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1. УВОД   
 

Напори учињени током посљедњих година у заустављању пораста незапослености у Европи 
и свијету нису дали очекиване резултате. Дуготрајна незапосленост наставља расти, а 
раширеност социјалне искључености и сиромаштва постала је главни проблем скоро свих 
друштава. Тренутно се милиони људи суочавају с проблемом незапослености или са 
опасношћу од губитка посла, те с тим у вези и с потребом унапређења постојећих и стицања 
нових знања, вјештина и способности које ће им обезбиједити веће шансе за запошљивост, 
као и континуирану прилагодљивост захтјевима тржишта рада.  У условима експанзије 
нових технологија постојећа знања брзо застарјевају те је потребно њихово стално 
унапређење како би се и појединци и друштво лакше и брже прилагодили захтјевима које 
технолошки напредак носи. Такође, развој демократије и друштава заснованих на 
поштовању људских права, једнакости и правди подразумијевају одговорно грађанство – 
појединце оспособљене за успјешно вршење њихових основних животних улога (радних, 
грађанских, породичних, рекреативних…). Многе земље су одговор на све ове изазове 
препознале у улагању у људске ресурсе, а кључно средство у концепту цјеложивотног 
образовања и учења, у коме је образовање одраслих препознато као битна компонента 
образовног система и једнако важно колико и образовање дјеце и младих. Широко 
разумијевање значаја и потребе квалитетног образовања за све грађане учинило је да 
образовање постане једно од приоритетних питања сваке државе и друштва, које треба да 
допринесе привредном, социјалном и културном развоју, као и личном развоју појединца.   
Савремене стратегије развоја образовања се данас не орјентишу само на образовање дјеце 
и младих. Напротив, нарочито у посљедње двије деценије у фокус образовних политика 
европских земаља све више улази образовање и учење одраслих. Посматрано у свјетлу 
брзих промјена које се догађају у свим аспектима друштва и у којима се преплићу различити 
интереси и захтјеви јавног и приватног сектора, тржишта рада, цивилног друштва и 
појединца, све су већа и извјеснија очекивања да ће сваки појединац хтјети и морати 
стицати и обнављати своја знања током цијелог живота. Зато образовање одраслих постаје 
најдинамичнији сегмент образовних система у Европи и свијету.  Како би било у функцији  
подизања конкурентности привреде, јачања социјалне кохезије и подршке личном развоју 
појединца, образовање одраслих треба развијати као специфичну, флексибилну и врло 
важну компоненту свеукупног образовног система и  учинити га доступним свима, кроз 
различите видове образовања и учења (формалне, неформалне, информалне). 
Сходно томе, правци развоја образовања одраслих се данас пројектују и базирају на 
концепцији цјеложивотног образовања и учења као средству за напредовање ка концепту 
"друштва које учи".  Циљ је стварање флексибилног и демократског система образовања 
који ће бити отворен и проходан за све, без обзира на животну доб и кроз који ће се и 
одраслим особама  обезбиједити веће и различите могућности за учење и стицање знања за 
сва подручја живота и рада.  
 
 

*** 
 

Успостављање ефикасног и отвореног система образовања одраслих у Босни и Херцеговини 
је у најбољем интересу свих њених грађана, који ће кроз властити развој допринијети 
остваривању развојних циљева  заједнице којој припадају.   
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2. МЕЂУНАРОДНИ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА 
ОДРАСЛИХ  

 
Политике европских земаља у вези с образовањем одраслих се темеље на заједничким 
вриједностима и принципима дефинисаним у бројним међународним документима и 
документима Европске уније (Прилог 1: Кључни документи).   

 

      
У складу с овим документима, опредјељујуће вриједносне категорије у креирању политика 
и организацији система образовања одраслих у савременим друштвима су:   

 
             а) образовање има за циљ да омогући пун развој људске личности и достојанства и 
основне предуслове свакој особи да има активну и корисну улогу у слободном друштву; 

б) свако има право на образовање; 
ц) свако има право да слободно учествује у културном животу заједнице и да се користи 
достигнућима науке и њиховом примјеном;  
д) свако има право на рад, на слободан избор запослења, као и на заштиту у случају 
незапослености; 
е) свако има право на заштиту од сиромаштва и друштвене искључености; 
ф) писменост и образовање одраслих је саставни дио права  на образовање као основног 
људског права;  
г) одрасли имају право на слободу избора одговарајућег образовања сходно њиховим 
потребама, способностима и могућностима; 
х) одрасли имају право на једнаке прилике и услове за  приступ, учешће и стицање  
образовања, без обзира на године живота, пол, психо-физичке и друге личне особине, 
породични статус, материјално и здравствено стање, мјесто живљења,  расну, 
националну, етничку, културну, социјалну и вјерску припадност, сексуалну оријентацију,  
те друге основе;  
и) одрасли имају право на образовање кроз све нивое, врсте и видове образовања и 
учења, као и право на вредновање и признавање стечених знања, вјештина и 
способности, без обзира на начин њиховог стицања; 
ј) одрасли имају право на информисање, савјетовање и стручну помоћ у цјеложивотној 
каријерној оријентацији;  
к) образовање одраслих је дио свеобухватних система образовања, заснованих на 
концепту цјеложивотног учења и, с тим у вези, на рационалном коришћењу образовних 
могућности;  
л) образовање одраслих је отворен и флексибилан систем – отворен према захтјевима и 
потребама друштва и различитих категорија становништва, и флексибилан у путевима 
учења и напредовања;  
м) образовање одраслих је дјелатност међусекторске природе, усмјерена на 
задовољење интереса и потреба јавног и приватног сектора, тржишта рада, цивилног 
друштва и појединца; 
н) образовање одраслих је засновано на широком социјалном партнерству и 
подијељеној одговорности свих друштвених актера за развој образовања одраслих; 
о) одрасли имају одговорност за властити развој, као и за развој заједнице којој 
припадају. 

 
 

Босна и Херцеговина је, као потенцијална кандидаткиња  за чланство у Европској унији и као 
потписница других међународних докумената, обавезна ускладити политике и 
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законодавства у подручју образовања одраслих са договореним принципима и циљевима, 
као и обезбиједити њихову пуну и успјешну имплементацију на подручју цијеле земље.  
Дослиједна имплементација договорених принципа у политике образовања одраслих у 
Босни и Херцеговини доприноси:   

 
     а) успостављању и развоју  концепта  цјеложивотног  учења у Босни и Херцеговини; 

б) усклађивању образовних и других секторских политика о образовању одраслих с 
међународним и европским политикама  у овом подручју образовања и бржем 
укључивању у европски простор цјеложивотног учења; 
ц) обезбјеђивању дослиједности, праћењу и унапређењу  квалитета образовања 
одраслих, у складу с утврђеним образовним стандардима;  
д) успостављању флексибилних система  образовања одраслих,  који адекватно и 
ефикасно одговарају на захтјеве и потребе тржишта рада, друштвене заједнице и 
појединаца; 
е) бољој повезаности образовања и привреде;  
ф) развоју квалификационог оквира у Босни и Херцеговини и упоредивости стечених 
знања, вјештина и способности, односно  квалификација на међународном плану; 
г) подизању свијести о значају образовања одраслих;   
х) социјалној кохезији - кроз  подршку друштва личном развоју појединаца који  на 
демократски начин остварују заједничке циљеве, кроз смањење сиромаштва и 
социјалне искључености, те постизање правичности и међугенерацијске солидарности;  
и)  укључивању свих релевантних партнера у дијалог о политикама образовања 
одраслих; 
ј) већем и одрживом финансирању образовања одраслих; 
к) успјешнијој реализацији стратешких приоритета из ЕВРОПА 2020 – Европска 
стратегија за паметан, одржив и инклузиван раст, која је усвојена као излазна стратегија 
из економске кризе за све земље чланице Европске уније,  али и за земље кандидате и 
потенцијалне кандидате. 

 
 

3. ПРИНЦИПИ И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
 
 

Основни принципи и стандарди образовања одраслих у Босни и Херцеговини проистичу из 
универзалних вриједности демократског друштва, те  из специфичности  домаћег  
економског, социјалног и културолошког контекста.  
 
Принципи и стандарди утврђени овим документом, засновани на међународним и 
европским принципима и стандардима образовања одраслих, представљају  договорени  
оквир у коме надлежне образовне и друге власти у Босни и Херцеговини, поступајући у 
складу са својим уставним или законским надлежностима, развијају, имплементују и 
координишу политике и законодавство у вези с образовањем одраслих, прате, процјењују и 
разматрају стање у овој области, те договарају, предлажу и предузимају мјере за његово 
унапређење.  
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3.1. ДЕФИНИЦИЈЕ КЉУЧНИХ ПОЈМОВА   

Појмови употребљени у овом документу имају сљедеће значење: 
 
1. Цјеложивотно учење – свеукупна активност учења током живота, а с циљем унапређења 
знања , вјештина и компетенција унутар личне и грађанске, те друштвене перспективе и/или 
перспективе запослења; обухвата учење у свим животним  периодима  (од ране младости 
до старости)  и у свим облицима у којима се остварује (формално, неформално и 
информално), при чему се учење схвата као континуирани процес у којем су резултати и 
мотивисаност појединца у одређеном животном периоду условљени знањем, навикама и 
искуствима учења стеченим у млађој животној доби;  четири су основна, међусобно 
повезана циља која се везују уз цјеложивотно учење: лично задовољство и развој 
појединца, активно грађанство, друштвена укљученост и запошљивост;   
2. Цјеложивотна каријерна оријентација – каријерна оријентација се у контексту 
цјеложивотног учења односи на низ активности које омогућавају да грађани свих узраста и у 
било ком тренутку живота идентификују  властите  способности, компетенције и 
интересовања, да донесу одлуке у погледу свог образовања, оспособљавања и 
квалификација и да управљају властитим животним путевима у образовном, радном и 
другим окружењима, у којима се њихови капацитети и компетенције развијају и/или 
користе;   
3. Образовање одраслих – не постоји консензус о јединственој  дефиницији образовања 
одраслих у Европи и свијету; најчешће прихваћена јесте УНЕСКО-ва1 дефиниција, која 
образовање одраслих описује као цијели скуп процеса учења, формалних и осталих, у којем 
одрасле особе (у складу с дефиницијом  одрасле особе у друштвима којима припадају) 
развијају своје способности, обогаћују своје знање и унапређују своје техничке или 
професионалне квалификације или их преусмјеравају да би задовољиле своје потребе или 
потребе својих друштава; 
4. Одрасли – особе које имају више од 15 година живота а које нису завршиле основно 
образовање, односно особе старије од 18 година живота  које се образују; 
5. Полазник – особа која похађа  програме образовања одраслих; 
6. Формално образовање одраслих - учење усмјерено од стране наставника или 
инструктора које се стиче у образовним установама, а према наставним плановима и 
програмима одобреним од надлежних образовних власти;  
7. Неформално образовање одраслих – организован процес учења и образовања усмјерен 
ка усавршавању, специјализацији и допуњавању знања, вјештина и способности према 
посебним програмима које изводе организатори образовања (редовне школе, центри за 
обуку, компаније, агенције и слично);  
8. Информално учење одраслих – непланирано учење и стицање знања кроз свакодневне 
активности;  
9. Претходно учење - знање, вјештине и компетенције стечене кроз претходно образовање 
или искуство; може бити било које форме учења, али се најчешће односи на  неформално  и 
информално учење;  
10. Кључне компетенције  за цјеложивотно учење – скуп компетенција одређеног нивоа, 
које су потребне сваком појединцу за лични развој, активан грађански живот, друштвену 
интеграцију и запошљавање; у смислу Европског референтног оквира, ове компетенције 
подразумијевају: комуникацију на матерњем језику, комуникацију на страном језику, 

                                                 
1 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Belém Framework for Action – 
Harnessing  the power and potential of adult learning and education for a viable future,  Confintea VI, 
2009/Организација  Уједињених нација за образовање, науку и  културу – Оквир за  дјеловање из 
Белема – Кориштење моћи и  потенцијала учења и образовања одраслих за одрживу будућност, 
Confintea VI, 2009 
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математичку компетенцију и основне компетенције у природним наукама и технологији, 
дигиталну компетенцију, компетенцију учења, друштвене и грађанске компетенције, смисао 
за иницијативу и подузетништво, културолошку сензибилизацију и изражавање;  
11. Исходи учења – изјава о томе шта ученик/студент/ особа која учи зна, разумије и може 
да обавља на основу завршеног процеса учења, дефинисаних кроз знање, вјештине и 
компетенције; 
12. Знање – резултат усвајања информација кроз процес учења; знање је скуп чињеница, 
принципа, теорија и пракси које се односе на подручје рада или изучавања; у контексту 
Европског квалификационог оквира за цјеложивотно учење знање се описује као теоретско 
и/или чињенично; 
13. Вјештине – представљају способност примјене знања и коришћења принципа "знати 
како" да се изврши одређени задатак и да се ријеши проблем; у контексту Европског 
квалификационог оквира, вјештине се дефинишу као когнитивне (укључују коришћење 
логичког, интуитивног и креативног размишљања), практичне (укључујући физичку 
спретност и кориштење метода, материјала, справа и инструмената) и социјалне вјештине 
(вјештине комуницирања и сарадње, емоционална интелигенција и друге);  
14. Компетенције - способност примјене знања, вјештина и персоналних, социјалних и 
методолошких способности, на радном мјесту или током учења, као и у приватном и 
професионалном развоју; у контексту Европског квалификационог оквира компетенције су 
описане као одговорност  и самосталност;  
15. Преквалификација – образовање и оспособљавање које особи која је већ претходно 
стекла неко стручно звање односно занимање омогућава да стекне нове компетенције за 
обављање новог занимања или нове професионалне дјелатности; 
16. Доквалификација – додатно стручно образовање према посебно утврђеним 
диференцираним програмима, ради стицања вишег степена квалификације у оквиру истог 
занимања;  
17. Специјализација – образовање и оспособљавање у оквиру истог занимања ради  
стицања посебних знања и радних вјештина; 
18. Усавршавање – сваки облик образовања након завршеног иницијалног образовања или 
током радног вијека које треба помоћи особи да побољша или актуелизује своја већ стечена 
знања и/или комептенције, да стекне нове компетенције у погледу професионалног 
напредовања и да се лично и професионално усавршава; 
19. Оспособљавање - образовање и оспособљавање за укључивање у рад након завршене 
основне школе, за обављање једноставних и мање сложених послова одређеног занимања;  
20. Писменост одраслих – а) основна писменост – способност одраслих да комуницирају на 
властитом језику и да с разумијевањем читају  и пишу кратке, једноставне изјаве о њиховом 
свакодневном животу;  б) функционална писменост - способност одраслих да разумију и 
користе  медијске и друге информације у сврху планирања и остварења властитог развоја, 
као и способност одраслих да се укључе у активности у којима је писменост,  која 
подразумијева и  коришћење информационих и комуникационих технологија, потребна за 
њихово боље свакодневно функционисање  и учешће у животу  заједнице.  
 
 

 

3.2. ПРИНЦИПИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ  

Поред општеприхваћених међународних и европских приниципа на којима се заснивају 
политике образовања одраслих у Босни и Херцеговини, основни принципи у овом 
документу  се односе  и на одређење значаја и статуса дјелатности образовања одраслих у 
Босни и Херцеговини, његових циљева и  основних начела на којима се  заснива.  
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3.2.1 Дјелатност образовања одраслих 

 
Образовање одраслих је интегрални дио система образовања у Босни у Херцеговини. 

 
Образовање одраслих у Босни и Херцеговини је дјелатност од посебног јавног интереса и 

као такво представља  високи друштвени приоритет. 
 
 

3.2.2 Циљеви образовања одраслих 

 
3.2.2.1 општи циљеви  

 
Образовањем одраслих се обезбјеђује:  

 
а) повећање вриједности људског капитала у земљи, кроз побољшање образовне и 
квалификационе структуре становништа у Босни и Херцеговини; 
б) изградња друштвеног амбијента за одрживи друштвено-економски развој босанско-
херцеговачког друштва, на свим нивоима организовања; 
ц) постизање веће запошљивости и повећање професионалне флексибилности радно 
активног становништва и његове веће мобилности на домаћем и европском тржишту 
рада;  
д) развој демократије, интеркултуралности и толеранције;  
е) унапређивање квалитета живота – личног, породичног, социјалног и природног 
окружења; 
ф) остварење свеобухватности концепта цјеложивотног учења, који треба да допринесе 
бржем напредовању Босне и Херцеговине према друштву које учи а тиме и њеном 
успјешном интегрисању у европски друштвени и економски простор. 

 
 

3.2.2.2  Специфични циљеви 

 
Специфични циљеви образовања одраслих су:  

 
     а) подизање основне и функционалне писмености одраслих; 
    б) постизање најмање основног образовања; 

ц) оспособљавање за запошљавање одраслих лица која немају завршено формално 
образовање; 
д) омогућавање даљег образовања и обуке, односно могућности доквалификације, 
преквалификације, специјализације и континуираног стручног усавршавања током 
цијелог радног вијека; 
е) образовање за активно грађанство и одржив развој;  
ф) образовање и стицање знања и вјештина у складу са личним способностима, 
афинитетима и животном доби појединца;  
г) задовољења специфичних образовних потреба припадника националних мањина и 
етничких група; 
х) задовољења специфичних образовних потреба посебних и, нарочито, 
маргинализованих друштвених група; 
и) омогућавање формалног признавања и потврђивања резултата претходног учења 
односно стечених знања, вјештина и способности, без обзира на начин њиховог стицања.  
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3.2.3  Основна начела образовања одраслих 

 
Образовање одраслих у Босни и Херцеговини се заснива на начелима:  

    а) цјеложивотног учења;  
б) уважавања различитости потреба и могућности, претходних знања и искустава, те с 
тим у вези и специфичности образовања и учења одраслих;    
ц) слободе избора одговарајућег образовања, као и облика, метода и начина учења;  
д) доступности и разноврсности образовне понуде;  
е) обезбјеђивање одговарајућег квалитета образовања, без обзира на националне, 
етничке, културне, социјалне, економске, регионалне, локалне и друге специфичности 
окружења у коме се оно организује и проводи;    
ф) промовисања једнаких вриједност исхода учења у формалном и неформалном 
образовању, те информалном учењу;  
г) професионалности и одговорности организатора образовања одраслих, те 
професионалности и  етичности андрагошког кадра; 
х) поштовања личности и достојанства сваког учесника у процесу образовању одраслих; 
и) информисања, савјетовања и вођења у даљем образовању и/или каријерном 
напредовању. 

 
 

3.3. СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ  

Стандарди образовања одраслих дефинисани овим документом представљају договорене 
норме за организацију система образовања одраслих у Босни и Херцеговини, чијом се 
дослиједном примјеном обезбјеђује препознатљив статус организатора образовања 
одраслих и образовног процеса, без обзира на националне, етничке, културне, економске и 
друге специфичности окружења у коме се образовање проводи.  

 
Договорени стандарди се односе на: видове и програме образовања одраслих; статус 
полазника; статус организатора образовања одраслих; услове за обављање дјелатности; 
акредитацију организатора и програма; валидацију претходног учења; образовне исправе; 
евиденције, документацију и базе података о образовању одраслих; статистику и 
истраживање образовања одраслих; социјални дијалог, партнерство и сарадњу у подручју 
образовања одраслих; планирање, финансирање и надгледање политика образовања 
одраслих.  

 

 
 

3.3.1. ВИДОВИ  ОБРАЗОВАЊА И СПЕЦИФИЧНОСТИ  УЧЕЊА ОДРАСЛИХ   

 
3.3.1.1 Видови образовања и учења одраслих 
 

Одрасли се добровољно и по сопственом избору укључују у различите видове образовања, 
оспособљавања  и учења.   
Одрасли се образују и уче кроз формалне, неформалне и информалне видове образовања и 

учења.  
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Образовање и учење одраслих се остварује путем наставе/предавања, практичног рада, 
обука, курсева, семинара, радионица, трибина, савјетовања и других начина учења и 
подучавања.  
 
 
3.3.1.2 Специфичности учења одраслих  

 
Учење одраслих је јединствено за сваког појединца. Свако учи на свој начин.  
Садржаји и организација свих облика учења и подучавања одраслих, методичко-дидактички 
приступ, наставни материјали, мјесто одржавања наставе, облици провјере знања, вјештина 
и способности, као и други аспекти образовног процеса, прилагођавају се специфичним 
потребама одраслих, њиховој доби, претходном образовању, знању, способностима и 
могућностима, у складу с андрагошким принципима.  

 
 
 

 3.3.2.  ПРОГРАМИ  ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ   

 
Понуда - број и врсте програма образовања одраслих (у даљем тексту: програм) 
опредјељени су потребама заједнице и појединаца, у контексту: тржишта рада и могућности 
за запошљавање; специфичних потреба регионалног или локалног окружења у којем се 
програм изводи; потреба послодаваца за одређеним профилом занимања; потреба 
послодаваца и/или запосленика за оспособљавањем или усавршавањем због увођења 
нових технологија или процеса рада; потреба одраслих да стицањем нових и унапређењем 
постојећих знања, вјештина и способности обезбиједе себи боље прилике за запошљавање, 
одрже запошљивост или покрену властите предузетничке дјелатности; потреба одраслих да 
стекну и унаприједе друга знања и вјештине у циљу властитог самоостварења и др.   
 
 
3.3.2.1 Врсте програма 

 
Програми формалног образовања  обухватају:   

а) програме за стицање основног образовања; 
б) програме за стицање средњег  образовања; 
ц) програме доквалификације; 
д) програме преквалификације; 
е) програме усавршавања, и 
ф) програме оспособљавања   

 

 
Програмима  формалног образовања се обавезно утврђују:   
 

      а) назив програма;   
      б) циљ(еви) програма; 
      ц) знање, вјештине и способности које се стичу завршетком програма; 
      д) услови за упис, напредовање и завршетак програма;  
      е) наставни предмети или наставни садржаји; 
      ф) укупно трајање програма и/или трајање програма по наставним предметима или 
садржајима (изражено у наставним часовима); 
     г) начин/облици извођења програма;  
     х) кадровски, дидактички, просторни и други услови за извођење програма;  
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     и) начин провјере исхода учења, и 
      ј) начин евалуације програма   
 
 

Програми неформалног образовања обухватају разноврсне програме усмјерене на стицање 
и унапређење општих и професионалних знања, вјештина и способности, које одраслима  
јачају прилике на тржишту рада, олакшавају њихову друштвену интеграцију или доприносе 
њиховом властитом развоју и „самоостварењу“. Ови програми, између осталих, укључују:  

 
а) програме стицања или унапређења кључних компетенција; 
б)програме стицања додатних компетенција у струци; 
ц) програме заштите животне и радне средине;  
д) програме едукације о здрављу и подизању квалитета живота;  
е) програме образовања за трећу животну доб;  

      ф) програме образовања с циљем  задовољења специфичних образовних и културних 
потреба посебних друштвених група;  

г) програме стицања других знања, вјештина и способности.  
 
 

3.3.2.2 Доношење програма  
 

Формалне – јавно важеће програме образовања одраслих доносе или одобравају  органи 
управе надлежни за област образовања или, на приједлог органа управе надлежног за 
образовање, органи управе надлежни за област за коју се програм доноси. 
У процесу израде, доношења или одобравања  формалних програма образовања одраслих 
осигурава се учешће представника репрезентативних и других релевантних социјалних 
партнера, привредних  комора, завода за запошљавање и органа управе надлежних за 
област за коју се програм доноси.  
Формални програми  образовања одраслих  се изводе  у образовним установама у систему 
редовног/формалног образовања, специјализованим установама за образовање одраслих и 
другим регистрованим установама за ову дјелатност. 
 
Програме неформалног образовања доноси организатор који изводи програм.  

 
 

3.3.2.3 Извођење програма  

 
Програми формалног образовања одраслих се изводе кроз: редовну, консултативно-
инструктивну и дописно-консултативну наставу, практични рад и друге примјерене начине.   

 
Полазници су обавезни присуствовати редовној настави. 
За полазнике образовања који нису у могућности свакодневно присуствовати редовној 
настави, организује се консултативно-инструктивна настава, која у програмима за стицање 
основног и средњег образовања, односно преквалификације и  доквалификације може бити 
заступљења са највише 30% од укупно  предвиђеног трајања наставе. Консултативно-
инструктивна настава се проводи путем групних и индивидуалних консултација.  

 
Дописно-консултативна настава се организује за полазнике образовања који су се, због 
физичке и просторне удаљености,  опредјелили за самостално учење и може се проводити 
ако за то постоје организациони и  технички услови, те обезбјеђен одговарајући наставни 
материјал  и  менторски рад с полазником.  
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Практични рад се изводи у пуном фонду предвиђених часова, за све полазнике образовања. 
Практични рад се може изводити у објекту организатора програма или код послодавца или 
другог организатора програма, при чему се међусобни односи организатора, послодаваца и 
полазника регулишу уговором.    

 

 
 

3.3.3. ПРОВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ  

 

3.3.3.1   Полазници  
 

Стицање и престанак статуса полазника 

Статус полазника стиче се уписом у одговарајући програм образовања одраслих, на начин и 
под условима утврђеним програмом или посебним прописима надлежних органа.  
 
Упис у програме образовања одраслих се врши путем оглашавања од стране организатора 
образовања. 

 
Упис полазника у формалне програме образовања одраслих врши се по основу јавног 
конкурса, који  поред општих и посебних услова утврђених програмом образовања садржи 
и: 
 

а) број мјеста за упис;  
б) број и назив акта  о одобравању извођења програма образовања; 
ц) начин извођења програма образовања и форме наставе; 
д) трајање програма образовања и услове за његово завршавање; 
е) назив и значај јавне исправе која се издаје по завршетку програма образовања;  
ф) попис потребне документације за упис. 

 
Услове уписа у неформалне програме образовања одређује организатор образовања, а упис 
се врши путем оглашавања, или на основу непосредног договора/споразума између 
организатора образовања и заинтересованих послодаваца или појединаца.  

 
Приликом уписа у формални програм образовања одраслих, организатор је дужан  
закључити са полазником уговор о образовању, којим уређују међусобна права и обавезе 
током трајања образовања. Између осталог, у уговору су обавезно садржане одредбе о: 
а) називу, времену трајања и начину завршетка програма, као  и врсти исправе која се 
полазнику издаје по успјешно завршеном програму;  

     б) облицима извођења образовног процеса и мјесту његовог извођења; 
     ц) висини школарине и опису трошкова образовања који су укључени у школарину;  
      д) правима и обавезама полазника за вријеме образовања, као и начину престанка статуса 
полазника;  
      е) правима и обавезама организатора у погледу реализације образовног процеса, као и у 
случају престанка рада; 
      ф) условима раскида уговора. 

 
Статус полазника престаје завршетком програма, исписивањем из програма или из других 

разлога предвиђених уговором о образовању или важећим прописима.  
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Права и обавезе полазника образовања  

 

Полазник има право на квалитетно образовање и оспособљавање организовано према 
програму образовања и у складу с  прописаним  стандардима.  

 
Полазник је дужан учествовати у образовном процесу на начин утврђен уговором о 
образовању, те испуњавати и друге обавезе из уговора, с циљем успјешног завршавања 
програма.  
Ради учешћа у програмима образовања одраслих, полазник који је у статусу запослене 
особе може остварити право на одсуство с посла, скраћено радно вријеме, прерасподјелу 
радног времена или друге погодности, у складу с прописима о раду и актом послодавца. 
С циљем остваривања наведених права, запосленик је дужан доставити послодавцу ваљане 
доказе о упису, учешћу и завршетку програма.  

 

 
3.3.3.2 Организатори образовања одраслих   

 
Организатори  образовања одраслих могу бити установе, организације и други правни 
субјекти, који испуњавају услове за обављање ове дјелатности прописане од стране 
надлежних органа.  
Образовање одраслих, као своју редовну дјелатност или као дјелатност која прати редовну 
могу проводити:  

 
     а) образовне установе у систему редовног - формалног образовања;   

            б) специјализоване установе за образовање одраслих – установе и центри за образовање 
одраслих, народни, раднички и отворени универзитети, као и универзитети за трећу животну 
доб; 

      ц) центри и организације за стручно усавршавање, учење страних језика, 
информационо-комуникационе технологије, обуку и развој људских ресурса; 

д) ауто-школе; 
е) заводи и службе за запошљавање; 
ф) јавне агенције, јавна предузећа  и привредна друштва; 
г) привредне коморе, послодавци, предузетници и обртници и њихова удружења, 
синдикалне организације, те  фондације и удружења грађана;   
х) установе за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом; 
и)установе за смјештај и бригу о лицима с посебним потребама;  
ј) пенолошке установе;  
к) центри за информисање, савјетовање и каријерно вођење; 
л) културно-образовни центри ; 
м) други субјекти који испуњавају прописане услове.  

 
Статус јавно признатог организатора образовања одраслих стиче се под условима и у 
поступку утврђеном законом и/или подзаконским актом.   
Поступку за стицање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих подлијежу 
и образовне установе у систему редовног образовања.  
По издавању акта о добијању статуса јавно признатог организатора, те након почетка рада 
односно имплементације одобрених програма, организатор подлијеже поступку 
акредитације.   
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Државни органи и институције које проводе програме обука и стручног усавршавања у 
складу с посебним прописима, имају статус јавно признатих организатора образовања 
одраслих. 
 
 
3.3.3.3 Услови за обављање дјелатности образовања одраслих  

 

Организатор образовања може изводити програм образовања одраслих ако има 
регистровану дјелатност образовања и ако испуњава стандарде и нормативе у погледу 
техничких, хигијенских, просторних,  кадровских, материјалних и других услова за извођење 
програма прописане од стране надлежних органа у БиХ.    

 
У погледу простора за рад, установа која изводи формалне/јавно важеће програме 
образовања одраслих мора имати,  у власништву или закупу, најмање:   

 
а) обезбјеђен радни простор по полазнику у учионици опште намјене од најмање 2,5 
м2; 
б) једну учионицу опште намјене за групну  наставу;  
ц) специјализоване учионице за посебне облике, методе и садржаје наставног рада 
утврђене програмом образовања за поједине образовне садржаје, величине од најмање 
3 м2 по полазнику; 
д) посебну специјализовану учионицу, ако изводи програм образовања одраслих који 
обухвата и оспособљавање за рад на рачунарима, која мора имати најмање 3,5 м2 
површине по радном мјесту (рачунару);  
е) простор за индивидуални рад с полазницима; 
ф) просторије за особље  ( наставно и административно-техничко); 
г) просторију за архиву; 
х)  по један одвојени санитарни чвор за жене и мушкарце;  

 
У погледу обавезне опреме, установа мора обезбиједити сљедеће:  

а) учионица опште намјене мора имати одговарајуће учионичке радне столове са 
столицом за сваког полазника; 
б) специјализоване учионице за посебне облике, методе и садржаје наставног рада 
морају имати одговарајући учионички намјештај, који одговара  захтјевима програма 
образовања за поједине наставне садржаје; 
ц) специјализована учионица за наставу из рачунарства у програму који обухвата и 
оспособљавање за рад на рачунарима  мора имати најмање један умрежени рачунар по 
полазнику и један рачунар за наставника, с одговарајућом и лиценцираном 
програмском опремом у власништву установе.  

 
Учионица мора бити опремљена аудиосредствима и видеосредствима, непокретном или 
преносивом плочом, платном или зидом за пројекцију и другим наставним средствима и 
помагалима, у складу с материјалним условима утврђенима у програму образовања за 
поједине предмете и образовне садржаје.  
 
Друге просторне захтјеве и захтјеве опреме одређују образовни програми које изводи 
установа за образовање одраслих. 
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3.3.3.4 Андрагошки радници  

Андрагошки радници су лица која изводе програме образовања одраслих или обезбјеђују  
стручну подршку и помоћ  у њиховој реализацији:  
 
а) извођачи програма образовања одраслих – наставници (учитељи, наставници, 

професори),  предавачи, водитељи, тренери и инструктори  практичне наставе;  
б) стручни сарадници и сарадници   

 
Услови у погледу квалификација и компетенција андрагошког кадра прописују се законом, 
подзаконским актом или  одговарајућим програмом образовања. 
У случају недостатка квалификованог  андрагошког кадра или из других оправданих разлога, 
у процесу образовања одраслих могу бити ангажиране и особе које су, уз посједовање 
кључних стручних квалификација за извођење или за подршку реализацији образовних 
програма, претходно и/или додатно оспособљене за рад са одраслима.  

 
Андрагошки радници имају право и обавезу сталног стручног усавршавања. Надлежне 
власти осигуравају системска рјешења и институционални оквир за њихово андрагошко-
методичко-дидактичко оспособљавање и усавршавање, као и за професионално 
напредовање.  

 

 

 
3.3.4  АКРЕДИТАЦИЈА, ВАЛИДАЦИЈА И ЦЕРТИФИЦИРАЊЕ   

 
3.3.4.1 Акредитација 

 

У процесу акредитације се процјењује квалитет  организатора образовања одраслих у Босни 
и Херцеговини, као и програма које они проводе, те потврђује да исти задовољавају 
унапријед  утврђене критеријуме и стандарде за обављање дјелатности и извођење 
одређеног програма.   
 
Процес акредитације организатора и програма образовања одраслих врши независно 
акредатицоно тијело које успоставља надлежна образовна власт.  

 
Акредитација се односи на све институције/организације у подручју образовања одраслих 
које проводе програме који воде до стицања квалификација и компетенција дефинисаних у 
квалификационом оквиру у Босни и Херцеговини.  
 
Статус акредитоване  институције/организације је временски ограничен али се продужава 
кроз процес ре-акредитације.  
Акредитовани програми се периодично евалуирају и по потреби  иновирају. 

 
Систем акредитације се обезбјеђује и проводи кроз одговарајуће институционалне 
структуре и дефинисањем  стандарда и критеријума за интерно и екстерно обезбјеђивање 
квалитета у подручју образовања одраслих у Босни и Херцеговини.  
Успостављање система обезбјеђивања квалитета подразумијева: дефинисане јасне и 
мјерљиве критеријуме и стандарде квалитета образовања одраслих; успоставу 
конзистентних метода вредновања које повезују интерно и спољно вредновање; успоставу 



   

   

 

15 

механизама и процедура за унапређивање квалитета; обезбјеђивање широке доступности 
резултата вредновања.  

Надлежне образовне власти и стручне институције и тијела развијају стандарде и 
критеријуме за  интерно и екстерно вредновање квалитета организатора образовања 

одраслих у Босни и Херцеговини, у областима:  
а) планова и програма рада организатора образовања одраслих;   
б) управљања и руковођења;   
ц) програма образовања;   
д) наставног процеса;  
е) образовних постигнућа полазника;   
ф) информисања, савјетовања и каријерног вођења полазника;  
г) људских и других ресурса;  
х) комуникације с јавношћу и информација 
 
Организатори образовања одраслих су одговорни за развијање система интерног 
вредновања  квалитета. Самовредновање се проводи на основу утврђених критеријума и 
стандарда квалитета за све дефинисане области вредновања, а на начин и по процедурама 

прописаним од стране надлежних образовних власти.  
Екстерним вредновањем квалитета се оцјењује квалитет свих области дефинисаних 
стандардима квалитета, а провјеру испуњености утврђених  критеријума и стандарда, као и 
давање препоруке за акредитацију проводи надлежно акредатицоно тијело.   

Интерно и екстерно вредновање квалитета се проводи  једном у пет година.  
 
 

3.3.4.2 Валидација предходног учења  

 
Исходи  учења - знања, вјештине и способности које је појединац стекао кроз претходно 
учење – формално и неформално образовање  и учење кроз животно и радно  искуство  
(информално учење) могу се провјерити и потврдити кроз поступак валидације претходног 
учења.  
Валидација је поступак у коме се од стране надлежне институције/тијела провјеравају и 
потврђују исходи претходног учења – знања, вјештине и способности, према унапријед 
утврђеним критеријумима и стандардима провјере.  

 
Свако има право приступа валидацији исхода учења, без обзира на начин њииховог 
стицања, а компетенције акумулиране кроз неформално и информално образовање/учење 
требају бити третиране једнако као компетенције стечене путем формалног образовања. 
Стечене компетенције се документују на јасан и успоредив начин, кориштењем постојећих и 
других инструмената за праћење и препознавање исхода учења. Исправе и други документи 
који садрже информације и податке о знањима, вјештинама и способностима стеченим кроз 
различите облике учења саставни су дио портфолија полазника.  

 
Информације о могућностима валидације, као и информације и савјетовање о процедурама 
осигуравају се на начин да буду доступне свим заинтересованим појединицима и 
институцијама/организацијама, а нарочито угроженим категоријама грађана као посебно 
важним циљним групама у систему валидације. 

Критеријуми и процедуре валидације морају бити одговарајуће, поуздане и транспарентне, 
а методологије и инструменти валидације, као и стручност особља укљученог у процес 
валидације провјерени.   
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Надлежне образовне власти у Босни и Херцеговини обезбјеђују неопходне претпоставке за 
успоставу система валидације претходног учења, као интегралног дијела квалификационог 
оквира у Босни и Херцеговини. У том смислу, надлежне образовне власти предузимају мјере 
и активности на: 

 
      а) развијању одговарајуће институционалне структуре за провођење поступка валидације 
и обезбјеђивању компетентности особља укљученог у процес валидације;   

б) утврђивању критеријума и процедура за валидацију, који обезбјеђују 
вишеступност/вишефазност   процеса валидације, кроз  идентификовање исхода учења, 
њихово документовање,  формалну процјену, те потврђивање;   
ц) дефинисању сектора/подручја рада у којима је валидација неформалног и 
информалног образовања/учења могућа; 
д) обезбјеђивању  учешћа других релевантних партнера у процесу валидације  

 
 
 

3.3.4.3  Цертификовање – Издавање исправа о образовању  
 

Цертификовањем – издавањем одговарајућих исправа о образовању се потврђује да су 
исходи учења – знања, вјештине и способности које је појединац стекао кроз формалне, 
неформалне или информалне видове образовања и учења провјерени и потврђени од 
стране надлежне институције/тијела, у складу с утврђеним критеријумима и стандардима.   

 
Након завршетка формалних програма образовања одраслих: основног и средњег 
образовања или њихових појединих дијелова, те доквалификације и преквалификације,  
оспособљавања и усавршавања, полазницима се издају јавне исправе  – свједочанства и 
дипломе које имају исту важност као и исправе стечене током редовног образовања, или 
јавно важећа увјерења о завршеним програмима оспособљавања и усавршавања.   
Називи, форма и садржаји јавних исправа које се стичу у систему образовања одраслих 
уређују се законима и/или подзаконским актима.   
 
Образовање одраслих за обављање заната и сродних дјелатности/занатско-предузетничке 
дјелатности, као и издавање  (назив, садржај и форма)  исправа које се стичу полагањем 
мајсторских испита уређују се прописима у области образовања одраслих и/или прописима 
о занату/занатско-предузетничкој дјелатности.  

Полазницима програма неформалног образовања, након завршетка програма и провјере 
знања, вјештина и способности, организатор образовања о томе издаје  
увјерење/потврду/другу исправу, која нема  статус јавне исправе. Уколико након завршетка 
неформалног програма  није било провјере знања, вјештина и способности,  полазницима се  
могу издати потврде или друге исправе које немају статус јавних исправа али из којих је 
евидентно да су били   учесници одређеног програма неформалног образовања,  као и 
стицање којих знања, вјештина и способности  је било предвиђено програмом.  
Систем цертификовање у Босни и Херцеговини омогућава одраслима да њихова знања, 
вјештине и способности  које су стечене неформалним образовањем или  информалним 
учењем,  и које су  провјерене и потврђене  кроз процес валидације,  буду признате 
издавањем јавне исправе о  стеченим компетенцијама, односно стеченим квалификацијама.   
Процедуре, стандарди и критеријуме за цертификовање неформалног и информалног 
образовања/учења су транспарентни и заснованих на стандардима у формалном систему 
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образовања, односно стандардима квалификација унутар квалификационог оквира у Босни 
и Херцеговини.  

 

 
3.3.5  ЕВИДЕНЦИЈЕ И БАЗЕ ПОДАТАКА  

 
 3.3.5.1 Документација и евиденције о образовању одраслих  

 

Организатори образовања, надлежни органи и други релевантни субјекти воде 
документацију и евиденцију о образовању одраслих. 
Организатори  образовања воде посебну андрагошку документацију и евиденцију која, 
између осталог,  обавезно укључује:  матичне књиге, дневнике рада,  програме образовања, 
документе о упису у програм, уговор о образовању, евиденције о андрагошким радницима, 
полазницима, провјерама исхода учења, те издатим јавним исправама.  
Органи управе надлежни за образовање обавезно воде евиденције организатора 
образовања одраслих, донесених/одобрених програма образовања, полазника образовања 
одраслих, те андрагошких радника.  
Ближе прописе о садржају, облицима те начину вођења и чувања андрагошке 
документације и евиденције доносе надлежне образовне власти.  

Репрезентативна удружења послодаваца, привредне и занатске коморе воде евиденције 
послодаваца код којих се може обављати практичан рад, те друге евиденције из дјелокруга 
њихових активности у подручју образовања одраслих. 

 
 
      3.3.5.2 Базе података  

 
Прописане евиденције о образовању одраслих се обједињују  у одговарајуће базе података 
на нивоу организатора образовања, као и на нивоу надлежних министарства образовања и 
других релевантних органа и институција, на различитим нивоима власти.  
 
Наведене базе података, као и друге расположиве базе података у области рада, 
запошљавања и других релевантних сектора служе искључиво у сврху праћења, анализе и 
унапређења стања образовања одраслих, те планирања  његовог развоја.  
С циљем испуњавања обавеза  Босне и Херцеговине у погледу међународног извјештавања 
о стању образовања одраслих у земљи, као и с циљем договарања и подузимања 
заједничких мјера и активности домаћих органа  на унапређењу  политика и пракси 
образовања одраслих, одговарајући подаци и информације о стању и у вези с образовањем 
одраслих се достављају и обједињују на нивоу Министарства цивилних послова Босне и 
Херцеговине, у складу с договореним системом координације. 

 
 
 

3.5.5.3  Статистика образовања одраслих 

 
Статистичко праћење образовања одраслих у Босни и Херцеговини врше надлежне 
статистичке институције, у складу с важећим прописима. 
Статистичко праћење образовања одраслих у Босни и Херцеговини је засновано на 
одговарајућој међународној методологији и концепту европског статистичког система 
информација  о образовању, обуци и цјеложивотном учењу, а проводи се с циљем:  
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а) успоставе релевантне статистике формалног образовања одраслих; 
б) провођења статистичких истраживања (анкета) о образовању одраслих; 

        ц) обезбјеђивање релевантних показатеља за планирање развоја образовања одраслих у 
Босни и Херцеговини; 

д) обезбјеђивање упоредивости статистичких података, на међународном  и европском 
нивоу. 

 
 

3.3.5.4 Истраживања  образовања одраслих 

 
Како би се потакла и унаприједила системска истраживања о и у вези с образовањем и 
учењем одраслих, надлежне власти у Босни и Херцеговини предузимају акције и мјере за:  
 
а) потицање институционалне и професионалне сарадње на плану истраживања; 

        б) успостављање мрежа  истраживачких, стручних, других институција и експерата, те 
њихово учешће у истраживачким мрежама  на регионалном и међународном плану; 
      ц) имплементацију заједничких развојних и научно-истраживачких пројеката; 
      д) већу финансијску подршку истраживањима; 
      е) финансијску подршку истраживачким скуповима, издавању научних, стручних и других 
публикација о истраживањима и најбољим праксама у подручју образовања  одраслих. 

 

 
3.3. 6  ДИЈАЛОГ И САРАДЊА АКТЕРА У ПОДРУЧЈУ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ  

 
Образовање одраслих је партнерска дјелатност и заједничка одговорност различитих актера 
унутар владиног, пословног и невладиног сектора. 
 
Кључни актери у социјалном и цивилном дијалогу и одлукама о политикама образовања 

одраслих су:  
 

а) министарства образовања и други органи управе надлежни за област образовања;   
б) министарства и други органи управе надлежни за област рада, запошљавања, 
социјалне политике,  финансија  и друге ресоре унутар владиног сектора;  
ц) социјални партнери - привредне коморе, репрезентативни социјални партнери, 
предузећа и професионална удружења, јединице локалне самоуправе, организације 
цивилног друштва;  
д) организатори образовања одраслих;  
е) стручне, развојне и научно-истраживачке институције у различитим друштвеним 
секторима;  
ф) појединци  

 

 



   

   

 

19 

3.3.6.1 Међусекторско партнерство и сарадња 

 
Партнерство владиног, пословног и невладиног сектора у дефинисању и провођењу 
политика образовања одраслих у Босни и Херцеговини се заснива на принципима: 

        а) укључености представника релевантних сектора у процес припремања, предлагања 
провођења, надгледања и евалуације политика образовања одраслих;  

б) равноправности, међусобног повјерења и уважавања; 
ц) активног учешћа, одговорности и солидарности партнера;  
д) заснованости партнерства на заједничким циљевима и опредјељености њиховом 
остваривању; 
е) успостављеног партнерства на свим нивоима организовања (од државног до локалног);  
ф) слободног приступа информацијама и транспарентог поступања. 

 
Надлежне власти на свим нивоима обезбјеђују  законске и друге неопходне претпоставке, у 
складу с међународним и стандардима Европске уније, за институционализовање сарадње 
и одрживост социјалног и цивилног дијалога с кључним социјалним партнерима.  

 
Владин  сектор 

 

Унутар владиног сектора, сва министарства су укључена у разматрање питања и 
консултације у вези с политикама образовања одраслих, а кључне надлежности и 
одговорности за стратешко-оперативна питања у подручју образовања одраслих имају: 
надлежна министарства образовања, министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, те министарства финансија.  

 
 

Репрезентативни социјални партнери 

 

Партнерство и дијалог владиног сектора са репрезентативним социјалним партнерима – 
послодавцима и синдикатима, те њиховим удружењима се успоставља на свим нивоима 
друштвеног организовања и у готово свим питањима организације, имплементације и 
унапређења образовања одраслих, а нарочито по питањима: 

а) законодавног уређивања овог сегмента образовања;  
б)стратешког планирања и финансирања; 
ц) истраживања тржишта рада;  
д) креирања и провођења програма образовања;  
е) акредитације организатора и програма образовања; 
ф) валидације претходног учења. 

 
 

Невладин сектор   

 

У процес креирања и провођења политика образовања одраслих су укључени и 
представници невладиног сектора. Као важни субјекти у промовисању социјалне 
укључености, вриједности  изван институционалног образовања и других услуга које 
пружају, те  подршке локалним заједницама у имплементацији договорених политика 
образовања одраслих, невладине организације дјелују у блиском партнерству с владиним и 
пословним сектором.  
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Организације невладиног сектора предузимају активности на међусобном  умрежавању и 
економичном коришћењу својих ресурса,  с циљем унапређења разноврсности понуде 
квалитета програма и њихове реализације. 
 
У складу са Споразумом о сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и 
невладиног сектора у Босни и Херцеговини (потписан 24.06.2007.), надлежне власти на свим 
нивоима предузимају мјере и активности за развијање одговарајућег правног оквира за рад 
невладиног сектора и стварање других предуслова за његово системско учешће у креирању, 
провођењу, надгледању и евалуацији политика образовања одраслих. 

 
 
Јединице локалне самоуправе 

 
Надлежне власти обезбјеђују законске и друге претпоставке за јачање одговорности 
јединица локалне самоуправе у погледу образовања одраслих, а нарочито у погледу: 
анализирања и праћења стања у подручју развоја људских ресурса, запошљавања и 
образовања и обуке одраслих; идентификовања локалних потреба тржишта рада и 
образовања одраслих, те дефинисања образовних приоритета; креирања локалних 
политика, стратегија и планова образовања одраслих; финансирања; предлагања и 
креирања програма образовања фокусираних на специфичне захтјеве локалног окружења и 
потребе одраслих.  

На нивоу локалне заједнице, међусекторско партнерство и социјални дијалог по питањима 
образовања одраслих остварује се кроз формирање и рад локалних савјета.   
 

 
 

3.3.6.2 Међуресорна сарадња  

 
Међуресорна сарадња у вези с  политикама образовања одраслих се успоставља и проводи 
у складу с важећим прописима, нарочито по питањима праћења извршавања преузетих 
међународних обавеза, усаглашавања секторских политика и законодавстава, надгледања и 
евалуације ефеката секторских стратегија, те рационалног планирања, управљања и 
кориштења јавних средстава намијењених активностима у подручју образовања одраслих. 

 

 

3.3.6.3   Институционална сарадња 

 
У оквиру свога дјелокруга рада, сви органи, стручне и друге институције, организације и 
тијела у образовном и другим владиним секторима успостављају и одржавају међусобну 
сарадњу, као и сарадњу са другим партнерима унутар пословног и невладиног сектора, те у 
складу с тим планирају и координисано имплементују  активности у вези с политикама 
образовања одраслих.  

 
Институционална сарадња је усмјерена на развој и подизање квалитета образовања 
одраслих у Босни и Херцеговини, а заснива се на принципима: поштовања уставних и 
законских надлежности у области образовања одраслих; умрежавања кроз успостављање 
радног партнерства и интеграцију знања, способности и искустава; отворености и 
доступности информација и података; активног учешћа и дијељења одговорности свих 
учесника у процесу. 
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Институционална мрежа 

 
Мрежу органа и стручних  институција и тијела у подручју обазовања одраслих у Босни и 

Херцеговини чине:  

а) органи, стручне и друге институције и тијела у области образовања који су сходно 
важећим прописима одговорни за политике, развој и праћење стандарда квалитета, 
стручну подршку  и унапређење образовања одраслих;  
б) органи, стручне и друге институције и тијела у области рада и запошљавања и других 
релевантних сектора чије политике, задаци и активности блиско корелирају с питањима 
образовања одраслих;   
ц)  образовне установе и други организатори образовања одраслих, научно-
истраживачке институције, центри за развој, привредне коморе и друге организације и 
асоцијације чије су активности повезане са провођењем, унапређењем и развојем 
образовања одраслих; 
д) друге институције, тијела, установе, организације и центри које надлежне власти  и 
други субјекти успостављају с циљем праћења, процјене, истраживања и унапређења 
квалитета образовања одраслих, као и с циљем унапређења образовне понуде, 
информисања, савјетовања и каријерног усмјеравања одраслих.  

 
Како би се унаприједиле активности на успостави ефикасније  и одрживе међуресорне  и 
међуинституционалне сарадње, као и дијалог са свим релевантним актерима о заједничким 
интересима и потребама у подручју образовања одраслих, унутар надлежних министарстава 
образовања, рада и социјалне политике предвиђају се радна мјеста за праћење и 
координацију активности, сарадњу  и размјену информација  у подручју образовања 
одраслих.   

 
Стручне послове и задатаке на праћењу и унапређењу образовања одраслих врше 
одговарајуће стручне институције, сходно законским рјешењима и утврђеним 
надлежностима.2  

 

 

Приоритетна подручја сарадње 

Приоритетна подручја сарадње  између институција на свим нивоима власти, као и њихове 
сарадње с другим социјалним партнерима се односе на:   
 

а) активности у вези с предлагањем и имплементацијом  образовних стандарда, те 
стандарда занимања и квалификација у Босни и Херцеговини;   
б) успоставу система акредитације организатора и програма образовања одраслих;  
ц) успоставу система за валидацију претходног учења;   
д) развијање система информисања, савјетовања и цјеложивотне каријерне 
оријентације одраслих; 
е) унапређење писмености одраслих као континуума за цјеложивотно учење; 
ф) популаризацију цјеложивотног учења и унапређење партиципације одраслих у 
образовању и учењу;   
г) прикупљање и размјену података, те извјештавање о стању образовања одраслих;  
х) провођење системских истраживања у подручју образовања одраслих;  

                                                 
2 Постојеће стручне институције одговорне за питања образовања одраслих наведене су у Прилогу 2 
овог документа (август 2013.) 
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и) планирање и имплементацију заједничких пројеката, као и јачање капацитета за 
припрему пројектних приједлога и аплицирање за средства из европских и 
међународних фондова помоћи;  
ј) учешће у регионалним и европским мрежама за подршку  развоју образовања 
одраслих; 
 

 
 

3.3.7  ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

 

3.3.7.1 Планирање 

 
Стратешки и други развојни документи  
 

Стратешко планирање развоја образовања одраслих у Босни и Херцеговини заснива се на 
дијалогу свих социјалних партнера и координисаном приступу формулисању развојних 
докумената и акционих планова за њихову имплементацију.  
 

У складу с утврђеним заједничким стратешким и оперативним циљевима и мјерама за 
развој образовања одраслих у Босни и Херцеговини, надлежни органи координишу и 
развијају одговарајуће секторске стратегије и акционе планове, уважавајући  специфичне 
економско-социјално-културне контексте, потребе тржишта рада и, с тим у вези, нарочито 
потребе маргинализованих друштвених група. 

 

Планови образовања одраслих 

Јавни интерес – приоритетне образовне области и активности образовања одраслих, 
распоређивање програма на јединице локалне самоуправе, програми образовања и 
динамика њиховог остваривања, неопходна инфраструктурна подршка за извођење 
програма, извори и обим финансирања, као и друга питања од значаја за извођење 
активности образовања одраслих утврђују се планом образовања одраслих. 

Планове образовања одраслих доносе надлежни органи, сходно прописима у области 
образовања одраслих.   
У процесу доношења планова образовања одраслих обавезно се проводе консултације с 
репрезентативним социјалним партнерима и прибавља мишљење завода за запошљавање, 
привредних комора и других релевантних органа управе, институција и тијела. 

 
 

Имплементација стратешких докумената и акционих планова  
 

Надлежне образовне и друге власти у Босни и Херцеговини континуирано прате, 
анализирају и извјештавају о ефектима имплементације стратешких докумената и акционих 
планова у подручју образовања одраслих.   

 

 

3.3.7.2 Финансирање 

Финансирање образовања одраслих се врши из: јавних прихода; средстава послодаваца; 
средстава полазника; средстава фондова Европске уније; донација и других извора.   
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У контексту успостављеног међусекторског партнерства и социјалног дијалога, сви актери 
дијеле заједничку одговорност за финансирање и у том смислу, у оквиру својих 
надлежности, предлажу и предузимају конкретне акције и мјере на плану унапређења 
постојећих законодавстава и развијања адекватних стратегија и модела за дугорочно и 
одрживо финансирање образовања одраслих.   

 

Ове акције и мјере су нарочито усмјерене на:  

       а) јачање одговорности владиног сектора за финансирање образовања одраслих;   
б) креирање стимулативних пореских политика и увођење других потицајних мјера за 
послодавце и друге субјекте који улажу у образовање  одраслих;  
ц) успоставу намјенских фондова у подручју образовања одраслих; 
д) осигурање адекватне инфраструктурне потпоре образовању одраслих;  
е) обезбјеђивање веће финансијске слободе за јавне образовне установе - 
организаторе образовања одраслих, с циљем јачања њихове тржишне конкурентности;  
ф) успоставу адекватне политике суфинансирања организатора неформалног 
образовања;  
г) осигурање различитих облика и механизама финансијске потпоре појединцима  који 
се укључују у процес образовања одраслих.  

 
 
 
3.3.8  НАДГЛЕДАЊЕ ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ И НАДЗОР НАД РАДОМ ОРГАНИЗАТОРА 

                 ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

   
 

3.3.8.1 Надгледање политика образовања одраслих  

 
У складу са прихваћеним европским и другим међународним стандардима и смјерницама  у 
погледу надгледања и извјештавања о политикама  образовања одраслих, надлежне власти 
на свим нивоима се договарају и међусобно сарађују на упостави адекватних оквира и  
механизама за континуирани мониторинг кључних аспеката образовања одраслих у Босни и 
Херцеговини.   

 
Континуирани мониторинг политика образовања одраслих се проводи  нарочито у погледу : 
 
а)  имплементације законодавстава о образовању одраслих; 
б)  имплементације стратешких докумената и акционих планова; 
ц) инвестиција  у подручју образовања одраслих;  
д) квалитет програма и наставног процеса; 
е) укључивања маргинализованих друштвених група у  програме образовања одраслих.  

 
 

3.3.8.2 Надзор над радом организатора образовања одраслих 

 
Органи, њихова надлежност као и поступак провођења инспекцијског и стручног надзора 
над радом организатора образовања одраслих уређују се прописима Републике Српске, 
кантона/жупанија у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине.   
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Прилог 1 

 
 
 
 

ЛИСТА КЉУЧНИХ МЕЂУНАРОДНИХ И ДОКУМЕНТА  ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (ЕУ) 
О ПОЛИТИКАМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У КОНТЕКСТУ ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА  

   
 
 

1. УН општа декларација  о људским правима (1948); 

2. Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966); 

3. Протокол уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (1952); 

4. Европска социјална повеља (1961); 

5. Уговор о Европској унији (1992); 

6. Повеља о основним правима Европске уније  (2000); 

7. УН Миленијска декларација (2000); 

8. Свјетска декларација образовања за све (1990); 

9. Хамбуршка декларација – Агенда за будућност (1997); 

10. Бијела књига Европске комисије: Поучавање и учење – према друштву које учи (1995); 

11. Меморандум о цјеложивотном учењу (2000); 

12. Саопштење Европске комисије: Стварање јединственог европског простора 
цјеложивотног учења (2001); 

13. Копенхашка декларација (2002); 

14. Закључци Савјета ЕУ о препознавању и вредновању неформалног и информалног учења 
(2004) 

15. Саопштење Европске комисије: Образовање одраслих – Никад није касно за учење 
(2006); 

16. ЕQF - Европски квалификацијски оквир за цјеложивотно учење (2008); 

17. Саопштење Европске комисије: Нове вјештине за нове послове – Предвиђање и 
усклађивање тржишта рада и потребних вјештина (2008); 

18. ЕТ 2020 - Стратешки оквир за европску сарадњу у образовању и оспособљавању – 
Образовање и оспособљавање 2020 (2009) 

19. ЕВРОПА 2020 – Европска стратегија за паметан, одржив и инклузиван развој (2010); 

20. Резолуција Савјета ЕУ: Обновљена агенда за образовање одраслих (2011); 

21. Препоруке Савјету ЕУ за валидацију неформалног и информалног учења (2012) 
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Прилог 2 

 
 

ЛИСТА КЉУЧНИХ ПОСТОЈЕЋИХ СТРУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА  
НАДЛЕЖНИХ ЗА  ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 
 
 

Ред.број НАЗИВ СТРУЧНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ НАДЛЕЖНОСТ ПРОПИС 

1. Агенција за предшколско, 
основно и средње образовање  

Агенција је надлежна за 
успостављање стандарда у 
предшколском, основном и 
средњем образовању, и за 
друге стручне послове у 
области стандарда знања и 
оцјењивања квалитета који 
су одређени посебним 
законима и другим 
прописима;  
 
Агенција прати стандард и 
квалитет образовања и обуке 
у оквиру средњег стручног 
образовања и обуке, 
укључујући образовање и 
обуку одраслих, те проводи 
друге активности које се тичу 
примјене стандарда.  

Закон о 
Агенцији за 
предшколско, 
основно и 
средње 
образовање 
(“Сл. гласник 
БиХ”, бр. 88/07) 
 
- 
 
 
 
Оквирни закон 
о средњем 
стручном 
образовању и 
обуци у БиХ 

(“Сл. гласник 
БиХ”, бр. 63/08) 

2. Агенција за рад и запошљавање 
Босне и Херцеговине  

Агенција је, између осталог, 
надлежна за иницирање 
неопходних активности у 
службама запошљавања 
ентитета и Брчко дистрикта 
како би се, у сарадњи са 
послодавцима, синдикатима, 
образовним институцијама и 
осталим удружењима,  
организовали и 
имплементирали програми 
професионалног усмјеравања 
и образовања с циљем 
повећања запошљавања... 

Закон о 
Агенцији за рад 
и запошљавање 
Босне и 
Херцеговине 
(“Сл.гласник 
БиХ”, бр. 21/03, 
2009) 

3.  Завод за образовање одраслих 
Републике Српске  

Завод је надлежан за вршење 
стручних, управних и других 
послова у области 
образовања одраслих у 
Републици Српској: 
аналитичке и развојне 
активности у 
подручју образовања 

Закон о 
републичкој 
управи („Сл. 

гласник РС“ бр. 
118/08, 74/10 и 
86/10) 

 
Закон о 
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одраслих; провјера 
испуњености услова и 
критеријума  за пружање 
услуга образовања одраслих 
као и праћење рада 
институција- пружаоца 
услуга; предлагање 
јавно важећих образовних 
програма за оспособљавање, 
преквалификовање, додатно 
образовање, обуку, 
усавршавање запослених и 
незапослених особа; 
одобравање и 
праћење програма 
образовања одраслих; 
успостављање и вођење  
регистара програма, учесника 
и организатора образовања 
одраслих; организујење и 
провођење обука за 
наставнике, сараднике и др.  

образовању 

одраслих (“Сл. 

гласник РС”, бр. 
59/09 и 1/12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Педагошка институција 
Одјељења  за образовање Владе 
Брчко дистрикта БиХ  

Педагошка институција је 
надлежна за  вршење 
стручно-педагошког надзора 
и унапређење васпитно-
образовне дјелатности у 
Дистрикту (у оквиру 
дефинисаних надлежности, 
израђује и програме 
образовања одраслих) 

Закон о 
образовању у 
основним и 
средњим 

школам
а 

у 
Брчко дистрикту 
Босне и 
Херцеговине 

(“Сл. 
 гласник Брчко 
дистрикта БиХ”, 
бр. 10/08, 25/08, 
4/13) 

5.  Републички педагошки завод 
Републике Српске  

Завод обавља стручне и  
друге  стручне послове који 
се односе на стручне и 
савјетодавне послове у 
праћењу, унапређивању и 
развоју васпитања и 
образовања у предшколском, 
основном и средњем 
образовању...(између 
осталог, праћење и 
вредновање квалитета,  
педагошки, савјетодавни, 
инструктивни, корективни и 
надзорни рад у 

Закон о 
републичкој 
управи („Сл. 

гласник РС“ бр. 
118/08, 74/10 и 
86/10) 
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предшколским установама, 
основним и средњим 
школама и домовима 
ученика;  истраживачки и 
аналитички рад у функцији 
унапређивања васпитно-
образовне праксе...) 

6. Кантонални/жупанијски 
педагошки заводи/заводи за 
школство у Федерацији Босне и 
Херцеговине  

Сви педагошки 
заводи/заводи за школство  у 
кантонима/жупанијама у 
Федерацији БиХ имају веома 
сличне надлежности, које се 
односе на вођење стручних 
послова у имплементацији, 
унапређењу и развоју одгоја 
и образовања,  савјетодавно-
инструктивни рад и вршење 
стручно-педагошког надзора 
над радом образовних 
установа у области 
предшколског, основног и 
средњег образовања. 
Вршење стручних послова на 
унапређењу одгојно-
образовног 
рада подразумијева и 
надлежност  завода за 
питања образовања 
одраслих.   

 

6.1  Јавна установа Педагошки завод  
Унско-санског  
кантона 

 Одлука о 
оснивању јавне 
установе 
Педагошки 
завод Унско-
санског кантона  
(„Сл.гласник УСК, 
бр. 3/07) 

6.2 Педагошки завод Зеница  Закон о 
кантоналним 
министарствима 
и другим 
тијелима 
кантоналне 
управе 
(„Сл.новине ЗДК, 
бр. 13/08 ,3/10 и 

6/12) 

6.3 Педагошки завод Тузланског 
кантона 

 Закон о 
министарствима 
и другим 
органима 
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управе 
Тузланског 
кантона 
(“Сл.новине ТК, 
бр. 17/00, 3/01, 
12/03, 10/05 и 
3/08) 

6.4 Просвјетно-педагошки завод 
Сарајево 

 Закон о 
организацији и 
дјелокругу 
органа управе и 
управних 
организација 
Кантона 
Сарајево 
“Сл.новине КС“, 
бр. 7/08, 16/08, 
2010)) 

6.5 Педагошки завод Горажде Између осталог, у вршењу 
послова из своје 
надлежности Завод прати 
тржиште рада и програме 
преквалификације и 
доквалификације младих и 
одраслих, те учествује у 
реформи образовног система  
“у циљу хватања корака са 
модерним свијетом – 
овладавање информативним 
технологијама, 
мултијезичким вјештинама, 
експерименталним наукама у 
свим разноликостима које 
пружа образовање за цијели 
живот..” 

Законо о 
кантоналним 
министарствима 
и другим 
тијелима 
Кантоналне 
управе (“Сл. 

новине БПК 
Горажде”, бр.  
5/03, 8/04 и 6/10, 
13/12) 

6.6 Педагошки завод Мостар  
Завод за школство Мостар 

 Закон о 
кантоналним 
министарствима 
и другим 
тијелима 
кантоналне 
управе (Сл. 

новине ХНК”,  бр. 
4/98, 1/02, 4/07, 
2013)/  

Закон о 
жупанијским 
министарствима 
и другим 
тијелима 
жупанијске 
управе 

6.7 
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(“Народне 
новине ХНЖ, бр. 
4/98, 1/02 и 4/07, 
2013) 

7. Заводи и јавне службе за 
запошљавање  

Ове установе/службе су, 
између осталог, надлежне за 
посредовање између 
послодаваца и незапослених 
лица, те пружање помоћи 
незапосленим лицима да 
кроз различите програме 
образовања и обуке 
прилагоде своје 
квалификације и вјештине 
захтјевима тржишта рада. 

Надлежности, 
организација и 
дјелатност ових 
установа/служби 
су регулисани 
прописима 
Федерације БиХ, 
Републике 
Српске, БД БиХ и 
кантона/жупанија 
у Федерацији БиХ   

7.1 Федерални завод за 
запошљавање ФБиХ 

  

7.2 ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске 

  

7.3 Завод за запошљавање Брчко 
дистрикта БиХ 

  

7.4 Јавне службе за запошљавање, 
успостављене у свих десет 
кантона у Федерацији БиХ 

  

 
 

 
 

 


