је 2018. године Фокус групу која је имала задатак да утврди како да оствари напредак 

у развоју предузетничких и дигиталних компетенција. У расправи широког спектра учесника у 

којем су учествовали: Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, све надлежне 

образовне власти, педагошки заводи, Агенција за предшколско, основно и средње образовање 

Босне и Херцеговине, представници образовних институција и наставника, израђен је policu 

документ Приоритети у интеграцији предузетничке и дигиталне кључне компетенције у 

образовне системе у БиХ (2019 – 2030.).  

Документ је послужио као основа за израду Приоритета за интеграцију предузетничког учења и 

предузетничке кључне компетенције у образовне системе у БиХ (2021 – 2030.), који су такође 

                                                      
1 Европска тренинг фондација је специјализована агенција Европске уније са сједиштем у Торину у Италији. 
ЕТФ пружа савјете и помоћ Европској комисији за 29 партнерских земаља тему реформи развоја политика 
људског капитала под окриљем инструмената за спољне односе Европске уније. ЕТФ помаже земљама у 
транзицији и развоју да искористе властити потенцијал људског капитала путем реформе система 
образовања, обуке и тржишта рада у контексту политика спољних односа ЕУ-a. 
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израђени уз подршку ЕТФ Стратешког пројекта о предузетништву и предузетничким 

вјештинама за подршку Босни и Херцеговини у дефинисању сљедећих корака за промовисање 

кључних компетенција (предузетничка и дигитална). Пројекат је реализовала ETФ у сарадњи 

с Министарством цивилних послова БиХ и надлежним образовним властима у Босни и 

Херцеговини у периоду фебруар 2018. године – септембар 2019. године.  

Циљ документа је усагласити приоритете и идуће кораке у развоју предузетничког учења и 

предузетничке компетенције у складу са релевантним кључним ЕУ политикама дефинисаним у 

Европском оквиру за предузетничку компетенцију (EntreComp) [1]. Активности на изради 

документа реализоване су уз укљученост креатора образовних политика и образовних стручњака 

– представника надлежних министарстава, педагошких завода, образовних установа, и 

наставника.  

Документ даје преглед релевантних ЕУ политика које представљају основу за утврђивање 

релевантних резултата учења и модернизацију наставних планова и програма у Босни и 

Херцеговини, преглед до сада предузетих активности на развоју предузетничког учења 

интеграцији предузетничке компетенције у образовне системе у БиХ, те попис краткорочних, 

средњорочних и дугорочних приоритета. Уз сваки од приоритета развијена је и листа могућих 

активности, чијим би се провођењем остварила сврха овога документа – пуна интеграција 

предузетничког учења и предузетничке компетенције у образовне системе у БиХ. 

У том смислу, ови Приоритети у интеграцији предузетничког учења и предузетничке кључне 

компетенције у образовне системе у Босни и Херцеговини су намијењени надлежним образовним 

властима и осталим партнерима сектора образовања и обуке у БиХ за коришћење приликом 

израда властитих акционих планова. Приступ кључним компетенцијама је интегралан, те се у 

контексту цјеложивотног учења односи на све облике учења – формално, неформално и 

информално, као и на све нивое формалног образовања – предшколско, основно, средње и 

високо, те образовање одраслих.  

 

2. КОНТЕКСТ ЕУ ПОЛИТИКА 

Почетком миленија Европска унија је усвојила Лисабонску стратегију (2000) [2], како би 

успоставила неопходне услове повећања конкурентности и економског раста кроз стварање 

више и бољих послова у конкурентном окружењу осталих регија, те условима све убрзанијег 

технолошког развоја. Овај процес је, међу осталим, отворио питања повезивања образовања, 

истраживања и тржишта рада, цјеложивотног учења и развоја људског капитала, тако да 

образовне политике у том контексту бивају све више у фокусу ЕУ. Тај тренд се посебно наставио 

у другом стратешком десетогодишњем периоду 2010 – 2020. година дефинисаном ЕУ стратегијом 

Европа 2020 – Стратегија за паметан, одржив и инклузивни раст (2010.) [3], а недвосмислено ће 

бити и у фокусу идуће десетогодишње стратегије ЕУ, која ће поставити циљеве за 2030. годину. 

Генералне ЕУ десетогодишње стратегије разрађују се кроз радне програме који чине секторске 

стратешке оквире. У актуелном стратешком оквиру ЕУ сарадње у области образовања и обуке 

ЕТ 2020 [4] идентификована су четири кључна стратешка циља: (1) стварање цјеложивотног 

учења и мобилности; (2) побољшање квалитета и ефикасности образовања и обуке;.(3) 

промовисање једнакости, социјалне кохезије и активног грађанства; и (4) јачање креативности 

и иновативности, укључујући предузетништво, на свим нивоима образовања и обуке. 

Дефинисани десетогодишњи циљеви основа су за израду ЕУ политика у области образовања и 

обуке. Бројни документи Европске комисије, те Савјета Европске уније и Европског парламента 

подстичу државе чланице, као и оне које то желе постати, на унапређивање образовања 

повећавајући његову релевантност за запошљавање и развој појединаца.  
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Предузетничка компетенција је постала дио ЕУ оквира образовних политика 2006. године 

доношењем Европског референтног оквира кључних компетенција за цјеложивотно учење 

[5]. Референтни оквир покренуо је образовне реформе у Европским државама како би се 

образовање и цјеложивотно учење фокусирало на развој компетенција потребних за живот и рад 

у 21. стољећу. ЕУ референтни оквир је идентификовао осам кључних компетенција2, које су 

комбинација знања, вјештина и ставова, за образовање свих појединаца с циљем 

професионалног развоја, активног учешћа у економији, социјалне инклузије и запошљавања. 

Кључне компетенције представљају окосницу и основ идеје о учењу током цијелог живота и 

постављају се у први план на свим нивоима образовања. Ради тога су оне битне за сваки 

образовни систем.  

Посвећеност ЕУ политика кључним компетенцијама додатно је потврђено у мају 2018. године 

када је усвојен Ревидирани оквир кључних компетенција за цјеложивотно учење [6]. Нови оквир 

настао је након евалуације дванаестогодишње проведбе политика кључних компетенција. Он, 

међу осталим, посебно истиче значај развијеног Европског оквира за предузетничку компетенцију 

(EntreComp).  

Предузетничко учење и предузетничка компетенција су посебно истакнути и Актом о малом 

привреди (Small Business Act – SBA) за Европу (2008) [7], који успоставља свеобухватни оквир 

политика подршке малим и средњим предузећима (МСП) које државе чланице, кандидати и 

потенцијални кандидати за чланство требају доносити и развијати како би се поспјешио раст и 

развој МСП, јачала економија и повећавала запошљивост. SBA укључује одредбе за развијање 

компетенција и вјештина. БиХ пролази редовиту процјену SBA како би се одредио напредак у тим 

подручјима. Интерес ЕУ политика за кључним компетенцијама имао је посебан фокус на развој 

предузетничке кључне компетенције. То је посебно истакнуто у ЕУ Новом програму вјештина 

(New Skills Agenda) (2016) [8] и ЕУ средњорочним приоритетима у области стручног образовања 

и обуке 2015. – 2020. (Закључци из Риге) [9].  

Ова се питања истичу и у стратегији Југоисточне Европе 2020 и Акционом плану регионалног 

економског подручја југоисточне Европе, који посебну пажњу посвећује промовисању 

предузетништва. Састанак пододбора између Босне и Херцеговине и Европске комисије одржан 

30.1.2018. године и истакао је важност кључних компетенција, укључујући предузетничку 

компетенцију, као све значајније компетенције у контексту резултата образовања и обуке. Због 

тога је развој приоритета у интеграцији предузетничке компетенције од важности за интеграције 

БиХ у ЕУ. Мишљењем Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији од 

29.5.2019. године констатовано је да „квалитет образовања није одговарајућа“. Недвосмислена 

је чињеница да развијање кључних компетенција и њихова интеграција у све нивое образовања 

значајно доприноси квалитету образовања, посебно повећању релевантности образовања за 

запошљавање. То је и кључни разлог за подстицање активности на свим нивоима. 

Коначно, у повратној информацији Босни и Херцеговини о Програму економских реформи 2018. 

године, Европска комисија је савјетовала да "развој предузетничких вјештина треба јачати, 

посебно за младе људе, како би се побољшала њихова запошљивост и конкурентност на 

тржишту рада". 

2.1. Европски оквир за предузетничку компетенцију 

Развој предузетничких капацитета грађана и организација је један од кључних циљева политике 

за чланице ЕУ. EntreComp предлаже јединствену дефиницију предузетништва као компетенције, 

с циљем развијања свијести оних који уче и повезивања свијета образовања и свијета рада. 

                                                      
2  Осам кључних компетенција су: комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, 
математичка писменост и основне компетенције из науке и технологије, дигитална компетенција, учење 
како се учи, социјална и грађанска компетенција, предузетништво и смисао за иницијативу, те културно 

истраживање. 
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EntreComp је постао референтни документ за иницијативе чији је циљ да развија предузетнички 

капацитет европских грађана. Састоји се од 3 међусобно повезане области компетенција: 'Идеје 

и прилике', 'Ресурси' и 'Дјеловање'. Сваку од ових области чини 5 компетенција, које заједно чине 

саставни дио предузетништва као компетенције: 

 

 Компетенције Савјети Дескриптори 

1
. 

И
д

е
је

 и
 п

р
и

л
и

к
е
 

1.1. Препознавање 

прилика 

Користите своју 

машту и вјештине да 

бисте открили 

прилике за 

стварање 

вриједности 

 Идентификовати и искористити могућности за 
стварање вриједности истражујући друштвено, 
културно и економско окружење 

 Идентификовати потребе и изазове 

 Успоставити нове везе и прикупити раштркане 
елементе околине како би се омогућило 
стварање нове вриједности 

1.2. Креативност  

Развијајте 

креативне и корисне 

идеје 

 Развити идеје и искористити могућности за 
стварање нове вриједности, пронаћи боља 
рјешења за постојеће и нове изазове 

 Истражити и примијенити иновативне приступе 

 Комбиновати знање и ресурсе ради постизања 
што бољих резултата 

1.3. Визија 

Радите на 

остварењу своје 

визије 

 Претпоставити како ће изгледати будућност 

 Осмислити како да визију претворите у реалну 
идеју 

 Направити сценарије будућих активности 

1.4. Вредновање 

идеја 

На најбољи начин 

искористите идеје и 

понуђене прилике 

 Процијенити о којој је вриједности ријеч са 
друштвеног, културног и економског аспекта 

 Препознати потенцијал који идеја има за 
стварање нове вриједности и идентификовати 
одговарајуће начине на које ћете тај потенцијал 
најбоље искористити 

1.5. Етика и 

одрживи развој 

Процијените 

посљедице и утицај 

идеја, прилика и 

активности 

 Процијенити посљедице идеје која доноси 
вриједност и утицај предузетничког дјеловања на 
заједницу, тржиште, друштво и околину 

 Размислити о томе како су одабрани одрживи 
дугорочни друштвени, културни и економски 
циљеви 

 Радити одговорно 

 

 Компетенције Савјети Дескриптори 

2
. 

Р
е

с
у
р

с
и

 

     

 

    

    

2.1. Самосвијест и 

лична ефикасност 

Вјерујте у себе и 

стално се 

усавршавајте 

 Размислити о потребама, краткорочним, 
средњорочним и дугорочним плановима 

 Идентификовати и процијенити индивидуални и 
групни рад и њихове предности и недостатке 

 Вјеровати у способност да утичете на ток 
догађаја, упркос недоумицама, препрекама и 
привременим неуспјесима 

2.2. Мотивација и 

истрајност 

Фокусирајте се на 

циљ и не одустајте 

 Будите одлучни да идеје претворите у дјела 

 Будите стрпљиви у настојањима да остварите 
дугорочне циљеве, било да су индивидуални или 
групни 

 Будите спремни на притиске, потешкоће и 
привремене неуспјехе 

2.3. Покретање 

ресурса 

Сакупите и 

управљајте 

ресурсима који су 

вам потребни 

 Управљати материјалним, нематеријалним и 
дигиталним ресурсима потребним да бисте идеје 
претворили у дјело 

 Искористити ограничене ресурсе на најбољи 
могући начин 

 Усвојити неопходне компетенције, у било којој 
фази, укључујући техничке, правне, пореске и 
дигиталне компетенције 

2.4.  Развијајте 

финансијска и 

 Направити трошкове претварања идеје у 
активност 

 Планирати, примијенити и евалуирати 
финансијске одлуке у временским интервалима 
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Финансијска и 

економска 

писменост 

економска знања и 

вјештине 

 Управљати финансијама како би активност која 
ствара вриједност могла трајати дуже 

2.5. Ангажовање 

других учесника 

Инспиришите, 

мотивишите и 

укључите друге 

 Мотивисати и укључити релевантне учеснике у 
процесу 

 Обезбиједити подршку потребну за постизање 
резултата 

 Показати вјештине комуникације, увјеравања, 
преговарања и руковођења 

 
 

 Компетенције Савјети Дескриптори 

3
. 

Д
је

л
о

в
а

њ
е
 

3.1. Преузимање 

иницијативе 
Само напријед! 

 Иницирати процесе у којима настају нове 
вриједности 

 Суочити се с изазовима 

 Радити самостално на постизању циљева и 
планирати задатке 

3.2 Планирање и 

управљање 

Дефинишите 

приоритете, 

организујте, пратите 

 Поставити дугорочне, средњорочне и 
краткорочне циљеве 

 Дефинисати приоритете и акционе планове 

 Прилагодити се непредвиђеним промјенама 

3.3. Рјешавање 

нејасних и ризичних 

ситуација 

Доносите одлуке 

које ће ријешити 

нејасне и ризичне 

ситуације 

 Донијети одлуку када је резултат те одлуке 
неизвјестан, када су информације дјелимичне 
или двосмислене, или када постоји ризик од 
нежељених резултата 

 У процес креирања вриједности укључити 
структуриран начин тестирања идеје и 
прототипова од самог почетка како бисте 
умањили ризик од неуспјеха 

 Рјешавати динамичне ситуације ефикасно и 
флексибилно 

3.4. Рад са другима 

Удружите се, 

сарађујте, умрежите 

се 

 Сарађивати са другима како би се идеје 
преточиле у активности 

 Стварати мреже 

 Рјешавати конфликте и суочити се с 
конкуренцијом на позитиван начин када је то 
потребно 

3.5. Учење путем 

искуства 
Учите кроз праксу 

 Користити сваку иницијативу за стварање 
вриједности као могућност за учење 

 Учити од других, укључујући менторе и вршњаке 

 Размислити и научити из успјешних ситуација и 
грешака (својих и туђих) 

 

За сваку од ових 15 компетенција, EntreComp оквир развија резултате учења на 8 нивоа (у основи, 

према Блоомовој таксономији) и даје свеобухватну листу од 442 резултата учења. Оквир није 

обавезујући, већ даје референцу образовним властима и школама за третирање предузетничке 

компетенције унутар властитог окружења. Он је због тога изузетно подесан као основа за 

развијање наставног плана и програма и активности учења које развијају предузетништво као 

компетенцију. Исто тако, може се користити за дефинисање параметара како би се процијениле 

предузетничке компетенције ученика и грађана. 

2.2. Предузетничко учење 

Важност предузетничког учења за подршку запошљивости, самозапошљавању као и покретању 

малих предузећа препозната је у бројним политикама ЕУ-а. Документ о ЕУ политици подстицање 

предузетничког размишљања кроз образовање и учење (2006) [10] формулисао је системске 

приступе предузетничком учењу, како би се побољшала улога образовања у стварању 

предузетничке културе у европским друштвима. Документ даје препоруке за стварање складних 

оквира у државама чланицама, за подршку школама и наставницима, али и укључивање спољних 
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актера и предузећа. Посебне препоруке дате су високошколским установама да интегришу 

предузетништво кроз различите предмете и курсове, посебно на и техничким и 

природноматематичким факултетима, али и властима држава чланица ЕУ да подрже обуку за 

универзитетске наставнике, те да развију мреже за размјену добрих пракси и подстицања 

мобилности наставника између универзитета и пословног свијета, укључујући укључивање 

пословних људи у наставу. 

Документ Преиспитивање образовања: Инвестирање у вјештине за боље социоекономске 

резултате (2012) [11] идентификовао је кључне акције за започињање амбициозних реформи које 

захтијевају снажне заједничке напоре и ЕУ-а и држава чланица. Предвиђене су акције 

предузетничког учења које укључују: објављивање смјерница о политици предузетничког учења 

којим ће се успоставити оквир за смјернице за образовне институције и развој алата за праћење 

напретка и стицање предузетничких компетенција. 

Осим већ наведених политика и активности предузетничког учења у оквиру SBA, у aкционом 

плану Предузетништво 2020 (2013.) [12] представљен је кохерентни оквир за предузетничко 

учење који идентификује три области за непосредну интервенцију. Једна од три области је 

предузетничко учење и оспособљавање за подршку расту и стварању пословања. Посебно је 

наглашено да ће млади људи с предузетничким образовањем вјероватно оснивати властите 

фирме. До 20% ученика који у средњим школама учествују у програму мини предузећа, касније 

ће покренути властиту фирму. То је чак пет пута више него у општој популацији. Предузећа која 

су започели ти студенти такође су амбициознија. 

То је био разлог што све иницијативе ЕУ посвећују посебну пажњу „учењу кроз рад и праксу“ и 

посебну препоруку ЕУ-а за омогућавање ученицима и студентима конкретног предузетничког 

искуства прије напуштања обавезног образовања. Осим успостављања оквира политика, ЕУ 

такође подржава образовне и друге институције у државама чланицама и другдје у провођењу 

активности предузетничког учења одговарајућим буџетима у оквиру програма Erasmus + (под 

надзором Генералне управе ЕУ-а за образовање и културу), структурних и инвестиционих 

фондова и посебно кроз програм CОSMЕ3. 

3. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ИНВЕНТУРЕ   

ПОСТИГНУЋА 

Босна и Херцеговина, као потенцијални кандидат за приступне  ЕУ4 , је прихватила концепт 

цјеложивотног учења заснованог на развијању кључних компетенција. Након проведеног 

истраживања [13], Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ идентификовала 

је десет кључних компетенција за БиХ које се требају развијати кроз све разреде и наставне 

предмете у основној и средњој школи, додајући још двије на осам развијених кроз Европски 

референтни оквир (креативно-продуктивна и тјелесно-здравствена компетенција). На основу 

кључних компетенција, анализа постојећих наставних планова и програма у БиХ, као и анализа 

наставних планова и програма у земљама регије, ЕУ и шире, Агенција је у блиској сарадњи с 

надлежним образовним властима развила Заједничку језгру наставних планова и програма 

дефинисану на резултатима учења [14], која се састоје од осам образовних области: језично-

комуникационих, математичких, природословних, друштвено-хуманистичких, области технике и 

информационих технологија, умјетничке, физичке и здравствене области, те кроскурикуларна и 

                                                      
3 БиХ има приступ готово свим акцијама програму Erasmus +, као и програму COSME. 

4 Захтјев за кандидатски статус у ЕУ БиХ је поднијела 15.2.2016. године и запримила је мишљење Европске 
комисије о апликацији у мају 2019. године. 
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међупредметна област. Примијењена је јединствена методологија која подразумијева 

одређивање области, компоненти, резултата учења и показатеља који се прожимају одређеним 

кључним компетенцијама (означеним у документима различитим бојама) што зависи од 

специфичности васпитно-образовне области и наставних предмета унутар одређене области. 

Показатељи су одређени у складу са развојним узрасту дјетета на крају раног васпитања и 

образовања (крај треће године), на крају предшколскога васпитања и образовања (узраст од 5/6 

година), на крају трећега разреда (узраст од 8/9 година), на крају шестога разреда (узраст од 

11/12 година), на крају деветогодишњега васпитања и образовања (узраст од 14/15 година) и на 

крају средњошколског васпитања и образовања (узраст од 18/19 година). Кроз све документе у 

дефинисаним показатељима прожима се предузетничка компетенција. Посебан нагласак на 

предузетничку компетенцију је у документу Заједничке језгре наставних планова и програма 

дефинисане на резултатима учења за кроскурикуларну и међупредметну област [15], која има 

компоненту предузетништво, за коју су дефинисани резултати учења с припадајућим 

показатељима за одређени узраст. 

Значајан напредак је постигнут у развоју предузетничког учења и интеграцији предузетничке 

компетенције. Томе је посебно допринијела „Стратегија учења о предузетништву у образовним 

ситемима у Босни и Херцеговини за период 2012 – 2015. с акционим планом“ („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број 31/12) [16], припремљена у оквиру ЕУ пројекта IPA 2007 

„Предузетничко учење у образовним системима у БиХ“. Стратегија је обухватила све нивое 

формалног образовања – основно, средње и високо, као и неформално образовање. Њоме је 

утврђено шест стратешких приоритета:  

i. Успостављање партнерстава за предузетничко учење; 

ii. Подизање свијести о предузетничком учењу на свим нивоима; 

iii. Промоција предузетничког учењу у основном и средњем образовању (формално 

образовање – приступ базиран на кључној компетенцији); 

iv. Промоција предузетничког учења у високом образовању; 

v. Промоција предузетничког учења у образовању одраслих и неформалном образовању; 

vi. Провођење и мониторинг стратегије. 

Регионални центар за развој предузетничког учења земаља југоисточне Европе (SEECЕL), 

финансиран ЕУ средствима, имао је активности од 2009. до 2018. године међу осталим и у БиХ, 

радећи с 8 основних и  4 средње пилот школе, те с три универзитета. Концепти развијени кроз 

ову регионалну иницијативу прихваћени су од стране надлежних образовних власти у БиХ. 

Подршку провођењу Стратегије посебно је дао ЕУ финансирани пројекат „Предузетничко учење 

у образовним системима у БиХ“, фаза II, у оквиру којег су развијени Програми за интеграцију 

предузетничке кључне компетенције у формално образовање на ISCED нивоима 2 и 3 са 

смјерницама за примјену програма и за развој школских партнерстава [17]. Методологија 

примјене програма успјешно је уведена и тестирана у 22 школе, а методологија школских 

партнерстава успостављена смјерницама је тестирана у 21 школи у БиХ, тако да је предузетничка 

компетенција уведена укупно у 42 школе. Фокус имплементације је био на подизању људских 

капацитета, те су ојачани механизми за изградњу капацитета свих педагошких завода у БиХ и 

министарстава образовања: сви савјетници (117) у педагошким заводима су оспособљени за 

дисеминацију програма кроз обуку наставника и праћење интегрисаности предузетничке кључне 

компетенције у школама на свом подручју. Укупно 483 наставника из 86 основних и средњих 

школа (што представља 9,36% од свих школа у БиХ) су обучени о томе како интегрисати 

предузетничку кључну компетенцију у наставу и учење [18]. Осим ових активности које су се 

углавном односиле на приступ предузетничким компетенцијама, предузете су и разне активности 

везане уз предузетничко учење. Партнерства политика за предузетничко учење су креирана у 

кантонима, Брчко дистрикту БиХ и ентитетима. Урађени су и акциони планови за развој 

цјеложивотног предузетничког учења за период 2015. - 2018., а напредак је такође постигнут у 

области неформалног предузетничког учења: свеобухватни извјештаји о анализама потреба за 
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обукама (ТNА)  међу малим и средњим предузећима су израђени за 2015. годину за четири 

економска сектора.  

Ентитети, кантони и Дистрикт су предузетничко учење и предузетничку компетенцију посебно 

истакли у својим стратешким документима, према надлежностима и одговорностима за 

образовање и подршку малим и средњим предузећима. У Републици Српској је предузетничко 

учење један од прожимајућих циљева у Стратегији развоја образовања за период 2016 – 2021. 

година [19]. Осим тога, због значајног броја самозапослених у Босни и Херцеговини (према анкети 

о радној снази 2018. године коју проводи Агенција за статистику БиХ [20] 17,1% свих запосленика 

2018 у БиХ су самостално запослени, док је у 2016. години удио самозапослених у укупној 

запослености у БиХ износио 21,1%), више би се пажње могло посветити промовисању 

предузетништва у стратегијама запошљавања. То би такође требало укључивати приступ 

обукама о предузетништву за особе с посебним потребама. 

Провођење Стратегије учења о предузетништву у образовним ситемима у Босни и Херцеговини 

за период 2012 – 2015. с акционим планом је евалуирана, и Савјет министара БиХ је у октобру 

2016. године усвојио закључке којим констатује да је начињен напредак у интеграцији 

предузетништва у образовне системе БиХ, али да су потребни даљи кораци на унапрјеђењу 

образовања у том смислу. Евалуацијом Стратегије констатовано је да су утврђени стратешки 

приоритети и даље релевантни. 

Напредак у развој предузетничког учења и интеграцији предузетничке компетенције видљив је и 

из SBA процјена5, гдје је у сваком од четири циклуса екстерног оцјењивања БиХ напредовала: 

SBA принципи: 2009.  2012.  2015.  2018.  

Принцип 1 – формално предузетничко 

учење 
1,75 1,50 2,16 3,2 

Принцип 8а – неформално предузетничко 

учење 
1,75 2,31 2,83 2,70 

 

Приликом посљедњег циклуса процјене SBA (2018.) прикупљени су подаци о значајном броју 

иницијатива предузетничког учења за самозапошљавање, које су биле организоване на 

различитим нивоима (општинске, кантоналне и јавне службе за запошљавање ентитета, кроз 

тијела надлежна за подршку малим и средњим предузећима, али и кроз иницијативе приватних 

фирми, донатора и невладиних организација). Start-up еко систем посебно је развијен у ICT 

сектору, те он садржи и снажне компоненте различитих предузетничких тренинга. Иако се врло 

често јавни ресурси користе за подршку таквим иницијативама (активне мјере запошљавања, 

потицаји, подршке фирмама и невладиним организацијама), активности се не биљеже у 

потпуности и очигледан је недостатак координације са сектором образовања (који је у потпуности 

надлежно за формално и неформално образовање одраслих). Осим тога, размјена информација 

на различитим нивоима ради бољег планирања политика још увијек није у потпуности у 

успостављена. 

Из ових кратких прегледа инвентуре стања у интеграцији предузетничке компетенције у БиХ, 

јасно је да су потребни додатни напори у будућем периоду. Анализа стања представљена је у 

сљедећој SWОТ матрици: 

S (снаге) W (слабости) 

 Постоји наставно особље 

 Постоји стратешка преданост развоју 
предузетничке компетенције  

 Постоји Програм за интеграцију 
предузетничке кључне компетенције у 

 Наставно особље није оспособљено за 
кључне компетенције 

 Не постоји систем континуираног 
професионалног развоја наставника 

                                                      
5 SBA принципи се анализирају кроз индикаторе политика, од којих је сваки индикатор сачињен у пет нивоа 
(оцјена) – од 1 до 5, гдје је 1 најслабија, а 5 највећа оцјена. 
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учењу (ISCED нивоима 2 и 3) и програм 
обуке 

 Предузетничка компетенција је дијелом 
Заједничке језгре наставних планова и 
програма дефинисана на резултатима 
учења 

 Интереси и мотивација ученика и 
студената су високи 

 Постоји много примјера добре праксе 
(ad-hоck иницијативе) 

 Тешкоће у провођењу стратегија 
образовања 

 Свијест о важности предузетничке кључне 
компетенције унутар креатора политике и 
образовних стручњака је ниска 

 Министарства и педагошки заводи немају 
довољно особља 

 Низак ниво способности прикупљања 
средстава унутар креатора политике и 
директора школа 

 Кључне компетенције нису дио наставног 
плана и програма високог образовања 

 Не постоји систем педагошке подршке 
(обуке) наставницима у високом 
образовању 

 Недовољна опремљеност школа  

 Недовољна сарадња између васпитно-
образовних установа, привреде и завода 
за запошљавање 

 Непостојање базе података о примјерима 
добре праксе увођења/јачања 
предузетничке кључне компетенције, о 
стручном усавршавању наставника и 
других података који се односе на 
предузетничку кључну компетенцију, а с 
циљем праћења напретка и предузимања 
наредних корака. 

О (прилике) Т (пријетње) 

 Важност предузетничке компетенције за 
градњу робусније економије с малим и 
средњим предузећима која се такмиче у 
регији и евентуално на јединственом 
тржишту ЕУ 

 ЕУ фондови и спремност ЕУ да подржи 
развој кључних компетенција  

 Подршка мобилности студената и 
наставника – мобилност  може 
допринијети развоју кључних 
компетенција 

 Подршка за покретање бизниса 

 Умрежавање школа, образовних власти, 
педагошких завода итд. 

 Постојање заинтересираности за 
предузетничким учењем 

 Финансијски извори су недовољни 

 Школе имају ограничену аутономију 

  

Закључно, анализа резултата учења који се односе на предузетничку компетенцију у постојећим 

документима у Босни и Херцеговини, првенствено програмима за интеграцију предузетничке 

кључне компетенције у школско учење на ISCED нивоима 2 и 3 и Заједничкој језгри наставних 

планова и програма показује висок степен усуглашености с ЕntreComp-ом. Наравно, постојеће 

документе, као и будуће, је потребно ускладити с најновијим ЕУ политикама, а фокус треба да 

буде на тестирању модела, мониторингу и евалуацији, те напретку који ће водити до  

интегрисаности на нивоу система. Због тога би иницијативе у сљедећим корацима требале бити 

засноване на већ постигнутим резултатима и капацитетима. Конкретно, напори покренути кроз 

раније IPA пројекте  (ELES и SEECEL), гдје су развијени протоколи за развој предузетничке 

компетенције, требају се ојачати и наставити. Осим тога, потребно је додатно оснажити сарадњу, 

консултација и координације сектора образовања и запошљавање, те подршке МСП, као и 

размјене информација на различитим нивоима. 
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4. ПРИОРИТЕТИ 

Основна идеја идентификације и развијања приоритета је да до 2030. године буде постигнута 

пуна интеграција предузетничког учења и предузетничке компетенције у образовне 

системе у Босни и Херцеговини, с посебним освртом на ЕУ EntreComp оквир. Кључне 

компетенције су дефинисане као цјеложивотне, па приоритети прате све нивое формалног 

образовања (основно, средње, високо), укључујући  и образовање одраслих. 

Будући да су интеграција предузетничког учења и предузетничке компетенције у образовне 

системе међусобно повезане и међусобно зависне, врло често се базирају на различитим 

заједничким активностима (као што су обуке, промоције итд.), оне су развијене и презентоване 

заједно. Уопштено говорећи, предузетничко учење више је повезано са стручним образовањем 

и обуком, високим образовањем и посебно неформалним учењем, гдје ће се захтијевати више 

пажње стицању предузетничких вјештина - у основи раних пословних вјештина за ученике, 

студенте и полазнике, док је предузетничка компетенција повезана са свим образовним нивоима 

и свим начинима учења. Ипак, за очекивати је већа посвећеност предузетничкој компетенцији у 

нижим нивоима образовања (предшколско, основно, опште средње), будући да цјелокупни 

концепт свих кључних компетенција има посебан фокус на тим образовним нивоима. То наравно 

не искључује посвећеност кључним компетенцијама и на осталим образовним нивоима (средње 

стручно образовање и обука, високо образовање, образовање одраслих). 

Приоритети су развијени на основу планирања, прегледа и анализе постојећег стања, те су 

представљени као краткорочни, средњорочни и дугорочни (приоритети прате циклусе SBA 

прегледа). Краткорочни приоритети развијени су за период од 2021. до 2023. године. 

Средњорочни приоритети развијени су за период 2024 – 2026. година, а дугорочни од 2027. до 

2030. године. Краткорочни приоритети су развијени детаљно, а како се рок планирања удаљава, 

тако се и уопштеност приоритета повећава. Методолошки, након сваког од ова три периода би 

требало обавити евалуацију постигнутих активности како би се процијенио учинак проведених 

активности, те успоставио систем планирања на бази овдје изнесених приоритета. 

Уз сваки приоритет развијене/дефинисане су активности, одговорне институције за њихову 

реализацију, или за координацију реализације активности, индикатори испуњења активности и 

временски оквир. Овако представљени приоритети могу послужити надлежним органима 

приликом израде стратешких докумената, акционих планова и планирања уопштено. 

У интеграцији предузетничке кључне компетенције постигнут је значајан напредак у претходним 

годинама. Развијен је модел, идентификовани су кључни носиоци активности, постоји контингент 

праксе будући да је предузетничка кључна компетенција ушла у формалне образовне системе. 

Приоритети за интеграцију предузетничке компетенције представљају наставак процеса 

започетог прије једне деценије.  

У центру модела интеграције је развој компетенција у школском учењу кроз интегративни 

приступ, дакле кроз све предмете, те међупредметно и изваннаставно (кроз школске пројекте, 

партнерства, секције и слично). Да би се то постигло кључно је створити подесну средину за 

учење у образовној установи, те имати наставнике обучене за интеграцију кључних компетенција. 

Због тога је дефинисање приоритета фокусирано на конкретне активности широког спектра 

учесника, како би стицање предузетничких и дигиталних компетенција почело од најраније 

животне доби ученика, кроз формалне образовне системе. Ипак, у центру модела су наставници 

и образовне установе и подизање њихових капацитета како би могли задовољити потребе оних 

који уче (ученици, студенти, полазници образовања одраслих). 
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Већина кључних компетенција се не  усваја традиционалном предметном наставом, већ оне 

требају бити  интегрални дио модерних метода обучавања. Метода за интеграцију једне 

кључне компетенције у наставу и учење релевантна је и за већину осталих. Осим тога, кључне 

компетенције су међузависне и готово је немогуће увести у школско учење само једну 

компетенцију, а да се притом не уђе у поље осталих. Комуникационе и презентационе вјештине 

дијелом су и предузетничке компетенције, једнако тако и критичко мишљење и рјешавање 

проблема, итд. У настави свакога предмета требало би осим постизања предметних резултата 

укључити и припремање младих људи за изазове конкурентности, коришћење технологија, рада 

у тиму, одговорности према заједници, толеранцији и различитости, развијање  радозналости, 

аналитичког и логичког закључивања, иновативности и креативности, стимулисање 

комуникативности, самопоуздања, отвореност према промјенама и сл. 

Стога  ће обука наставника о увођењу једне кључне компетенције свакако укључити и остале и 

примјењиваће концепт у настави и учењу. У том смислу могуће је интегрисати обуке наставника 

за интеграцију не само предузетничке, већ и осталих компетенција. На нивоу школа се такође 

може да врши заједничко планирање и заједничке активности (нпр. вананаставне активности, 

посјета фирмама, партнерства и сл.) које ће потакнути ученике на постизање резултата учења 

више кључних компетенција.  

Премда се приоритети унутар овог документа посебно фокусирају на формално образовање, с 

обзиром на то да високу стопу незапослености и неактивности, дијалог о начину на који се обје 

компетенције могу развити континуираним образовањем и обуком захтијева развијенију 

стратешку расправу. Документ ипак идентификује низ привремених мјера за подршку развоју 

предузетништва кроз образовање одраслих. 

 

4.1. Краткорочни приоритети (2021 – 2023.) 

Идентификовани су сљедећи краткорочни приоритети за интеграцију предузетничке кључне 

компетенције у школско учење:  

Настава и учење (наставни планови и програми у основним и средњим 6  школама, те 

цјелокупни развојни програми за предшколско васпитање и образовање): Кроз овај 

приоритет потребно је развити методологију како би резултати учења из EntreComp оквира били 

транспонирани у наставне планове и програме за основне и средње  школе. Прве активности 

би се требале провести уз подршку ЕУ IPA пројекта, чији се почетак реализације очекује крајем 

2020. године. Краткорочно, потребно је ревидирати програме за интеграцију предузетничке 

кључне компетенције у школско учење, за ISCED нивое 2 и 3, те припадајуће смјернице. Њих 

такође треба проширити и на ниво ISCED 1 (предшколско и нижи разреди основног образовања). 

Програме надлежне образовне власти могу усвојити и увести у школско учење као анексе 

наставним плановима и програмима за основну школу и гимназију, као и за предшколски 

васпитање и образовање. Методологија се заснива на кроскурикуларним, међупредметним и ван-

наставним активностима, и релевантна је за сва три споменута нивоа: предшколско, основно и 

средње образовање, укључујући све врсте средњих школа (опште, стручне, умјетничке, вјерске, 

итд.). Смјернице ће послужити као материјал за наставнике и педагошке савјетнике које ће да  

проводе наставне планове и програме. Надлежне образовне власти могу користити све ове 

материјале, било током редовне ревизије наставног плана и програма за средње образовање, 

било да их одобре као промјене унутар 30% за које је школа имала аутономију. 

                                                      
6  У Херцеговачко-неретванском кантону није донесен нови Закон о средњошколском васпитању и 

образовању, нити Закон о средњем стручном образовању. 



 

 

15 

Развој људских капацитета укључених у интеграцију предузетничких компетенција у 

наставу и учење (педагошких савјетника, школских управа, наставника основних и 

средњих школа, те студената наставничких факултета): Подизање капацитета наставника и 

педагошких савјетника је основни предуслов провођења допуњених наставних планова и 

програма. Оно треба обухватити све наставнике [21]7, будући да се кључне компетенције требају 

интегрисати кроз све предмете у разредну и предметну наставу. Подизање капацитета ће се 

обавити кроз континуирани професионални развој наставника (обуке, активи, умрежавање), али 

је истодобно исходе учења о кључним компетенцијама потребно уврстити и у иницијалну обуку 

наставника – у студијске програме факултета који образују наставнике свих профила. 

Реализацији овог приоритета треба приступити системно у оквиру краткорочног, средњорочног и 

дугорочног периода, будући да је у питању изразито велика, те хетерогена фокусна група. 

Краткорочно је битно отворити дијалог с високошколским установама које изводе програме за 

обуку наставника. Дијалог би се могао отворити формирањем радне групе за обуку наставника у 

оквиру IPA 2016 пројекта, у којој би учествовали и представници високошколских установа, 

Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ и надлежних образовних 

власти. Такође је потребно провести и анализу студијских програма, како би се утврдило јесу ли 

кључне компетенције и у коликој мјери заступљене у иницијалном образовању наставника. На 

бази анализе потребно је израдити модел увођења кључних компетенција у наставу на 

студијским програмима који образују наставнике, у дијалогу с високошколским установама. Када 

је у питању КПР наставника, потребно је успоставити систем обука на нивоу сваке од надлежних 

образовних власти. У краткорочном периоду би требало провести обуку свих педагошких 

савјетника (у укупно 10 педагошких завода) или педагога у школама у кантонима који немају 

педагошке заводе, обуку 50% школских управа, те 20% наставника.  

Интеграција кључне компетенције у основне и средње школе: Школа, као васпитно-

образовна установа с учењем и наставом као централним пољем њена дјеловања представља 

заједницу дјеловања свих њених субјеката: ученика, наставника, родитеља, стручних сарадника, 

осталих стручњака и радника. У школи се кроз учење и наставу стичу знања, вјештине, 

способности и навике. У контексту кључних компетенција школа се посматра у цјелини, као мјесто 

гдје сви који учествују у школском животу доприносе развоју компетенција ученика. 

Предузетничка компетенција се може стицати кроз редовну наставу, у оквиру готово свих 

предмета, али и ваннаставно, кроз школске пројекте и школска партнерства. Кроз активности у 

претходном периоду предузетничка компетенција је у одређеној мјери ушла у приближно 30 

школа у Босни и Херцеговини, укључиво основне, средње опште и стручне школе, и те активности 

треба наставити, на бази и уз унапређење претходних искустава. Будући да школа проводи 

формалне образовне програме, све активности се планирају годишњим програмом рада школе 

(ГПРШ) који произлази из развојног плана школе, као средњорочног стратешког документа. Кроз 

ГПРШ свака школа треба исказати опредјељеност за интеграцију кључних компетенција те 

планирати активности – како кроз наставу оперативним планирањем и планирањем школских 

сати, обезбјеђујући такође да сви млади људи кроз школски систем имају практично 

предузетничко искуство, као што је предвиђено ЕУ акционим планом за предузетништво8. Кроз 

ваннаставне активности, активностима активног учења, активностима ван школских простора, 

школским пројектима, организацијом догађаја, секцијама, те успоставама партнерстава школе и 

фирме или организације из локалног окружења ће се такође постићи постизање предузетничких 

компетенција код ученика. Како би ученици постигли исходе предузетничког учења, фокус свих 

набројаних активности треба бити на активној укључености ученика. Активности интеграције 

кључне компетенције у школско учење подразумијевају такође и промотивне активности, као и 

                                                      
7  Према подацима Агенције за статистику БиХ у предшколским установама запослено је укупно 1.895 

васпитача, основном образовању запослено је укупно 23.969 наставника, а у средњем образовању 12.615 

наставника.  

8  Види ЕУ Aкциони план за предузетништво (2020.), стр.7, доступан на: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795
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активности умрежавања, на школском нивоу, нивоу система и шире. То укључује активности као 

што су: успостављање структурисаног партнерства између школа и локалних фирми и 

организација, гдје би у краткорочном периоду требало укључити 30% основних школа и гимназија 

и 50% средњих стручних школа; оснивање школских задруга у 10% основних школа и 30% 

средњих школа; провођење ваннаставних и пројектних активности унутар најмање 30% основних 

школа и 50% средњих школа у краткорочном периоду; Обиљежавање Дана предузетништва или 

Европске недјеље стручних вјештина у 30% основних школа, 30% гимназије и 50% средњих 

стручних и техничке школа; организовање сајмова школског предузетништва сваке године на 

нивоу надлежних образовних власти, промовисање најбољих наставника, ученика и школа на 

нивоу надлежних образовних власти, информативне кампање кроз друштвене мрежа, стварање 

веб платформе за размјену идеја и праксе, организовање годишње конференције о 

предузетничком учењу на нивоу БиХ (сваке године организовала би је друга надлежна образовна 

власт); размјена искустава о предузетничком учењу на нивоу школских актива, општинских и 

регионалних актива, размјене искустава на међународној нивоу; стварање услова за практично 

предузетничко искуство ученика најмање 10% основних школа, 20% гимназије и 30% средњих 

стручних и техничких школа итд. Веб платформе на којима би наставници и ученици 

размјењивали искуства, аплицирајући властите примјере добре праксе из својих школа, како би 

инспирирали друге, може водити невладина организација или надлежна образовна власт. Као 

образац може послужити CIVITAS веб платформа за размјену праксе о грађанској кључној 

компетенцији. Практично предузетничко искуство за младе људе у школи препорука је ЕУ у 

кључним документима о Европским образовним реформама, попут "Преиспитивања образовања 

- инвестирање у вјештине за боље социјално-економске реузлтате" и Акционог плана за 

предузетништво 2020., а садржано је и у SBA процјени за 2019. годину. Будући да је ријеч о 

прилично новом области, пилотирање на нивоу основног и средњег образовања био би један од 

могућих начина реализације ове препоруке. Активности би могле реализовати саме школе у 

сарадњи са својим партнерима, али то би надлежне образовне власти требале подстицати. Осим 

тога, систем каријерног савјетовања ученика успостављен у основним и посебно средњим 

школама требало би проширити савјетовањем о предузетништву као опцији запошљивости, 

укључиво и обуке о предузетништву. 

Предузетничко учење у стручном образовању и обуци: Премда се интеграција предузетничке 

компетенције у средње школе (претходни приоритет) односи и на средње стручне и техничке 

школе, овај приоритет има у фокусу стицање пословних вјештина ученика средњих стручних и 

техничких школа. Када су у питању средње стручне и техничке школе, исходе предузетничког 

учења потребно је уврстити у стандарде квалификација и занимања (на нивоима 

квалификационог оквира 2 до 5). Осим тога, иако би цјелокупна атмосфера у стручној школи 

требала бити у духу предузетништва, потенцијал за стицање предузетничке компетенције, 

посебно везан уз конкретно занимање које је предмет стицања квалификације, је и предмет 

Основи предузетништва, који се изучава у већини средњих стручних и техничких школа.  

Наставни програми за тај предмет углавном су израђени кроз ЕУ VET реформу, и нису никада 

ревидирани, од када су уведени (10 – 15 година). Најприје је потребно извршити анализу којом 

би се утврдило у оквиру којих програма се изводи настава за овај предмет, тко су наставници који 

предају, какви се резултати учења постижу кроз овај предмет. Анализа би требала дати јасне 

смјернице и препоруке надлежним образовним властима за унапређење наставе у оквиру овога 

предмета, како би у његовом фокусу била израда конкретних бизнис планова на основи идеја 

ученика, а везано за квалификацију која се стјече програмом у оквиру којег се предмет изводи. 

На основи анализе би се израдио ревидирани модел наставног програма, као и припадајући 

програм обуке за наставнике. Програме би усвојиле надлежне образовне власти. Осим тога, 

предузетничко учење је посебно релевантно и код каријерног савјетовања у стручном 

образовању и обуци, будући да предузетништво може бити врло релевантна опција 

запошљавања матураната средњих стручних школа. 

Интеграција предузетничке компетенције и предузетничког учења у високо образовање: 

Слично као и у нижим нивоима образовања, обука наставника о модерним методама учења које 
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садрже кључне компетенције је неопходан предуслов за интеграцију предузетничке (и осталих) 

кључне компетенције у високо образовање. Због тога би требало развити систем за континуирани 

професионални развој универзитетских наставника и креирање обука о предузетничкој и другим 

кључним компетенцијама. Примјер добре праксе представља пројект Траин који се реализује на 

Универзитету у Сарајеву кроз којих је до сада више од 200 младих чланова академског особља 

обучено у методама учења и подучавања. Но, ти програми нису садржавали модуле о кључним 

компетенцијама. Дакле, изазов представља креирање система обука за универзитетске 

наставнике и уврштавање кључних компетенција као важан дио тих обука. Обуке би организовале 

високошколске установе као педагошку подршку својим наставницима. Уврштавање кључних 

компетенција у студијске програме, кроз разне предмете, као и увођење учења о предузетништву 

на не-економске факултете (међупредметно или кроз предмет) такође ће допринијети 

интеграцији предузетничке компетенције. Будући да су кључне компентције ушле у Стандарде и 

смјернице за осигурање квалитете у Европском простору високог образовања, њих је потребно 

уградити и у критеријуме за акредитацију студијских програма, те у унутрашње системе квалитете 

високошколских установа, како би се обезбиједила посвећеност високошколских установа 

њиховој интеграцији у студијске програме. Повезивање високошколских установа с фирмама 

омогућиће студентима практична предузетничка искуства. Будући да се каријерна савјетовања 

баве промовисањем предузетништва, она такође захтијевају посебну пажњу. Високошколске 

установе такође требају развити систем каријерног савјетовања студената, у којем 

предузетништво може бити једна од опција запошљивости за дипломце. Подршку је потребно 

проширити и бизнис start-up центрима (или другим сличним центрима или програмима обуке о 

start-up-у бизниса) на универзитетима. То би укључивало развој система за континуирани 

професионални развој универзитетских  наставника и обуке. У овом периоду реално је могуће 

развити модел и пилотирати га на најмање два јавна универзитета. Осим тога, Критерији за 

акредитацију студијских програма требају бити повезани с кључним компетенцијама. Активности 

ће такође укључивати повезивање високошколских установа с фирмама, с циљем да у 

краткорочном периоду 30% студијских програма на свим високошколским установама укључују 

структурирано партнерство с релевантним фирмама; увођење предузетништва као могућности 

каријере за студенте на 30% високошколских установа које ће развити систем професионалног 

усмјеравања за студенте; подршка бизнис start-up центрима на универзитетима, с циљем да 20% 

универзитета имају ваннаставне start-up програме за студенте; увођење учења о предузетништву 

на не-економске факултете на 30% високошколских установа, стварање услова за практично 

предузетничко искуство за најмање 20% студената, итд. 

Образовање одраслих и неформално предузетничко учење: Предузетничка компетенција је 

важна у подршци младих који нису ни запослени нити се образују, дугорочно незапосленим 

особама и женама, као и особама с инвалидитетом, како би они постигли повећање 

самопоуздања и самодостатности. У том смислу је посебно потребно дизајнирати програме за 

ове категорије друштва. У том смислу, дијалог и даље планирање о  неформалном 

предузетничком учењу одраслих захтијева посвећену расправу. Програми ће бити планирани у 

сарадњи надлежних образовних власти које су одговорне за образовање одраслих и других 

надлежних институција на одређеним нивоима, као што су службе за запошљавање, 

министарства одговорна за подршку малим и средњим предузећима, невладине организације 

итд.9 

Мониторинг и евалуација тренутно представљају највећи изазов за надлежне образовне власти 

у интеграцији предузетничке кључне компетенције у образовне системе. Посебно, у случајевима 

гдје су реформе предузетничког учења подржане од стране донаторских програма, важно је да 

одговорност за мониторинг и евалуацију преузму надлежне образовне власти. Такође, у случају 

када се програми интеграције предузетничке компетенције пилотирају, они требају бити 

                                                      
9 Осим ових активности, с обзиром на то да  неформално предузетничко учење може подржати развој и раст 

малих и среднјих предузећа, развијене су посебне активности за подршку малим и средњим предузећима 

за краткорочни, средње и дугорочни период и приказане су у Прилогу 2. 
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систематично евалуирани и научене лекције требају бити идентификоване како би се утврдио 

утицај предузетих активности (мјера, политика) на систем. Мониторинг представља редовну 

активност прикупљања података и праћења активности. Током 2019. године ЕТФ је у сарадњи с 

МЦП и надлежним образовним властима провео истраживање о утицају досадашњих активности 

на школско учење у основном и средњем образовању. По истеку краткорочног, те касније 

средњорочног периода потребно је извршити процјену учинка предузетих активности. SBA 

извјештавање као циклични процес базиран на самопроцјени и екстерној процјени OECD-EU-

EBRD-EТF конзорција такође представља вид екстрене евалуације. Осим тога, надолазећа 

процјена индикатора по извјештају Торинског процеса такође је облик мониторинга. Када је у 

питању мониторинг, педагошки заводи и педагошке службе у школама требају пратити 

интеграцију предузетничке компетенције у школама као своју редовну активност (опсервација 

наставног сата, стручни надзори) кроз израђен протокол за праћење. На бази праћења, 

педагошки заводи и/или министарства образовања требају израђивати годишње извјештаје о 

напретку. Будући да је образовање одраслих, углавном кроз неформалне обуке,  посебно о start-

up-има подржано од стране различитих институција, на различитим нивоима, те различитих 

донатора, потребно је, у сарадњи с надлежним образовним властима, успоставити системе 

прикупљања података о проведеним обукама о предузетничком учењу, те процјене учинка мјера 

подршке неформалним предузетничким обукама, на нивоу надлежних образовних власти, као 

дио њихове надлежности за образовање одраслих. Тиме ће се створити предуслови за 

структурисане акције и политике. Образовне установе (средње и високо образовање) требају у 

сарадњи са службама за запошљавање успоставити систем прикупљања података о развоју 

каријера бивших ученика (алумни). 
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Активности уз краткорочне приоритете 

Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Настава и учење 
(наставни планови 
и програми у 
основним и 
средњим школама) 

Ревизија Програма и смјерница за 
интеграцију предузетничке кључне 
компетенције у школско учење (ISCED 2 и 3) 
и њихово потпуно усаглашавање с 
EnterComp-ом 

Надлежне образовне 
власти и педагошки 
заводи (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Програми ревидирани и у 
цјелини усуглашени с 
EntreCompom – 
дефинисани резултати 
учења у три категорије и за 
15 компетенција 

Трећи и 
четврти  
квартал 2021. 
године 

Усвајање ревидираног Програма и смјерница 
за интеграцију предузетничке кључне 
компетенције у школско учење (ISCED 2 и 3) 

Надлежне образовне 
власти 

Усвојени ревидирани 
Програми од стране 12 
надлежних образовних 
власти 

Први и други  
квартал 2022. 
године 

Израда Методолошког приручника за 
наставнике 

Надлежне образовне 
власти и педагошки 
заводи (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Методолошки приручник 
усвојен  

Први и други 
квартал  
2022. године 

Развој људских 
капацитета 
укључених у 
интеграцију 
предузетничких 
компетенција у 
наставу и учење 
(педагошких 
савјетника, 
школских управа, 
наставника 
основних и 
средњих школа, те 
студената 

Успостављање радне групе представника 
високошколских установа које проводе 
студијске програме за иницијалну обуку 
наставника10 и отварање дијалога о увођењу 
кључних компетенција у студијске програме 

Високошколске 
установе у БиХ, ХЕА, 
надлежне образовне 
власти (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Радна група 
успостављена, 
документује свој рад 
(записници, извјештаји)  

Трећи 
квартал 2021. 
године 

Анализа заступљености предузетничке и 
других кључних компетенција у студијским 
програмима за иницијалну обуку наставника 

Надлежне образовне 
власти, ХЕА 
(евентуално подржани 
кроз Радну групу у 
оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Извјештај о проведеној 
анализи, приједлози и  
препоруке од стране Радне 
групе 

Трећи и 
четврти 
квартал 2021. 
године 

Израда модела интеграције предузетничке и 
других кључних компетенција у студијске 

Надлежне образовне 
власти и 

Израђен модел и 
припадајући силабуси 

2022. година 

                                                      
10 Ово евентуално може бити подгрупа за предузетничку књучну компентенцију у оквиру IPA 2016 пројекта, у зависности од дизајна пројектног задатка и предложене 

методологије 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

наставничких 
факултета) 

програме за иницијално образовање 
наставника 

високошколске 
установе (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Адаптирање постојећих програма 
континуираног професионалног 
усавршавања савјетника, школских управа и 
наставника основних, средњих општих, те 
техничких и стручних школа за интеграцију 
предузетничке компетенције 

Надлежне образовне 
власти и педагошки 
заводи (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Три програма обука – за 
савјетнике (укључиво 
модул „тренинг тренера“), 
школских управа и 
наставника (различити 
модули), сценарији обука 

Трећи и 
четврти 
квартал 2021. 
године 

Провођење обука педагошких савјетника 
(ТоТ) модел  

Педагошки 
заводи/министарства 
(евентуално подржани 
кроз Радну групу у 
оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Обучени сви педагошки 
савјетници  

Трећи и 
четврти 
квартал 
2021., први и 
други квартал 
2022. године 

Провођење обука школских управа (основне, 
опште, техничке и стручне средње школе) 

Педагошки 
заводи/министарства 
(евентуално подржани 
кроз Радну групу у 
оквиру IPA 2016 
Пројекта) Пројекат и 
обучени педагошки 
савјетници 

Обучене школске управе 
50% основних и средњих 
школа 

2022., 2023. 
година 

Провођење обука наставника предмета 
основи предузетништва у средњим стручним 
и техничким школама 

Педагошки 
заводи/министарства 
(евентуално подржани 
кроз Радну групу у 
оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Обучено минимално цца 
320 наставника 

Трећи и 
четврти 
квартал 
2022., први и 
други квартал 
2023. године 

Провођење обука наставника основних и 
средњих школа 

Педагошки 
заводи/министарства 
(евентуално подржани 
кроз Радну групу у 
оквиру IPA 2016 

Обучено 20% наставника 
основних и средњих школа 

2022., 2023. 
година 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Пројекта) Пројекат и 
обучени педагошки 
савјетници 

Интеграција 
предузетничких 
компетенција у 
основне и средње 
школе, умрежавања 
и промоција  

Идентификација пилот школа за даљи развој 
предузетничке компетенције 

Надлежне образовне 
власти (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

20 основних школа, 10 
општих и 10 стручних 
средњих школа 

Други 
квартал 2022. 
године  

Увођење предузетничке компетенције у 
ГПРШ и Развојни план школе 

Школе, педагошки 
заводи/министарства 

До 50% школа Континуирано 
2021 – 2023. 

Успостављање структурисаних школских 
партнерстава с фирмама или 
организацијама у локалном окружењу 

Школе, педагошки 
заводи/министарства 

До 30% основних и 
средњих општих, те до 
50% средњих стручних и 
техничких школа 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Реализовање ваннаставних и пројектних 
активности 

Школе  30% основних и 50% 
средњих школа 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Обиљежавање дана предузетништва или 
Европског недјеље вјештина у школама и 
промоција најбољих наставника и ученика из 
области предузетничке компетенције 

Школе, педагошки 
заводи/министарства 

30% основних школа, 30% 
средњих општих и 50% 
средњих стручних и 
техничких школа 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Организација сајмова школског 
предузетништва, Размјена искустава о 
предузетничком учењу на нивоу стручних 
актива школа, општинских и регионалних 
актива 

Надлежне образовне 
власти и школе 

Годишње, на нивоу 
надлежне образовне 
власти (12) 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Информативна кампања, социјални медији, 
те креирање веб платформе за размјену 
идеја и пракси 

Надлежне образовне 
власти (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Проведене промотивне 
активности, социјалне 
мреже, успостављена веб 
платформа, 10% 
наставника поставља своје 
садржаје 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Организовање годишње конференције о 
предузетничком учењу на нивоу БиХ 

IPA пројект или други 
донатори 

Годишње – сваке године 
друга надлежна образовна 
власт организује 

Континуирано 
2021 – 2023. 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Подстицање размјена искустава на 
међународном нивоу 

Школе, педагошки 
заводи, надлежне 
образовне власти 

Учествовање на 
минимално једном 
догађају годишње 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Стварање услова за практична 
предузетничка искуства ученика 

Школе  10% ученика основних 
школа, 20% ученика 
средњих општих и 30% 
ученика средњих стручних 
и техничких школа 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Интеграција 
предузетничког 
учења у стручно 
образовање и обуку 

Уврштавање релевантних резултата 
предузетничког учења у стандарде 
квалификација (и занимања) за VET 
квалификације 

Надлежна образовна 
власт 

Развијени стандарди 
квалификација (и 
занимања) с уврштеним 
резултатима 
предузетничког учења за 
25% VЕТ квалификација 

Континуирано 
до краја 2023. 
године 

Анализа предмета Основе предузетништва у 
средњим стручним и техничким школама и 
сачињавање препоруке за побољшања 
(базирати га на изради конкретног бизнис 
плана) 

Надлежне образовне 
власти и педагошки 
заводи (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

Извјештај о евалуацији, 
усвојене препоруке од 
стране Радне групе 

Трећи и 
четврти 
квартал 2021. 
године 

Израда ревидираног наставног програма за 
предмет Основе предузетништва у средњим 
стручним школама и припадајућег програма 
за обуку наставника 

Надлежне образовне 
власти и педагошки 
заводи (евентуално 
подржани кроз радну 
групу у оквиру Пројекта 
IPA 2016) 

Модел наставног 
програма, програм обуке 
за наставнике 

Први и други 
квартал 2022. 
године 

Усвајање ревидираног наставног програма 
за предмет Основе предузетништва у 
средњим стручним и техничким школама 

Надлежне образовне 
власти на приједлог 
педагошких завода 

Усвојен програм за средње 
стручне и техничке школе 

Први и други 
квартал 2022. 
године 

 
Интеграција 
предузетничке 
компетенције и 
предузетничког 

Развој система за континуирани 
професионални развој универзитетских 
наставника и креирање обука  

Надлежне образовне 
власти, високошколске 
установе подржане 
кроз Радну групу IPA 
2016 Пројекта 

Развијен модел, пилотиран 
на минимално 2 јавна 
универзитета 

2021., први и 
други квартал 
2022. године 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

учења у високо 
образовање 

Повезивање критеријума за акредитацију 
студијских програма с кључним 
компетенцијама 

ХЕА, ХЕА РС Ревидирани критеријуми 
за акредитацију студијских 
програма 

Први и други 
квартал 2022. 
године 

Повезивање високошколских установа са 
фирмама 

Високошколске 
установе 

30% студијских програма 
на свакој високошколској 
установи има 
структурисана партнерства 
с релевантним фирмама 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Уврштавање предузетништва као каријерне 
опције студентима 

Високошколске 
установе 

30% високошколских 
установа има развијен 
систем каријерног 
савјетовања студената 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Подршка бизнис start-up центрима на 
универзитетима 

Високошколске 
установе 

20% универзитета има 
програм факултативне 
обуке о start-up-u за 
студенте 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Увођење учења о предузетништву на не-
економске факултете 

Високошколске 
установе 

30% високошколских 
установа има уврштено 
учење о предузетништву 
на не-економским 
студијским програмима 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Стварање услова за практична 
предузетничка искуства студената 

Високошколске 
установе 

20% студената оставрује 
практичко предузетничко 
искуство 

Континуирано 
2021 – 2023. 

 
Образовање 
одраслих и 
неформално 
предузетничко учење 

Покретање програма обука о 
предузетништву за младе незапослене 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства 
образовања (заводи), 
невладин сектор, 
локална самоуправа 

Најмање један програм 
мјера на нивоу ентитета, 
100 обучених годишње 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Покретање програма обука о 
предузетништву за дугорочно незапослене 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства 
образовања (заводи), 
невладин сектор, 
локална самоуправа,  

Најмање један програм 
мјера на нивоу ентитета, 
100 обучених годишње 

Континуирано 
2021 – 2023. 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Покретање програма обука о женском 
предузетништву 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства 
надлежна за 
предузетништво, 
невладин сектор, 
локална самоуправа 

Најмање један програм 
мјера на нивоу ентитета, 
100 обучених годишње 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Мониторинг и 
евалуација 

Подршка SBA извјештавању (циклус 
2021/22.) 

SBA координатори у 
сарадњи с надлежним 
образовним властима 

Прикупљене све 
релевантне информације, 
сачињен само-
евалуациони извјештај 

2022. година 

Развој система праћења интеграције 
предузетничке компетенције у школе 

Педагошки 
заводи/министарства 

Минимално 10% надзора у 
школама садржава 
информације о 
предузетничкој 
компетенцији 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Израда годишњих извјештаја о напретку Педагошки 
заводи/министарства, 
надлежне образовне 
власти 

Најмање 4 надлежне 
образовне власти 
анализирају годишњи 
учинак 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Развијање модела креирања система 
праћења каријера бивших ученика – 
гимназије, средње стручне и техничке школе, 
високообразовне установе 

Школе, високошколске 
установе (евентуално 
подржани кроз Радну 
групу у оквиру IPA 2016 
Пројекта) 

10% гимназија, 15 посто 
средњих стручних школа и 
20% високошколских 
установа прати каријере 
бивших студената 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Процјена учинка мјера подршке 
неформалним предузетничким обукама 

Педагошки заводи, 
надлежне образовне 
власти, ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП 

Израђен најмање један 
годишњи извјештај у 
сваком ентитету 

Континуирано 
2021 – 2023. 

Развој система прикупљања података о 
проведеним обукама о предузетничком 
учењу 

Педагошки заводи, 
Завод за образовање 
одраслих, надлежне 
образовне власти, 
ентитетска 

Евидентирано 30% обука Континуирано 
2021 – 2023. 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

министарства 
надлежна за подршку 
МСП  

 
 



 

 

26 

4.2. Средњорочни приоритети (2024 – 2026.) 

И средњорочно, потребно је наставити активности на утврђеним приоритетима: 

Настава и учење (наставни планови и програми у основним и средњим школама, те 

цјеловити развојни програми за предшколско васпитање и образовање): Започете 

активности се настављају, програми улазе у фазу имплементације и подржани су осталим 

приоритетима. 

Развој људских капацитета укључених у интеграцију предузетничких компетенција у 

наставу и учење (педагошких савјетника, школских управа, наставника основних и 

средњих школа, те студената наставничких факултета). У средњорочном периоду је потребно 

наставити с обукама. Такође ће се наставити активности на увођењу учења о предузетничкој и 

другим кључним компетенцијама у студијске програме за иницијалну обуку наставника на 

високошколским установама. То ће укључити: модернизацију студијских програма за иницијално 

образовање наставника, укључујући и учење о предузетништву и другим кључним 

компетенцијама (измјена, ревизија или усвајање нових студијских програма) на најмање 50% 

студијских програма на високошколским установама које образују наставнике; провођење обука 

за чланове школског менаџмента (основне школе, гимназије, средње техничке и стручне школе) 

у 50% основних и средњих школа; те провођење обуке за најмање 30% наставника у основним и 

средњим школама. 

Интеграција у основне и средње школе (опште, техничке и стручне): Активности се 

настављају и у средњорочном периоду, на начин да се повећава број школа у којима је 

предузетничка компетенција интегрисана у школско учење. Као централни приоритет, 

укључиваће интеграцију компетенције предузетништва у даљњих 40% школа, увођење 

компетенција предузетништва у ГПРШ и развојне планове школа за даљих 50% школа; 

успостављање партнерстава школа и локалних фирми или организација за даљих 50% основних 

школа и гимназија, те 50% средњих стручних и техничких школа; оснивање школских задруга за 

даљих 30% основних и 30% средњих школа; провођење ваннаставних и пројектних активности 

за даљих 30% основних и 50% средњих школа; обиљежавање Дана предузетништва или 

Европске недјеље стручних вјештина у школама у даљих 30% основних школа и гимназија, те 

50% средњих стручних и техничких школа; организовање сајмова школског предузетништва 

годишње на нивоу надлежних образовних власти; промовисање најбољих наставника, ученика и 

школа, стварање интернетске платформе за размјену идеја и праксе с циљем да 20% наставника 

размјењује свој садржај, настављајући с организацијом годишње конференције о предузетничком 

учењу на нивоу БиХ (годишње - сваке године друге надлежне образовне власти); размјена 

искустава о предузетничком учењу на нивоу школских актива, те општинских и регионалних 

актива, размјене искустава на међународној нивоу; стварање услова за практично искуство 

предузетништва за ученике за даљих 30% ученика основних школа, 30% ученика гимназије и 40% 

ученика средњих стручних и техничких школа. 

Интеграција предузетничког учења у стручно образовање и обуку: Започете активности на 

развоју стандарда занимања и квалификација се настављају, предмет Основи предузетништва 

се изводи по унапређеном програму. У средњорочном периоду у оквиру овог приоритета је 

потребно наставити с уврштавањем резултата предузетничког учења у стандарде квалификација 

и занимања стручног образовања и обуке, тако да стандарди квалификација и занимања 

развијени за 75% квалификација у стручном образовању требају укључивати резултате 

предузетничког учења. Осим тога, фокус у средњорочном периоду треба бити на снажнијем 

повезивању с пословним сектором, како би се предузетништво нудило ученицима као каријерна 

опција самозапошљавања или њиховог даљег професионалног развоја. 

Интеграција предузетничке компетенције и предузетничког учења у високо образовање: 

Активности започете у краткорочном периоду се настављају.  



 

 

27 

Образовање одраслих и неформално предузетничко учење: Започете програме је потребно 

наставити, те периодично евалуирати како би се утврдио учинак њиховог утицаја на таргетирану 

популацију. Активности ће укључивати покретање програма предузетничких оспособљавања за 

младе особе које нису у образовном системи и незапослене су (НЕЕТ), за дуготрајно незапослене 

особе, за особе с инвалидитетом и покретање програма обуке о женском предузетништву. Сваки 

од четири програма требао би се организовати сваке године у сваком дијелу Босне и 

Херцеговине, према надлежностима, а требао би имати циљ од по 500 полазника који се 

тренирају сваке године. 

Мониторинг и евалуација Активности се настављају у средњорочном периоду. У овој фази било 

би добро имати више специфичних информација о постигнућима. Стога су предвиђене сљедеће 

активности: процјена утицаја краткорочних циљева кроз евалуацијско извјешће с формулираним 

препорукама за побољшања, коју би требале израдити надлежне образоване власти у 

координацији с Министарством цивилних послова; подршка SBA извјештавању (циклус 2023/24); 

развој система праћења за интеграцију предузетничке компетенције на нивоу надлежних 

образовних власти, с циљем од минимално 40% праћења у школама укључује информације о 

предузетничкој компетенцији; припрема годишњих извјештаја надлећних образовних власти о 

напретку, којима се редовно процјењују годишњи учинак; стварање система праћења бивших 

ученика како би се пратиле њихове каријере у најмање 30% гимназије, 50% средњих стручних и 

техничких школа и 50% високошколских установа; процјену утицаја мјера подршке за 

неформалне тренинге о предузетништву; развој система прикупљања података за проведене 

обуке на предузетничком учењу, који би требали обухватити 70% одржаних обука. 
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Активности уз средњорочне приоритете 

Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Развој људских 
капацитета 
укључених у 
интеграцију 
предузетничких 
компетенција у 
наставу и учење 
(педагошких 
савјетника, 
школских управа, 
наставника 
основних и 
средњих школа, те 
студената 
наставничких 
факултета) 

Модернизација студијских програма за 
иницијалну обуку наставника (допуна, 
ревизија или усвајање нових студијских 
програма)  

Високошколске 
установе 

До 50% студијских 
програма за иницијалну 
обуку наставника 
садржава учење о 
предузетничкој и другим 
кључним компетенцијама 

Континуирано 
2024 – 2026. 
година 

Провођење обука школских управа (основне, 
опште, техничке и стручне средње школе) 

Педагошки 
заводи/министарства, 
обучени педагошки 
савјетници 

Обучене школске управе 
до 50% основних и 
средњих школа 

Континуирано 
2024 – 2026. 
година 

Провођење обука наставника основних и 
средњих школа 

Педагошки 
заводи/министарства 
обучени педагошки 
савјетници 

Обучено до 30% 
наставника основних и 
средњих школа 

Континуирано 
2024 – 2026. 
година 

Интеграција 
предузетничких 
компетенција у 
основне и средње 
школе, умрежавања 
и промоција 

Интеграција предузетничке компетенције у 
школе 

Надлежне образовне 
власти (евентуално) 
IPA 2016 Пројекат 

До 40% школа Континуирано 
2024 - 2026. 

Увођење предузетничке компетенције у 
ГПРШ и Развојни план школе 

Школе, педагошки 
заводи/министарства 

До 50% школа Континуирано 
2024 - 2026. 

Успостава структурисаних школских 
партнерстава с фирмама или 
организацијама у локалном окружењу 

Школе, педагошки 
заводи/министарства 

До 50% основних и 
средњих општих, те до 
50% средњих стручних и 
техничких школа 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Оснивање школских задруга Школе  30% основних и 30% 
средњих школа 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Реализовање ваннаставних и пројектних 
активности 

Школе  30% основних и 50% 
средњих школа 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Обиљежавање дана предузетништва или 
Европске недјеље вјештина у школама 

Школе, педагошки 
заводи/министарства 

30% основних и средњих 
општих школа и 50% 
средњих стручних и 
техничких школа 

Континуирано 
2024 - 2026. 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Организација сајмова школског 
предузетништва 

Надлежне образовне 
власти 

Годишње, на нивоу 
надлежне образовне 
власти (12) 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Промоција најбољих наставника, ученика и 
школа 

Надлежне образовне 
власти и педагошки 
заводи 

Годишње, на нивоу 
надлежне образовне 
власти (12) 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Креирање веб платформе за размјену идеја 
и пракси 

Надлежне образовне 
власти 

Успостављена веб 
платформа, 20% 
наставника аплицира своје 
садржаје 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Организовање годишње конференције о 
предузетничком учењу на нивоу БиХ 

Надлежне образовне 
власти 

Годишње – сваке године 
друга надлежна образовна 
власт организује 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Размјена искустава о предузетничком учењу 
на нивоу стручних актива школа, општинских 
и регионалних актива 

Школе, педагошки 
заводи 

40% актива  Континуирано 
2024 - 2026. 

Размјена искустава на међународној нивоу Школе, педагошки 
заводи, надлежне 
образовне власти 

Све надлежне образовне 
власти редовно учествују 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Стварање услова за практична 
предузетничка искуства ученика 

Школе  30% ученика основних 
школа, 30% ученика 
средњих општих и 40% 
ученика средњих стручних 
и техничких школа 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Интеграција 
предузетничког 
учења у стручно 
образовање и обуку 
 

Уврштавање релевантних резултата 
предузетничког учења у стандарде 
квалификација (и занимања) за VET 
квалификације 

Надлежна образовна 
власт, на приједлог 
педагошког завода или 
АPОSО-а 

Развијени стандарди 
квалификација (и 
занимања) с уврштеним 
резултатима 
предузетничког учења за 
75% VET квалификација 

Континуирано 
2024 – 2026. 
година 

Повезивање практичне обуке с 
предузетништвом и подршка студентима 
заинтересованим за покретање посла. 

Средње стручне и 
техничке школе 

30% стручних школа 
подржава предузетништво 
као могућност 
запошљавања 

Континуирано 
2024 – 2026. 
година 



 

 

30 

Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Организовање школских догађаја и семинара 
од стране предузетника како би едуковали 
ученике и подигли свијест о потенцијалима и 
импликацијама самозапошљавања, 
промовисали партнерства између стручних 
школа и предузећа, те били посредници у 
проналажењу посла за ученике 

Средње стручне и 
техничке школе 

30% стручних школа има 
развијену сарадњу с 
пословним сектором  

Континуирано 
2024. – 2026. 
година 

Подстицање младих и искусних 
предузетника да се укључе у образовање о 
предузетништву као узор 

Средње стручне и 
техничке школе 

50% стручних школа 
редовно организује 
догађања за ученике с 
младим подузетницима - 
предавачима 

Континуирано 
2024 – 2026. 
година 

Интеграција 
предузетничке 
компетенције и 
предузетничког 
учења у високо 
образовање 

Развој система за континуирани 
професионални развој универзитетских 
наставника и креирање обука  

Надлежне образовне 
власти, високошколске 
установе  

Наставници на 30% 
високошколских установа 
обучени о предузетничкој 
компетенцији 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Уврштавање кључних компетенција у 
акредитоване студијске програме 

Високошколске 
установе, ХЕА, ХЕА РС 

30% студијских програма 
акредитирано по 
критеријима који садрже 
кључне компетенције 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Повезивање високошколских установа с 
фирмама 

Високошколске 
установе 

40% студијских програма 
на свакој високошколској 
установи има 
структурирана партнерства 
с релевантним фирмама 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Уврштавање предузетништва као каријерне 
опције студентима 

Високошколске 
установе 

40% високошколских 
установа има развијен 
систем каријерног 
савјетовања студената 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Подршка бизнис start-up центрима на 
универзитетима 

Високошколске 
установе 

30% универзитета има 
програм факултативне 
обуке о start-up-u за 
студенте 

Континуирано 
2024 - 2026. 

Увођење учења о предузетништву на не-
економске факултете 

Високошколске 
установе 

40% високошколских 
установа има уврштено 
учење о предузетништву 

Континуирано 
2024 - 2026. 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

на не-економским 
студијским програмима 

Стварање услова за практична 
предузетничка искуства студената 

Високошколске 
установе 

40% студената остварује 
практичко предузетничко 
искуство 

Континуирано 
2024 .- 2026. 

 
Образовање 
одраслих и 
неформално 
предузетничко учење 

Покретање програма обука о 
предузетништву за младе незапослене 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства 
образовања (заводи), 
невладин сектор, 
локална самоуправа 

Најмање један програм 
мјера на нивоу ентитета, 
500 обучених 

Континуирано 
2024 .- 2026. 

Покретање програма обука о 
предузетништву за дугорочно незапослене 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства 
образовања (заводи), 
невладин сектор, 
локална самоуправа,  

Најмање два програма 
мјера на нивоу ентитета, 
500 обучених годишње 

Континуирано 
2024 .- 2026. 

Покретање програма обука о женском 
предузетништву 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства 
надлежна за 
предузетништво, 
невладин сектор, 
локална самоуправа 

Најмање два програма 
мјера на нивоу ентитета, 
500 обучених годишње 

Континуирано 
2024 .- 2026. 

Мониторинг и 
евалуација 

Евалуиран учинак краткорочних циљева Надлежне образовне 
власти, МЦП 

Израђен извјештај о 
процјени реализације 
краткорочних циљева и 
утврђене препоруке за 
побољшање 

Први и други 
квартал 2024. 
године 

Подршка SBA извјештавању (циклус 
2024/25.) 

SBA координатори у 
сарадњи с надлежним 
образовним властима 

Прикупљене све 
релевантне информације, 
сачињен само-
евалуациони извјештај 

2025. година 

Развој системског праћења интеграције 
предузетничке компетенције у школе 

Педагошки 
заводи/министарства 

Минимално 40% надзора у 
школама садржава 
информације о 

Континуирано 
2024 .- 2026. 
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Приоритет Активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

предузетничкој 
компетенцији 

Израда годишњих извјештаја о напретку Педагошки 
заводи/министарства, 
надлежне образовне 
власти 

Све надлежне образовне 
власти анализирају 
годишњи извјештај на 
редовној основи 

Континуирано 
2024 .- 2026. 

Имплементација модела система праћења 
каријера бивших ученика – гимназије, 
средње стручне и техничке школе, 
високообразовне установе 

Школе, високошколске 
установе 

30% гимназија, 50 посто 
средњих стручних школа и 
50% високошколских 
установа прати каријере 
бивших студената 

Континуирано 
2024 .- 2026. 

Процјена ефекта мјера подршке 
неформалним предузетничким обукама 

Педагошки заводи, 
надлежне образовне 
власти, ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП 

Израђени редовни 
годишњи извјештаји за 
сваки програм мјера на 
нивоу сваке надлежне 
образовне власти 

Континуирано 
2024 .- 2026. 

Развој система прикупљања података о 
проведеним обукама о предузетничком 
учењу 

Педагошки заводи, 
Завод за образовање 
одраслих, надлежне 
образовне власти, 
ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП 

Евидентирано 70% обука Континуирано 
2024 .- 2026.  
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4.3. Дугорочни приоритети (2027. – 2030.) 

Идентификовани приоритети остају релевантни и за дугорочни период. До краја 2030. године 

предузетничка компетенција би требала бити интегрисана у образовне системе на свим нивоима: 

Настава и учење (наставни планови и програми у основним и средњим школама, те 

цјеловити развојни програми за предшколски васпитање и образовање): У дугорочном 

периоду, након што се проведу евалуације и утврде које учинке је провођење ових програма 

имало на наставу и учење, потребно је поновно сачинити њихово надопуњавање. Осим тога, за 

претпоставити је да би и ЕУ EnterComp оквир могао бити до тада ревидиран на бази искустава 

држава које су га примјењивале. У том смислу и БиХ ће контрибуирати његовом даљем развоју 

на Европској нивоу. У зависности о резултату евалуације на крају средњорочног циклуса, 

одлучиће се треба ли ревидирати програме (уврштавање нових резултата учења) или само 

смјернице. 

Развој људских капацитета укључених у интеграцију предузетничких компетенција у 

наставу и учење (педагошких савјетника, школских управа, наставника основних и 

средњих школа, те студената наставничких факултета): И у дугорочном периоду је потребно 

наставити с обукама, како би до 2030. године сви у систему интеграције кључних компетенција у 

школско учење могли редовно интегрисати исходе предузетничког учења у наставу и учење. 

Такође ће се наставити активности на увођењу учења о предузетничкој и другим кључним 

компетенцијама у студијске програме за иницијалну обуку наставника на високошколским 

установама, како би 2030. године сви студијски програми омогућавали будућим наставницима 

значајно постизање резултата учења о кључним компетенцијама. Осим тога, у дугорочном 

периоду ће се интензивније почети користити и ЕУ инструмент за техничку помоћ и размјену 

ТАIЕX [22], који омогућава ангажовање ЕУ стручњака, организовање радионица, те студијске 

посјете у ЕУ државе чланице. 

Интеграција кључне компетенције у основне и средње школе: Активности се настављају и у 

дугорочном периоду, како би до 2030. године предузетничка компетенција била интегрисана у 

школско учење у свим школама у Босни и Херцеговини. 

Интеграција предузетничког учења у стручно образовање и обуку: Активности се настављају 

и у дугорочном периоду, како би до 2030. године предузетничко учење било интегрисано у 

школско учење у готово свим школама у Босни и Херцеговини. 

Интеграција предузетничке компетенције и предузетничког учења у високо образовање: 

Активности започете у краткорочном периоду се настављају, како би до 2030. године 

предузетничка компетенција била у цјелини интегрисана у високо образовање (искључиво све 

високошколске установе) у Босни и Херцеговини. 

Образовање одраслих и неформално предузетничко учење: Започете програме је потребно 

наставити, те до 2030. године све надлежне институције требају имати редовне програме у 

систему, уз периодичне евалуације и унапређења на бази евалуација. 

Мониторинг и евалуација Активности се настављају како би до краја 2030. године постали 

стандардна пракса на нивоу свих надлежних образовних власти. 
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Активности уз дугорочне приоритете 

Приоритет Активности Одговорне институције Индикатори  Период 

Настава и учење 
(наставни планови 
и програми у 
основним и 
средњим школама) 
 

Ревизија Програма за интеграцију 
предузетничке компетенције у наставу и 
учење и/или смјерница за интеграцију, 
према резултатима евалуације, те у 
складу с новим развојем EnterComp 
оквира 

Надлежне образовне 
власти и педагошки 
заводи  

Програми  и/или смјернице 
ревидирани  

2027. година 

Развој људских 
капацитета 
укључених у 
интеграцију 
предузетничких 
компетенција у 
наставу и учење 
(педагошких 
савјетника, 
школских управа, 
наставника 
основних и 
средњих школа, те 
студената 
наставничких 
факултета) 
 

Модернизација студијских програма за 
иницијалну обуку наставника (допуна, 
ревизија или усвајање нових студијских 
програма)  

Високошколске установе 50% студијских програма за 
иницијалну обуку наставника 
садржава учење о 
предузетничкој и другим 
кључним компетенцијама 

2027 – 2028. 
година 

Провођење обука наставника основних и 
средњих школа 

Педагошки 
заводи/министарства 
обучени педагошки 
савјетници 

Обучено 50% наставника 
основних и средњих школа 

Континуирано 
2027 – 2030.  

Иницирање и реализација ЕУ ТАIЕX 
програма (студијске посјете, учествовање 
на радионицама, мисије ЕУ стручњака) 

Министарство цивилних 
послова и надлежне 
образовне власти 

Минимално 50 државних 
службеника/ савјетника/ 
наставника учествовало у 
програмима 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Интеграција 
предузетничких 
компетенција у 
основне и средње 
школе, умрежавања 
и промоција 

Интеграција предузетничке компетенције 
у школе 

Надлежне образовне 
власти  

Редовно, све школе  Континуирано 
2027 – 2030. 

Успостављање структурисаних школских 
партнерстава с фирмама или 
организацијама у локалном окружењу 

Школе, педагошки 
заводи/министарства 

Редовно, све школе Континуирано 
2027 – 2030. 

Оснивање школских задруга Школе  Редовно, све школе Континуирано 
2027 – 2030. 

Реализовање ваннаставних и пројектних 
активности 

Школе  Редовно, све школе  Континуирано 
2027 – 2030. 
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Приоритет Активности Одговорне институције Индикатори  Период 

Обиљежавање дана предузетништва или 
Европске недјеље вјештина у школама 

Школе, педагошки 
заводи/министарства 

Редовно, све школе  Континуирано 
2027 – 2030. 

Организација сајмова школског 
предузетништва 

Надлежне образовне 
власти 

Редовно, сваке године  Континуирано 
2027. – 2030.   

Промоција најбољих наставника, ученика 
и школа 

Надлежне образовне 
власти и педагошки 
заводи 

Редовно, сваке године Континуирано 
2027 – 2030. 

Креирање веб платформе за размјену 
идеја и пракси 

Надлежне образовне 
власти 

Успостављена wеб 
платформа, 50% наставника 
аплицира своје садржаје 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Организовање годишње конференције о 
предузетничком учењу на нивоу БиХ 

Надлежне образовне 
власти 

Годишње – сваке године 
друга надлежна образовна 
власт организује 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Размјена искустава о предузетничком 
учењу на нивоу стручних актива школа, 
општинских и регионалних актива 

Школе, педагошки 
заводи 

Редовно, сви активи Континуирано 
2027 – 2030. 

Размјена искустава на међународној 
нивоу  

Школе, педагошки 
заводи, надлежне 
образовне власти 

Редовно Континуирано 
2027 – 2030. 

Укључивање у еуропску мобилност, 
аплицирање за ЕУ пројекте (нпр. 
ERASMUS) 

Школе 5 апликација израђено Континуирано 
2027 – 2030. 

Стварање услова за практична 
предузетничка искуства ученика 

Школе  Учествују сви ученици на 
регуларној основи 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Интеграција 
предузетничког 
учења у стручно 
образовање и обуку 
 

Повезивање практичне обуке с 
предузетништвом и подршка студентима 
заинтересованим за покретање посла. 

Средње стручне и 
техничке школе 

50% стручних школа 
подржава предузетништво 
као могућност запошљавања 

Континуирано 
2027. – 2030. 

Организовање школских догађаја и 
семинара од стране предузетника како 
би едуцирали ученике и подигли свијест 
о потенцијалима и импликацијама 
самозапошљавања, промовисали 
партнерства између стручних школа и 
предузећа, те били посредници у 
проналажењу посла за ученике. 

Средње стручне и 
техничке школе 

70% стручних школа има 
развијену сарадњу с 
пословним сектором  

Континуирано 
2027 – 2030. 
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Приоритет Активности Одговорне институције Индикатори  Период 

Подстицање младих и искусних 
предузетника да се укључе у образовање 
о предузетништву као узор. 

Средње стручне и 
техничке школе 

100% стручних школа 
редовно организује 
догађања за ученике с 
младим подузетницима - 
предавачима 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Интеграција 
предузетничке 
компетенције и 
предузетничког 
учења у високо 
образовање 

Развој система за континуирани 
професионални развој универзитетских 
наставника и креирање обука  

Надлежне образовне 
власти, високошколске 
установе  

Сви универзитетски 
наставници обучени о 
кључним компетенцијама 

Континуирано 
2027 – 2030.   

Уврштавање кључних компетенција у 
акредитоване студијске програме 

ХЕА, ХЕА РС Сви студијски програми 
садрже кључне компетенције 
и акредитовани су 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Повезивање високошколских установа с 
фирмама 

Високошколске установе Сви студијски програми на 
свакој високошколској 
установи има структурирана 
партнерства с релевантним 
фирмама 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Уврштавање предузетништва као 
каријерне опције студентима 

Високошколске установе Све високошколске установе 
имају развијен систем 
каријерног савјетовања 
студената 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Подршка бизнис start-up центрима на 
универзитетима 

Високошколске установе Сви универзитети има 
програм факултативне обуке 
о start-up-у за студенте 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Увођење учења о предузетништву на не-
економске факултете 

Високошколске установе Све високошколске установе 
има уврштено учење о 
предузетништву на не-
економским студијским 
програмима 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Стварање услова за практична 
предузетничка искуства студената 

Високошколске установе Сви студенати остварују 
практичко предузетничко 
искуство на регуларној бази 

Континуирано 
2027 – 2030. 

 
Образовање 
одраслих и 
неформално 
предузетничко учење 

Покретање програма обука о 
предузетништву за младе незапослене 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства 
образовања (заводи), 
невладин сектор, 
локална самоуправа 

Сви надлежни редовно 
покрећу и евалуирају 
програме, минимално 1.000 
обучених годишње 

Континуирано 
2027 – 2030. 
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Приоритет Активности Одговорне институције Индикатори  Период 

Покретање програма обука о 
предузетништву за дугорочно 
незапослене 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства 
образовања (заводи), 
невладин сектор, 
локална самоуправа,  

Сви надлежни редовно 
покрећу и евалуирају 
програме, минимално 1.000 
обучених годишње 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Покретање програма обука о женском 
предузетништву 

Надлежни заводи за 
запошљавање, 
министарства надлежна 
за предузетништво, 
невладин сектор, 
локална самоуправа 

Сви надлежни редовно 
покрећу и евалуирају 
програме, минимално 1.000 
обучених годишње 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Мониторинг и 
евалуација 

Евалуирани учинци средњорочних 
приоритета 

Надлежне образовне 
власти у сарадњи са 
МЦП 

Израђен извјештај и 
формулиране препоруке за 
побољшање 

Први и други 
квартал 2028. 
године 

Подршка SBA извјештавању (циклуси 
2027/28. и 2030/31.) 

Систем SBA 
координатора у сарадњи 
с надлежним образовним 
властима 

Прикупљене све релевантне 
информације, сачињен само-
евалуацијски извјештај 

2027., 2030 
година 

Развој система праћења интеграције 
предузетничке компетенције у школе 

Педагошки 
заводи/министарства 

Сви надзори у школама 
садржава информације о 
предузетничкој компетенцији 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Израда годишњих извјештаја о напретку Педагошки 
заводи/министарства, 
надлежне образовне 
власти 

Све надлежне образовне 
власти анализирају годишњи 
ефекат на регуларној основи 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Креирање система праћења каријера 
бивших ученика – гимназије, средње 
стручне и техничке школе, 
високообразовне установе 

Школе, високошколске 
установе 

Све школе и високошколске 
установе прате каријере 
бивших студената на 
регуларној основи 

Континуирано 
2027 – 2030. 

Процјена учинка мјера подршке 
неформалним предузетничким обукама 

Педагошки заводи, 
надлежна министарства 
образовања, ентитетска 
министарства надлежна 
за подршку МСП 

Сви програми се евалуирају 
на редовној основи 

Континуирано 
2027 – 2030. 
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Приоритет Активности Одговорне институције Индикатори  Период 

Развој система прикупљања података о 
проведеним обукама о предузетничком 
учењу 

Педагошки заводи, 
надлежна министарства 
образовања, ентитетска 
министарства надлежна 
за подршку МСП 

Све обуке евидентиране Континуирано 
2027 – 2030. 
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4.4. Неформално предузетничко учење као подршка МСП 

Истраживањем потреба о релевантним обукама провођењем истраживања међу МСП о 

недостајућим вјештинама и потребама за обукама створиће се предуслови за планирање 

подршке МСП како би они имали приступ компетентној радној снази, што им омогућава раст и 

развој. Системи подршке МСП-овима могу бити индиректни, кроз подршку пружаоцима пословних 

обука (тренинг центри, пружaоци образовања одраслих), али и директни планирањем 

финансијских подстицаја за обуке МСП о предузетништву према идентификованим потребама. 

То би могло посебно укључити обуке за start-up бизниса, обуке усмјерене на раст МСП-а, на 

снажење њихових извозних потенцијала, обуке за „зелена МСП“, те обуке о дигиталној економији. 

У том смислу је потребно планирати сљедеће кракткорочне, средњорочне и дугорочне 

активности, које су усклађене с SBA оквиром према димензији 8а: 

Краткорочне активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Провођење истраживања о 
недостајућим вјештинама и 
потребама за обукама 

Привредне коморе, 
ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Проведен један 
циклус ТНА-а 

2021. година 

Подршка пружаоцима 
пословних обука/ дигитално 
предузетништво  

Привредне коморе, 
ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Усвојен годишњи 
програм мјера 

Континуиран
о 2021 – 
2023. 

Планирање финансијских 
подстицаја за обуке МСП о 
предузетништву према 
идентификованим потребама 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Усвојени 
годишњи 
програми 
подстицаја 

Континуиран
о 2021 – 
2023. 

Планирање финансијских 
подршка обукама за start-up 
бизниса 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Подржано 
минимално 100 
start-upa 

Континуиран
о 2021 – 
2023. 

Подршка обукама усмјереним 
на раст МСП-а и извоз 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Одржано 
минимално 10 
радионица 
годишње, 
подржано 250 
МСП-а 

Континуиран
о 2021 – 
2023. 

Подршка обукама за „зелена 
МСП“ и обукама о дигиталној 
економији 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Одржано 
минимално 5 
радионица 
годишње, 
подржано 120 
МСП-а 

Континуиран
о 2021 – 
2023. 

 

Средњорочне активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Провођење истраживања о 
недостајућим вјештинама и 
потребама за обукама 

Привредне коморе, 
ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 

Проведен један 
циклус ТНА-а 

2024. година 
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Средњорочне активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

МСП, надлежне 
образовне власти 

Подршка пружаоцима 
пословних обука 

Привредне коморе, 
ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Усвојен годишњи 
програм мјера 

Континуиран
о 2024 .- 
2026. 

Планирање финансијских 
подстицаја за обуке МСП о 
предузетништву према 
идентификованим потребама 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Усвојени 
годишњи 
програми 
подстицаја 

Континуиран
о 2024 .- 
2026. 

Планирање финансијских 
подршка обукама за start-up 
бизниса 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Подржано 
минимално 200 
start-upa 
годишње 

Континуиран
о 2024 .- 
2026. 

Подршка обукама усмјереним 
на раст МСП-а и извоз 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Одржано 
минимално 20 
радионица 
годишње, 
подржано 100 
МСП-а 

Континуиран
о 2024 .- 
2026. 

Подршка обукама за „зелена 
МСП“ и обукама о дигиталној 
економији 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Одржано 
минимално 10 
радионица 
годишње, 
подржано 250 
МСП-а 

Континуиран
о 2024 .- 
2026. 

 

Дугорочне активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Провођење истраживања о 
недостајућим вјештинама и 
потребама за обукама 

Привредне коморе, 
ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Проведена два 
циклус ТНА-а 

2026. и 2029. 
година 

Подршка пружаоцима 
пословних обука 

Привредне коморе, 
ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Усвојени, 
реализовани и  
евалуирани 
годишњи 
програми  мјера 

Континуиран
о 2027 – 
2030. 

Планирање финансијских 
подстицаја за обуке МСП о 
предузетништву према 
идентификованим потребама 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Усвојени, 
реализовани и  
евалуирани 
годишњи 
подстицаја 

Континуиран
о 2027 – 
2030. 

Планирање финансијских 
подршка обукама за start-up 
бизниса 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Подржано 
минимално 1.000 
start-upa 

Континуиран
о 2027 – 
2030. 
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Дугорочне активности Одговорне 
институције 

Индикатори  Период 

Подршка обукама усмјереним 
на раст МСП-а и извоз 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Одржано 
минимално 20 
радионица 
годишње, 
подржано 500 
МСП-а 

Континуиран
о 2027. – 
2030. 

Подршка обукама за „зелена 
МСП“ и обукама о дигиталној 
економији 

Ентитетска 
министарства 
надлежна за подршку 
МСП, надлежне 
образовне власти 

Одржано 
минимално 10 
радионица 
годишње, 
подржано 250  
МСП-а 

Континуиран
о 2027. – 
2030. 

 

5. ЗАКЉУЧЦИ И НАРЕДНИ КОРАЦИ 

Овај документ је презентовао аргументе због чега је снажнији стратешки развој предузетничке 

компетенције неопходан у складу с припремама за приступање Босне и Херцеговине заједничком 

ЕУ интерном тржишту. Аргументи се такође односе и на интерес БиХ за стварањем 

предузетнички компетентније радне снаге. Приоритети интеграције предузетничке компетенције 

у образовне системе у Босни и Херцеговини представљени у овом документу могу бити 

смјернице надлежним образовним властима за предузимање свеобухватних активности на 

повећању квалитете образовања увођењем кључних компетенција у наставу и учење у 

формалним образовним системима и цјеложивотно учење. Активности повезане уз сваки од 

приоритета су наведене флексибилно, као један од могућих начина њихове реализације. 

Документ даје краткорочне, средњорочне и дугорочне приоритете за интеграцију предузетничке 

кључне компетенције кроз транспоновање резултата учења ЕУ EnterComp оквира у наставу и 

учење. Будући да је интеграција започела 2010. године, постоји значајан број примјера праксе и 

евидентан напредак, приоритети су детаљно разрађени. 

Недвосмислено, интеграција кључних компетенција представља сложен и дугорочан посао који 

треба бити добро планиран, те усмјерен на јачање капацитета и ближу сарадњу свих 

укључених у процес, понајприје наставника, педагошких служби у школама и педагошких 

савјетника. Због тога је потребно додатно оснажити педагошке заводе и школске педагоге 

као «технологе наставног процеса, како би они могли координирати процесима, кроз обуке 

наставника и школских тимова, редовна праћења и извјештавања о напретку. У том смислу 

надлежне образовне власти требају средњорочно и дугорочно планирати додатне метаријалне 

и људске ресурсе. 

У краткорочном периоду се предвиђају кључни кораци за развој кључних компетенција – развој 

модела, активности на подизању свијести и оснаживању капацитета надлежних образовних 

власти да самоодрживо интегрирају предузетничке компетенције у образовне системе. Надлежне 

образовне власти и Министарство цивилних послова БиХ требају изнаћи модел даље сарадње 

како би се активности које генерирају развој кључних компетенција наставиле и по завршетку 

пројеката техничке помоћи. То може бити кроз креирање ефикасног партнерства политика или 

другог структурисаног облика сарадње надлежних образовних власти у праћењу и оцјени 

резултата предузетих активности, развоју даљих приоритета и размјени добрих пракси.  
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