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З А К О Н 

о измјенама и допунама Закона  
о образовању одраслих Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

У Закону о образовању одрасл-
их Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/15) у члану 8. став (3) се мијења и гл-
аси:   
 

„(3) Формални програми образов-
ања одраслих за стицање средње 
стручне спреме (за III и IV степен) 
се изводе у јавним образовним ус- 
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тановама у систему редовног/фо-
рмалног образовања, а програми 
преквалификације и доквалифи-
кације, као дио формалног образ-
овања се, поред јавних установа, 
могу реализовати и у специјализ-
ованим установама за образовање 
одраслих и другим регистрован-
им установама за ову дјелатност.“ 

 
Члан 2. 

 
Члан 15. се мијења и гласи: 

 
„Члан 15. 

(Средства за оснивање и рад 
организатора образовања одраслих) 

 
(1) Оснивач организатора образовања 

одраслих на подручју кантона оси-
гурава средства потребна за оснив-
ање и рад, у складу са стандардима 
и нормативима за реализацију про-
грама образовања одраслих, којима 
се посебно стандардизују и норми-
рају простор, опрема, кадрови, нас-
тавна средстава и учила. 

(2) Ако организатора образовања од-
раслих оснива више правних, одн-
осно физичких лица, своје међусо-
бне односе уређују уговором.  

(3) Стандарде и нормативе, те начин и 
поступак за утврђивање услова које 
морају испуњавати организатори 
образовања одраслих доноси Мин-
истарство“. 

 
Члан 3. 

 
Члан 16. се мијења и гласи: 

 
„Члан 16. 

(Одлука о оснивању) 
 
(1) Одлука о оснивању организатора  



17. септембар/рујан 2019. 
 

 
образовања одраслих садржи: 

 
a) назив оснивача, 
б)   назив и сједиште институције, 
ц)   врсту програма за које се оснива, 
д)   изворе и начин обезбјеђивања  
       средстава за рад, 
е)    број наставника и другог особља, 
ф)  зграде и објекте који ће бити об- 
       езбијеђени и који ће се користити, 
г)    лице које ће представљати и за- 

 ступати организатора образова-  
 ња одраслих и његова овлаште-  
 ња и одговорности, 

      х)    рок за доношење општег акта,  
именовање органа управљања  
и руковођења, 

     и)    друга питања значајна за рад ор- 
      ганизатора образовања одраслих. 

 
Члан 4. 

 
Члан 17. се мијења и гласи: 

 
„Члан 17. 

(Оснивање организатора  
образовања одраслих) 

 
(1) Организатор образовања одраслих 

може се основати ако:  
 

a) постоји потреба за његовим ос-
нивањем  (када се оснива као ја-
вна установа); 

б)   су обезбијеђена средства за фи- 
нансирање, односно суфинан-
сирање програма за образовање 
одраслих;  

ц)   је осигуран адекватан простор  
који испуњава хигијенско-техн-
ичке услове у складу са станда-
рдима и нормативима простора 
и опреме, има потребан број 
предавача, стручних сарадника 
и осталих запослених и; 
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д)   су обезбијеђена средства за рад  
      од стране оснивача. 

 
(2) Оснивач је дужан да, уз  захтјев за 

издавање рјешења о испуњавању 
услова за оснивање организатора 
образовања одраслих, Министарст-
ву достави: 

 
a) оснивачки акт; 
б)   елаборат о оправданости осни- 
       вања  (за јавну установу); 
ц)   податке о лицу овлаштеном за  
       заступање; 
д)   доказ о осигураним условима и  
      средствима за рад. 

 
(3) Испуњеност услова за оснивање 

организатора образовања одраслих 
утврђује комисија коју именује Ми-
нистарство. 

 
Члан 5. 

 
Члан 18. се мијења и гласи: 

 
„Члан 18. 

(Регистар организатора  
образовања одраслих) 

 
(1) Организатор образовања одраслих 

уписује се у Регистар организатора 
образовања одраслих (у даљем тек-
сту: Регистар), који води Министа-
рство. 

(2) Ближи пропис о поступку утврђи-
вања услова о садржају и начину 
вођења Регистра доноси  Министа-
рство. 

(3) У Регистар се могу уписати само 
организатори образовања одрасл-
их који испуњавају услове из овог 
Закона.   
Провјеру услова за упис у Регистар 
врши комисија коју формира Мин- 
истарство, а на захтјев оснивача. 
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(4) Министар доноси рјешење о испу-
њености услова из става (3) овог члана.  

(5) Против рјешења из става (5) овог 
члана може се изјавити жалба Вла-
ди Кантона у року од 15 дана од 
дана достављања истог. 

(6) Организатор образовања одраслих  
се уписује у судски, односно други 
регистар зависно од облика орган-
изације и даном уписа стиче статус 
правног лица.   

 
Члан 6. 

 
Члан 19. се мијења и гласи: 

 
„Члан 19. 

(Јавне исправе и печат) 
 
(1) Организатор образовања одраслих  

који је уписан у регистар обавезан 
је водити документацију и евиден-
цију и може издавати одговарајуће 
јавне исправе о завршеном образо-
вању по јавно важећим програмима. 

(2) Организатор образовања одраслих  
који је уписан у регисар обавезан је 
водити документацију и евиденци-
ју и може издавати цертификате, 
потврде о завршеној обуци, потвр-
де о учешћу за неформалне облике 
образовања, на основу прописа ко-
је доноси Министарство. 

(3) Организатор образовања одраслих  
има печат који се користи као док-
аз аутентичности сваког документа 
који издаје. 

 
Члан 7. 

 
Члан 20. се мијења и гласи: 

 

„Члан 20. 
(Контрола и престанак рада) 

 
(1) Министарство врши провјеру исп- 

17. септембар/рујан 2019. 
 

 
уњености услова рада организато-
ра образовања одраслих   уписаног 
у регистар из члана 18. овог Закона 
сваке четири године, а по исказаној 
потреби и мимо напријед утврђен-
ог рока. 

(2) Ако се приликом контроле устано-
ви да организатор образовања од-
раслих  не обавља дјелатност на на-
чин утврђен законом или не испу-
њава услове прописане Законом, 
Министарство ће утврдити рок за 
отклањање неправилности, који не 
може бити дужи од шест мјесеци. 

(3) Док траје рок за отклањање утврђе-
них неправилности из става (2) ов-
ог члана и док не добије рјешење 
којим се потврђује да су утврђене 
неправилности отклоњене, органи-
затор образовања одраслих  не мо-
же вршити пријем и упис полазни-
ка нити обављати друге активнос-
ти које су условљене отклањањем 
утврђених недостатака. 

(4) Ако организатор образовања одра-
слих  у року из става (2) овог члана 
не отклони неправилности, Мини-
старство обавезно доноси рјешење 
о забрани рада и налаже брисање 
из Регистра. 

(5) Против рјешења из става (4) овог 
члана може се изјавити жалба Вл-
ади Кантона у року од 15 дана од 
дана достављања истог. 

                                                    
Члан 8. 

 
Члан 21. се мијења и гласи: 

 
„Члан 21. 

(Брисање из Регистра) 
 

(1) Организатор образовања одраслих  
се брише из Регистра када преста- 
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не да испуњава услове прописане 
овим Законом и ближим прописи-
ма које доноси Министарство. 

(2) Укидање и брисање организатора 
образовања одраслих из Регистра 
објављује се у „Службеним нови-
нама Босанско–подрињског канто-
на Горажде“. 

 
Члан 9. 

 
У члану 25. став (1) ријечи „уст-

анова која“ замјењује се ријечима „орг-
анизатор образовања одраслих који”. 
  

Члан 10. 
 

У члану 27. став (3) се мијења и 
гласи: 
 

 „(3) Програм преквалификаци-
је и доквалификације одраслих прово-
ди се у складу са јавно важећим прог-
рамом“. 
 

Члан 11. 
 

У члану 28. став (1) се мијења и 
гласи: 
 

„(1) Захтјев за одобравање прог-
рама у систему формалног образовања 
одраслих организатор образовања од-
раслих регистрован за ту дјелатност 
подноси Министарству.  
 

Члан 12. 
 

„У члану 31. иза тачке г) додаје 
се тачка х) и гласи: 
 

„х) програми усавршавања“ 
 

Члан 13. 
 

Члан 37. се мијења и гласи: 
  

У члану 37. ријечи „установе  
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које“ замјењују се ријечима „организа-
тор образовања одраслих који”. 
 

Члан 14. 
 

У члану  47. ставови (4) и (5) се 
мијењају и гласе: 
 
(4) Извођење програма преквалифи-

кације и доквалификације траје на-
јмање шест мјесеци.  

(5) Извођење јавно важећег програма 
оспособљавања и усавршавања тр-
аје најмање 120 сати, осим у случа-
јевима одговора на хитне потребе 
тржишта рада из дијела седам овог 
Закона. 

 
Члан 15. 

 
У члану  50. став (2) се мијења и 

гласи: 
 

„(2) Организатор образовања 
одраслих дужан је једном годишње ор-
ганизовати андрагошко стручно усав-
ршавање за своје упосленике. 
 

Члан 16. 
 

У члану  53. став (1) се мијења и 
гласи: 
 

„(1) Организатори образовања 
одраслих воде андрагошку документа-
цију.“  
  

Члан 17. 
 

У члану  54. став (1) се мијења и 
гласи: 
 

 „(1) Организатор образовања 
одраслих води  евиденцију о свим под-
ацима важним за праћење стања и ра-
звој дјелатности.“  
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Члан 18. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Закон ступа на снагу осмог 

дана од дана објаве у „Службеним но-
винама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
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