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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

- Претходни подаци - 

 
PRIMARY EDUCATION IN THE SCHOOL YEAR 2020/2021 

- Preliminary data - 
 

У школској 2020/2021. години у БиХ у 1 764 основних 

школа уписано је 268 132 ученика, што је у односу на 

претходну школску годину мање за 5 902 ученика, или 

2,2 %. Учешће броја ученица у односу на укупан број 

ученика износи 48,7 %.   

 

У школској 2020/2021. години у прве разреде је 

уписано  28 549 ученика, што је у односу на школску 

2019/2020. годину мање за 2,3 %.  

 

Од укупног броја ученика, у нижим разредима (ISCED 1) 

је било 55,1  % ученика, док је у вишим разредима 

(ISCED 2) било 44,7 % ученика.  

 

У школској 2020/2021. години у наставни процес био је 

укључен 24 548 наставник, а  од тога 18 018  жена или  

њих 73,4 %. 

In the school year 2020/2021, on the territory of BiH, there 

were 268 132 pupils enrolled in 1 764 schools, which was          

5 902 pupils less or 2.2 % lower in comparison with the 

previous year. The share of girls in the total number of pupils 

was 48.7 %.   

 

In the school year 2020/2021, the number of pupils enrolled 
in the first grade was 28 549, which represented a decrease 

by 2.3 % compared to 2019/2020. 

 

From the total number of pupils, 55.1 % were in lower grades 
(ISCED 1) and 44.7 % were in higher grades (ISCED 2). 

 

 
In the school year 2020/2021, there were 24 548 teachers 

included in the education process out of which 18 018 or    

73.4 % women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ученици основних школа  у школској 2020/2021. године 
    Basic school pupils  at the school year 2020/2021 

    

Укупно одјељења 

  Total of classes 

Ученици 

   Pupils 
    

  
Свега          

All 

Некомби-

нована 

 Non-

combined  

Комби-

нована 

Combined 

Свега          

All 

Женски 

Girls 

I-V резред 

I-V grade 

VI-IX разред 

VI-IX grade 

Уписани у први 

разред 

  Enrolled in first grade  

Понављачи                                                      

Repeaters 
   

    

Свега            

all 

Ученице 

female 

Свега            

all 

Ученице 

female 

Свега            

all 

Ученице 

female 

Свега            

all 

Ученице 

female 
    

Укупно 
14 873 13 000 1 873 268 132 130 556 147 763 72 039 120 369 58 517 28 549 13 999 74 36 Total 

Редовне основне 

школе  
14 667 12 876 1 791 267 342 130 290 147 335 71 894 120 007 58 396 28 474 13 975 73 36 

Regular basic 

schools 

Основне школе за 

дјецу са посебним 

потребама 

206 124 82 790 266 428 145 362 121 75 24 1 - 
Basic schools 

for children 

with special 

needs 

 
 

 

Графикон 1.  Ученици основних школа по разредима у школској 2020/2021. године 
          Graph 1. Basic school pupils by grade at the school year 2019/2020 
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2. Ученици основних школа по разредима у школској 2020/2021. године 
     Basic school pupils by grade at the school year 2020/2021 

      

 Ученици по разредима 

Pupils by grade 
  

  

      

Укупно 

Total 

Укупно I-V              

total I-V 
I II III IV V 

Укупно I-IX         

total  VI-IX 
VI VII VIII IX 

    

 

Основне школе - 

укупно 

Свега  

All 
268 132 147 763 28 549 28 953 29 938 29 710 30 613 120 369 30 837 30 910 29 394 29 228 

Basic schools - 

total Ученице 

Girls 
130 556 72 039 13 999 14 090 14 549 14 407 14 994 58 517 14 946 15 040 14 242 14 289 

Редовне основне  

школе 

Свега  

All 
267 342 147 335 28 474 28 874 29 854 29 610 30 523 120 007 30 765 30 818 29 301 29 123 

Regular basic 

schools 

 Ученице 

Girls 
130 290 71 894 13 975 14 066 14 518 14 371 14 964 58 396 14 924 15 019 14 204 14 249 

Понављачи 

Свега 

All 
73 46 17 8 3 10 8 27 7 6 8 6 

Repeaters 
Ученице 

Girls 
36 25 12 4 3 4 2 11 3 4 2 2 

Основне школе за 

дјецу са посебним 

потребама1 

 

Свега  

All 
790 428 75 79 84 100 90 362 72 92 93 105 Basic schools for 

children with special 

needs Ученице 

Girls 
266 145 24 24 31 36 30 121 22 21 38 40 

                                                             
1 У основним школама за дјецу са посебним потребама у IX разреду је био један понављач мушког пола. 
   In primary schools for children with special needs in the IX grade there was one male repeater. 



3. Ученици који су завршили основну школу на крају школске 2019/2020. године, према полу 
     Pupils who completed school at the end of the school year 2019/2020, by sex 

      
Завршили школу 

Completed school 

     

  

  
  

 

      
Свега  

All 

Ученице 

Girls 
    

 

Укупно 30 473 14 904 Total  

Редовне основне школе 30 379 14 874 Regular basic school  

Основне школе за дјецу са посебним 
потребама 

94 30 
Schools for children with special 
needs 

 

 

                                                     

4. Наставно особље основних школа у школској 2020/2021. године 
    Basic school teachers at the school year 2020/2021 

 

    

Наставници                   

Teachers 

Са пуним радним временом                              

Working full-time 

Са непуним радним временом                                              

Working  part-time 
ФТЕ-

Еквивалент 

пуне 

запослености2 

FTE-Full-time 

equivalent 

employment 

    

 

  
Укупно 

Total 

Жене                

Females 

на одређено 

вријеме                           

on the permanent 

basis 

на неодређено 

вријеме                  

on the temporary 

basis 

на одређено 

вријеме                           

on the permanent 

basis 

на неодређено 

вријеме                  

on the temporary 

basis   

 

    

Свега                  

all 

Жене 

females 

Свега                  

all 

Жене 

females 

Свега                  

all 

Жене 

females 

Свега                  

all 

Жене 

females     

Основне 

школе-

укупно 

24 548 18 018 15 260 12 010 2 228 1 808 3 904 2 130 3 156 2 070 8 738,3 

Basic 

schools-

total 

Редовне 

основне 

школе 

24 308 17 842 15 090 11 881 2 195 1 783 3 880 2 115 3 143 2 063 8 664,1 

Regular 

basic 

schools 

Основне 

школе за 

дјецу са 

посебним 

потребама 

240 176 170 129 33 25 24 15 13 7 74,2 

Schools 

for 

children 

with 

special 

needs 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Број наставника приказан у еквиваленту пуне запосалености одговарао би стварном броју физичких лица. 
  Number of teachers shown with the Full-time equivalent would correspond to the real number of physical persons. 



   
МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 
 
ИЗВОР ПОДАТАКА 

 
Агенција за статистику БиХ агрегира и објављује 

податке добијене на основу статистичких 
истраживања о образовању која спроводе 

ентитетски заводи за статистику и Експозитура 
Агенције за статистику БиХ у Брчко дистрикту БиХ.  

 
ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

Школом се у статистици образовања сматра група 
ученика организованих у једну школску јединицу, са 

једним или више наставника који изводе наставу 
одређене врсте, по одређеном наставном плану и 

програму, без обзира да ли је школа 
централна/матична, самостална, подручно 

одјељење или одјељење при другој врсти школе. 
Школом се сматрају и територијално издвојене 
јединице / подручна одјељења у саставу основне 

школе, као и одјељења за дјецу са посебним 
потребама при редовним основним школама. 

 
Одјељење је група ученика коју, истовремено и у 

истој просторији, обучава у току школске године 
један наставник или више наставника сукцесивно. 

 
С обзиром на разреде из којих су састављена, 
одјељења могу бити некомбинована и комбинована. 

Некомбиновано одјељење је одјељење у коме се 
налазе ученици само једног разреда. Комбиновано 

одјељење је одјељење у коме се налазе ученици два 
или више разреда. 

 
Разред је степен школовања у којем ученици у 

одређеном интервалу времена, али најдуже у једној 
школској години, стичу одређен обим знања према 
наставном плану и програму одређене врсте школе. 

 
Поновац је ученик који други пут или више пута 

уписује исти разред. 
Ученик упућен да понавља разред је онај ученик који 

је на крају школске године негативно оцијењен из 
три или више предмета (сагласно прописима за ту 
врсту школе) или онај који на крају школске године 

не положи поправни, односно разредни испит. 
 

Знакови 
- нема појаве 

 
Напомена: 

 
Подаци дати у овом саопштењу су прелиминарни 
подаци. 

NOTES ON METHODOLOGY 
 
SOURCE OF DATA 

 
Agency for Statistics of BiH aggregates and publishes data 

collected on the basis of statistical education surveys 
implemeted by entity statistical offices and District Brcko 

BiH. 
 

 
DEFINITIONS 
 

School, in education statistics, is a group of pupils 
organized into one school unit with one or more teachers 

who perform certain kind of teaching by certain 
educational plan and programme, irrespective of a school 

being central or independent school, a regional unit or a 
unit within another type of school. Schools are also 

considered territorially separated units/regional units 
within basic schools as well as classes for children with 
special needs, within regular basic schools. 

 
 

 
Class is a group of pupils, who are simultaneously and in the 

same classroom, taught by one or more teachers successively, 
during one school year. 

 
Considering the grades of which classes are consisted of, they 
can be non-combined and combined. Non-combined class is 

a class that consists of pupils of only one grade. Combined 
class is a class that consists of pupils of two or more grades. 

 
 

 
Grade is a level of education in which pupils, in a certain time 

interval but no longer than one school year, attain a certain 
extent of knowledge in accordance with an educational plan 
and programme of a certain kind of school. 

 
Repeater (a pupil who repeats the grade) is a pupil who 

enrolls to a same grade two or more times. 
Pupil instructed to repeat a grade is a pupil that has got 

negative marks in three or more subjects at the end of a 
school year (according to regulations for that kind of school) 
or a pupil that does not pass a resit at the end of the school 

year. 
 

Symbols 
- no occurrence 

 
Note : 

 
Data in this Release are preliminary data. 
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