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На осно ву чла на 36. став 2. 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 СА ДР ЖА ЈУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА РЕ ГИ СТРА 
ОР ГА НИ ЗА ТО РА ОБРА ЗО ВА ЊА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се са др жај и на чин во ђе ња
Ре ги стра ор га ни за то ра обра зо ва ња oдраслих (у да љем тек -
сту: Ре ги стар), ко ји во ди За вод за обра зо ва ње од ра слих (у
да љем тек сту: За вод).

Члан 2.

(1) У Ре ги стар се упи су је ор га ни за тор обра зо ва ња ко -
јем је од стра не За во да, у скла ду са чла ном 11. став 7. За -
ко на о обра зо ва њу од ра слих, 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.

(2) Уко ли ко ор га ни за тор обра зо ва ња оба вља обра зо ва -
ње од ра слих у по себ ној је ди ни ци ван свог сје ди шта, у Ре -
ги стар се упи су је ор га ни за тор обра зо ва ња са тач но на ве де -
ним под руч ним је ди ни ца ма ко је су у ње го вом са ста ву.

Члан 3.

(1) Ре ги стар се во ди у елек трон ском об ли ку и у об ли ку
књи ге, а ње гов из глед је утвр ђен и на ла зи се у При ло гу
број 1. овог пра вил ни ка, ко ји чи ни ње гов са став ни дио.

(2) Ре ги стар се во ди у об ли ку књи ге, фор ма та 210 мм x
297 мм, уве за не у твр де ко ри це од трај ног ма те ри ја ла.

(3) На пред њој стра ни ко ри ца Ре ги стра на ла зи се текст:

а) “Ре пу бли ка Срп ска”,

б) “Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре”,

в) “За вод за обра зо ва ње од ра слих” и

г) “Ре ги стар ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих”.

Члан 4.

На обра сцу Ре ги стра, у гор њем ли је вом углу, у ру бри -
ку “Ре ги стар ски број” упи су је се ре ги стар ски број под ко -
јим се вр ши упи си ва ње.

Члан 5.

(1) По пу ња ва ње ру бри ка у Ре ги стру оба вља се упи си -
ва њем од го ва ра ју ћих по да та ка ко ји су на зна че ни у про ду -
жет ку ру бри ке.

(2) Ру бри ка се по пу ња ва чит ко, ма сти лом или хе миј -
ском олов ком на на чин да се упи си ва ње вр ши од по чет ка
ру бри ке.

(3) Упи са ни текст у Ре ги стру не сми је се ис пра вља ти и
бри са ти.

(4) 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.

(5) Ис прав ку вр ши и пот пи су је овла шће но ли це за во -
ђе ње Ре ги стра.

(6) Пот пис се ста вља по ред ис пра вље ног тек ста.

(7) Ако је ри јеч о ве ћим гре шка ма, ци је ло упи си ва ње се
по ни шта ва 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.

Члан 6.

(1) Из мје не ко је су на ста ле на кон пр вог упи са у Ре ги -
стар упи су ју се у ру бри ку ко ја се од но си на из мје не од го -
ва ра ју ћих по да та ка.

(2) На кон упи си ва ња но вих по да та ка, са др жај тек ста
ру бри ке ко ји са др жи ста ре по дат ке пре цр та ва се ко сом цр -
ве ном ли ни јом.

(3) У слу ча ју ка да су ру бри ке ко је се од но се на из мје ну
од го ва ра ју ћих по да та ка до кра ја по пу ње не или ка да ор га -

ни за тор обра зо ва ња ми је ња на зив, упи си ва ње се на ста вља
на сље де ћој сло бод ној ре ги стар ској стра ни.

Члан 7.

Ре ги стар са др жи сље де ће по дат ке:

а) ред ни број,

б) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња,

в) да тум упи са у Ре ги стар,

г) сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња,

д) на зив и сје ди ште под руч не је ди ни це,

ђ) број и да тум рје ше ња о упи су у суд ски ре ги стар,

е) број и да тум рје ше ња За во да о oдобрењу за из во ђе -
ње про гра ма,

ж) име и пре зи ме ли ца овла шће ног за за сту па ње, број
и да тум од лу ке о име но ва њу ли ца овла шће ног за за сту па -
ње,

з) по ре ско-иден ти фи ка ци о ни број - ПИБ,

и) ма тич ни број до ди је љен од стра не Ре пу блич ког за -
во да за ста ти сти ку,

ј) по да ци о про мје на ма и

к) по да ци о про гра ми ма обра зо ва ња од ра слих.

Члан 8.

(1) Упис ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих у Ре ги стар
вр ши За вод, и то:

а) на кон из да ва ња рје ше ња о из бо ру ор га ни за то ра
обра зо ва ња од ра слих за спро во ђе ње Пла на обра зо ва ња
одра слих Ре пу бли ке Срп ске,

б) на кон из да ва ња одо бре ња За во да за из во ђе ње фор -
мал них и јав но ва же ћих про гра ма и

в) на кон из да ва ња одо бре ња Ми ни стар ства про свје те и
кул ту ре за из во ђе ње оглед ног про гра ма.

(2) Упис ор га ни за то ра у Ре ги стар вр ши се у ро ку од се -
дам да на од да на из да ва ња одо бре ња за из во ђе ње про гра ма.

(3) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих ду жни су, у ро ку
од се дам да на од на стан ка про мје не по да та ка из чла на 7.
овог пра вил ни ка, оба ви је сти ти За вод о на ста лој про мје ни.

Члан 9.

(1) Бри са ње ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих из Ре -
ги стра вр ши се по слу жбе ној ду жно сти, у слу ча ју да ор га -
ни за тор не ис пу ња ва усло ве за да ље оба вља ње дје лат но сти
или по за хтје ву ор га ни за то ра.

(2) По да так о бри са њу ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра -
слих 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 ор га ни за то ра обра зо -
ва ња од ра слих из Ре ги стра.

Члан 10.

(1) Са став ни дио Ре ги стра је и збир ка ис пра ва ор га ни -
за то ра обра зо ва ња.

(2) На осно ву збир ке ис пра ва ис пи су ју се по да ци у Ре -
ги стар, ко ји се чу ва ју у омо ти ма за сва ког ор га ни за то ра.

(3) На спо ља шњој стра ни омо та упи су ју се на зив ор га -
ни за то ра обра зо ва ња и ре ги стар ски број под ко јим је упис
из вр шен.

(4) У еви ден ци ју се од ла же:

а) рје ше ње ко јим се да је одо бре ње за из во ђе ње про гра -
ма обра зо ва ња од ра слих,

б) осни вач ки акт,

в) рје ше ње о упи су у суд ски ре ги стар,

г) од лу ка о име но ва њу ли ца овла шће ног за за сту па ње,

д) по твр да о ре ги стра ци ји код По ре ске упра ве,

ђ) акт о до дје ли ма тич ног бро ја,

е) ста тут ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих,

ж) пра вил ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад -
них мје ста,

з) об лик вла сни штва и
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и) дру ге ис пра ве у ве зи са ре ги стра ци јом и ис пу ње но -
шћу усло ва пред ви ђе них од ре ђе ним про гра мом обра зо ва -
ња од ра слих.

Члан 11.

Ре ги стар и збир ке ис пра ва про пи са них овим пра вил ни -
ком чу ва ју се трај но, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се ре -
гу ли ше област ар хи ви ра ња и чу ва ња ар хив ске гра ђе.

Члан 12.

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: 07.041/020-282/10
27. априла 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.


