
 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 35. редовној сједници 

одржаној 30. октобра 2018. године, усваја 

 

 

ЗАКОН 

О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

ДИО ПРВИ – УВОДНИ ДИО 

 

Члан 1 

(Предмет Закона) 

 

Законом о образовању одраслих у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) 

прописују се: 

a) обављање дјелатности образовања одраслих; 

b) општа питања у вези са оснивањем правних субјеката за образовање одраслих на  подручју 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко дистрикта БиХ); 

c) организација, финансирање, управљање и руковођење процесом образовања одраслих; 

d) дјелатност и услови за обављање образовања, усавршавања и оспособљавања одраслих; 

e) права и обавезе надлежних органа у области образовања одраслих; 

f) услови за стицање јавних исправа; 

g) статусна питања кандидата који су завршили институционално образовање одраслих и 

h) друга питања од значаја за обављање дјелатности образовања одраслих на подручју Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

Члан 2 

(Дефиниције) 

 

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 

 

a) „андрагогија“ је наука која се бави питањима васпитања и образовања одраслих, односно            

дидактичко-методичким специфичностима процеса учења и обуке одраслих, гдје су 

наглашене разлике у интеракцијско-комуникационом аспекту васпитања и образовања 

одраслих у односу на васпитање и образовање дјеце и младих; 

 

b) „цјеложивотно учење“ је свеукупна активност учења током живота, а с циљем 

унапређивања знања, вјештина и компетенција; 

 

c) „цјеложивотна каријерна оријентација“ се у контексту цјеложивотног учења односи на низ 

активности које омогућавају да грађани свих узраста стекну различите компетенције; 

 

d) „доквалификација“ је додатно стручно образовање према посебно утврђеним 

диференцираним програмима ради стицања вишег степена квалификације у оквиру 

занимања; 
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e) „формално образовање“ је учење усмјерено од стране наставника или инструктора које се 

стиче у образовним установама, а према наставним плановима и програмима одобреним од 

надлежних образовних власти; 

 

f) „генерички дескриптори“ дефинишу очекивана знања, вјештине и компетенције за сваки 

квалификациони ниво образовања;  

 

g) „информално учење“ је непланирана активност у којој одрасло лице прихвата ставове и 

позитивне вриједности, као и знања и вјештине из свакодневног искуства и разних других 

утицаја и извора из своје околине; 

 

h) „инклузивно образовање“ подразумијева образовање сваког лица током цијелог живота, 

посебно лица с посебним потребама у смислу укључивања у редовну наставу, као и 

надарене дјеце до максималног развоја њиховог потенцијала; 

 

i) „исходи учења“ представљају изјаву о томе шта одрасли који учи зна, разумије и може да 

обавља на основу завршеног процеса учења, дефинисано кроз знање, вјештине и 

компетенције; 

 

j) „јавно важећи образовни програм“ је програм образовања који је донијело, или одобрило 

Одјељење за образовање Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

Одјељење за образовање); 

 

k) „компетенције“ означавају способност примјене знања, вјештина, и персоналних, 

социјалних и методолошких способности, на радном мјесту или током учења, као и у 

приватном и професионалном развоју; 

 

l) „квалификација“ означава формални назив за резултат процеса процјене и валидације који 

је добијен када компетентно тијело одреди да је појединац остварио исходе учења према 

предвиђеним стандардима; 

 

m) „квалификациони оквир у Босни и Херцеговини“ је инструменат успоставе квалификација 

стечених у Босни и Херцеговини, којим се дају основи за јасноћу, приступање, проходност, 

стицање и квалитет квалификација; 

 

n) „неформално образовање“ је организован процес учења и образовања усмјерен ка 

усавршавању, специјализацији и допуњавању знања, вјештина и способности према 

посебним програмима који су усмјерени на лични развој, рад и запошљавање, и социјалне 

активности; 

 

o) „образовање одраслих“ је дио образовног система који је равноправан са осталим 

дијеловима образовног система, организује се за одрасле, а има за циљ задовољавање 

општих образовних потреба или професионално стручно усавршавање одраслих; 

 

p) „одрасли“ су лица старија од петнаест (15) година живота која нису завршила основно 

образовање, односно лица старија од седамнаест (17) година живота која се образују; 

 

q) „оспособљавање“ је образовање за укључивање у рад након завршене основне школе, за 

обављање једноставних и мање сложених послова одређеног занимања; 
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r) „писменост одраслих“ обухвата: 

1) основну писменост, која представља способност одраслих да комуницирају на 

властитом језику и да с разумијевањем читају и пишу кратке, једноставне изјаве о 

свакодневном  животу; 

2) функционалну писменост, која представља 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; 

 

s) „посебни програми“ су програми за повећање општеобразовног и културног нивоа 

становништва и повећање стручних и других компетенција; 

 

t) „претходно учење“ обухвата знање, вјештине и компетенције стечене кроз претходно 

образовање или искуство, а може бити било којa форме учења, али се најчешће односи на 

неформално и информално учење; 

 

u) „преквалификација“ је образовање и оспособљавање које одраслом, који је већ претходно 

стекао неко стручно звање, односно занимање омогућава да стекне нове компетенције за 

обављање новог занимања или нове професионалне дјелатности; 

 

v) „самоусмјерено учење одраслих“ означава активности у којима одрасли сами успостављају 

процес учења као и одговорност за резултате тог учења без непосредне и континуиране 

помоћи других; 

 

w) „специјализација“ је образовање и оспособљавање у оквиру истог занимања ради стицања 

посебних знања и вјештина неопходних за одређене послове; 

 

x) „усавршавање“ је сваки облик образовања након завршеног иницијалног образовања или 

током радног вијека које треба помоћи одраслом да: 

1)  побољша или актуелизује своја већ стечена знања и компетенције;  

2)  стекне нове компетенције у погледу професионалног напредовања и да се  

     лично и професионално усавршава; 

 

y) „вјештине“ представљају способност примјене знања и коришћења принципа „знати како“ 

да се изврши одређени задатак и да се ријеши проблем;  

 

z) „знање“ је резултат усвајања информација кроз процес учења, односно скуп чињеница, 

принципа, теорија и пракси које се односе на подручје рада или изучавања.  

        

Члан 3 

(Циљеви образовања одраслих) 

 

Образовање одраслих организује се и спроводи с циљем: 

a)  повећања вриједности људског капитала у земљи, кроз побољшање образовне и 

квалификационе структуре становништва Брчко дистрикта БиХ и Босне и Херцеговине у 

цијелости; 

b)  изградње друштвеног амбијента за одрживи друштвено-економски развој Брчко дистрикта 

БиХ и  босанскохерцеговачког друштва, на свим нивоима организовања; 
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c)  постизања веће запослености и повећања професионалне флексибилности радно активног 

становништва и његове веће мобилности на домаћем и европском тржишту рада; 

d)  развоја демократије, интеркултуралности и толеранције; 

e)  унапређивања квалитета живота, односно личног, породичног, социјалног и природног 

окружења; 

f) остварења свеобухватности концепта цјеложивотног учења, који треба да допринесе бржем 

напредовању Брчко дистрикта БиХ и Босне и Херцеговине према друштву које учи, а тиме 

и њеном успјешном интегрисању у европски друштвени и економски простор; 

g)  подизања основне и функционалне писмености одраслих; 

h)  постизања најмање основног образовања; 

i) оспособљавања за запошљавање одраслих који немају завршено формално образовање; 

j) омогућавања даљег образовања и обуке, односно могућности доквалификације, 

преквалификације, специјализације и континуираног стручног усавршавања током цијелог 

радног вијека; 

k)  образовања и стицања знања и вјештина у складу с личним способностима, афинитетима и 

животном доби појединца; 

l) задовољења специфичних образовних потреба припадника националних мањина и 

етничких група; 

m) омогућавања формалног признавања и потврђивања резултата претходног учења, односно 

стечених знања, вјештина и способности, без обзира на начин њиховог стицања. 

 

Члан 4 

(Дјелатност образовања одраслих) 

 

  Дјелатност образовања одраслих је усмјерена ка пуном развоју људске личности и 

достојанства, поштовању људских права, грађанских и других демократских, законских и 

уставних начела и слобода. 

   

Члан 5 

(Супсидијарна примјена Закона) 

 

У управним стварима које нису уређене овим законом поступа се у складу са Законом о управном 

поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

ДИО ДРУГИ – ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

ПОГЛАВЉЕ I. НАЧЕЛА И ОБЛИЦИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

 

 

Члан 6 

(Начела образовања одраслих) 

 

Образовање одраслих заснива се на начелима: 

a) јавности; 

b) повезивања образовања с тржиштем рада; 

c) цјеложивотног учења; 

d) уважавања различитости потреба и могућности, претходних знања и искустава, те с тим 

у вези и специфичности образовања и учења одраслих; 

e) слободе избора одговарајућег образовања, као и облика, метода и начина учења; 

f) доступности и разноврсности образовне понуде; 
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g) обезбјеђења одговарајућег квалитета образовања, без обзира на националне, етничке, 

културне, социјалне, економске, регионалне, локалне и друге специфичности окружења 

у којем се оно организује и спроводи; 

h) професионалности и одговорности организатора образовања одраслих те 

професионалности и етичности андрагошког кадра; 

i) поштовања личности и достојанства сваког учесника у процесу образовања одраслих; 

j) информисања, савјетовања и вођења у даљем образовању и каријерном напредовању. 

 

Члан 7 

(Забрана дискриминације) 

 

Образовање одраслих је намијењено свима и у том смислу не може се ограничити приступ 

образовању одраслих, директно или индиректно, према било којој стварној или претпостављеној 

основи супротној уставу, законима и међународном праву. 

 

Члан 8 

(Облици образовања одраслих) 

 

Образовање одраслих одвија се као: 

a) формално; 

b) неформално; 

c) информално и 

d) самоусмјерено цјеложивотно учење. 

 

Члан 9 

(Формално образовање) 

 

(1) Формално образовање одраслих је дјелатност која се реализује у јавним или приватним 

образовним установама уписаним у Регистар који води Одјељење за образовање ради 

стицања општег образовања, одговарајућих квалификација, знања, вјештина и способности 

у складу с посебним законима, стандардима и нормативима те наставним плановима и 

програмима које доноси шеф Одјељења за образовање (у даљем тексту: шеф Одјељења). 

(2) Формално образовање одраслих обухвата програм:  

a) за стицање основног образовања; 

b) за стицање средњег образовања; 

c) за стицање високог образовања; 

d) доквалификације; 

e) преквалификације; 

f) усавршавања и 

g) оспособљавања. 

(3) Програмом формалног образовања се обавезно утврђују: 

a) назив програма; 

b) циљ програма; 

c) знање, вјештине и способности које се стичу завршетком програма; 

d) услови за упис, напредовање и завршетак програма; 

e) наставни предмети или наставни садржаји; 

f) укупно трајање програма и трајање програма по наставним предметима или 

садржајима (изражено у наставним сатима); 

g) начин, односно облици извођења програма; 

h) кадровски, дидактички, просторни и други услови за извођење програма; 
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i) начин провјере исхода учења и 

j) начин евалуације програма. 

(4) Програм формалног образовања одраслих изводи се у образовним установама у систему 

редовног, односно формалног образовања, специјализованим установама за образовање 

одраслих и другим регистрованим установама за ову дјелатност. 

                                                      

Члан 10 

(Неформално образовање) 

 

(1) Неформално образовање одраслих означава организоване процесе учења на основу 

посебних програма усмјерених на стицање знања, способности и вјештина ради лакшег 

запошљавања, ради стицања вриједности и ставова одраслих за различите социјалне 

активности те за лични развој. 

(2) Програми неформалног образовања одраслих обухватају разноврсне програме усмјерене на 

стицање и унапређивње 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. 

(3) Ови програми, између осталог, укључују програм: 

a) стицања или унапређивања кључних компетенција; 

b) стицања додатних компетенција у струци; 

c) заштите животне и радне средине; 

d) едукације о здрављу и подизању квалитета живота; 

e) образовања за трећу животну доб; 

f) образовања с циљем задовољења специфичних образовних и културних потреба     

посебних друштвених група; 

                g)  стицања других знања, вјештина и способности. 

(4) Неформално образовање одраслих могу организовати и реализовати: васпитно-образовне 

установе, школе, односно центри за учење језика, школе односно центри за информационо-

комуникационе технологије, центри за културу и образовање, ауто-школе, удружења 

грађана, пословни субјекти и друга правна лица која су, између осталог, као своју 

дјелатност навела неформално образовање одраслих. 

(5) Начин, услови и вријеме образовања одраслих, утврђују се актима организатора 

неформалног образовања одраслих. 

(6) Неформално образовање одраслих организују и реализују правна лица из става 4 овог члана 

уколико испуњавају просторне, материјалне, кадровске и друге услове прописане овим 

законом. 

(7) Неформално образовање одраслих које нема статус јавно важећег образовања могу 

спроводити и остали правни субјекти у складу са одредбама овог закона. 

(8) Вријеме организовања неформалног образовања одраслих у току године утврђује се 

годишњим програмом рада правног субјекта за образовање одраслих (у даљем тексту: 

организатор образовања одраслих), који спроводи неформално образовање. 

 

Члан 11 

(Доказивање компетенција стечених информалним и самоусмјереним учењем) 

 

(1) Знања, вјештине и способности стечени информалним и самоусмјереним учењем одрасли 

могу доказати, независно од начина на који су стечени, полагањем испита. 

(2) Испите из става 1 овога члана организује и спроводи организатор образовања одраслих. 
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Члан 12 

(Јавно важеће образовање) 

 

(1) Јавно важеће образовање одраслих је образовање које се стиче по јавно важећем 

образовном програму основног и средњег образовања, или по прилагођеном јавно важећем 

образовном програму или дијелу тог програма, у складу с посебним прописом који уређује 

ту област образовања. 

(2) Одрасли могу стицати знања, вјештине и компетенције по донесеном, односно одобреном 

програму образовања или дијелу тог програма, у складу са овим законом. 

(3) Образовање стечено у смислу става 2 овог члана, након провјере од стране овлашћене 

установе, јесте јавно важеће образовање и доказује се јавном исправом. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ОСНИВАЊЕ И РАД ИНСТИТУЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

 

Члан 13 

(Организатор образовања одраслих) 

 

(1) Организатор образовања одраслих могу бити установа, организација и други правни 

субјекти, који испуњавају услове за обављање ове дјелатности. 

(2) Образовање одраслих, као своју редовну дјелатност или као дјелатност која прати редовну 

дјелатност, могу спроводити: 

a) образовне установе у систему редовног односно, формалног образовања; 

b) специјализоване установе за образовање одраслих; 

c) центри и организације за стручно усавршавање, учење страних језика,                       

информационо-комуникационе технологије, обуку и развој људских ресурса; 

d) ауто-школе; 

e) заводи и службе за запошљавање; 

f) јавне агенције, јавна предузећа; 

g) привредне коморе, послодавци, предузетници и занатлије и њихова удружења, 

синдикалне организације те фондације и удружења грађана; 

h) установе за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом; 

i) установе за смјештај и бригу о лицима с посебним потребама; 

j) пенолошке установе; 

k) центри за информисање и савјетовање; 

l) културно-образовни центри и 

m) други субјекти. 

(3) Образовање одраслих могу спроводити правна и физичка лица из става 2 овог члана која су, 

између осталог, као своју дјелатност навела образовање одраслих и која испуњавају услове 

прописане овим законом.    

 

Члан 14 

(Оснивач) 

 

(1) Оснивач организатора образовања одраслих може бити домаће и страно правно и физичко 

лице. 

(2) Организатор образовања одраслих може бити у свим облицима власништва. 

(3) Оснивање организатора образовања одраслих планира се у складу с планом образовања 

одраслих. 
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Члан 15 

(Средства за оснивање и рад) 

 

(1) Оснивач организатора образовања одраслих обезбјеђује средства потребна за оснивање и 

рад правног субјекта, у складу са стандардима и нормативима за реализацију програма 

образовања одраслих, којима се посебно стандардизују и нормирају простор, опрема, 

кадрови, наставна средства и учила. 

(2) Стандарде и нормативе из става 1 овог члана доноси Влада на предлог Одјељења за 

образовање.  

 

Члан 16 

(Одлука о оснивању организатора образовања одраслих) 

 

Одлука о оснивању организатора образовања одраслих садржи: 

a) назив оснивача; 

b) назив и сједиште организатора образовања одраслих; 

c) врсту програма за које се оснива; 

d) изворе и начин обезбјеђивања средстава за рад; 

e) наставни план и програм; 

f) број наставника, предавача и другог особља које је квалификовано да спроводи 

предвиђену наставу и тренинге; 

g) податке о објектима који су обезбијеђени и који се користе; 

h) лице које представља и заступа институцију и његова овлашћења и одговорности; 

i) рок за доношење општег акта, именовање органа управљања и руковођења те 

j) друга питања значајна за рад организатора образовања одраслих. 

 

 

Члан 17 

(Услови за обављање дјелатности образовања одраслих) 

  

(1) Организатор образовања одраслих може изводити програм образовања одраслих ако има 

регистровану дјелатност образовања и ако испуњава стандарде и нормативе из члана 15 

става 2 овог закона. 

(2) У погледу простора за рад, организатор образовања одраслих који изводи јавно важеће 

програме образовања одраслих мора имати, у власништву или закупу, најмање: 

a) обезбијеђен радни простор по полазнику у учионици опште намјене од најмање 2,5 м²; 

b) једну учионицу опште намјене за групну наставу; 

c) специјализоване учионице за посебне облике, методе и садржаје наставног рада 

утврђене програмом образовања за поједине образовне садржаје, величине од најмање 

3 м² по полазнику; 

d) 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); 

e) простор за индивидуални рад с полазницима; 

f) просторије за наставно и административно-техничко особље; 

g) просторију за архиву; 

h) по један одвојени санитарни чвор за жене и мушкарце. 

(3) У погледу обавезне опреме организатор образовања одраслих мора обезбиједити:  



 9 

a) учионицу опште намјене која мора имати одговарајуће учионичке радне столове са 

столицом за сваког полазника; 

b) специјализовану учионицу за посебне облике, методе и садржаје наставног рада, која 

мора имати одговарајући учионички намјештај који одговара захтјевима програма 

образовања за поједине наставне садржаје; 

c) специјализовану учионицу за наставу из рачунарства у програму који обухвата и 

оспособљавање за рад на рачунарима, која мора имати најмање један умрежени 

рачунар по полазнику и један рачунар за наставника са одговарајућом и 

лиценцираном програмском опремом у власништву организатора образовања 

одраслих; 

d) учионицу која мора бити опремљена аудио и видео средствима, 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; 

e) друге просторне захтјеве и захтјеве опреме које одређују образовни програми које 

изводи организатор образовања одраслих. 

 

Члан 18 

(Услови за оснивање организатора образовања одраслих) 

 

(1) Организатор образовања одраслих може се основати ако: 

a) постоји потреба за оснивањем, када се оснива као јавна установа; 

b) су обезбијеђена средства за финансирање, односно суфинансирање програма за 

образовање одраслих; 

c) је обезбијеђен адекватан простор који испуњава услове у складу с чланом 17 

ставовима 1 и 2 овог закона; 

d) има потребан број предавача, стручних сарадника и осталих запослених; 

e) су обезбијеђена средства за рад од стране оснивача. 

(2) Оснивач је дужан, уз захтјев за издавање рјешења о испуњавању услова за оснивање 

организатора образовања одраслих, Одјељењу за образовање да достави: 

a) оснивачки акт; 

b) елаборат о оправданости оснивања; 

c) податке о лицу овлашћеном за заступање; 

d) доказ о обезбијеђеним условима и средствима за рад; 

e) доказ о уплати накнаде.  

(3) Одјељење за образовање обавјештава оснивача о уредности и усклађености захтјева са 

законом и одређује рок за отклањање недостатака. 

(4) Рок за отклањање недостатака из става 3 овог члана не може бити дужи од тридесет (30) 

дана. 

(5) Сматра се да је оснивач одустао од захтјева уколико у року од тридесет (30) дана од дана 

достављања обавјештења из става 3 овог члана не отклони утврђене недостатке. 

(6) Испуњеност услова за оснивање организатора образовања одраслих утврђује експертна 

комисија коју именује шеф Одјељења. 

(7) Трошкове поступка утврђивања испуњености услова за оснивање организатора образовања 

одраслих сноси оснивач. 

(8) Висину накнаде за трошкове из става 7 овог члана доноси Влада на предлог Одјељења за 

образовање. 
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(9) Поступак утврђивања испуњености услова за оснивање организатора образовања одраслих 

утврђује се посебним правилником који доноси шеф Одјељења. 

 

Члан 19 

(Експертна комисија) 

 

(1) Након достављања уредног захтјева из члана 18 става 2 овог закона, Одјељење за 

образовање доноси посебан акт којим образује експертну комисију ради разматрања 

захтјева и елабората те давања стручног мишљења. 

(2) Експертну комисију из става 1 овог члана, која броји најмање пет чланова, образује 

Одјељење за образовање из реда истакнутих научних радника и андрагошких и других 

стручњака за одговарајуће врсте образовања, представника оснивача организатора 

образовања одраслих у оснивању и представника Одјељења за образовање. 

(3) Акт о образовању експертне комисије из става 1 овог члана обавезно садржи опис послова 

и задатака, начин рада, рок за извршење повјерених послова и задатака, те висину накнаде 

за рад члановима комисије. 

                                              

Члан 20 

(Садржај елабората) 

 

Елаборат о оправданости оснивања обавезно садржи: податке о оснивачу, сједиште и назив, 

циљеве, дужину трајања образовања одраслих, наставни план и програм, односно врсте програма 

за образовање одраслих које планира реализовати, профил и степен стручне спреме који се стиче 

по завршетку образовања, опште и посебне услове утврђене стандардима и нормативима, 

финансијска средства потребна за испуњење тих услова, начин обезбјеђења финансијских 

средстава за рад организатора образовања одраслих. 

 

Члан 21 

(Рјешење о испуњавању услова за оснивање организатора образовања одраслих) 

 

(1) Рјешење о испуњавању  услова за оснивање организатора образовања одраслих доноси шеф 

Одјељења за образовање на основу позитивног стручног мишљења експертне комисије. 

(2) Рјешење из става 1 овог члана је коначан управни акт.      

     (3)  Након доношења рјешења из става 1 овог члана Одјељење за образовање о томе, у року од 

осам дана, обавјештава оснивача. 

 

Члан 22 

(Посебна експертна комисија) 

 

(1) У случају да је Одјељење за образовање донијело рјешење о неиспуњавању услова за 

оснивање организатора образовања одраслих, оснивач може тражити да се оснује посебна 

експертна комисија која поново разматра захтјев и разлоге одбијања. 

(2) Стручно мишљење посебне експертне комисије доставља се Одјељењу за образовање на 

разматрање. 

(3) Комисију из става 1 овог члана именује шеф Одјељења за образовање из реда истакнутих 

научних радника, андрагошких и других стручњака, представника Одјељења за образовање, 

који нису били чланови експертне комисије из члана 20 овог закона, с тим да се једна 

трећина чланова именује на предлог оснивача организатора образовања одраслих у 

оснивању. 
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(4) Акт о именовању посебне експертне комисије из става 1 овог члана обавезно садржи опис 

послова и задатака, начин рада, рок од најдуже шездесет (60) дана за извршење повјерених 

послова и задатака те висину накнаде за рад члановима комисије. 

(5) Ако је оцјена посебне експертне комисије позитивна, Одјељење за образовање доноси 

рјешење о испуњавању услова за оснивање организатора образовања одраслих. 

(6) Рјешење из става 4 овог члана је коначан управни акт. 

(7) Након доношења рјешења из става 5 овог члана Одјељење за образовање о томе, у року од 

осам дана, обавјештава оснивача. 

(8) Ако је оцјена посебне експертне комисије негативна, шеф Одјељења за образовање доноси 

рјешење о неиспуњавању услова за оснивање организатора образовања одраслих. 

(9)  Исти оснивач или суоснивач може поднијети поново захтјев из члана 18 става 2 овог 

закона након истека рока од најмање три године од доношења рјешења из става 8 овог 

члана. 

 

Члан 23 

(Регистар организатора образовања одраслих) 

 

(1) Организатори образовања одраслих, који су испунили услове за оснивање прописане овим 

законом, уписују се у Регистар организатора образовања одраслих (у даљем тексту: 

Регистар). 

(2) Регистар води Одјељење за образовање. 

(3) Провјеру услова за упис у Регистар врши комисија коју формира шеф Одјељења за 

образовање. 

(4) Комисија из става 3 овог члана доставља извјештај шефу Одјељења. 

(5) Уколико је извјештај позитиван, шеф Одјељења за образовање доноси рјешење о 

испуњености услова за упис у Регистар на основу којег организатор образовања одраслих 

стиче статус лиценцираног, односно јавно признатог организатора образовања одраслих. 

(6) Након уписа у Регистар организатор образовања одраслих уписује се и у судски регистар и 

даном уписа стиче статус правног лица. 

(7) Поступак утврђивања услова за упис у Регистар, садржај и начин вођења Регистра утврђују 

се подзаконским актом који доноси шеф Одјељења. 

 

Члан 24 

(Лиценцирани организатор образовања одраслих) 

 

(1) Организатор образовања одраслих који је испунио услове предвиђене овим законом, након 

уписа у Регистар организатора образовања одраслих има статус лиценцираног организатора 

образовања одраслих. 

(2) Основна и средња школа су лиценцирани организатори образовања одраслих, ако 

испуњавају услове прописане за ту активност. 

 

Члан 25 

(Јавне исправе и печат) 

 

(1) Организатор образовања одраслих обавезан је да води документацију и евиденцију о 

образовању одраслих и да издаје одговарајуће јавне исправе о завршеном образовању. 

(2) Организатори образовања одраслих воде посебну андрагошку документацију и евиденцију 

која, између осталог, обавезно укључује: 

a) матичне књиге; 
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b) дневнике рада; 

c) програме образовања; 

d) документе о упису у програм; 

e) уговор о образовању; 

f) евиденције о андрагошким радницима; 

g) евиденцију о полазницима; 

h) провјерама исхода учења те 

i) издатим јавним исправама. 

(3) Организатор образовања одраслих има печат. 

(4) Одјељење за образовање обавезно води евиденције o организаторима образовања одраслих, 

донесеним, односно одобреним програмима образовања, те андрагошким радника. 

(5) Удружење послодаваца и Привредна комора Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: 

Привредна комора) воде евиденцију послодаваца код којих се може обављати практични 

рад, те друге евиденције из дјелокруга њихових активности у подручју образовања 

одраслих. 

(6) Правилник о садржају, облицима те начину вођења и чувања андрагошке документације и 

евиденције и издавању јавних исправа доноси шеф Одјељења. 

 

Члан 26 

(Базе података) 

 

(1) Прописане евиденције о образовању одраслих обједињују се у одговарајуће базе података 

на нивоу организатора образовања одраслих, као и на нивоу Одјељења за образовање и 

других релевантних органа и институција, на различитим нивоима власти. 

(2) Наведене базе података служе искључиво у сврху праћења, анализе и унапређивања стања 

образовања одраслих, те планирања његовог развоја уз обавезу поштовања процедура које 

су утврђене Законом о заштити личних података. 

                                                 

 

Члан 27 

(Контрола и престанак рада) 

 

(1) Одјељење за образовање врши контролу рада организатора образовања одраслих сваке 

двије године, а по потреби и чешће. 

(2) Контрола рада организатора образовања одраслих обухвата контролу у областима: 

a) планова и програма рада организатора образовања одраслих; 

b) управљања и руковођења; 

c) програма образовања; 

d) наставног процеса; 

e) образовних постигнућа полазника; 

f) људских и других ресурса. 

(3) Ако се приликом контроле установи да организатор образовања одраслих не обавља 

дјелатност на начин прописан Законом или не испуњава услове прописане Законом, шеф 

Одјељења за образовање одређује рок за отклањање неправилности који не може бити дужи 

од шест мјесеци. 

(4) Док траје рок за отклањање утврђених неправилности из става 3 овог члана и док не добије 

рјешење којим се потврђује да су утврђене неправилности отклоњене, организатор 

образовања одраслих не може вршити пријем и упис полазника нити обављати друге 

активности које су условљене отклањањем утврђених недостатака. 
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(5) Ако организатор образовања одраслих у року из става 3 овог члана не отклони 

неправилности, шеф Одјељења за образовање доноси рјешење о забрани рада и налаже 

брисање организатора образовања одраслих из Регистра. 

(6) Против рјешења из става 5 овог члана није допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор код Основног суда у Брчко дистрикту БиХ у  року од тридесет (30) дана од 

дана пријема рјешења. 

 

Члан 28 

(Брисање из Регистра) 

 

Укидање и брисање организатора образовања одраслих из Регистра објављује се у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

   

 

ПОГЛАВЉЕ III. ПЛАН И ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

 

 

Члан 29 

(Планови и програми образовања одраслих) 

 

Образовање одраслих заснива се на плановима и програмима образовања одраслих или дијеловима 

одговарајућих програма за редовне ученике којима одрасли стичу кључне и стручне компетенције 

и квалификације потребне за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено 

одговорно понашање, односно допуњују знања, вјештине, способности и ставове. 

               

Члан 30 

(План образовања одраслих) 

 

(1) Планом образовања одраслих Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: план 

образовања) утврђује се општи интерес образовања одраслих. 

(2) Средњорочни трогодишњи план образовања, на предлог Одјељења за образовање, доноси 

Влада. 

(3) План образовања из става 2 овог члана, у случају захтјева тржишта рада, може се мијењати 

за сваку годину. 

(4) Припремање плана образовања врши Одјељење за образовање на основу прибављених 

мишљења и исказаних потреба Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, Привредне 

коморе, удружења послодаваца и организатора образовања одраслих.  

(5) План образовања утврђује: 

a) приоритетне образовне области образовања одраслих; 

b) оквирни обим средстава за образовање одраслих; 

c) програме рада и динамику њиховог остваривања. 

 

Члан 31 

(Програм образовања одраслих) 

 

(1) Програм образовања одраслих (у даљем тексту: Програм образовања) је докуменат који 

доноси Одјељење за образовање, на предлог организатора образовања одраслих и других 

заинтересованих субјеката који се баве образовањем одраслих, ако је ријеч о формалном 

образовању. 

(2) Програм неформалног образовања доноси организатор образовања одраслих, а њим се 

утврђују наставни садржаји који се реализују у том процесу. 
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(3) Програмом образовања одређују се наставне области и форме наставног рада као и              

методичко-дидактичка упутства за њихову реализацију. 

(4) Програм образовања је прилагођен одговарајућем степену образовања, као и доби 

полазника, њиховом претходном образовању, знању, вјештинама и способностима. 

 

Члан 32 

(Сврха програма образовања) 

 

Образовање одраслих обухвата програме образовања којима одрасли стичу кључне стручне 

компетенције и квалификације потребне за лични и професионални развој, ради запошљавања, 

односно допуну знања, вјештине и способности: 

a) читања, писања и рачунања; 

b) владања матерњим и страним језицима; 

c) владања информационо-комуникационом технологијом; 

d) за рад у струци; 

e) за предузетништво и менаџмент; 

f) креативног изражавања и учествовања у културним и умјетничким догађајима; 

g) за одговорно обављање основних грађанских права и дужности и знања о активном 

грађанству; 

h) за очување и заштиту околине, посебне социјалне вјештине и способности; 

i) друга знања, вјештине и ставови. 

 

Члан 33 

(Садржај програма образовања) 

 

(1) Програмом образовања утврђују се: 

a) назив програма; 

b) наставни садржаји; 

c) начин и облик извођења програма; 

d) трајање програма и начин провјере исхода учења; 

e) завршетак програма и могућности даљег напредовања и усавршавања ради 

хоризонталне и вертикалне проходности; 

f) школска или стручна спрема или занимање или опис знања, вјештина и способности 

које се стичу завршетком програма; 

g) услови за упис; 

h) кадровски, дидактички и просторни и други услови за реализацију програма; 

i) кадровски потенцијали за реализацију наставних садржаја; 

j) андрагошки основи с нагласком на дидактичко-методичке захтјеве за реализацију 

програма; 

k) праћење, вредновање и евалуација програма и постигнућа. 

(2) Програм образовања прилагођава се циљној групи. 

(3) Програм преквалификације одраслих подразумијева обавезу утврђивања допунских испита. 

(4) Програмом оспособљавања одраслих утврђује се минимум претходног образовања, знања и 

вјештина неопходних за успјешно похађање програма. 

(5) Програмом усавршавања одраслих утврђују се и додатна знања и вјештине у одређеној 

области у односу на тренутну квалификацију полазника. 
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Члан 34 

(Захтјев за одобравање реализације нових програма образовања) 

 

(1) Захтјев за одобравање реализације нових програма образовања организатор образовања 

одраслих подноси Одјељењу за образовање. 

(2) Уз захтјев се прилажу: 

a) програми образовања одраслих; 

b) доказ о компетенцијама стручних лица која реализују програме образовања одраслих; 

c) доказ о обезбијеђености адекватног простора, опреме и наставних средстава; 

d) доказ о обезбијеђености материјалних средстава за извођење програма образовања 

одраслих и 

e) доказ о уплати накнаде на име трошкова спровођења поступка провјере испуњености 

услова за извођење нових програма образовања. 

(3) Рјешење о испуњености услова за реализацију нових програма образовања којим се 

одобрава реализација нових програма доноси шеф Одјељења. 

(4) Правилник којим се прецизније уређује процес и начин провјере испуњености услова за рад 

и реализацију нових програма образовања доноси шеф Одјељења. 

(5) Влада, на предлог Одјељења за образовање, доноси одлуку о висини накнаде из става 2 

тачке е) овог члана. 

                                                      

Члан 35 

(Програми формалног образовања одраслих) 

 

Програми формалног образовања одраслих обухватају: 

a) програме за стицање основног образовања; 

b) програме за стицање средње стручне спреме; 

c) програме за стицање високе стручне спреме; 

d) програме преквалификације; 

e) програме доквалификације; 

f) програме оспособљавања. 

 

Члан 36 

(Реализација програма формалног образовања одраслих) 

 

(1) Програми формалног образовања одраслих реализују се кроз: 

a) редовну; 

b) консултативно-инструктивну; 

c) дописно-консултативну наставу; 

d) практични рад и 

e) друге начине. 

(2) Полазници су обавезни да присуствују редовној настави. 

(3) За полазнике формалног образовања одраслих који нису у могућности да свакодневно 

присуствују редовној настави, организује се консултативно-инструктивна настава, која у 

програмима за стицање основног и средњег образовања, односно преквалификације и 

доквалификације може бити заступљена са највише 30% (тридесет посто) од укупно 

предвиђеног трајања наставе. 

(4) Консултативно-инструктивна настава се спроводи путем групних и индивидуалних 

консултација. 
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(5) Дописно-консултативна настава се организује за полазнике образовања који су се, због 

физичке и просторне удаљености, опредијелили за самостално учење и може се спроводити 

ако за то постоје организациони и технички услови, те обезбијеђен одговарајући наставни 

материјал и менторски рад с полазником. 

(6) Практични рад се изводи у пуном фонду предвиђених сати, за све полазнике образовања. 

Практични рад се може изводити у објекту организатора програма образовања одраслих 

или код послодавца или другог организатора програма образовања одраслих, при чему се 

међусобни односи организатора образовања одраслих, послодаваца и полазника регулишу 

уговором. 

                                                    

Члан 37 

(Програми неформалног образовања одраслих) 

 

Програми неформалног образовања одраслих обухватају програм: 

a) стицања или унапређивања кључних компетенција; 

b) доквалификације; 

c) оспособљавања; 

d) усавршавања; 

e) заштите околине и екологије; 

f) страних језика; 

g) обуке за рад на рачунару; 

h) предузетништва и менаџмента; 

i) едукације о здрављу и подизању квалитета живота; 

j) образовања за трећу животну доб; 

k) образовања с циљем задовољења специфичних образовних и културних потреба 

посебних друштвених група; 

l) рада у струци; 

m) из познавања науке и технологије; 

n) креативног и умјетничког изражавања и 

o) за стицање других знања, вјештина и способности потребних за одређене послове у 

складу са захтјевима тржишта рада. 

                                                   

Члан 38 

(Привредна комора и удружења послодаваца) 

 

(1) Привредна комора и удружења послодаваца предлажу занимања за која се припремају 

одговарајући програми из члана 31 овог закона. 

(2) Привредна комора и удружења послодаваца: 

a) организују савјетовања и специјализације за запослене; 

b) учествују у конципирању програма учења уз рад; 

c) предлажу стандарде практичних знања; 

d) предлажу програме усавршавања и оспособљавања; 

e) воде регистар послодаваца код којих се обавља практични рад. 

(3) Верификација послодаваца код којих се обавља практични рад, садржај и начин вођења 

регистра послодаваца утврђује се правилником који доноси шеф Одјељења на предлог 

Привредне коморе. 
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Члан 39 

(Програми образовања одраслих који се реализују кроз практични рад) 

 

(1) Програми образовања одраслих који се реализују кроз практични рад могу се остварити код 

организатора образовања одраслих, код другог организатора образовања или послодавца. 

(2) Ако се практични рад изводи у објектима који не припадају организатору образовања 

одраслих, међусобна права и обавезе организатора образовања одраслих и другог 

организатора образовања или послодавца уређују се уговором, а међусобна права 

полазника образовања и другог организатора образовања или послодавца уговором о 

практичном раду. 

 

Члан 40 

(Оспособљавање одраслих код послодаваца) 

 

(1) Послодавац може, ради прилагођавања тржишним захтјевима и промјенама, новим 

технолошким и радним процесима, организовати различите облике оспособљавања 

одраслих и усавршавања запослених. 

(2) Лица из става 1 овог члана могу у складу са овим законом цертификовати стечено знање, 

вјештине и способности у установи, односно школи коју одреди Одјељење за образовање 

која о томе издаје јавну исправу. 

 

Члан 41 

(Валидација) 

 

(1) Валидација је поступак у којем се од стране надлежне институције, односно тијела 

провјеравају и потврђују исходи претходног учења, знања, вјештине и способности, према 

унапријед утврђеним критеријuмима и стандардима провјере. 

(2) Исходи из става 1 овог члана које је одрасли стекао кроз претходно учење, формално, 

неформално образовање, учење кроз животно и радно искуство (информално учење и 

самоусмјерено учење) могу се провјерити и потврдити кроз поступак валидације 

претходног учења. 

(3) Одрасли могу доказати знања, вјештине и способности, независно од начина на који су 

стечена, полагањем испита.  

(4) Испите из става 3 овога члана организује и спроводи организатор образовања одраслих који 

изводи програм за стицање истих знања, вјештина и способности и који добије овлашћење 

Одјељења за образовање за спровођење испита.  

(5) За организовање испита из става 4 овог члана организатор образовања одраслих формира 

комисију стручњака чије су стручне компетенције прописане програмом обуке.  

(6) Комисија из става 5 овог члана има три члана.  

(7) Начин организовања, надзор и спровођење испита из става 3 овог члана, као и члана 40 

става 2 овог закона, те форма и садржај јавних исправа које се могу стећи кроз програме 

образовања одраслих утврђују се подзаконским актом који доноси шеф Одјељења за 

образовање. 

Члан 42 

(Годишњи програм рада) 

 

(1) На основу програма образовања одраслих, организатор образовања одраслих који врши 

формално образовање одраслих, доноси годишњи програм рада за сваку школску годину, 

најкасније до 30. септембра текуће године. 
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(2) Правни субјекти који врше неформално образовање одраслих, доносе годишњи програм 

рада за сваку календарску годину, најкасније до 31. јануара текуће године. 

 

 

 

 

 

Члан 43 

(Публикација програма образовања) 

 

(1) Регистровани програми образовања одраслих објављују се у публикацијама, у принтаном 

или електронском облику. 

(2) Публикације из става 1 овог члана морају бити доступне заинтересованим полазницима 

образовања одраслих и широј јавности. 

(3) Организатори образовања одраслих обавезни су да на својој званичној интернет-страници 

објаве податке о регистрованим програмима које реализују с циљем информисања 

јавности. 

 

Члан 44 

(Стручна лица за реализацију програма образовања одраслих) 

 

(1) Андрагошки радници су лица која изводе програме образовања одраслих или обезбјеђују 

стручну подршку и помоћ у њиховој реализацији, а то су: 

a) извођачи програма образовања одраслих и то: учитељи, наставници, професори, 

предавачи, водитељи, тренери и инструктори практичне наставе; 

b) стручни сарадници и сарадници. 

(2) У случају недостатка квалификованог андрагошког кадра или из других оправданих 

разлога, у процесу образовања одраслих могу бити ангажована и лица која су, уз 

посједовање кључних стручних квалификација за извођење или за подршку реализацији 

образовних програма, претходно и додатно оспособљена за рад са одраслима. 

(3) Андрагошки радници имају право и обавезу сталног стручног усавршавања. 

(4) Организатор образовања одраслих обавезан је да једном годишње организује андрагошко 

стручно усавршавање за своје запослене. 

(5) Услови у погледу квалификација и компетенција андрагошког кадра дефинишу се 

одговарајућим програмом образовања који доноси шеф Одјељења. 

 

Члан 45 

(Компетенције и квалификације) 

 

(1) Кључне компетенције, у смислу овог закона, јесу способност употребе стечених знања, 

вјештина и ставова неопходних за лични, социјални и професионални развој и даље учење. 

(2) Стручне компетенције, у смислу овог закона, јесу способност коришћења стечених знања, 

вјештина и ставова неопходних за обављање радних активности. 

(3) Компетенције и квалификације могу се стећи формалним и неформалним образовањем и 

информалним учењем. 
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Члан 46 

(Стандард квалификације) 

 

(1) Стандард квалификације, у смислу овог закона, обухвата стандард кључних и стандард 

стручних компетенција и услове за њихово достизање. 

(2) Стандард кључних компетенција, у смислу овог закона, обухвата опште стандарде 

постигнућа и посебне стандарде постигнућа у основном и у општем средњем и 

умјетничком образовању одраслих. 

(3) Стандард стручних компетенција, у смислу овог закона, обухвата посебне стандарде 

постигнућа, односно исходе учења, утврђене за стручно образовање и обучавање. 

(4) Услови из става 1 овог члана односе се на одрасле који се укључују у образовну активност, 

простор, опрему и кадрове организације код којих се стичу, односно признају 

компетенције и квалификације и поступке за признавање претходног учења.                                                    

 

Члан 47 

(Начин стицања квалификације) 

 

(1)  Одрасло лице може стећи квалификацију или дио квалификације, кључне или стручне 

компетенције, у складу сa утврђеним стандардом код лиценцираног организатора 

образовања одраслих. 

(2)  Одрасло лице може стећи квалификацију или дио квалификације, кључне или стручне 

компетенције, у складу са утврђеним стандардом и у поступку за признавање претходног 

учења код лиценцираног организатора образовања одраслих. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ IV. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НА ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ 

 

 

Члан 48 

(Рокови формалног и неформалног образовања одраслих) 

 

(1) Организатор формалног образовања одраслих своје активности спроводи у роковима и у 

складу с важећим законима који уређују област из које се врши образовање. 

(2) Реализација програма за стицање основног образовања за одрасле траје за први (I), други 

(II), трећи (III), четврти (IV) и пети (V) разред по три мјесеца, за шести (VI), седми (VII), 

осми (VIII) и девети (IX) разред по шест мјесеци. 

(3) Неформално образовање одраслих спроводи се, према исказаној потреби, током цијеле 

године у складу с програмом образовања и овим законом. 

(4) Начин организовања, спровођења, дужина трајања, потребни фонд часова за стицање 

средње стручне спреме, програма преквалификације, програма оспособљавања и програма 

брзе обуке за потребе послодавца утврђује се правилником који доноси шеф Одјељења за 

образовање.  

 

Члан 49 

(Активности на реализацији Плана и програма образовања одраслих) 

 

Реализација Плана и програма образовања од стране организатора образовања одраслих одвија се 

кроз сљедеће активности: 

a) објављивање јавног конкурса за реализацију одговарајућих програма образовања 

одраслих; 
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b) упис полазника; 

c) реализацију Плана и програма образовања; 

d) праћење извођења програма образовања и предузимање мјера које су потребне за 

унапређивање те дјелатности; 

e) планирање средстава за финансирање програма образовања; 

f) организовање испита и провјера знања и 

g) издавање јавних исправа. 

 

Члан 50 

(Садржај и поступак спровођења јавног конкурса) 

 

(1) Упис полазника за образовање одраслих врши се јавним конкурсом, који објављује 

организатор образовања одраслих. 

(2) Поред општих и посебних услова утврђених програмом образовања, конкурс садржи и: 

a) број кандидата који се могу уписати; 

b) критеријуме и мјерила за утврђивање редослиједа пријема кандидата; 

c) рок за предају пријава; 

d) рок за објаву резултата; 

e) поуку о правном лијеку; 

f) број и назив акта о одобравању извођења програма образовања; 

g) начин реализације програма образовања и форме наставе; 

h) трајање програма образовања и услове за његово завршавање; 

i) назив и правну природу јавне исправе која се издаје по завршетку програма 

образовања; 

j) висину школарине по поједином полазнику образовања, односно по испиту, уколико 

образовање није финансирано или суфинансирано из јавних прихода; 

k) списак документације потребне за упис. 

(3) Ако се на конкурс пријави више кандидата у односу на број назначен у јавном конкурсу, 

организатор програма образовања је дужан да приликом избора кандидата узима у обзир 

степен испуњености услова у погледу претходног образовања, искуства дискриминације уз 

обавезу давања предности кандидатима који припадају борачкој популацији у складу с 

чланом 4 Закона о допунским правима породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида. 

(4) Услове уписа у неформалне програме образовања одраслих одређује организатор 

образовања одраслих, а упис се врши путем оглашавања, или на основу непосредног 

договора, односно споразума између организатора образовања одраслих и заинтересованих 

послодаваца или појединаца. 

                                                    

Члан 51 

(Уговор о образовању) 

 

        (1) Трошкови за стицање основног образовања за одрасле који имају стално мјесто 

пребивалишта у Брчко дистрикту БиХ обезбјеђују се из средстава буџета Брчко дистрикта 

БиХ, Завода за запошљавање, послодаваца, појединаца и других извора.  

(2) У уговору су обавезно садржане одредбе о: 

a) називу, времену трајања и начину завршетка програма, као и врсти исправе која се 

полазнику издаје по успјешно завршеном програму; 

b) облицима реализације образовног процеса и мјесту његовог реализовања; 

c) висини школарине и опису трошкова образовања који су укључени у школарину; 
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d) правима и обавезама полазника за вријеме образовања, као и начину престанка 

статуса полазника; 

e) правима и обавезама организатора образовања одраслих у погледу реализације 

образовног процеса, као и у случају престанка рада; 

f) условима раскида уговора. 

(3) Статус полазника престаје завршетком програма, исписивањем из програма или из других 

разлога предвиђених уговором о образовању или другим актима.                                                 

                                                  

Члан 52 

(Полазник образовања) 

 

Одрасли који се уписују у програм образовања за одрасле стичу статус полазника образовања, а 

статус кандидата укључивањем у поступак признавања претходног учења. 

 

 

Члан 53 

(Оцјењивање полазника) 

 

(1) Оцјењивање полазника образовања одраслих за стицање основног, средњег и високог 

образовања врши се у складу с прописима који регулишу те области образовања. 

(2) Полазнику који успјешно заврши програм образовања издаје се јавна исправа у складу са 

овим законом. 

 

Члан 54 

(Цертификовање) 

 

(1) Цертификовањем, односно издавањем одговарајућих исправа о образовању потврђује се да 

су исходи учења, знање, вјештине и способности које је појединац стекао кроз формалне, 

неформалне или информалне видове образовања и учења провјерени и потврђени од стране 

надлежне институције, односно тијела, у складу са утврђеним критеријумима и 

стандардима. 

(2) 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. 

(3) Полазницима програма неформалног образовања, након завршетка програма провјере 

знања, вјештина и способности, организатор образовања одраслих о томе издаје увјерење, 

потврду, цертификат или другу исправу, која нема статус јавне исправе. 

(4) 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. 

(5) Називи, форма и садржаји јавних исправа које се стичу у систему образовања одраслих 

уређују се подзаконским актом који доноси шеф Одјељења за образовање. 
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Члан 55 

(Надзор над спровођењем испита) 

 

Стручни надзор и надзор над законитошћу организовања образовања одраслих и спровођења 

испита врше Одјељење за образовање и инспектор за образовање.  

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ V.  ФИНАНСИРАЊЕ, НАДЗОР И ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 56 

(Значај и средства за финансирање образовања одраслих) 

 

(1) Образовање одраслих је заједничка одговорност Брчко дистрикта БиХ, запослених, 

удружења послодаваца, Привредне коморе, научно-истраживачких и образовних 

институција и појединаца (у даљем тексту: актери). 

(2) Финансирање образовања одраслих врши се из: јавних прихода; средстава послодаваца; 

средстава полазника; средстава фондова Европске уније; донација и других извора у 

складу с планом образовања из члана 30 овог закона. 

(3) У оквиру успостављеног међусекторског партнерства и социјалног дијалога, сви актери 

дијеле заједничку одговорност за финансирање образовања одраслих и у том смислу, у 

оквиру својих надлежности, предлажу и предузимају конкретне акције и мјере на плану 

унапређивања постојећих законодавстава и развијања адекватних стратегија и модела за 

дугорочно и одрживо финансирање образовања одраслих. 

(4) Акције и мјере из става 3 овог члана нарочито су усмјерене на: 

a) јачање одговорности владиног сектора за финансирање образовања одраслих; 

b) креирање стимулативних пореских политика и увођење других подстицајних мјера за 

послодавце и друге субјекте који улажу у образовање одраслих; 

c) успоставу намјенских фондова у подручју образовања одраслих; 

d) обезбјеђење адекватне инфраструктурне подршке образовању одраслих; 

e) обезбјеђење веће финансијске слободе за јавне образовне установе које су 

организатори образовања одраслих, с циљем јачања њихове тржишне 

конкурентности; 

f) успоставу адекватне политике суфинансирања организатора неформалног образовања 

и 

g) обезбјеђење различитих облика и механизама финансијске подршке појединцима који 

се укључују у процес образовања одраслих. 

                                                            

Члан 57 

(Носиоци трошкова програма образовања) 

 

(1)  Трошкови за стицање основног образовања за одрасле који имају стално мјесто 

пребивалишта у Брчко дистрикту БиХ обезбјеђују се из средстава буџета Брчко дистрикта 

БиХ, Завода за запошљавање, послодаваца, појединаца и других извора. 

(2)  За лица која се налазе на евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање, а која 

имају највише завршен четврти (IV) степен образовања и која су на предлог Завода за 

запошљавање упућена на обуку јавно признатих програма образовања одраслих, обуку 

лица са инвалидитетом и верификацију информално стечених знања и вјештина, носилац 

трошкова образовања је Завод за запошљавање. 
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(3)  За стицање осталих видова образовања и оспособљавања одраслих трошкове образовања 

сносе полазници програма образовања, послодавци, завод, односно службе за 

запошљавање или друга заинтересована правна и физичка лица. 

(4)  Лица млађа од осамнаест (18) година не могу бити носиоци трошкова програма образовања 

изузев у случајевима прописаним овим законом. 

 

 

Члан 58 

(Средства која се обезбјеђују буџетом Брчко дистрикта БиХ) 

 

(1) У буџету Брчко дистрикта БиХ обавезно се обезбјеђују средства за: 

a) трошкове реализације програма основног образовања одраслих; 

b) трошкове праћења, унапређивања и развоја образовања одраслих. 

(2) У буџету Брчко дистрикта БиХ могу се обезбиједити средства за трошкове извођења 

програма средњошколског образовања одраслих који имају завршену само основну школу, 

те друге програме образовања у складу с планом образовања из члана 30 овог закона. 

 

Члан 59 

(Акт о утврђивању цијене трошкова програма образовања) 

 

(1) Цијене трошкова образовања одраслих и провјере знања утврђују се посебним актом који 

доноси организатор програма образовања. 

(2) Сагласност на акт из става 1 овог члана за правне субјекте који спроводе формално 

образовање одраслих даје Одјељење за образовање. 

 

Члан 60 

(Надзор) 

 

(1) Надзор над радом организатора образовања одраслих и инспекцијски надзор у складу с 

прописима који се односе на образовање врше:  

a) инспектор за образовање; 

b) управни инспектор;  

c) Одјељење за образовање. 

(2) Стручно-педагошки надзор, с циљем организованог праћења образовања одраслих, врши 

Одјељење за образовање, Педагошка институција (у даљем тексту: Педагошка 

институција).  

(3) Стручно-педагошки надзор врши се најмање једном у току четири године и има                  

педагошко-инструктивни карактер. 

(4) Вршење стручно-педагошког надзора над радом организатора образовања ближе се 

уређује подзаконским актом који доноси шеф Одјељења за образовање, на предлог 

Педагошке институције. 

                                        

Члан 61 

(Новчана казна од 2.000 до 10.000 КМ) 

                       

(1) Новчаном казном у износу од 2.000 до 10.000 КМ казниће се за прекршај организатор 

образовања одраслих који: 

a) почне обављати дјелатност образовања одраслих прије доношења рјешења о 

испуњавању  услова за оснивање организатора образовања одраслих (члан  21 овог 

закона); 
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b) не обавља дјелатност у складу с програмом образовања (члан 31 овог закона); 

c) почне да реализује нове програме образовања прије доношења рјешења о 

испуњености услова за реализацију нових програма образовања (члан 34 овог закона); 

d) средства јавних прихода намијењена за финансирање, односно суфинансирање 

образовања одраслих користи у друге сврхе (члан 56 став 2 овог закона). 

(2) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у организатору образовања 

одраслих новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ. 

(3) За прекршаје из става 1 овог члана институцији се може изрећи и заштитна мјера забране 

извођења програма образовања у трајању од једне до три године. 

 

                                                                             Члан 62 

                                               (Новчана казна од 1.000 до 5.000 КМ) 

 

(1) Новчаном казном од 1.000 до 5.000 КМ казниће се за прекршај организатор образовања 

одраслих ако: 

a) супротно члану 25 овог закона пропусти да води документацију и евиденцију о 

завршеном образовању одраслих по јавно важећим програмима; 

b) не води базе података из члана 26 овог закона; 

c) не обавља дјелатност у складу с програмом образовања из чланова 31, 35, 39, 40 и 41 

овог закона; 

d) не закључи уговор с полазником у складу с чланом 51 ставом 1 овог закона или 

пропусти да то уради правовремено и уредно; 

e) поступи супротно члану 51 ставу 2 овог закона;  

f) изврши наплату трошкова за стицање основног образовања од полазника образовања 

супротно члану 57 ставу 1 овог закона. 

(2) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у организатору образовања 

одраслих новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ. 

(3) За прекршаје из става 1 овог члана институцији се може изрећи и заштитна мјера забране 

извођења програма образовања у трајању од једне до три године. 

 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 63 

(Усклађивање аката) 

 

Правни субјекти за образовање одраслих који су регистровани на подручју Брчко дистрикта БиХ 

дужни су да се у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона упишу у Регистар који 

води Одјељење за образовање и да ускладе своје опште акте са овим законом. 

 

Члан 64 

(Обавезе Владе) 

 

Влада је дужна, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, да донесе: 

a) Стандарде и нормативе за реализацију програма образовања одраслих (члан 15 став 2 

овог закона); 

b) Одлуку о висини накнаде на име трошкова спровођења поступка провјере 

испуњености услова за рад организатора образовања одраслих (члан 18 став 8 овог 

закона); 



 25 

c) Средњорочни трогодишњи план образовања одраслих у Брчко дистрикту БиХ (члан 

30 став 2 овог закона); 

d) Одлуку о висини накнаде на име трошкова спровођења поступка провјере 

испуњености услова за извођење нових програма образовања (члан 34 став 5 овог 

закона). 

 

Члан 65 

(Рок за успостављање Регистра) 

 

Одјељење за образовање је дужно, у року од шездесет (60) дана од дана ступања на снагу овог 

закона, да успостави и ажурно води Регистар из члана 23 овог закона. 

                                          

Члан 66 

(Рок доношења подзаконских аката) 

 

Шеф Одјељења је дужан, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, да донесе 

сљедеће правилнике: 

a) Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за оснивање организатора 

образовања одраслих (члан 18 став 9 овог закона); 

b) Правилник о поступку утврђивања услова за упис у Регистар, садржај и начин вођења 

Регистра (члан 23 став 7 овог закона); 

c) Правилник о садржају, облицима те начину вођења и чувања андрагошке 

документације и евиденције и издавању јавних исправа (члан 25 став 6 овог закона); 

d) Правилник о процесу и начину провјере испуњености услова за рад и реализацију 

нових програма образовања (члан 34 став 4 овог закона); 

e) Правилник о садржају и начину вођења регистра послодаваца код који се обавља 

практични рад (члан 38 став 3 овог закона); 

f) Правилник о начину организовања, надзору и спровођењу испита као и форми и 

садржају јавних исправа које се могу стећи кроз програм образовања одраслих (члан 

41 став 7 овог закона); 

g) Правилник о начину организовања, спровођења, дужини трајања, потребном фонду 

сати за стицање средње стручне спреме, програма преквалификације, програма 

оспособљавања и програма брзе обуке за потребе послодавца (члан 48 став 4 овог 

закона); 

h) Правилник о називу, форми и садржају јавних исправа које се стичу у систему 

образовања одраслих (члан 54 став 6 овог закона); 

i) Правилник о вршењу стручно-педагошког надзора над радом организатора 

образовања (члан 60 став 4 овог закона).                                               

                                                     

Члан 67 

(Ступање на снагу) 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

Број: 01-02-462/18 

Брчко, 30. октобра 2018. године 

                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                               Есед Кадрић 
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