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На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна 
скупштина Босне и Херцеговине, на 30. сједници Представничког дома, 
одржаној 4. јуна 2008. године, и на 19. сједници Дома народа, одржаној 23. јула 
2008. године, усвојила је 
 
 

ОКВИРНИ ЗАКОН О СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ  
ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 
 
ДИО ПРВИ – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Закона) 

 
Овим законом утврђују се принципи организације средњег стручног образовања 
и обуке, институције, основна питања наставних планова и програма, стандарди 
оцјењивања и испити, питање аутономије школа, основа управљања и 
финансирања и друга питања значајна за рад и развој средњег стручног 
образовања и обуке у Босни и Херцеговини. 
 

Члан 2. 
(Дефиниције) 

 
Дефиниције у овом закону имају сљедеће значење: 
 

(1) Средње стручно образовање и обука интегрални су дио образовног 
система у Босни и Херцеговини који обезбјеђује стицање вјештина и знања из 
одређених занимања и основ континуисане обуке с циљем активног 
укључивања у процес рада или наставка даљег образовања, а подразумијева 
различите врсте и облике васпитања и образовања, оспособљавања и 
усавршавања кроз почетно континуисано, редовно или ванредно образовање и 
обављање праксе, а обухвата и стручну обуку дјеце и одраслих. 

 
(2) Институција средњег стручног образовања и обуке је средња школа 

организована као средња техничка и стручна школа, умјетничка школа, школе 
посебне намјене и друге врсте школа које испуњавају услове за обављање 
дјелатности образовања у складу са овим и другим одговарајућим законима и 
подзаконским актима у Босни и Херцеговини којим се детаљније уређује 
дјелатност средњег образовања (у даљем тексту: школе).  

 
(3) Класификација занимања за средње стручно образовање и обуку је акт 

којим се утврђују породице занимања, трајање школовања, степен и облик 
образовања и врста школе. Класификација се према потреби структурише и 
ревидира у складу са кретањем тржишта рада и усаглашава са европском 
праксом и европским квалификационим оквиром за цјеложивотно учење. 
Агенција за предшколско, основно и средње образовање (у даљем тексту: 
Агенција за образовање) иницира и предлаже надлежним образовним и другим 
властима структуисање и ревидирање класификације занимања. 
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(4) Надлежне образовне власти у смислу овог закона су институције 
утврђене чланом 1. став 3. Оквирног закона о основном и средњем образовању 
у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 18/03), (у даљем тексту: 
надлежне образовне власти). 
 
 

Члан 3. 
(Циљеви средњег стручног образовања и обуке) 

 
Осим општих циљева образовања дефинисаних Оквирним законом о основном 
и средњем образовању у Босни и Херцеговини, у оквиру средњег стручног 
образовања и обуке се: 

a) обезбјеђује ученику, под једнаким условима, право на средње стручно 
образовање и обуку у складу са његовим интересовањем и 
способностима;  

б)  пружа ученику подршка у избору одговарајућег занимања и интегрисање 
у друштвени живот; 

      ц)  развија свијест ученика о потреби за даљим образовањем и обуком; 
д)  обезбјеђују услови за развој и промоцију традиционалних заната; 
е)  усклађује потреба са захтјевима и кретањима тржишта рада; 
ф) доводи стручно образовање и обука на ниво образовања као у земљама  
     чланицама Европске уније. 

 
 
ДИО ДРУГИ – ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА  И 
                         ОБУКЕ 
 
ГЛАВА I – ПРИНЦИПИ ОСНИВАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 
 

Члан 4. 
(Оснивање, регистрација институција средњег стручног образовања и 

обуке) 
 

(1) Надлежне образовне власти, у складу са овим законом и другим 
одговарајућим законима и подзаконским актима, регулишу питање 
организовања, регистрације и оснивања школа наведених у члану 2. став (1) 
тачка б) овог закона. 
 

(2) Законски и подзаконски акти из става (1) овог члана обавезно укључују 
питања обезбјеђивања услова за обављање практичне обуке и рада који се 
може одвијати у школским радионицама за практичну обуку и у радним 
просторијама других правних лица на основу уговора или споразума о сарадњи. 
Подзаконски акти посебно садрже услове који се односе на обављање 
практичне обуке за изучавање традиционалних заната. 
 

(3) Законски и подзаконски акти посебно укључују и услове за стручно 
образовање и обуку одраслих који се односе на наставак професионалног 
образовања, доквалификацију, преквалификацију и друге активности које 
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обезбјеђују континуисано цјеложивотно учење, а укључују правила о 
успостављању службеног регистра издатих диплома и сертификата. 
 
 

Члан 5. 
(Усаглашавање потреба са тржиштем рада) 

 
(1) Надлежне образовне власти обезбиједиће усаглашавање потреба и 

захтјева тржишта рада са потребом оснивања и организације институција за 
стручно образовање. 

 
(2) Да би се обезбиједиле везе између средњег стручног образовања и обуке 

и тржишта рада, на нивоу ентитета, кантона и Брчко Дистрикта БиХ, оснивају се 
трипартитна савјетодавна вијећа која имају савјетодавну улогу а у чији састав 
се укључују представници послодаваца, синдиката и надлежних образовних 
власти.  

 
(3) Министарство цивилних послова координише заједничке састанке 

представника трипартитних вијећа који се састају редовно, а најмање једном 
годишње. 
 
ГЛАВА II – ДУЖИНА ШКОЛОВАЊА, ИЗБОР И ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА 

 
Члан 6. 

(Дужина школовања) 
 

(1) Средње техничке, умјетничке и школе посебне намјене и друге школе 
које испуњавају услове одређене класификацијом занимања, у правилу, 
спроводе четворогодишњи наставни план и програм за стицање стручног звања 
које омогућава наставак образовања у високошколским установама. 

 
(2) Стручне занатске школе имају, у правилу, трогодишњи наставни план и 

програм за стицање одговарајућег занимања. 
 
(3) У складу са захтјевима тржишта рада, надлежне образовне власти, за  

обављање мање сложених и једноставних послова, могу утврдити образовање 
и обуку краће од три године, као и врсту стечене квалификације према сродном 
занимању. 
  

Члан 7. 
(Избор школе и прелазак ученика) 

 
(1) Родитељ и дијете имају право избора школе и занимања под условом да 

дијете испуни критеријуме које прописују надлежне образовне власти. 
 
(2) Надлежне образовне власти за сваку школску годину праве план уписа у 

прве разреде школа узимајући у обзир потребе тржишта рада. 
 
(3) Ученици могу наставити своје школовање у било којем мјесту у Босни и 

Херцеговини.  
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(4) Надлежни министар одлуком утврђује услове за прелазак из школе у 
школу различитог занимања или нивоа образовања.  
 
 
ГЛАВА III – НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 

Члан 8. 
(Развој и садржај наставних планова и програма) 

 
(1) Наставни планови и програми за средње стручно образовање и обуку 

састоје се од заједничког језгра састављеног у складу са Оквирним законом о 
основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини, планова и програма 
за стручне предмете и дјела наставног плана и програма који се осмишљава у 
школама. 
 

(2) Наставни план и програм за средње стручно образовање и обуку доноси 
надлежни министар. 

 
(3) Наставни план и програм развија се колико год је то могуће, примјеном 

модуларне методологије. 
 
(4) Наставним планом и програмом посебно се утврђују сврха, циљеви и 

задаће програма, наставни предмети и садржаји, трајање и основни облици 
извођења програма, годишњи и седмични број сати наставе, практичне обуке, 
број сати за сваки предмет, дидактички и други услови за извођење наставног 
плана и програма. 

 
(5) Дио наставних предмета и садржаја, утврђених наставним планом и 

програмом, може се, осим на језицима конститутивних народа у БиХ, изводити 
и на неком од свјетских језика, уз одобрење надлежног министарства. 

 
(6) Образовање дјетета припадника националне мањине остварује се према 

одредбама Закона о заштити права националних мањина у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 12/03) на језику и писму 
националних мањина, у складу са одредбама овог и других закона који уређују 
систем образовања у Босни и Херцеговини. 
 

(7) Образовање дјеце са посебним потребама се остварује према 
прилагођеним програмима средње стручне школе, које доносе надлежне 
образовне власти. 
 
 

Члан 9. 
(Примјена, праћење и побољшавање наставног плана и програма) 

 
(1) Агенција за образовање надлежна је за праћење, еваулацију и 

побољшања заједничког језгра наставних планова и програма за средње 
стручно образовање и обуку и предлагање модуларних наставних планова и 
програма за стручне предмете. 
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(2) Дио наставног плана и програма који се израђује у школама не садржи 
више од 30% свеукупног наставног плана и програма. 

 
(3) Дио наставног плана и програма за сваки стручни предмет, на приједлог 

стручног актива, утврђује наставничко вијеће школе, а одобрава надлежни 
министар.  
 

(4) Приликом осмишљавања наставног плана и програма узимају се у обзир 
потребе локалног тржишта рада. 
 
 
ГЛАВА IV – ОЦЈЕНЕ И ИСПИТИ 
 

Члан 10. 
(Стандарди за оцјењивање) 

 
(1) Агенција за образовање и надлежни орган за образовање, у оквиру 

својих надлежности, прате стандард и квалитет образовања и обуке у оквиру 
средњег стручног образовања и обуке, укључујући образовање и обуку 
одраслих.  
 

(2) Агенција за образовање, у сарадњи са надлежним министарствима, бави 
се успостављањем стандарда за резултате учења ученика и оцјењивање 
степена њиховог успјеха, укључујући и завршни/матурски испит, организује 
екстерно оцјењивање школа, спроводи истраживања у области оцјењивања с 
циљем да процијени развој и представи резултате истраживања, савјетује 
надлежне образовне власти у погледу прописаних стандарда и њихове 
примјене, пружа помоћ у погледу признавања домаћих диплома и сертификата 
у страним земљама, покреће и прати процес структурисања и класификације 
занимања, те друге активности које се тичу примјене стандарда. 
 
 

Члан 11. 
(Завршни испит/матура) 

 
(1) Успјех ученика се континуисано оцјењује.  
 
(2) Средње стручно образовање и обука завршава се полагањем завршног 

испита/матуре. 
 
(3) Правила и процедуре оцјењивања и испитивања одређују надлежне 

образовне власти у складу са стандардима достигнућа ученика и оцјењивања 
степена њиховог успјеха које утврђује Агенција за образовање.  
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ДИО ТРЕЋИ – АУТОНОМИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛА 
 
ГЛАВА I – АУТОНОМИЈА 
 

Члан 12. 
(Аутономија школе) 

 
У складу са Оквирним законом о основном и средњем образовању у Босни и 
Херцеговини и овим законом, школе уживају аутономију, што посебно 
подразумијева слободу школе да осмишљава и реализује образовне садржаје 
према захтјевима локалног тржишта рада. 
 

Члан 13. 
(Удруживање школе) 

 
(1) Аутономија школе огледа се и у праву школа да се ради остваривања 

заједничког интереса, развоја међусобне сарадње и нових облика образовног 
рада удружују у једну или више заједница средњих школа (у даљем тексту: 
заједница), с тим да свака школа задржава својство правног лица.  
 

(2) Ове заједнице формирају се искључиво с циљем успостављања 
професионалне сарадње, размјене искустава у погледу договора о наставним 
плановима и програмима, наставним методама и осталим активностима које су 
у вези са унапређењем наставног процеса. 

 
(3) Школе које формирају заједницу своја међусобна права регулишу 

уговором. Заједница може имати својство правног лица уз услов да школе 
усвоје статут заједнице, којим се регулишу начин рада, сједиште, права, 
обавезе и сва друга питања која се односе на функционисање заједнице као 
правног лица. 
 

Члан 14. 
(Регистрација заједнице) 

 
Заједнице се региструју у складу са овим законом код Министарства цивилних 
послова БиХ, које у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона 
доноси Правилник о правилима и начину регистрације заједница средњих 
школа у Босни и Херцеговини.  
 
 
ГЛАВА II – УПРАВЉАЊЕ  
 

Члан 15. 
(Органи управљања) 

 
(1) Школом управља школски одбор, руководи директор школе који је 

изабран и дјелује у складу са чл. 50. до 52. Оквирног закона о основном и 
средњем образовању у Босни и Херцеговини.  
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(2) Осим наведених органа, школа оснива савјет родитеља и савјет ученика 
и друге стручне органе у складу са чл. 53, 54. и 55. Оквирног закона о основном 
и средњем образовању у Босни и Херцеговини.  
 
 

Члан 16. 
(Школски одбор) 

(1) Школски одбор надлежан је за утврђивање и спровођење политике 
школе, опште управљање радом школе и ефикасно коришћење материјалних и 
људских ресурса. Школски одбор усваја статут/правила школе као и друге 
прописе који регулишу права и обавезе особља и ученика.    

 
(2) Чланови школског одбора бирају се у складу са законом прописаним 

процедурама између запослених у школи, оснивача школе, родитеља, 
представника локалне заједнице и тржишта рада.  

 
(3) Састав школског одбора мора одражавати националну структуру ученика 

и родитеља, школског особља и локалне заједнице. 
 
(4) Обављање дужности члана школског одбора је добровољно и бесплатно. 

 
 

Члан 17. 
(Директор школе) 

 
(1) Директора јавне школе именује школски одбор у складу са 

статутом/правилима школе и одговарајућим законима које доносе надлежне 
образовне власти који укључују и регулисање мандата директора.  

 
(2) Директор је одговоран за руковођење школом и за вођење педагошких 

активности и активности обуке у школи. 
 
 

Члан 18. 
(Савјетодавно вијеће) 

 
(1) Савјетодавно вијеће формира свака школа. Савјетодавно вијеће 

изабрано је од представника локалног тржишта рада које је у вези са 
образовањем одређених профила занимања.  

 
(2) Савјетодавно вијеће помаже школи у планирању садржаја њених 

програма, савјетује школу о свим питањима која се тичу обуке и помаже јачању 
веза између школе и локалног тржишта рада. Састав савјетодавног вијећа и 
процедуре именовања његових чланова регулишу се статутом школе. 

 
(3) Обављање дужности члана савјетодавног вијећа је добровољно и 

бесплатно.  
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ГЛАВА III – ФИНАНСИРАЊЕ И РАЗВОЈ 
 

Члан 19. 
(Обавезе оснивача и извори финансирања) 

 
(1) Оснивач школе је обавезан да обезбиједи особље, простор и опрему који 

омогућавају функционисање школе у складу са циљевима овог закона. 
      (2) Средства за рад школа могу се обезбјеђивати из буџета локалних 
заједница и других извора. 
 

Члан 20. 
(Право обављања комерцијалних дјелатности) 

 
(1) Школе могу обављати комерцијалне дјелатности, нарочито у контексту 

стручне обуке. Комерцијалне активности одобрава школски одбор на основу 
плана наставничког вијећа, уз сагласност надлежног министарства.  

 
(2) Школа располаже приходом оствареним од комерцијалних дјелатности и 

користи га за потребе школе у складу са законским прописима из области 
финансија и одговарајућим школским прописима. 

 
Члан 21. 

(Организовање обуке одраслих) 
 

(1) Школе могу организовати обуку одраслих у оквиру својих регистрованих 
активности, уз сагласност надлежних образовних власти. Надлежни министар 
доноси наставни план и програм за образовање и обуку одраслих.  

(2) Полазницима обуке за одрасле наплаћује се накнада за обуку. Висину 
накнаде утврђује и доноси школски одбор, уз сагласност надлежног 
министарства за образовање. 

(3) Школе могу примати финансијску и другу помоћ за унапређење рада, 
побољшање услова школовања и све друге потребе школе. Ова помоћ не смије 
ни на који начин бити условљена. 
 

Члан 22. 
(Развој нових организационих облика) 

 
Уз одобрење надлежних образовних власти, школе могу развијати нове 
организационе облике и примјењивати нове приступе у садржају и методу 
стручног образовања с циљем увођења корисних промјена у систем средњег 
стручног образовања и обуке. 
 
 
ДИО ЧЕТВРТИ – ПРАЋЕЊЕ И НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ ОВОГ ЗАКОНА 
 

Члан 23. 
(Надзор) 

 
(1) Надзор над примјеном овог закона врши Министарство цивилних послова 

БиХ. 
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(2) Надлежне образовне власти, у оквиру своје надлежности, одговорне су 

за спровођење као и за праћење и надзор над примјеном овог закона. 
 
 
ДИО ПЕТИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 
(Обавеза усклађивања закона) 

 
Сви закони у ентитету Републици Српској, кантонима у Федерацији БиХ и Брчко 
Дистрикту БиХ, као и други одговарајући прописи који уређују организацију 
средњег стручног образовања и оспособљавања, биће усаглашени са 
одредбама овог закона, најкасније у року од шест мјесеци након његовог 
ступања на снагу. 
  
 

Члан 25. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај закон ступа на снагу осмoг дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику  БиХ“. 
 
 
 
 
 
 
 
ПСБиХ, број 232/08 
23. јула 2008. године 
       Сарајево 
 
 
 
 
        Предсједавајући                                                         Предсједавајући 
    Представничког дома                                                        Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ                          Парламентарне скупштине БиХ 
 
      Нико Лозанчић, с.р.     др Младен Иванић, с.р.  
 
 
 


