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НАСТАВНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 
PRIMARY SCHOOL TEACHERS AT THE BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR 2022/2023 

 
 

На почетку школске 2022/2023. године у основним школама било је 
запослено 7 724 наставника. У односу на почетак школске 2021/2022. године 
број наставника мањи је за 5,5%. Број наставника приказан у еквиваленту пуне 
запослености у основним школама износио је 6 304,2 наставника. 

 
Са пуним радним временом радило је 5 126 наставника или 66,4%, а са 

непуним радним временом 2 598 наставника или 33,6%. Учешће жена у укупном 
броју наставника било је 72,6%. Наставу у нижим разредима изводило је 3 488 
наставника, а учешће жена било је 83,4%. У вишим разредима било је 4 236 
наставника, а учешће жена је 63,8%. 

At the beginning of the school year 2022/2023, there were 7,724 teachers 
at primary schools. Compared to the beginning of the school year 2021/2022, the 
number of teachers decreased by 5.5%. Shown in full-time equivalent, the number of 
teachers was 6,304.2.  

 
Of the total number of teachers, 5,126 or 66.4% were working full-time, 

while 2,598 or 33.6% were working part-time. The share of women in the total number 
of teachers was 72.6%. In lower grades, there were 3,488 teachers and the share of 
women was 83.4%, while in higher grades there were 4,236  teachers, with the share 
of women amounting to 63.8%.  

 
 
 
1. НАСТАВНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 
    PRIMARY SCHOOL TEACHERS AT THE BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR 2022/2023 

 

Укупно 
Total 

Са пуним радним 
временом  

Working full-time 

Са непуним радним временом 
Working part-time 

 

укупно 
total 

у еквиваленту пуне 
запослености 

in full-time equivalent 
укупно 

total 
у еквиваленту пуне 

запослености 
in full-time equivalent 

свега 
all 

жене 
female 

свега 
all 

жене 
female 

свега 
all 

жене 
female 

свега 
all 

жене 
female 

свега 
all 

жене 
female 

            Основне школе – укупно 7 724 5 610 6 304,2 4 895,2 5 126 4 237 2 598 1 373 1 178,3 658,2 Primary schools – total 
Редовне основне школе 7 658 5 559 6 238,2 4 844,2 5 060 4 186 2 598 1 373 1 178,3 658,2 Regular primary schools 
Основне школе за дјецу 
са сметњама у развоју 

66 51 66,0 51,0 66 51 - - - - Primary schools for children 
with disabilities 

 
 
2. НАСТАВНИЦИ ОСНОВНИХ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 
     PRIMARY MUSIC AND BALLET SCHOOL TEACHERS AT THE BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR 2022/2023 

 

Укупно 
Total 

Са пуним радним 
временом  

Working full-time 

Са непуним радним временом 
Working part-time 

 

укупно 
total 

у еквиваленту пуне 
запослености 

in full-time 
equivalent 

укупно 
total 

у еквиваленту пуне 
запослености 

in full-time 
equivalent 

свега 
all 

жене 
female 

свега 
all 

жене 
female 

свега 
all 

жене 
female 

свега 
all 

жене 
female 

свега 
all 

жене 
female 

            Основне музичке и балетске школе 334 228 293,1 204,6 285 199 49 29 8,1 5,6 Primary music and ballet schools 
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Графикон 1. Наставници основних школа према врсти радног времена на почетку школске 2022/2023. године 
Graph 1. Primary school teachers by working hours at the beginning of the school year 2022/2023 

 
 
 
3. НАСТАВНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА ПРЕМА ПОЛУ И ВРСТИ РАДНОГ ВРЕМЕНА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 
   PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY SEX AND WORKING HOURS AT THE BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR 2022/2023 

  

Пол Укупно 
Total 

Пуно радно вријеме 
Full time work 

Непуно радно вријеме 
Part time work 

Sex 

  

на неодређено 
вријеме 

on a permanent 
basis 

на одређено 
вријеме 

on a temporary 
basis 

на неодређено 
вријеме 

on a permanent 
basis 

на одређено 
вријеме 

on a temporary 
basis 

         УКУПНО свега 7 724 4 784 342 1 745 853 all TOTAL  
мушки 2 114 838 51 849 376 male 

 
 

женски 5 610 3 946 291 896 477 female 
 

 
         

 
Нижи разреди ISCED-1 свега 3 488 2 864 227 275 122 all Lower grades ISCED-1  

мушки 579 298 16 188 77 male 
 

 
женски 2 909 2 566 211 87 45 female 

 
 

         
 

Виши разреди ISCED-2 свега 4 236 1 920 115 1 470 731 all Higher grades ISCED-2  
мушки 1 535 540 35 661 299 male 

 
 

женски 2 701 1 380 80 809 432 female 
 

 
         

 
Наставници који су одсутни свега 225 - - - - all Teachers absent for longer than a  
дуже од једног мјесеца мушки 6 - - - - male month  

женски 219 - - - - female 
 

 
         

 
Директор, замјеник директора свега 259 183 67 8 1 all Director, deputy director and 
и помоћник директора мушки 125 87 33 4 1 male assistant director 

 женски 134 96 34 4 - female 
 

         
Асистенти1) свега 90 4 42 - 44 all Teaching assistants1) 
 мушки 8 1 3 - 4 male  
 женски 82 3 39 - 40 female  
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4. НАСТАВНИЦИ ОСНОВНИХ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА ПРЕМА ПОЛУ И ВРСТИ РАДНОГ ВРЕМЕНА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 
    PRIMARY MUSIC AND BALLET SCHOOL TEACHERS BY SEX AND WORKING HOURS AT THE BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR 2022/2023 

  

Пол Укупно 
Total 

Пуно радно вријеме 
Full time work 

Непуно радно вријеме 
Part time work 

Sex 

  

на неодређено 
вријеме 

on a permanent 
basis 

на одређено 
вријеме 

on a temporary 
basis 

на неодређено 
вријеме 

on a permanent 
basis 

на одређено 
вријеме 

on a temporary 
basis 

         УКУПНО свега 334 232 53 17 32 all TOTAL  
мушки 106 65 21 5 15 male 

 
 

женски 228 167 32 12 17 female 
 

 
         

 
Нижи разреди ISCED-1 свега 334 232 53 17 32 all Lower grades ISCED-1  

мушки 106 65 21 5 15 male 
 

 
женски 228 167 32 12 17 female 

 
 

         
 

Виши разреди ISCED-21) свега - - - - - all Higher grades ISCED-21)  
мушки - - - - - male 

 
 

женски - - - - - female 
 

 
         

 
Наставници који су одсутни свега 14 - - - - all Teachers absent for longer than a 
дуже од једног мјесеца мушки 7 - - - - male month  

женски 7 - - - - female 
 

 
         

 
Директор,замјеник директора свега 14 11 3 - - all Director, deputy director and 
и помоћник директора мушки 7 6 1 - - male assistant director  

женски 7 5 2 - - female 
 

         
Асистенти1) свега - - - - - all Teaching assistants1) 
 мушки - - - - - male  
 женски - - - - - female  
 
  1) Асистенти не улазе у укупан број запослених. 
   Teaching assistants are not included in the total number of employees. 
 
2) Сви наставници предају нижим и вишим разредима. 
   All the teachers teach in lower and higher grades. 
 
 
 

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ METHODOLOGICAL EXPLANATIONS 
  

Подаци о основном образовању прикупљају се Годишњим статистичким 
извјештајем о основном образовању, на почетку школске године. Од школске 
2022/2023. године подаци се прикупљају из административних извора, од 
Министарства просвјете и културе, којем основне школе достављају податке и  
путем web апликације. 

Data on primary education are collected through the Annual statistical report 
on primary education, at the beginning of the school year. Beginning with the school year 
2022/2023, data are collected from administrative sources, from the Ministry of 
Education and Culture. The Ministry obtains data from primary schools through a web 
application.  

   
Електронски упитник је усклађен са методологијом EUROSTAT-а, 

UNESCO-а и OECD-а. 
 
Поред подаатака о наставницима дати су подаци о наставницима који су 

на боловању дужем од једног мјесеца као и подаци о директорима, замјеницима 
директора и помоћницима директора по полу и врсти радног времена. 

The electronic questionnaire is in line with the methodologies of EUROSTAT, 
UNESCO and OECD.  

 
In addition to data on teachers, data on teachers absent for longer than a 

month on sick leave and data on directors, deputy directors and assistant directors are 
also provided, by sex and by working hours. 

  
Подаци о наставницима односе се на почетак школске 2022/2023. године 

са стањем 25.09.2022. године и приказани су на нивоу централне школе. 
 
Број наставника приказан евивалентом пуне запослености одговарао би 

стварном броју физичких лица. Еквивалент пуне запослености (ФТЕ) рачуна се 
само за наставнике са непуним радним временом. 

Data on teachers refer to the beginning of the school year 2022/2023, as on 
25 September 2022, and these are shown at the central school level. 

 
The number of teachers shown in full-time equivalent would correspond to the 

actual number of physical persons. The full-time equivalent (FTE) is calculated only for 
teachers working part-time.  

 
ЗНАКОВИ SYMBOLS 

  
- нема појаве -     no occurrence 
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