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На осно ву чла на 23. став 3. 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, 11/09, 74/10 и
86/10), на при је длог За во да за обра зо ва ње од ра слих, а уз
прет ход но при ба вље но ми шље ње При вред не ко мо ре, 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 НА ЧИ НУ ПРО ВЈЕ РЕ И ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈЕ 

ПО СЛО ДА ВА ЦА КОД КО ЈИХ СЕ ОБА ВЉА ПРАК ТИ ЧАН

РАД, СА ДР ЖИ НИ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА РЕ ГИ СТРА 

ПО СЛО ДА ВА ЦА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу ју се на чин про вје ре и ве ри -

фи ка ци је по сло да ва ца, код ко јих се оба вља прак ти чан рад,
у окви ру про гра ма обра зо ва ња од ра слих (у да љем тек сту:
по сло да вац) и са др жи на и на чин во ђе ња Ре ги стра по сло да -
ва ца код ко јих се оба вља прак ти чан рад (у да љем тек сту:
Ре ги стар).

Члан 2.
По ред ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих, прак тич ну

на ста ву за по ла зни ке про гра ма обра зо ва ња од ра слих (у да -
љем тек сту: по ла зни ци) мо гу ор га ни зо ва ти по сло дав ци ко -
ји оба вља ју дје лат ност за ко ју се обра зу ју по ла зни ци и ко -
ји су упи са ни у Ре ги стар у скла ду са чла ном 23. став 2. тач -
ка ђ) За ко на.

Члан 3.
За вод за обра зо ва ње од ра слих, на кон до но ше ња про -

гра ма обра зо ва ња од ра слих из од ре ђе не обла сти, обавјешт -
авa ре пре зен та тив но удружењe по сло да ва ца из од ре ђе них
гра на при вре де (у да љем тек сту: удру же ње по сло да ва ца) о
мо гућ но сти ма прак тич ног обра зо ва ња код по сло дав ца.

Члан 4.
(1) За хтјев за из да ва ње одо бре ња за оства ри ва ње про -

гра ма обра зо ва ња ко ји се ре а ли зу ју кроз прак ти чан рад по -
сло дав ци под но се удру же њу по сло да ва ца.

(2) Уз за хтјев по сло дав ци до ста вља ју:
а) по твр ду о ре ги стра ци ји код по ре ских ор га на - по ре -

ски иден ти фи ка ци о ни број (у да љем тек сту: ПИБ),
б) до каз о од го ва ра ју ћим рад ним про сто ри ја ма и опре -

ми у скла ду са од ре ђе ним про гра мом и
в) до каз о струч ној спре ми за по сле них ко ји вр ше обу ку

по ла зни ка.

(3) По сло дав ци ко ји осим ре а ли за ци је прак тич ног ра да
оба вља ју и обра зо ва ње од ра слих, по ред одо бре ња удру же -
ња по сло да ва ца у скла ду са чла ном 11. За ко на, мо ра ју има -
ти и одо бре ње За во да за обра зо ва ње од ра слих.

Члан 5.
Удру же ње по сло да ва ца, на осно ву под не се них до ку ме -

на та из чла на 4. овог пра вил ни ка, од лу чу је о ис пу ње но сти
усло ва за прак тич но обра зо ва ње из од ре ђе не обла сти и
врши упис по сло да ва ца у Ре ги стар.

Члан 6.
(1) По сло дав ци мо ра ју ис пу ња ва ти тех нич ке и ка дров -

ске усло ве де фи ни са не про гра мом обра зо ва ња од ра слих,
за чи је обра зо ва ње има ју одо бре ње.

(2) Прак тич но и те о рет ско обра зо ва ње по ла зни ка тра је
нај ви ше осам са ти днев но.

(3) Ако прак тич но обра зо ва ње тра је не пре кид но че ти -
ри или ви ше са ти днев но, по ла зни ку у том пе ри о ду мо ра
би ти обез би је ђе на па у за од нај ма ње 30 ми ну та.

(4) За по сле ни код по сло дав ца ко ји су ан га жо ва ни на
прак тич ном обра зо ва њу по ла зни ка то ком про гра ма обра зо -
ва ња од ра слих мо ра ју ис пу ња ва ти усло ве у по гле ду струч -
не спре ме пред ви ђе не про гра мом обра зо ва ња од ра слих и
при су ство ва ти уса вр ша ва њу ко је ор га ни зу је удру же ња по -
сло да ва ца.

Члан 7.
Ор га ни за тор обра зо ва ња и по сло да вац, ко ји ни је ор га -

ни за тор обра зо ва ња од ра слих, у скла ду са чла ном 22. став
2. За ко на, за кљу чу ју уго вор о ме ђу соб ним пра ви ма и оба -
ве за ма, ко ји са др жи:

а) вр сту и на зив про гра ма и вје шти не, зна ња и спо соб -
но сти ко је се сти чу ре а ли за ци јом про гра ма,

б) име, пре зи ме и уку пан број по ла зни ка про гра ма
обра зо ва ња од ра слих ко ји се прак тич но обра зу ју код по -
сло дав ца,

в) ври је ме тра ја ња прак тич не обу ке код по сло дав ца,
г) на чин про вје ре прак тич них зна ња, вје шти на и спо -

соб но сти по ла зни ка у скла ду са про гра мом обра зо ва ња,
д) на чин из во ђе ња прак тич ног обра зо ва ња и
ђ) на чин пла ћа ња прак тич ног обра зо ва ња.

Члан 8.
По сло да вац и по ла зник, у скла ду са чла ном 22. став 2.

За ко на, за кљу чу ју уго вор о прак тич ном ра ду, ко ји са др жи:
а) оп ште по дат ке о уго вор ним стра на ма:
1) име и пре зи ме по ла зни ка,
2) да тум и мје сто ро ђе ња по ла зни ка,



3) пре би ва ли ште,
4) на зив и сје ди ште по сло дав ца,
5) вр сту дје лат но сти по сло дав ца;
б) ме ђу соб на пра ва и оба ве зе уго вор них стра на:
1) на зив за ни ма ња, зна ња, вје шти на и спо соб но сти за

ко је се по ла зник обра зу је или оспо со бља ва,
2) по че так и тра ја ње обра зо ва ња или оспо со бља ва ња

по ла зни ка,
3) име за по сле ног са од го ва ра ју ћим струч ним обра зо ва -

њем, ко ји је од го во ран за прак тич но обра зо ва ње по ла зни ка,
4) обим прак тич не оспо со бље но сти и обим зна ња ко је

по сло да вац мо ра обез би је ди ти по ла зни ку,
5) ци је ну и на чин пла ћа ња прак тич ног обра зо ва ња,

уко ли ко ни су де фи ни са ни уго во ром из ме ђу ор га ни за то ра
обра зо ва ња и по сло дав ца;

в) ду жно сти и пра ва по ла зни ка и по сло дав ца у по гле ду
прак тич ног обра зо ва ња:

1) оба ве зу по сло дав ца да по ла зни ка упо зна са про пи си -
ма о за шти ти на ра ду и обез би је ди све нео п ход не мје ре за -
шти те на ра ду за по ла зни ка,

2) оба ве зу по сло дав ца да по ла зни ке оси гу ра на пен зиј -
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за слу чај ин ва лид но сти про у -
зро ко ва не по вре дом на ра ду и про фе си о нал ном бо ле шћу у
скла ду са про пи си ма о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра њу,

3) оба ве зу по сло дав ца да по ла зни ка не ће ан га жо ва ти на
по сло ви ма ко ји ни су по ве за ни са ње го вим прак тич ним
обра зо ва њем,

4) оба ве зу по ла зни ка да ис пу ња ва сво је на став не оба -
ве зе,

5) оба ве зу по ла зни ка да ре дов но по ха ђа прак тич ну на -
ста ву и во ди днев ник прак тич не на ста ве,

6) оба ве зу по ла зни ка да се при ли ком прак тич ног обра -
зо ва ња по на ша у скла ду са пра ви ли ма и упут стви ма по сло -
дав ца и ор га ни за то ра обра зо ва ња,

7) оба ве зу по ла зни ка да чу ва по слов ну тај ну по сло дав ца,
8) оба ве зу по ла зни ка да се по на ша у скла ду са про пи -

си ма за шти те на ра ду,
9) оба ве зе по сло дав ца и оба ве зе по ла зни ка у слу ча ју

рас ки да уго во ра,
10) суд ску над ле жност у слу ча ју спо ра.

Члан 9.
Ре ги стар, ко ји у пи са ној и елек трон ској фор ми во ди

удру же ње по сло да ва ца, са др жи:

а) на зив и сје ди ште по сло дав ца,
б) ПИБ,
в) дје лат ност по сло дав ца,
г) на зив и вр сту про гра ма обра зо ва ња од ра слих за чи је

прак тич но обра зо ва ње по сло да вац ис пу ња ва усло ве и
д) име и пре зи ме, ЈМБ и вр сту струч не спре ме за по сле -

них ко ји вр ше прак тич ну обу ку код по сло дав ца.

Члан 10.
(1) По сло дав ци ко ји су упи са ни у Ре ги стар ду жни су

да, у ро ку од осам да на, удру же њу по сло да ва ца при ја ве
про мје не ко је се од но се на усло ве за из во ђе ње прак тич ног
обра зо ва ња, уко ли ко до истих до ђе.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на удру же ње по сло да -
ва ца вр ши из мје ну по да та ка у Ре ги стру.

Члан 11.
(1) У слу ча ју да по сло да вац не ис пу ња ва усло ве за

прак тич но обра зо ва ње, вр ши се ње го во бри са ње из Ре ги -
стра.

(2) По да так о бри са њу по сло дав ца из Ре ги стра уно си
се у ру бри ку из мје на по да та ка и са др жи број и да тум ак та
о бри са њу по сло дав ца из Ре ги стра.

Члан 12.
(1) Ма ње на чи ње не гре шке у Ре ги стру пре цр та ва ју се

во до рав ном цр ве ном ли ни јом, а из над то га се уно си пра ви -
лан текст.

(2) Ис прав ку вр ши и пот пи су је ли це овла шће но за во -
ђе ње Ре ги стра за по сле но у удру же њу по сло да ва ца.

(3) Пот пис се ста вља по ред ис пра вље ног тек ста, за ис -
прав ке у пи са ној фор ми Ре ги стра, а за ис прав ке у елек -
трон ском об ли ку ста вља се на по ме на у тек сту.

(4) Ако је ри јеч о ве ћим гре шка ма, ци је ло упи си ва ње, у
пи са ној фор ми Ре ги стра, по ни шта ва се пре цр та ва њем ре -
ги стар ске стра не цр ве ном ко сом ли ни јом и упис се оба вља
на пр вој сло бод ној стра ни, а у елек трон ској фор ми Ре ги -
стра текст се бри ше, али оста је на по ме на о из бри са ном
тек сту.

Члан 13.
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: 07.041/020-608/10
15. фебруара 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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