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На осно ву чла на 30. став 5. За ко на о обра зо ва њу од ра -
слих (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/09) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар
про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ФОР МИ И СА ДР ЖА ЈУ ЈАВ НИХ ИС ПРА ВА У 
ОБРА ЗО ВА ЊУ ОД РА СЛИХ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се фор ма и са др жај јав -
них ис пра ва ко је се из да ју по ла зни ци ма обра зо ва ња од ра -
слих.

Члан 2.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о обра зо ва њу од ра слих
(у да љем тек сту: За кон), обра зо ва њем од ра слих, као сво јом
ре дов ном дје лат но шћу или дје лат но шћу ко ја пра ти ре дов -
ну, мо гу се ба ви ти основ не и сред ње шко ле ко је су ре ги -
стро ва не за обра зо ва ње од ра слих и спе ци ја ли зо ва не ор га -
ни за ци је за обра зо ва ње од ра слих, као што су рад нич ки
уни вер зи те ти, цен три за обу ку, шко ле стра них је зи ка, ауто-
шко ле, као и дру га прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве
пред ви ђе не по је ди нач ним про гра мом за обра зо ва ње од ра -
слих (у да љем тек сту: ор га ни за то ри обра зо ва ња).

Члан 3.

Јав не ис пра ве по ла зни ци ма обра зо ва ња од ра слих из да -
ју ор га ни за то ри обра зо ва ња на кон за вр шет ка:

а) основ не шко ле,

б) сред ње струч не шко ле,

в) преквалификацијe,

г) до ква ли фи ка ци је и
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д) успје шно за вр ше ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва -
ња.

Члан 4.

На осно ву чла на 31. став 6. За ко на, За вод за обра зо ва -
ње од ра слих (у да љем тек сту: За вод) из да је јав не ис пра ве
по ла зни ци ма обра зо ва ња од ра слих при ли ком про вје ре:

а) зна ња, вје шти на и спо соб но сти код оглед них про гра -
ма,

б) оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња за по сле них код по -
сло дав ца и

в) зна ња, вје шти на и спо соб но сти на за хтјев од ра слих.

Члан 5.

(1) Јав не ис пра ве ко је из да ју ор га ни за то ри обра зо ва ња
и За вод, у слу ча је ви ма из чл. 3. и 4. овог пра вил ни ка, су:

а) раз ред но свје до чан ство,

б) свје до чан ство о за вр ше ној основ ној шко ли,

в) свједочанствo о по ло же ном за вр шном ис пи ту,

г) свје до чан ство о по ло же ном ма тур ском ис пи ту,

д) увје ре ње о оспо со бље но сти и

ђ) увје ре ње о уса вр ша ва њу.

(2) Ор га ни за то ри обра зо ва ња из чла на 3. овог пра вил -
ни ка мо гу из да ва ти јав не ис пра ве из ста ва 1. овог чла на,
ако им је, у скла ду са чла ном 11. став 7. За ко на, из да то рје -
ше ње о одо бре њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра -
слих.

Члан 6.

На кон сва ког за вр ше ног раз ре да из про гра ма основ ног
обра зо ва ња од ра слих, по ла зни ци ма ко ји су по ла га њем
испи та успје шно за вр ши ли раз ред ор га ни за тор обра зо ва ња
из да је раз ред но свје до чан ство.

Члан 7.

(1) Свје до чан ство о за вр ше ном раз ре ду основ не шко ле,
тј. раз ред но свје до чан ство у основ ном обра зо ва њу од ра -
слих, има сви је тло жу ту под ло гу и ве ли чи не је 210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) Свје до чан ство о за вр ше ном раз ре ду основ не шко ле
са др жи:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) име и пре зи ме по ла зни ка, име ро ди те ља и пол по ла -
зни ка, да тум, мје сто и оп шти на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан -
ство,

e) да тум упи са по ла зни ка и на зив про гра ма обра зо ва ња
за ко ји се из да је свје до чан ство,

ж) тра ја ње обра зо ва ња,

з) по дат ке о го ди ни, од но сно ни воу обра зо ва ња,

и) пу ни на зив на став них пред ме та и про стор за упис
оцје на,

ј) про стор за упис оцје не оп штег успје ха и раз ре да ко -
ји је по ла зник за вр шио,

к) мје сто и да тум из да ва ња раз ред ног свје до чан ства,

л) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат и

љ) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о за вр ше ном раз ре ду основ не
шко ле је утвр ђен на Обра сцу број 1. ко ји се на ла зи у При -
ло гу број 1. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 8.

На кон за вр ше ног про гра ма основ ног обра зо ва ња од ра -
слих, ор га ни за тор обра зо ва ња по ла зни ку ко ји успје шно за -
вр ши про грам основ ног обра зо ва ња од ра слих из да је свје -
до чан ство о за вр ше ној основ ној шко ли.

Члан 9.

(1) Свје до чан ство о за вр ше ној основ ној шко ли, из чла -
на 8. овог пра вил ни ка, има сви је тло пла ву бо ју и ве ли чи не
је 420x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) У свје до чан ство о за вр ше ној основ ној шко ли уно се
се сље де ћи по да ци:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) оп шти по да ци о по ла зни ку,

е) успјех из по је ди них пред ме та по раз ре ди ма,

ж) оп шти успјех,

з) да тум за вр шет ка програмa основ ног обра зо ва ња од -
ра слих,

и) мје сто и да тум из да ва ња,

ј) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат,

к) на по ме на и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о за вр ше ној основ ној шко ли
је утвр ђен на Обра сцу број 2. ко ји се на ла зи у При ло гу број
2. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 10.

На кон сва ког за вр ше ног раз ре да из про гра ма сред њег

струч ног обра зо ва ња од ра слих, про гра ма пре ква ли фи ка -

ци је и про гра ма до ква ли фи ка ци је, по ла зни ци ма ко ји су по -

ла га њем ис пи та успје шно за вр ши ли раз ред ор га ни за тор

обра зо ва ња из да је раз ред но свје до чан ство.

Члан 11.

(1) Свје до чан ство о за вр ше ном раз ре ду сред ње струч -
не шко ле, тј. раз ред но свје до чан ство у про гра му сред њег
струч ног обра зо ва њу од ра слих, има сви је тло жу ту под ло гу
и ве ли чи не је 210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) Свје до чан ство о за вр ше ном раз ре ду сред ње струч -
не шко ле са др жи:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,
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ђ) име, пре зи ме по ла зни ка, име ро ди те ља и пол по ла -
зни ка, да тум, мје сто и оп шти на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан -
ство,

е) да тум упи са по ла зни ка и на зив про гра ма обра зо ва -
ња,

ж) стру ка, за ни ма ње за ко је се из да је свје до чан ство,

з) тра ја ње обра зо ва ња,

и) по дат ке о го ди ни, од но сно ни воу обра зо ва ња,

ј) про стор за упис на став них пред ме та и про стор за
упис оцје на,

к) про стор за упис из бор них и фа кул та тив них на став -
них пред ме та,

л) оп шти успјех и раз ред ко ји је по ла зник за вр шио,

љ) мје сто и да тум из да ва ња раз ред ног свје до чан ства,

м) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат и

н) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о за вр ше ном раз ре ду сред ње
струч не шко ле је утвр ђен на Обра сцу број 3. ко ји се на ла -
зи у При ло гу број 3. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 12.

На кон за вр ше ног тре ћег раз ре да у про гра му сред њег
струч ног обра зо ва ња од ра слих или про гра му пре ква ли фи -
ка ци је, по ла зни ци ма ко ји су успје шно по ло жи ли за вр шни
ис пит из да је се свје до чан ство о по ло же ном за вр шном
испи ту.

Члан 13.

(1) Свје до чан ство о по ло же ном за вр шном ис пи ту у
сред њој струч ној шко ли има сви је тло пла ву бо ју и ве ли чи -
не је 210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) Свје до чан ство о по ло же ном за вр шном ис пи ту у
про гра ми ма сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих са др -
жи по дат ке о по чет ку и тра ја њу обра зо ва ња, те о ди је ло ви -
ма за вр шног ис пи та и по стиг ну том успје ху по ла зни ка, и
то:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) име, име ро ди те ља, пре зи ме, да тум, мје сто и оп шти -
на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан ство,

е) на зив про гра ма обра зо ва ња од ра слих (стру ка, за ни -
ма ње),

ж) вре мен ски пе ри од по ла га ња за вр шног ис пи та,

з) на зи ве ди је ло ва за вр шног ис пи та и про стор за упис
по стиг ну тог успје ха,

и) оп шти успјех,

ј) са став ис пит не ко ми си је,

к) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о по ло же ном за вр шном ис пи -
ту је утвр ђен на Обра сцу број 4. ко ји се на ла зи у При ло гу
број 4. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 14.

На кон за вр шет ка че твр тог раз ре да у про гра му сред њег
струч ног обра зо ва ња од ра слих, по ла зни ци ма обра зо ва ња
од ра слих ко ји по ло же ма тур ски ис пит из да је се свје до чан -
ство о по ло же ном ма тур ском ис пи ту.

Члан 15.

(1) Свје до чан ство о по ло же ном ма тур ском ис пи ту има
сви је тло пла ву бо ју и ве ли чи не је 210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу свје до чан ства на ла зи се нат пис
“Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На сре ди ни свје до чан ства је во де ни ам блем Ре пу -
бли ке Срп ске.

(4) Свје до чан ство о по ло же ном ма тур ском ис пи ту у
про гра ми ма сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих са др -
жи по дат ке о по чет ку и тра ја њу обра зо ва ња, те о ди је ло ви -
ма за вр шног ис пи та и по стиг ну том успје ху по ла зни ка, и
то:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

б) ред ни број из ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) име, име ро ди те ља, пре зи ме, да тум, мје сто и оп шти -
на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан ство,

е) на зив про гра ма обра зо ва ња од ра слих (стру ка, за ни -
ма ње),

ж) вре мен ски пе ри од по ла га ња ма тур ског ис пи та,

з) на зи ве ди је ло ва за вр шног ис пи та и про стор за упис
по стиг ну тог успје ха,

и) оп шти успјех,

ј) са став ис пит не ко ми си је,

к) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих, мје сто за пе чат и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед свје до чан ства о по ло же ном ма тур ском ис пи -
ту је утвр ђен на Обра сцу број 5. ко ји се на ла зи у При ло гу
број 5. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 16.

(1) На кон за вр ше ног про гра ма оспо со бља ва ња у ко ме
се по ла зни ци при пре ма ју за оба вља ње од ре ђе них по сло ва
и сти чу зна ња и вје шти не за оба вља ње по сло ва ма ње сло -
же но сти, од но сно јед но став ни јих по сло ва у окви ру од ре -
ђе ног за ни ма ња, као и јав но ва же ћих про гра ма ко ји ма се
вр ши оспо со бља ва ње за сти ца ње зна ња, вје шти на и спо -
соб но сти, из да је се увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу.

(2) Увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу, на кон успје -
шно за вр ше ног про гра ма оспо со бља ва ња, по ла зни ку про -
гра ма оспо со бља ва ња из да је ор га ни за тор обра зо ва ња ко ји
има одо бре ње за из во ђе ње од ре ђе ног про гра ма оспо со бља -
ва ња.

(3) Увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу, на кон успје -
шно за вр ше ног оглед ног про гра ма обра зо ва ња од ра слих,
оспо со бља ва ња за по сле них код по сло дав ца и про вје ре зна -
ња, вје шти на и спо соб но сти код Ис пит ног цен тра на за -
хтјев од ра слих, из да је За вод.

Члан 17.

(1) Увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу је ве ли чи не
210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу увје ре ња о за вр ше ном оспо со бља -
ва њу на ла зи се нат пис “Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то -
га “Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На увје ре њу је во де ни ам блем Ре пу бли ке Срп ске.

(4) Увје ре ње о за вр ше ном оспо со бља ва њу са др жи:

18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 75 6.08.2010.



а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња или на -
дле жног ор га на за про вје ру зна ња, вје шти на и спо соб но -
сти,

б) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) име, име ро ди те ља, пре зи ме и пол по ла зни ка, да тум,
мје сто и оп шти на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан ство,

д) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма -
тич не књи ге,

ђ) на зив про гра ма оспо со бља ва ња,

е) тра ја ње про гра ма оспо со бља ва ња,

ж) на став не са др жа је,

з) да тум за вр шне про вје ре из на став них са др жа ја,

и) успјех на кон за вр шне про вје ре,

ј) вје шти не и спо соб но сти за ко је је по ла зник оспо со -
бљен,

к) име и пре зи ме, пот пис од го вор ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих или од го вор ног ли ца над ле жног
ор га на за про вје ру зна ња, вје шти на и спо соб но сти, мје сто
за пе чат и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед увје ре ња о за вр ше ном оспо со бља ва њу је
утвр ђен на Обра сцу број 6. ко ји се на ла зи у При ло гу број
6. и чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 18.

(1) На кон за вр ше ног про гра ма уса вр ша ва ња у ко ме по -
ла зни ци об на вља ју и до пу ња ва ју сте че но зна ње у окви ру
сте че ног за ни ма ња и раз ви ја ју раз ли чи те спо соб но сти и
вје шти не за рад, у скла ду са по тре ба ма тр жи шта ра да и
раз во јем тех но ло ги је, из да је се увје ре ње о за вр ше ном уса -
вр ша ва њу.

(2) Увје ре ње о за вр ше ном уса вр ша ва њу, на кон успје -
шно за вр ше ног про гра ма уса вр ша ва ња, по ла зни ку про гра -
ма уса вр ша ва ња из да је ор га ни за тор обра зо ва ња ко ји има
одо бре ње за из во ђе ње од ре ђе ног про гра ма уса вр ша ва ња.

(3) Увје ре ње о за вр ше ном уса вр ша ва њу, на кон успје -
шно за вр ше ног оглед ног про гра ма обра зо ва ња од ра слих,
уса вр ша ва ња за по сле них код по сло дав ца и про вје ре зна ња,
вје шти на и спо соб но сти код Ис пит ног цен тра на за хтјев
од ра слих, из да је За вод.

Члан 19.

(1) Увје ре ње о за вр ше ном уса вр ша ва њу је ве ли чи не
210x297 мм.

(2) У гор њем ди је лу увје ре ња о за вр ше ном уса вр ша ва -
њу на ла зи се нат пис “Бо сна и Хер це го ви на”, а ис под то га
“Ре пу бли ка Срп ска”.

(3) На увје ре њу је во де ни ам блем Ре пу бли ке Срп ске.

(4) Увје ре ње о за вр ше ном уса вр ша ва њу са др жи:

а) на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња или над -
ле жног ор га на за про вје ру зна ња, вје шти на и спо соб но сти,

б) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња ис пра ве,

в) дје ло вод ни број и да тум из да тог рје ше ња о одо бре -
њу за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

г) ред ни број ма тич не књи ге и број по ла зни ка из ма тич -
не књи ге,

д) име, име ро ди те ља, пре зи ме и пол по ла зни ка, да тум,
мје сто и оп шти на ро ђе ња, ЈМБ и др жа вљан ство,

ђ) на зив про гра ма уса вр ша ва ња,

е) тра ја ње про гра ма уса вр ша ва ња,

ж) на став не са др жа је,

з) да тум за вр шне про вје ре из на став них са др жа ја,

и) успјех на кон за вр шне про вје ре,

ј) сте че но зна ње за ко је се уса вр ша ва,

к) име и пре зи ме, пот пис овла шће ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих или дру гог над ле жног ор га на за
про вје ру зна ња, мје сто за пе чат и

л) се риј ски број обра сца.

(5) Из глед увје ре ња о за вр ше ном уса вр ша ва њу је утвр -
ђен на Обра сцу број 7. ко ји се на ла зи у При ло гу број 7. и
чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 20.

Обра сци јав них ис пра ва штам па ју се на спе ци јал ном
не из би је ље ном па пи ру те жи не де ве де сет гра ма по ква -
драт ном ме тру (90 гр/м2), с тек сту ал ним ди је ло ви ма у цр -
ној бо ји.

Члан 21.

(1) Ра ди спре ча ва ња зло у по тре бе и за шти те јав них
испра ва од по ку ша ја ме ха нич ког или хе миј ског бри са ња
упи са них по да та ка, обра сци за јав не ис пра ве штам па ју се
на па пи ру ко ји је хе миј ски ре ак ти ван (4Т за шти та - хе миј -
ска за шти та), та ко да при по ку ша ју бри са ња ми је ња бо ју.

(2) У струк ту ру па пи ра угра ђе на су влак на ви дљи ва
под УВ свје тлом, а у па пир је угра ђен во де ни знак из ве ден
у ње го вој струк ту ри у два то на.

(3) По ци је лој ши ри ни обра за ца јав них ис пра ва, ис под
до њег ру ба пле те ра, угра ђу је се ви дљи ва ис пре ки да на ме -
тал на тра ка ко јом се спре ча ва њи хо во вје ро до стој но ске ни -
ра ње или фо то ко пи ра ње.

Члан 22.

(1) Сви обра сци јав них ис пра ва из чла на 5. став 1. овог
пра вил ни ка на сло вље ни су ри је чи ма “Бо сна и Хер це го ви -
на”, а ис под “Ре пу бли ка Срп ска” штам па ни су тек сту ал ни
ди је ло ви у цр ној бо ји.

(2) У сре ди ни обра сца је ути снут ам блем Ре пу бли ке
Срп ске у там ни јој бо ји од бо је под ло ге обра сца.

(3) Оти сак ам бле ма и за штит них не пре кид них ли ни ја
из ве ден је у про гра му за цр та ње за штит них кри ву ља.

Члан 23.

(1) Обра сци јав них ис пра ва штам па ни су на срп ском је -
зи ку, ћи ри лич ким или ла ти нич ким пи смом.

(2) Јав не ис пра ве на ла ти нич ком пи сму из да ју се на за -
хтјев по ла зни ка.

Члан 24.

Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих, ко ји обра зо ва ње
од ра слих вр ше по јав но ва же ћим про гра ми ма оспо со бља -
ва ња и уса вр ша ва ња до не се ним од стра не над ле жног ми -
ни стар ст ва, из да ју јав не ис пра ве у скла ду са за кон ским и
под за кон ским про пи си ма ко ји ре гу ли шу од ре ђе ну област
обра зо ва ња и вас пи та ња.

Члан 25.

(1) По да ци у јав ним ис пра ва ма упи су ју се ру ком или
елек трон ским штам па чем.

(2) По да ци о за вр ше ном обра зо ва њу од ра слих, са др жа -
ни у јав ним ис пра ва ма из чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка,
упи су ју се у рад нич ку књи жи цу.

Члан 26.

(1) Обра сце јав них ис пра ва при пре ма и из да је За вод.

(2) По сту пак за шти те обра за ца јав них ис пра ва, те уни -
шта ва ње по гре шно по пу ње них обра за ца, утвр ђу је ди рек -
тор За во да.

Члан 27.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.04/020-348/10
јула 2010. године Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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��
&�_________________________________________________________________________________________________ 
   
��������______________________________________________________________________________________________ 
 
��    &�	�     ����������     ���	� ____________(  )   ������,    ����� ��
7�� �����______________________________ 
                                                                                                                                                                             (�'���#�) 
 

&��   �������&  ����������  �������  �������-��     	�    _________ / ________ ������ ________________ (  )  ������    
                                                                                                                       (��������� &����!) 
������ ��
7��� ���������� � ��&����-�� ���	 
�	��: 

 
     
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
 ............................................................................................................                                                   (     )  
                                                    (     )  
     

 
�������&-=� 	� � _____________________________ (     ) 
�	���� �������-�� __________________________ ������. 
 
� _______________________, _________ _______ ������. 
                   (#�����)                             (!��+#)                                                       M. �.                                ����� �����'���� ��=�               
                                                                                                         ___________________________ 
 
��!���$: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                               ������/ ���� 3. 
������%� ���� �����/�: 



24                                     SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 75                                  6.08.2010. 

������ ���	 4. 
����� � �	
�	����� 


	������� �
���� 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 _________________________________ 
                                      (����� ������������ ����������)                         (���!�"��) 
 
����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� ________________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� _____________________ 
 
�	�������� ���	 ____________/20___  . ���.   ���
� �������� ������ _________. ���. ��. __________ / ___________ 
                                                                                                                                                                                    (#���$�� %���� � &�'����%�) 

 
 
 
 
 
 
 

� � � � � ! " # $ � % � ! 
! �!6!C�$!( >#��?$!( 9��9%� 

� ����D!� �%��"$!� ?@!69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
��!���: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                                ������/ ���� 4. 
������%� ����: 
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_____________________________________________                                             >�	����7&� ��� ����� 
                        (�#� � &����#� &�'����%�-/�)                                                      ��&�%� ����% (�/���� &��#���� ��!�) ______________ 
 
 
_______________________ �����-� ________ ������                                                   ���&��7�� ��� 
              (�#� ��!���*�)                                                           
                                                                                                                  _____________________________________________ 
                                                                                                                                         (����� &��%��$��� ��!�) 
 

_______________________�������______________                      �/���� &��%��$��� ��!� ________________________ 
                     (#�����) 
                                                                                                                  �/���� +�#��� �!����� &��%��$��� ��!� ___________ 
 
�() _________________________                                                       ,�%*+$�� �/���� �� &��%��$��� ��!� ______________ 
 
 
��*��+�����_________________________________ 
 
 
 �������-��  	� ����� __/__ � �������-�� ________ ������, 
 
 
 ����� ��
7�� ����� _________________________                      >������ ���� �������&-=� 	� ����*��-�� �  
                                                                                                                   ������ 
�	���� ____________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
                       (����� &�����#� ���������� �!���'�-)                           9����� &����	�: 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
��
&�_______________________________________________          ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
��������___________________________________________            ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
 
____________________________________________________ 
                               (����� ������������ ����������) 
 
                                                                                                                     ________________________________ 20___ ������ 
______________________________________ 
 
 
 
�������&-=� 	� �������-�� ������� ���� 
 _________������� ��&
 
 
���*���� _________________ / _________________ 
                       (!�� � #����/)                   (��!���) 
 
 
                                                                                  (.�.                                                    !����'��� ��=� 
                                                                                                                            ______________________________________ 
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������ ���	 5. 
����� � �	
�	����� 


	������� �
���� 
 

 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 _________________________________ 
                                      (����� ������������ ����������)                         (���!�"��) 
 
����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� ________________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� _____________________ 
 
�	�������� ���	 ____________/20___  . ���.   ���
� �������� ������ _________. ���. ��. __________ / ___________ 
                                                                                                                                                                                    (#���$�� %���� � &�'����%�) 

 
 
 
 
 
 
 

� � � � � ! " # $ � % � ! 
! �!6!C�$!( (#%���@!( 9��9%� 

� �%��"$!� ?@!69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
��!���$: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                               ������/ ���� 5. 
������%� ����: 
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_____________________________________________                                             >�	����7&� ��� ����� 
                        (�#� � &����#� &�'����%�-/�)                                                      ��&�%� ����% (�/���� &��#���� ��!�) ______________ 
 
 
__________________________ �����-� ___________ ������                                     ������ ��� ����� 
                    (�#� ��!���*�)                                                                                  � �%���+ �������� !���'� ��&��� &�'����%-/� ��  
                                                                                                                   ����!��-'� � �!������-'� #��+��%� ��!: 
                                                                                                                  _____________________________________________ 
                                                                                                                                         (��#� #��+��%�� ��!�) 
 

_______________________�������____________________          �/���� #��+��%�� ��!� __________________________ 
                          (#�����) 
                                                                                                                  �/���� +�#��� �!����� #��+��%�� ��!� ____________ 
 
��*��+�����___________________________________                  ,�%*+$�� �/���� �� #��+��%�� ��!� _______________ 
 
 
 
 
 �������-��  	� ����� __/__ � �������-�� ________ ������,         �/���� �� �������� &��!#��� ____________________ 
 
                                                                                                                   (��
�&� ���� (����!��$%� !�� - ��&�%� ����% �  
                                                                                                                   &������ !�� - ��%*+$�� �/���� �� #��+��%�� ��!� �  
                                                                                                                   �/���� �� �������� &��!#���) 
 
 ����� ��
7�� ����� ________________________________        &�'����%-/� �� &�'�<��-'� �� �&"��#  
                                                                                                                   +�&��-�# _____________________________ 
 
 
_________________________________________________ 
                (����� &�����#� ���������� �!���'�-)                                 9����� &����	�: 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
��
&�_______________________________________________          ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
��������___________________________________________            ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                    ------------------------------------------------------------------ 
 
____________________________________________________ 
                               (����� ������������ ����������) 
 
                                                                                                                      
______________________________________ 
                              (#�����) 
 
 
�������&-=� 	� �������-�� ���
�&� ���� 
 _________������� ��&
                   __________________ 20___ ��!��� 
 
���*���� _________________ / _________________ 
                       (!�� � #����/)                   (��!���)                                                
                                                
 
                                                                                  (.�.                                                    !����'��� ��=� 
                                                                                                                            ______________________________________ 
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������ ���	 6. 

����� � �	
�	����� 

	������� �
���� 

 
_____________________________________________________ 
 _____________________________ 

                                      (����� ������������ ����������)          (���!�"��) 
 

����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� _________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� _____________ 
 
�	�������� ���	 _____/20___  . ���.  ���
� �������� ������ _____. ���. ��. _____________ / ____________ 
                                                                                                                                                                (#���$�� %���� � &�'����%�) 
 

� � � � � � D �  
� ��������� �����+����
 

 
_____________________________________________ ��-&'� _________________________________________ 
     (�#� � &����#� &�'����%�)                                 (�#� ��!���*�) 
 
�����-� __________________ ������      
 ________________________________, __________________________ 
                (#�����)             (�&"����) 
 
�() ____________________,  ��*��+����� _____________________,  &��  �������& ���������� �������  

 

����-�,    _____________________       
   �������   �����+����� _________________________________,      
                                     (!��+# +&���)                                                                                                                                  
 
&�	�  ���	�  __________  /  _____________,  �������-��   	�   _________/________ ������  ������� ���*�	�:          
                                     (��������� &����!) 
                       
                                                                                   

 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
�������&-=� 	� 
�	���� �������-�� ������� �����+����� ____________________________________ 
 
� ��&��-�� __________________________________________________________________________________ 
                                                                                (�����, ���"���� � �&���������) 

 
 
� _______________________, _________ / _______ ������. 
              (#�����)                                      (!��+#)        
                                                                                                             M. �.                       ����� �����'���� ��=� 
                                                                                                                                           __________________________      
 

��!���$: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                              ������/ ���� 6. 
������%� ���� �����/�: 
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������ ���	 7. 

����� � �	
�	����� 

	������� �
���� 

 
 

___________________________________________________________ 
 _____________________________ 
                                          (����� ������������ ����������)                       (���!�"��) 
 
����� 
 ������� ������������ ���������� ������� ��� ������ ���	�� _____________________________ 
 
�	�������� ���	 � ���
� �	����� � �������
 �� �������� �������� ���������� ������� __________________ 
 
�	�������� ���	  _________/20___  . ���.   ���
� �������� ������ ________. ���. ��. ___________ / ___________ 
                                                                                                                                                                             (#���$�� %���� � &�'����%�) 
 

� � � � � � D �  
 

� ��������� 
��������
 
�

 
___________________________________________________ ��-&'� _________________________________________ 
     (�#� � &����#� &�'����%�)             (�#� ��!���*�) 
 
�����-� _____________________ ������      
 ________________________________, ____________________________ 
                (#�����)     (�&"����) 
 
�() ____________________,  ��*��+����� _________________________,  &��  �������& ���������� �������  

 

����-�,    _________________________       
   �������   
���������_____________________________________,   
                                       (!��+# +&���)                                                                                                                                  
 
&�	�  ���	�  ______________  /  _____________,  �������-��  	�   _________/________ ������  ������� ���*�	�:        
                                           (��������� &����!) 
                                                                                                                

 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
�������&-=� 	� 
�	���� �������-�� ������� 
��������� ____________________________________________ 
 
� ��&��-�� ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (�����, ���"���� � �&���������) 
 
� _______________________, _________ / _______ ������. 
              (#�����)                                      (!��+#)        
                                                                                                              M. �.                           ����� �����'���� ��=�   
                                                                                                                               ___________________________ 
 

��!���$: ,���! �� ���������� �!���'�-                                                                                                               ������/ ���� 7. 
������%� ���� �����/�: 
 




