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УВОД 

 

Град Добој је локална заједница која може служити за примјер добре 

сарадње школских институција, привредних субјеката и локалне власти у 

спровођењу неопходне реформе о уписној политици у средњошколском 

образовању, која ће у наредном периоду унаприједити и побољшати 

компатибилности уписне политике са потребама тржишта рада. 

 

За израду предметног плана уписа Одјељење је спровело многобројне 

активности, те у складу с тим организовало низ састанака са представницима  

Актива директора средњих школа, Удружењима привредника и Савјетодавног 

тијела за образовање и запошљавање Града Добој, те прибавило потребне 

статистичке податке о радној снази и броју активних тражилаца посла од Завода за 

запошљавање РС – филијала Добој и Републичког статистичког завода. 

 

ПРАВНИ ОКВИР 

 

      Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“, број : 41/18) уређује се дјелатност средњег образовања и васпитања као 

јединственог система образовања. 

     Средње образовање је дјелатност од општег друштвеног интереса. 

     Дјелатност средњег образовања обухвата различите врсте и облике образовања 

којим се након завршене основне школе стичу знања и способности потребни за 

рад у струци и за даље образовање појединаца. 

     Дјелатност средњег образовања обављају школе као јавне установе. 

     Средње образовање доступно је свима под једнаким условима, у складу са 

поменутим законом и способностима појединаца. Средње образовање није 

обавезно. 

     Општи услови уписа у средњу школу регулисани су члановима 62-65 Закона о 

средњем образовању и васпитању. 

     У први разред средње школе се уписује лице које је завршило основну школу и 

не може бити старије од 17 година. Упис ученика врши се на основу јавног 

конкурса. Статус редовног ученика може се стећи само у једној школи, изузетак 

може бити одличан ученик који има статус редовног ученика у једној школи и 

може у исто вријеме да се упише и у умјетничку школу . 

 

     Питања броја струка, односно смјерова, занимања, одјељења и броја ученика у 

одјељењима регулисана су Правилником о плану уписа ученика у први разред 

средњих школа („Службени гласник Републике Српске“, број : 37/20 ). 

Влада на приједлог Министарства, доноси Уредбу о класификацији занимања.  

      Иницијативу за ажурирање класификације занимања може покренути 

Министарство, или друго надлежно министарство, Привредна комора, средња 

стручна школа, послодавац, јединица локалне самоуправе, као и други субјекти 

релевантни за средње образовање. 

        

 

 

 

 



 

 

     Школска година траје од 1. септембра до 31. августа наредне календарске 

године.  

     Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два 

полугодишта. Настава у првом полугодишту почиње првог радног дана у 

септембру. Министарство доноси правилник о школском календару за сваку 

школску годину, најкасније 60 дана прије почетка школске године. Школа може 

одступити од донесеног школског календара само из оправданих разлога и уз 

сагласност Министарства.     

     Рад у школи у току школске године реализује се на основу годишњег програма 

рада школе. Школа доставља годишњи програм рада школе Министарству, РПЗ, 

Скупштини јединице локалне самоуправе и оснивачу, уколико је приватна школа, 

најкасније до 30. септембра. 

 

     Према наведеним нормативима, средње образовање и васпитање садржајно је 

подијељено на 17 подручја рада, од којих је дефинисано чак 444 образовна профила 

у 1500 конкретних занимања, било да се ради о најједноставнијим , који спадају у 

други степен стручне спреме, па до оних са четворогодишњим трајањем . 

     Законским одредбама, самосталној гимназији одобрава се упис у први разред 

ако у све смјерове првог разреда упише најмање 96 ученика , одн . четири одјељења 

при чему су у једном одјељењу гимназије сви ученици истог смјера. 

Одјељење првог разреда гимназије, стручне, техничке, вјерске, умјетничке и школе 

за образовање одраслих може се оформити ако има најмање 24 ученика.                                           

Изузетно једно одјељење првог разреда може у оправданим случајевима уз 

сагласност Министарства имати мање од 24 ученика , али не мање од 16. 

     У одјељењима првог разреда са мањим бројем ученика од 24 сви ученици су 

једног занимања , односно једног смјера . 

     Струка за стручно образовање може се формирати ако школа упише у први 

разред најмање 48 ученика, односно 2 одјељења. 

     Министарство може дозволити да школа упише у једну струку само једно 

одјељење са најмање 24 ученика , ако иста струка не постоји у сусједној општини 

на удаљености мањој од 20 км . 

     Исто тако се може одобрити формирање једне струке са једним одјељењем и у 

школама брдско-планинског подручја . 

    

      У одјељењу гимназије сви ученици су истог смјера, а у одјељењу стручног 

образовања сви ученици су истог занимања. 

     Школа може формирати одјељење од два занимања исте струке ако у ту струку 

уписује најмање два одјељења , уз сагласност надлежног министарства . 

     У истој струци само једно одјељење, истог разреда, може бити састављено од 

два занимања. Ако се у једно одјељење првог разреда уписују два занимања, у 

сваком занимању мора бити најмање 12 ученика . 

     Цјелокупну контролу формирања одјељења у школи врши Министарство . 

     За упис ученика у гимназију или струку, поред наведених критерија, школа мора 

имати верификоване наставнике и стручне сараднике према наставном плану и 

програму и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњој 

школи. 

     Ови подаци указују на сву сложеност и ширину система средњег образовања и 

одговорност у планирању кадрова који се школују унутар једне школе на подручју 

општине. 



 

 

 

     Поштујући све наведене оквире и нормативе – средње школе имају законску 

обавезу да до 31. децембра предложе оснивачу број струка, занимања, одјељења и 

ученика који ће се уписати у наредној школској години. 

     При изради приједлога плана уписа школски одбор треба узети у обзир 

мишљење удружења послодаваца , тржишта рада и локалних власти. 

     У контексту наведених обавеза средње школе сваке године, прије предлагања 

плана уписа, обављају консултације са субјектима привређивања за одређене 

струке и занимања, сагледавају токове кретања тржишта радне снаге и траже 

мишљење Завода за запошљавање у вези са кадровима који траже посао у 

одређеним подручјима рада, односно занимања. 

 

     И ове године средње школе у Добоју су прије доношења плана уписа прибавиле 

сва релевантна мишљења. 

 

     У Добоју постоји шест самосталних средњих школа и све су уписане у 

одговарајући Регистар који води Министарство просвјете. Све школе имају 

рјешења којима су овлаштене да образују ученике средњих школа у одговарајућим 

подручјима рада . 

     Могућност образовања на средњошколском нивоу сврстава  град Добој међу 

водеће у Републици, нарочито по заступљености подручја рада образовних 

профила и конкретних занимања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У ПРВЕ РАЗРЕДЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА У 

2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

 

У табеларном прегледу који слиједи представљен је план уписа ученика у прве 

разреде средњих школа на подручју града Добој у школској 2020/2021. години . 

 

 

ЈУ Саобраћајна и електро школа  

 

Бр. Занимање Степен Бр.одјељења Бр.ученика 

1 Техничар друмског саобраћаја IV 1 24 

2 Техничар логистике и шпедиције IV 1 24 

3 Возач моторних возила III 0,5 12 

4 
Руковалац грађевинских и 

претоварних машина и кранова 
III 0,5 12 

5 
Техничар информационих 

технологија 
IV 1 24 

6 
Техничар рачунарства и 

програмирања 
IV 1 24 

7 Електричар-електроинсталатер III 0,5 12 

8 Ауто-електричар III 0,5 12 

Укупно  6 144 

 

 

ЈУ Економска  школа 

 

Бр. Занимање Степен Бр.одјељења Бр.ученика 

1 Економски техничар IV 1 24 

2 Пословно-правни техничар IV 1 24 

3 
Пословно-информатички 

техничар 
IV 1 24 

4 Фризер III 1 24 

Укупно 4 96 

           

                           

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 



 

 

ЈУ Угоститељска и трговинска школа  

 

Бр. Занимање Степен Бр.одјељења Бр.ученика 

1 Трговачки техничар IV 1 24 

2 Туристички техничар IV 1 24 

3 Кулинарски техничар IV 0,5 12 

4 Угоститељски техничар IV 0,5 12 

5 Конобар III 0,5 12 

6 Кувар III 0,5 12 

Укупно 4 96 

                                                                                                                                                          

ЈУ Техничка школа 

 

Бр. Занимање Степен Бр.одјељења Бр.ученика 

1 
Машински техничар за 

компјутерско конструисање 
IV 1 24 

2 Бравар-заваривач III 1 24 

3 Ауто-механичар III 1 24 

4 Обрађивач метала резањем III 0,5 12 

5 Инсталатер III 0,5 12 

6 Грађевински  техничар IV 1 24 

Укупно 5 120 

                                              

                                                                                               

ЈУ Гимназија „Јован Дучић“-Добој 

 

Бр. Занимање Степен Бр.одјељења Бр.ученика 

1 Општи смјер IV 4 96 

 Укупно  4 96 

                                                

 

                                                                                           

ЈУ Медицинска школа-Добој 

 

Бр. Занимање Степен Бр.одjељења Бр.ученика 

1 Медицински техничар IV 3 72 

2 Зубно-стоматолошки техничар IV 1 24 

3 Фармацеутски техничар IV 1 24 

Укупно 5 120 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Број ученика-према анкети 

 

Планирано Одјељења за упис Ученика 

28 672 

 

     Подаци указују да је број ученика деветих разреда на подручју града Добоја 534. 

Разлика од 138 ученика у односу на планирани број ученика  за упис  односи се на 

ученике других општина.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Број ученика IX  разреда  534 



 

 

        Полазећи од законске регулативе у области средњег образовања те 

релевантних података (број ученика који завршавају девети разред, број 

незапослених средњошколаца на подручју које покрива Завод за запошљавање 

Добој ) и обављених консултација у Привредној комори, релевантним предузећима, 

надлежном Министарству и активу директора средњих школа, предлажемо 

Скупштини Града да донесе сљедећи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Прихвата се Приједлог плана уписа ученика у прве разреде средњих школа на 

подручју града Добој у школској  2020/2021. години. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

                                                                         ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

   

 

 


