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

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на I наставку 34. 

редовне сједнице одржаном 21. децембра 2022. године, усваја 

 

 

ЗАКОН  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ 

У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У Закону о образовању у основним и средњим школама Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 20/20 – пречишћени текст и 

број 24/20) у члану 5 став 4 мијења се и гласи: 

 

„(4) На предлог Одјељења, Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

Влада Дистрикта) доноси подзаконски акт којим се утврђује надлежност трипартитног 

савјетодавног вијећа.“ 

 

Члан 2 

У члану 7 став 5 мијења се и гласи: 

„(5) Оснивање, организација, трајање и похађање наставе у паралелним школама детаљније 

се регулишу подзаконским актом који доноси Влада Дистрикта на предлог шефа Одјељења.“ 

  

Члан 3 

У члану 9 иза става 3 додају се нови ставови 4, 5, 6 и 7 који гласе: 

„(4) Надлежни орган и оснивач могу додијелити награде за одлично учење и владање, као и 

за постигнуте високе резултате у спортским и другим такмичењима за ученике основних и 

средњих школа у Дистрикту. 

(5) Критеријуме за додјелу награда доноси Влада на предлог шефа Одјељења за 

образовање. 

(6) Одјељење може стипендирати ученика у средњој школи, ако су обезбијеђена новчана 

средства у буџету Брчко дистрикта БиХ за ту намјену. 

(7) Стипендирање из става 6 овог члана врши се у складу са одлуком коју доноси Влада 

Дистрикта на предлог шефа Одјељења.“ 

 

Члан 4 

У члану 10 иза става 3 додају се нови ставови 4, 5, 6 и 7 који гласе: 

 



 

 

„(4) Средње образовање није обавезно. 

 

  (5) Средње образовање може се организовати и у паралелним школама. 

 

  (6) Под паралелном средњом школом подразумијева се школа која није обавезна и која се 

похађа истовремено са средњом школом. 

 

  (7) Оснивање, организација, трајање и похађање наставе у паралелним средњим школама 

детаљније се регулишу подзаконским актом који доноси Влада Дистрикта на предлог шефа 

Одјељења.“ 

 

Досадашњи ставови 4, 5 и 6 постају ставови 8, 9 и 10. 

 

Члан 5 

У члану 12 ставови 5 и 6 мијењају се и гласе: 
 

„(5) Школе чији је оснивач Дистрикт организују образовање одраслих у оквиру својих 

регистрованих дјелатности које је верификовало Одјељење. 

 

(6) Образовање одраслих детаљније се регулише Законом о образовању одраслих у Брчко 

дистрикту Босне и Херцеговине.“ 

 
 

Члан 6 

У члану 13 ставу 1, ријеч: „књижевни“ брише се. 

 
 

Члан 7 

Члан 14 мијења се и гласи: 

„Члан 14 

                                            (Образовање ученика припадника националних мањина) 

„Образовање ученика припадника националних мањина остварује се у складу са одредбама 

овог закона и Закона о заштити права припадника националних мањина у Брчко дистрикту 

Босне и Херцеговине.“ 

 

Члан 8 

У члану 24 став 3 мијења се и гласи: 

„(3) Одјељења која имају ученике у инклузивној настави могу имати највише осамнаест (18) 

ученика.“ 

 

Иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: 

„(4) Изузетно, ако ученици с потешкоћама у развоју имају ангажоване асистенте у настави 

број ученика може бити и до двадесет девет (29) у одјељењу.“ 

 

Досадашњи ставови 4 и 5 постају ставови 5 и 6. 

 
 

Члан 9 

У члану 34 став 5 мијења се и гласи: 

 



 

 

„(5) Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине надлежна 

је за израду, имплементацију, праћење, евалуацију и побољшање заједничког језгра 

наставних планова и програма.“ 
 

Члан 10 
Члан 38 мијења се и гласи: 

„Члан 38 

(Прекид васпитно-образовног рада) 

(1) У току школске године не смије се прекидати васпитно-образовни рад. 

 

(2) Изузетно, васпитно-образовни рад може се прекинути, односно другачије 

организовати, у случају: 

a) елементарне непогоде; 

b) епидемије; 

c) заразне болести; 

d) других изузетних разлога. 

 

(3) Одлуку о другом облику, односно начину организације васпитно-образовног рада 

доноси шеф Одјељења. 

 

(4) Одлуку о прекиду васпитно-образовног рада, уколико се утврди да не постоје 

услови за организовање другог начина васпитно-образовног рада, доноси шеф 

Одјељења уз претходну сагласност Владе Дистрикта. 

 

(5) Изгубљени наставни дани узроковани прекидом из става 4 овог члана 

надокнађују се до 30. јуна текуће године. 

 

(6) Случајеви из става 2 тачке d) овог члана утврђују се подзаконским актом који 

доноси Влада Дистрикта, на предлог шефа Одјељења.“ 

 

 

Члан 11 

Иза члана 38 додаје се нови члан 38а који гласи: 

 

„Члан 38а 

(Други начин организације васпитно-образовног рада) 
 

(1) Васпитно-образовни рад може се, у складу с чланом 38 ставом 2 овог закона, 

организовати и на другачији начин, као што је васпитно-образовни рад на даљину. 

 

(2) Реализација, вредновање, оцјењивање, те вођење документације и евиденције у 

основним и средњим школама за вријеме трајања других начина рада из става 1 

овог члана утврђује се подзаконским актима које доноси Влада Дистрикта на 

предлог шефа Одјељења.“ 

 

Члан 12 

У члану 39 став 6 мијења се и гласи: 

„(6) Извјештаји из ставова 4 и 5 овог члана достављају се на обрасцима чији садржај утврђује 

Одјељење.“ 

 



 

 

У истом члану иза става 6 додаје се нови став 7 који гласи: 

„(7) Образац годишњег програма рада школе доноси шеф Одјељења.“ 
 

 

Члан 13 

У члану 40 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: 

 

„(4) У изузетним случајевима, уколико је то у најбољем интересу ученика, шеф Одјељења 

може донијети одлуку о скраћеном наставном часу, који не може трајати краће од тридесет 

(30) минута.“ 

 

Досадашњи ставови 4 и 5 постају ставови 5 и 6. 

 

У новом ставу 6 тачки а) алинеји 1), ријечи: „(минимум 180 минута)“ бришу се. 

 

 

Члан 14 

У члану 41 став 3  мијења се и гласи: 

 

„(3) У изузетном случају, наставна година може се завршити и без реализације фонда 

наставних часова предвиђених наставним планом и програмом, због оправданих разлога и 

на основу одлуке коју доноси Влада Дистрикта на  предлог шефа Одјељења.“ 

 

 

Члан 15 

У члану 42 ставови 1 и 2 мијењају се и гласе: 

 

„(1) Поред редовне наставе, у основној и средњој школи организују се ваннаставне 

активности ученика ради развијања и продубљења њихових стваралачких способности и 

стицања позитивних навика и вјештина, као и учења других страних језика који нису 

прописани наставним планом и програмом. 

(2) Задаци и програмски садржаји ваннаставних активности утврђују се годишњим 

програмом, а у складу с педагошким стандардима.“ 
 

 

 

Члан 16 

У члану 48 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Упис у основну школу врши се на основу јавног позива Одјељења, а при упису дјетета у 

први разред прилаже се потврда о пребивалишту, којом се доказује припадност уписном 

подручју те школе.“ 

 
 

Члан 17 

У члану 52 став 3 мијења се и гласи: 

„(3) Образовање ученика из ставова 1 и 2 овог члана утврђује се правилником који доноси 

Влада Дистрикта на предлог шефа Одјељења.“ 

 

 

Члан 18 

У члану 56 став 6 мијења се и гласи: 

„(6) Услови и начин уписа у средњу школу утврђују се подзаконским актом, који доноси 

Влада Дистрикта на предлог шефа Одјељења.“ 



 

 

Члан 19 
У члану 69 став 4 мијења се и гласи: 

„(4) Описним оцјенама оцјењују се ученици првог разреда основне школе.“ 

 

 

Члан 20 

У члану 73 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: 

„(4) Ученику којем није било омогућено похађање допунске наставе не може се закључити 

оцјена недовољан (1).“ 

 

Досадашњи став 4 постаје став 5. 

 

 

Члан 21 

У члану 97 став 1 мијења се и гласи: 

 

„(1) Одјељење је дужно да прије почетка наставе за све запослене у школама организује 

љекарске прегледе и то: 

a) у свакој школској години санитарни преглед; 

b) сваке двије године систематски љекарски преглед.“ 

 

 

Члан 22 

Иза члана 97 додаје се нови члан 97а који гласи: 
 

„Члан 97а 

(Превентивни љекарски прегледи ученика) 
 

(1) Одјељење може, до краја прве тријаде, превентивно организовати офталмолошке 

и стоматолошке прегледе. 

(2) Трошкове прегледа сноси Одјељење.“ 

 

 

Члан 23 

У члану 99 ставу 1 тачка c) мијења се и гласи: 

 

„c) тридесет (30)  часова за сарадника у настави.“ 

 

 

Члан 24 

У члану 100 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: 

 

„(4) Изузетно од става 1 и става 3 овог члана, наставник, стручни сарадник, сарадник у 

настави и асистент у настави може да користи годишњи одмор непосредно након истека 

породиљског одсуства, односно дуготрајног боловања.“ 

 

 

Члан 25 

У члану 101 ставу 3, ријечи: „најдуже до три мјесеца“ замјењују се ријечима: „до краја 

полугодишта.“ 

 

 



 

 

Члан 26 
У члану 102 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Наставник, стручни сарадник, сарадник у настави и асистент у настави дужни су да се 

усавршавају с циљем што успјешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног 

рада у складу с програмом стручног усавршавања.“ 

 

Иза става 2 додају се нови ставови 3, 4, 5, 6 и 7 који гласе: 

„(3) Директор школе и помоћник директора школе дужни су да се стручно усавршавају у 

сврху што успјешнијег остваривања и унапређивања васпитно-образовног рада.  

(4) У складу с потребама усавршавања директора и помоћника директора школе шеф 

Одјељења одређује области стручног усавршавања за период од четири године. 

(5) Носилац организације и реализације стручног усавршавања наставника, стручних 

сарадника, сарадника у настави, асистената у настави, директора и помоћника директора 

школе је Педагошка институција. 

(6) Стручно усавршавање остварује се кроз програме обуке, стручне скупове, савјетовања, 

љетне и зимске школе, стручна и студијска путовања, међународне и регионалне скупове и 

кроз програме цјеложивотног учења. 

(7) Стручно усавршавање васпитно-образовног особља школа увршћује у годишњи 

програм рада школе.“ 

 
 

Члан 27 

У члану 107 став 2 мијења се и гласи: 

„(2) Наставник, стручни сарадник, сарадник у настави и асистент у настави на основу оцјене 

стичу звање наставник-ментор и наставник-савјетник, стручни сарадник - ментор и стручни 

сарадник - савјетник, сарадник у настави - ментор, сарадник у настави - савјетник, асистент 

у настави - ментор и асистент у настави - савјетник.“ 
 

У ставу 4 овог члана иза ријечи: „и стручном оцјеном“ брисати ријечи: „у потпуности 

задовољава очекивања или“. 

 

Члан 28 
 

Иза члана 110 додаје се нови члан 110а који гласи: 

„Члан 110а 

(Екстерна евалуација ученичких постигнућа) 

 

(1) Екстерна евалуација ученичких постигнућа (у даљем тексту: екстерна евалуација) је 

процес педагошког, информативног и инструктивног карактера који обухвата 

испитивање, праћење и анализу редовне наставе те служи прегледу, процјени и 

разумијевању процеса и исхода учења. 

(2) За испитивање ученичких постигнућа екстерном евалуацијом ангажују се спољни 

сарадници за сваки наставни предмет у складу с наставним плановима и програмима 

Дистрикта који се састоје од заједничког језгра и дијела наставног плана и програма који 

се креира у школама те стандардима ученичких постигнућа Агенције за предшколско, 

основно и средње образовање. 

(3) Одјељење за образовање обезбјеђује буџетска, просторна и друга материјално-

техничка средства за спровођење екстерне евалуације. 

(4) Планирање активности и надзор над спровођењем екстерне евалуације спроводи 

Одјељење. 



 

 

(5) Екстерна евалуација ближе се уређује подзаконским актом који доноси Влада 

Дистрикта  на предлог шефа Одјељења.“ 

 

Члан 29 

 

У члану 117а иза става 2 додају се нови ставови 3 и  4 који гласе: 

„(3) По основу уговора из става 2 овог члана могу се ангажовати и асистенти у васпитно-

образовном раду.  

(4) Захтјев за ангажовање асистента у школи упућује школа на основу потреба изражених 

од стране стручног тима за сваког ученика који посједује рјешење о категоризацији или 

пропратну медицинску документацију или је у процесу опсервације стручног тима 

школе.“ 

 

Члан 30 

 

У члану 117b ставу 1 иза тачке b) додаје се нова тачка c) која гласи: 

„c) потреба ангажовања асистента у васпитно-образовном раду, у сврху побољшања 

услова и квалитета образовања ученика с посебним потребама;“. 

      

Досадашња тачка c) постаје тачка d). 

 

Члан 31 

Члан 118 мијења се и гласи: 

„Члан 118 

(Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање у образовним институцијама) 

 

(1) Пододјељење за људске ресурсе и запошљавање у образовним институцијама у оквиру 

Одјељења (у даљем тексту: Пододјељење за људске ресурсе) води персоналну евиденцију и 

учествује у поступку запошљавања директора, помоћника директора, наставника, стручног 

сарадника, сарадника у настави, спољног сарадника и асистената у настави у школама чији 

је оснивач Дистрикт. 

 

(2) Пододјељење за људске ресурсе надлежно је за: 

a) предлагање одлуке о расписивању и поништењу интерног огласа или јавног конкурса 

за избор лица из става 1 овог члана; 

b) примање и разматрање пријава; 

c) праћење рокова прописаних законом; 

d) вођење персоналне евиденције за лица из става 1 овог члана, што обухвата: 

1) израду и спровођење аката из области радноправних односа, нпр. уговори, 

рјешења, одлуке; 

2) ажурирање базе података и обезбјеђивање процеса јавног оглашавања; 

3) вођење евиденције упражњених радних мјеста на одређено и неодређено 

вријеме; 

4) учествовање у годишњој оцјени запослених; 

5) распоређивање лица из става 1 овог члана с циљем попуњавања фонда наставних 

часова.“ 

 

Члан 32 

Члан 119  мијења се и гласи: 

„Члан 119 

(Одбор за запошљавање) 



 

 

(1) Одбор за запошљавање (у даљем тексту: одбор) је орган који врши избор 

наставника, стручних сарадника, сарадника у настави, спољних сарадника и 

асистената у настави у школама чији је оснивач Дистрикт. 

 

(2) По сваком расписаном конкурсу или интерном огласу, шеф Одјељења именује 

одбор који се састоји од пет чланова, и то: 

a)  једног члана, директора или помоћника директора школе у којој се врши избор 

или друге школе чији је оснивач Дистрикт;  

b)  два члана из Одјељења, од којих је најмање један запослен у Пододјељењу за 

људске ресурсе и запошљавање, који имају најмање исту или вишу стручну 

спрему у односу на стручну спрему радног мјеста за које се врши избор. Члан 

одбора из Пододјељења за људске ресурсе и запошљавање је уједно и 

предсједник одбора; 

c)  два члана из реда запослених у школи у којој се врши избор, на предлог 

школског одбора,  који имају најмање исту или вишу стручну спрему истог или 

сродног смјера, односно струке у односу на стручну спрему радног мјеста за 

које се врши избор. 

 

(3) Састав одбора мора одражавати састав становништва.“ 

 

 

Члан 33 

 

Иза члана 119 додаје се нови члан 119а који гласи: 

 

„Члан 119а 

(Комисија за избор директора и помоћника директора) 

 

(1) Комисија за избор директора и помоћника директора (у даљем тексту: комисија) је 

орган који врши избор директора и помоћника директора у школама чији је оснивач 

Дистрикт. 

 

(2) За сваки расписани јавни конкурс градоначелник именује комисију која има  пет чланова, и 

то: 

a) шеф Одјељења; 

b) један члан из реда запослених у Пододјељењу за људске ресурсе, који 

има најмање исту или вишу стручну спрему у односу на стручну спрему 

радног мјеста за које се врши избор; 

c) један члан из реда запослених у Пододјељењу за предшколско и 

основно образовање или Пододјељењу за средње образовање, који има 

најмање исту или вишу стручну спрему у односу на стручну спрему радног мјеста 

за које се врши избор; 

d) два члана из реда запослених неке школе чији је оснивач Дистрикт, који 

имају најмање исту или вишу стручну спрему у односу на стручну спрему 

радног мјеста за које се врши избор. 

 
(3) Састав комисије мора одражавати састав становништва.“ 

 

 



 

 

Члан 34  

Члан 120 мијења се и гласи: 

„Члан 120 

(Надлежности одбора и комисије) 

 

Надлежности одбора и комисије су: 

a) селекција кандидата; 

b) заказивање и спровођење писменог тестирања, односно усменог интервјуа; 

c) оцјењивање професионалних способности кандидата путем писменог 

испита и усменог интервјуа, демонстрирања знања и вјештина кандидата, 

а у складу с Правилником о запошљавању; 

d) сачињавање ранг-листе интервјуисаних кандидата; 

e) доношење одлуке о избору најуспјешнијег кандидата.“ 

 
 

Члан 35 

 

У члану 121, ријеч: „одбор“ у различитим падежима замјењује се ријечима: „одбор, 

односно комисија“ у одговарајућим падежима. 

 

Став 7 овог члана мијења се и гласи: 

„(7) Обавјештење о резултатима избора кандидата истиче се петнаест (15) дана на 

интернет-страници Одјељења у Влади Дистрикта.“ 

 
У ставу 12 овог члана ријечи: „дуже од шездесет (60) радних дана“ замјењују се ријечима: 

„дуже од деведесет (90) радних дана“. 
 

Члан 36 

 

У члану 122, ријеч: „одбора“ замјењује се ријечима „одбора, односно комисије“. 

 

 

Члан 37 

У члану 123 ставу 1, ријечи: „одлука о именовању“ замјењују се ријечима: „рјешење о 

именовању“. 

      

     Став 2 брише се. 

 

Члан 38 

У члану 124, ријеч: „одбор“ замјењује се ријечима: „одбор, односно комисија“ у 

одговарајућим падежима. 

У ставовима 1, 2 и 3 овог члана ријечи: „одлука о именовању“ замјењују се ријечима: 

„рјешење о именовању“. 

 

Члан 39 
 

Члан 127 мијења се и гласи: 

„Члан 127 

(Директор) 
 

(1) Директор је одговоран за руковођење школом и за вођење педагошких активности 

школе. 



 

 

(2) За директора и помоћника директора школе може бити именовано лице које има 

високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства на пословима 

васпитно-образовног рада, уз могућност поновног именовања, с тим што исто 

лице не може бити именовано више од два пута узастопно. 

(3) Уколико директор није у могућности да обавља своје дужности, замјењује га лице 

које он овласти. 

(4) Директора, односно помоћника директора школе именује градоначелник на 

основу одлуке Комисије на период од четири године, а разрјешава га дужности 

прије истека мандата на предлог шефа Одјељења или на властити захтјев. 

(5) Градоначелник разрјешава директора, односно помоћника директора школе на предлог 

шефа Одјељења у случајевима када не поднесу извјештај о раду и резултатима рада у 

складу с роком из члана 128 Закона или уколико извјештај о раду и резултатима рада не 

усвоји Влада Дистрикта. 

(6) Након истека мандата или престанка дужности директор, односно помоћник 

директора школе, има право да се врати на радно мјесто наставника или стручног 

сарадника с којег је именован на мјесто директора, односно помоћника 

директора. 

(7) За радно мјесто наставника или стручног сарадника упражњено именовањем 

директора, односно помоћника директора, расписује се јавни конкурс на 

одређено вријеме до истека мандата директора, односно помоћника директора 

или његовог повратка на радно мјесто наставника или стручног сарадника.“ 
 

 

Члан 40 

 

У члану 128 ставу 1 тачка е) мијења се и гласи: 

„е) подноси Влади Дистрикта, шефу Одјељења и школском одбору извјештај о раду и 

резултатима рада најкасније до 31. августа текуће године за претходну школску годину;“. 

 

 

Члан 41 

У члану 130 став 1 мијења се и гласи: 

 

„(1) Наставничко вијеће чине сви наставници, стручни сарадници, сарадници у настави и 

асистенти у настави школе, директор и помоћник директора.“ 

 

У ставу 2 истог члана иза тачке b) додаје се нова тачка c) која гласи: 

„c) усваја и анализира постигнути успјех ученика у учењу и владању након првог и другог 

полугодишта;“. 

 

Досадашње тачке c), d), е), f), g), h), i), ј), k), l) и m) постају тачке d), е), f), g), h), i), ј) k), l), m) 

и n). 

У ставу 2 овог члана иза нове тачке n) додаје се нова тачка o) која гласи: 

„o) Наставничко вијеће школе може из оправданих разлога да ослободи ученика похађања 

наставе, уз молбу родитеља, односно старатеља, до пет радних дана.“  
        

 

 

 

 

Члан 42 



 

 

У члану 144 став 2 мијења се и гласи: 

 

„(2) Након доношења одлуке о оснивању основне или средње школе, као јавне установе, коју 

доноси Скупштина Дистрикта, школа се уписује у судски регистар до почетка школске 

године.“ 

 
 

Члан 43 

Члан 147 мијења се и гласи: 

„Члан 147 

(Број наставних часова у току радне седмице) 

 

Број наставних часова у току радне седмице у деветогодишњој основној школи утврђује се 

наставним планом и програмом и не може бити већи од седам наставних часова редовне 

наставе дневно.“ 

 

 

Члан 44 

Члан 148 мијења се и гласи: 

 

„Члан 148 

(Повратак на радно мјесто стручног сарадника) 

 

Стручни сарадник који је у вријеме ступања на снагу овог закона био именован за директора 

школе или помоћника директора школе има право да се врати на радно мјесто стручног 

сарадника с којег је именован за директора школе или помоћника директора школе.“ 

 

 

Члан 45 

 

Иза члана 148 додаје се члан 148а који гласи: 

 

„Члан 148а 

(Ограничавајућа одредба у односу на вријеме) 

 

Описним оцјенама оцјењиваће се ученици првог разреда од почетка 2023/2024. школске 

године.“ 

 

Члан 46 

 

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

дистрикта БиХ. 

 
 

Број: 01-02-6159/22                                                                            

Брчко,  21. децембра 2022. године                          
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