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На осно ву чла на 36. став 4. 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, ФОР МА ТУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА 
И ЧУ ВА ЊА АН ДРА ГО ШКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ 

И ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се са др жај и фор мат
обра за ца ан дра го шке до ку мен та ци је ко ју во де ор га ни за то -
ри обра зо ва ња од ра слих, ко ји има ју одо бре ње за из во ђе ње
од ре ђе ног про гра ма обра зо ва ња од ра слих, на чин њи хо вог
во ђе ња и чу ва ња, са др жај и на чин во ђе ња еви ден ци ја о ор -
га ни за то ри ма обра зо ва ња од ра слих, о про гра ми ма, по ла -
зни ци ма, на став ни ци ма, те еви ден ци је о дру гим по да ци ма
ва жним за пра ће ње ста ња и раз вој дје лат но сти обрaзовања
од ра слих ко ју во ди За вод за обра зо ва ње од ра слих (у да љем
тек сту: За вод).

Члан 2.

(1) Oрганизатори обра зо ва ња од ра слих водe сље де ћу
ан дра го шку до ку мен та ци ју:

а) ма тич ну књи гу по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од -
ра слих,

б) ре ги стар по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих, 

в) ма тич ну књи гу по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих,

г) ре ги стар по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих,

д) днев ник ра да на став ни ка,

ђ) про грам обра зо ва ња од ра слих,

е) одо бре ње за из во ђе ње про гра ма обра зо ва ња од ра -
слих,

ж) при ја ву за упис,

з) акт о ра зли ци и до дат ним ис пи ти ма код пре ква ли фи -
ка ци је и до ква ли фи ка ци је,

и) план из во ђе ња на ста ве и по ла га ња ис пи та, 

ј) при ја ву и за пи сник за по ла га ње ис пи та,

к) при ја ву и за пи сник за по ла га ње за вр шног ис пи та,

л) при ја ву и за пи сник за по ла га ње ма тур ског ис пи та и

љ) при ја ву и за пи сник за по ла га ње ис пи та оспо со бља -
ва ња и уса вр ша ва ња. 

(2) Ан дра го шка до ку мен та ци ја мо же се до дат но во ди ти
и у елек трон ском об ли ку.

(3) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих мо гу се слу жи -
ти и дру гом нео ба ве зном пе да го шком до ку мен та ци јом и
еви ден ци јом, ако је оци је не ко ри сном за рад.

II - АН ДРА ГО ШКА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА ЗА ОСНОВ НО
ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ

Члан 3.

(1) Ма тич на књи га по ла зни ка основ ног обра зо ва ња
одра слих је слу жбе на еви ден ци ја о по ла зни ци ма у ко ју се
упи су ју по да ци ва жни за пра ће ње по ла зни ка од упи са до
за вр шет ка про гра ма основ ног обра зо ва ња од ра слих, а ко ји
омо гу ћавају по у здан, све о бу хва тан и вје ро до сто јан увид у
по дат ке то ком и на кон за вр шет ка ње го вог обра зо ва ња.

(2) Ма тич на књи га по ла зни ка основ ног обра зо ва ња
одра слих уве за на је у ко ри це твр дог по ве за.

(3) На пред њој стра ни ко ри ца, у гор њем сред њем ди је -
лу, ути снут је ам блем Ре пу бли ке Срп ске, а на сре ди ни
пред ње стра не ко ри ца оти сну те су ри је чи “Ма тич на књи га
по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих”.

(4) Ма тич на књи га по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од -
ра слих во ди се на обра сцу ве ли чи не 250x353 мм и са др жи
200 број ча но озна че них стра ни ца.

(5) На пр вој стра ни ци ма тич не књи ге по ла зни ка основ -
ног обра зо ва ња од ра слих оти снут је обра зац у ко ји се упи -
су ју се риј ски број, ври је ме и мје сто за ду же ња и на ко јој је
на зна че но мје сто за оти сак пе ча та За во да.

Члан 4.

(1) Ма тич на књи га по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од -
ра слих са др жи:

а) упут ство за во ђе ње ма тич не књи ге,

б) по дат ке о ма тич ној књи зи, и то: 

1) ред ни број ма тич не књи ге, 

2) озна ку и по да так о ма тич ним бро је ви ма и

3) пе ри од ко ји књи га об у хва та;

в) оп ште по дат ке о ор га ни за то ру обра зо ва ња од ра слих
ко ји се од но се на на зив и сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва -
ња од ра слих и

г) име, пре зи ме и пот пис од го вор ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих у ври је ме по чет ка во ђе ња књи ге и
у ври је ме за вр шет ка во ђе ња књи ге.

(2) По ред по да та ка из ста ва 1. овог чла на, ма тич на
књи га по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих са др жи и
сље де ће по дат ке ко ји се од но се на по ла зни ке обра зо ва ња
од ра слих:

а) ма тич ни број по ла зни ка;

б) број ре ги стра;

в) лич не по дат ке по ла зни ка, и то:

1) пре зи ме и име по ла зни ка,
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2) дан, мје сец, го ди ну ро ђе ња,

3) мје сто и др жа ву ро ђе ња, 

4) др жа вљан ство,

5) пол, 

6) је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ), 

7) адре су ста но ва ња по ла зни ка и 

8) пре зи ме и име ро ди те ља;

г) да тум пр вог упи са код ор га ни за то ра обра зо ва ња од -
ра слих;

д) на зив про гра ма обра зо ва ња;

ђ) дје ло вод ни број и да тум одо бре ња за из во ђе ње про -
гра ма;

е) раз лог пре стан ка ста ту са по ла зни ка обра зо ва ња од -
ра слих као што су:

1) успје шан за вр ше так про гра ма,

2) од у ста ја ње и

3) ис пис;

ж) по дат ке о по ла зни ку то ком основ ног обра зо ва ња од -
ра слих, ко ји са др же:

1) по пис на став них пред ме та и оцје не за сва ки за вр ше -
ни раз ред, 

2) обра зов ни пе ри од и 

3) по дат ке о оп штем успје ху за сва ки за вр ше ни раз ред,

з) по дат ке о из да тим јав ним ис пра ва ма ко ји са др же:

1) на зив ис пра ве,

2) дје ло вод ни број и 

3) да тум из да ва ња;

и) име и пре зи ме и сво је руч ни пот пис овла шће ног ли -
ца ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих и

ј) по дат ке о из да ва њу пре пи са по да та ка из ма тич не
књи ге у ко ји ма су са др жа ни: 

1) раз ло зи из да ва ња, 

2) да тум из да ва ња и 

3) пот пис од го вор ног ли ца ор га ни за то ра обра зо ва ња
од ра слих.

Члан 5.

(1) Ор га ни за тор обра зо ва ња од ра слих во ди ре ги стар
по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих упи са них у ма -
тич ну књи гу по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих. 

(2) Ре ги стар по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих
уве зан је у ко ри це твр дог по ве за. 

(3) На сре ди ни пред ње стра не ко ри ца оти сну те су ри је -
чи: “Ре ги стар по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих”.

(4) Ре ги стар по ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих
во ди се на обра сцу ве ли чи не 250x353 мм и са др жи 200
број ча но озна че них стра ни ца.

(5) Пр ва уну тра шња стра ни ца ре ги стра по ла зни ка
основ ног обра зо ва ња од ра слих са др жи сље де ће оп ште по -
дат ке о ор га ни за то ру обра зо ва ња од ра слих: 

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

б) озна ку мје ста за пе чат ор га ни за то ра обра зо ва ња од -
ра слих,

в) озна ку мје ста за пе чат За во да,

г) мје сто и да тум за ду же ња и 

д) се риј ски број ре ги стра.

(6) Стра ни це ре ги стра озна че не су азбуч ним сло ви ма.

(7) По ла зник се упи су је на стра ни цу ре ги стра ко ја од -
го ва ра по чет ном сло ву ње го вог пре зи ме на. 

(8) По ред по да та ка из ста ва 5. овог чла на, ре ги стар по -
ла зни ка основ ног обра зо ва ња од ра слих са др жи:

а) ред ни број;

б) пре зи ме и име по ла зни ка и 

в) по дат ке из ма тич не књи ге и то: 

1) број ма тич не књи ге,

2) ред ни број по ла зни ка у ма тич ној књи зи,

3) да тум упи са по ла зни ка,

4) по дат ке о из да тим јав ним ис пра ва ма и

5) на по ме ну.

III - АН ДРА ГО ШКА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА ЗА СРЕД ЊЕ
СТРУЧ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ

Члан 6.

(1) Ма тич на књи га по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих је
слу жбе на еви ден ци ја о по ла зни ци ма у ко ју се упи су ју по -
да ци ва жни за пра ће ње по ла зни ка од упи са до за вр шет ка
про гра ма сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих, а ко ји
омогућавају по у здан, све о бу хва тан и вје ро до сто јан увид у
по дат ке то ком и на кон за вр шет ка ње го вог обра зо ва ња.

(2) Ма тич на књи га по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих
уве за на је у ко ри це твр дог по ве за.

(3) На пред њој стра ни ко ри ца, у гор њем сред њем ди је -
лу, ути снут је ам блем Ре пу бли ке Срп ске, а на сре ди ни
пред ње стра не ко ри ца оти сну те су ри је чи: “Ма тич на књи -
га по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих” и про стор за упис на -
зи ва про гра ма обра зо ва ња од ра слих.

(3) Ма тич на књи га во ди се на обра сцу ве ли чи не
250x353 мм и штам па се у при мјер ци ма од 50, 100 и 200
стра ни ца.

(4) На пр вој стра ни ци ма тич не књи ге оти снут је обра -
зац у ко ји се упи су ју се риј ски број, ври је ме и мје сто за ду -
же ња, а на зна че но је и мје сто за оти сак пе ча та ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих и мје сто за оти сак пе ча та За во да.

Члан 7.

(1) Ма тич на књи га по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих са -
др жи:

а) упут ство за во ђе ње ма тич не књи ге;

б) по дат ке о ма тич ној књи зи ко ји са др же:

1) ред ни број ма тич не књи ге, 

2) озна ку и по да так о ма тич ним бро је ви ма и

3) пе ри од ко ји књи га об у хва та;

в) оп ште по дат ке о ор га ни за то ру обра зо ва ња од ра слих,
и то:

1) на зив и 

2) сје ди ште ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих и

г) име, пре зи ме и пот пис од го вор ног ли ца ор га ни за то -
ра обра зо ва ња од ра слих у ври је ме по чет ка во ђе ња књи ге и
у ври је ме за вр шет ка во ђе ња књи ге.

(2) По ред по да та ка из ста ва 1. овог чла на, ма тич на
књи га по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих са др жи и сље де ће
по дат ке ко ји се од но се на по ла зни ке обра зо ва ња од ра слих:

а) ма тич ни број по ла зни ка;

б) број ре ги стра;

в) лич не по дат ке о по ла зни ку, и то: 

1) пре зи ме и име по ла зни ка,

2) дан, мје сец и го ди на ро ђе ња,

3) мје сто и др жа ва ро ђе ња,

4) др жа вљан ство,

5) пол,

6) је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ),

7) адре са ста но ва ња по ла зни ка и

8) пре зи ме и име ро ди те ља; 

г) да тум упи са у про грам обра зо ва ња од ра слих;

д) на зив и вр сту про гра ма обра зо ва ња од ра слих у ко ји
се упи су је, дје ло вод ни број и да тум одо бре ња за из во ђе ње
про гра ма;

ђ) основ упи са, ко ји са др жи:

1) дје ло вод ни број и да тум свје до чан ства о за вр ше ној
основ ној шко ли, 

2) на зив школ ске уста но ве и сте пен струч не спре ме и
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3) за ни ма ње, дје ло вод ни број и да тум из да ва ња свје до -
чан ства о за вр ше но сред њој шко ли;

е) дје ло вод ни број и да тум до но ше ња ак та о ра зли ци и
до дат ним ис пи ти ма код пре ква ли фи ка ци је и до ква ли фи ка -
ци је,

ж) раз лог пре стан ка ста ту са по ла зни ка обра зо ва ња
одра слих као што су:

1) успје шан за вр ше так про гра ма,

2) од у ста ја ње и

3) ис пис,

з) по дат ке о по ла зни ку то ком сред њег струч ног обра зо -
ва ња од ра слих, и то:

1) по пис на став них пред ме та или на став них са др жа ја и
оцје не за сва ки за вр ше ни раз ред, 

2) обра зов ни пе ри од и

3) по дат ке о оп штем успје ху за сва ки за вр ше ни раз ред;

и) по дат ке о из да тим јав ним ис пра ва ма, ко ји са др же:

1) на зив ис пра ве,

2) дје ло вод ни број и 

3) да тум из да ва ња;

ј) име и пре зи ме и сво је руч ни пот пис овла шће ног ли ца
ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих и

к) по дат ке о из да ва њу пре пи са по да та ка из ма тич не
књи ге у ко ји ма су са др жа ни:

1) раз ло зи из да ва ња,

2) да тум из да ва ња и

3) пот пис од го вор ног ли ца ор га ни за то ра обра зо ва ња
од ра слих. 

Члан 8.

(1) Ор га ни за тор обра зо ва ња од ра слих во ди ре ги стар
по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих упи са них у ма тич ну књи -
гу по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих. 

(2) Ре ги стар по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих уве зан је
у ко ри це твр дог по ве за.

(3) На сре ди ни пред ње стра не ко ри ца оти сну те су ри је -
чи: “Ре ги стар по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих”.

(4) Пр ва уну тра шња стра ни ца ре ги стра по ла зни ка
обра зо ва ња од ра слих са др жи сље де ће оп ште по дат ке о
орга ни за то ру обра зо ва ња од ра слих:

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

б) озна ку мје ста за пе чат и

в) се риј ски број ре ги стра.

(5) Стра ни це ре ги стра озна че не су азбуч ним сло ви ма.

(6) По ла зник се упи су је на стра ни цу ре ги стра ко ја од -
го ва ра по чет ном сло ву ње го вог пре зи ме на. 

(7) Ре ги стар са др жи:

а) ред ни број;

б) пре зи ме и име по ла зни ка, и

в) по дат ке из ма тич не књи ге, и то:

1) број ма тич не књи ге, 

2) ред ни број по ла зни ка у ма тич ној књи зи,

3) да тум упи са по ла зни ка,

4) на зив про гра ма обра зо ва ња од ра слих, 

5) по дат ке о за вр шет ку обра зо ва ња,

6) по дат ке о из да тим ис пра ва ма и 

7) на по ме ну.

IV - ДНЕВНИK РА ДА

Члан 9.

(1) Днев ник ра да је до ку мент ко ји во ди на став ник и у
ко ји се упи су ју по да ци о на став ним пред ме ти ма или на -
став ним са др жа ји ма, о по ла зни ци ма и дру ги по да ци ва жни
за по је ди ног по ла зни ка или ци је лу обра зов ну гру пу то ком
из во ђе ња про гра ма обра зо ва ња од ра слих за сти ца ње
основ ног обра зо ва ња, сред њег струч ног обра зо ва ња, пре -

ква ли фи ка ци је, до ква ли фи ка ци је, оспо со бља ва ња и уса вр -
ша ва ња.

(2) Днев ник ра да во ди се на обра сцу ве ли чи не 250x353
мм, са број ча но озна че ним стра ни ца ма. 

(3) Днев ник ра да је уве зан у ко ри це твр дог по ве за. 

(4) На пред њој стра ни ко ри ца оти сну те су ри је чи:
“Днев ник ра да” и про стор за упис на зи ва на став ног пред -
ме та или на став ног са др жа ја, про стор за упис на зи ва ор га -
ни за то ра обра зо ва ња од ра слих, про стор за упис вр сте про -
гра ма, као што су основ но, сред ње струч но, пре ква ли фи ка -
ци ја, до ква ли фи ка ци ја, оспо со бља ва ње, уса вр ша ва ње, за -
тим про стор за упис обра зов не гру пе, обра зов ног пе ри о да
и по да та ка о на став ни ку.

(5) На уну тра шњој стра ни ци ко ри ца упи су је се упут -
ство о оба ве зном и је дин стве ном на чи ну во ђе ња днев ни ка
ра да.

Члан 10.

(1) На пр вој стра ни ци днев ни ка ра да оти снут је обра -
зац у ко ји се упи су ју сље де ћи по да ци:

а) на зив и вр ста про гра ма обра зо ва ња од ра слих, 

б) вр ста и на чин из во ђе ња на ста ве,

в) озна ка обра зов не гру пе и пе ри од за ко ји се во ди, као
што су школ ска го ди на, раз ред и вре мен ски пе ри од, 

г) пот пис од го вор ног ли ца, 

д) се риј ски број,

ђ) ври је ме и мје сто за ду же ња и 

е) мје сто за оти сак пе ча та За во да.

(2) Днев ник ра да са др жи:

а) на зив и вр сту про гра ма обра зо ва ња oдраслих;

б) план из во ђе ња про гра ма обра зо ва ња од ра слих, ко ји
об у хва та:

1) на став ни пред мет,

2) на став ни са др жај и

3) број пред ви ђе них ча со ва;

в) по дат ке о на став ним је ди ни ца ма и одр жа ној на ста ви
по рад ним не дје ља ма, да ни ма и на став ним ча со ви ма са
пот пи сом на став ни ка;

г) по дат ке о одр жа ним ча со ви ма у не дје љи са пот пи сом
од го вор ног ли ца;

д) по дат ке о одр жа ној на ста ви на кра ју обра зов ног
циклу са или обра зо ва ња у цје ли ни; 

ђ) име, пре зи ме и пот пис од го вор ног ли ца ко је по твр -
ђу је тач ност и вје ро до стој ност по да та ка;

е) по пис на став них пред ме та са по да ци ма о зва њу и
струч ној спре ми на став ни ка и о вре мен ском пе ри о ду у ко -
јем се из во ди на ста ва у обра зов ној гру пи;

ж) по дат ке о прак тич ној на ста ви, ра ди о нич ким вје жба -
ма, струч ној прак си, те о рас по ре ду по ла зни ка на прак тич -
ној на ста ви;

з) лич не по дат ке о по ла зни ци ма, и то:

1) ред ни број,

2) ма тич ни број по ла зни ка из ма тич не књи ге,

3) пре зи ме и име по ла зни ка,

4) име ро ди те ља, 

5) по дат ке о ро ђе њу (да тум, мје сто и др жа ва),

6) адре су ста но ва ња и 

7) рад ни ста тус по ла зни ка и

и) по дат ке о при су ству на на ста ви.

V - ПРО ГРА МИ ОБРА ЗО ВА ЊА ОД РА СЛИХ

Члан 11.

(1) Про грам обра зо ва ња од ра слих са став ни је дио ан -
дра го шке до ку мен та ци је по ве за не са обра зов ном гру пом у
ко јој се из во ди.

(2) Про грам обра зо ва ња од ра слих са др жи:

а) на зив про гра ма,
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б) на став ни са др жај,

в) об лик из во ђе ња про гра ма,

г) тра ја ње про гра ма и на чин про вје ре,

д) ка дров ске, ди дак тич ке, про стор не усло ве за ње го во
из во ђе ње, те школ ску или струч ну спре му, од но сно за ни -
ма ње, зна ње и вје шти не ко је по ла зник сти че за вр ша ва њем
про гра ма,

ђ) усло ве за упис, на пре до ва ње и за вр ше так про гра ма и

е) на чин ева лу а ци је про гра ма и по стиг ну ћа уче ња.

Члан 12.

(1) Ак том о ра зли ци и до дат ним ис пи ти ма код пре ква -
ли фи ка ци је и до ква ли фи ка ци је ис пи та утвр ђу ју се на став -
ни пред ме ти ко ји се по ла зни ку при зна ју на осно ву ра ни је
сте че ног обра зо ва ња и на став ни пред ме ти из про гра ма
обра зо ва ња од ра слих ко је по ла зник тре ба по ло жи ти.

(2) Акт до но си струч но ти је ло утвр ђе но ста ту том ор га -
ни за то ра обра зо ва ња од ра слих, на за хтјев по ла зни ка ко ји
же ли на ста ви ти пре ки ну то обра зо ва ње, од но сно ко ји про -
гра мом пре ква ли фи ка ци је же ли про мије ни ти за ни ма ње,
школ ску или струч ну спре му или про гра мом до ква ли фи ка -
ци је сте ћи ви ши сте пен обра зо ва ња у окви ру струч не спре -
ме и за ни ма ња ко је по сје ду је.

(3) Акт се до но си на осно ву при ло же не до ку мен та ци је,
а оба ве зно са др жи:

а) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих и струч ног
ти је ла ко је до но си од лу ку, да тум до но ше ња и дје ло вод ни
број;

б) по дат ке о по ла зни ку и то: 

1) име и пре зи ме, 

2) је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ), 

3) по дат ке о ро ђе њу (дан, мје сец и го ди на) и 

4) о ста но ва њу (мје сто, ули ца и број);

в) по дат ке о јав ним ис пра ва ма на осно ву ко јих се утвр -
ђу је сте че но обра зо ва ње, а то су: 

1) шко ла, 

2) раз ред, 

3) про грам обра зо ва ња, 

4) за ни ма ње, 

5) тра ја ње обра зо ва ња, 

6) дје ло вод ни број и 

7) да тум из да ва ња;

г) по дат ке о сте че ном обра зо ва њу, као што су по пис на -
став них пред ме та и обра зов них са др жа ја ко ји се при зна ју
у про гра му пре ква ли фи ка ци је или до ква ли фи ка ци је;

д) по пис на став них пред ме та и обра зов них са др жа ја
ко је по ла зник про гра ма пре ква ли фи ка ци је или до ква ли фи -
ка ци је тре ба по ла га ти и

ђ) тра ја ње про гра ма, вр ста и на чин обра зо ва ња, као и
усло ви за вр шет ка про гра ма обра зо ва ња.

Члан 13.

План из во ђе ња на ста ве и по ла га ња ис пи та са др жи:

а) на став не пред ме те и са др жа је, 

б) број на став них ча со ва, 

в) вре мен ски пе ри од из во ђе ња и про сто ри је у ко ји ма се
из во ди на ста ва и

г) ди на ми ку и ро ко ве за по ла га ње ис пи та, ко је ор га ни -
за тор обра зо ва ња од ра слих по себ но од ре ђу је за сва ког по -
ла зни ка обра зо ва ња од ра слих. 

VI - ПРИ ЈА ВЕ И ЗА ПИ СНИ ЦИ

Члан 14.

(1) При ја ва за упис је до ку мент ко ји по ла зник обра зо -
ва ња од ра слих при ла же уз дру ге ис пра ве по треб не за упис
у про грам обра зо ва ња од ра слих и за упис у од го ва ра ју ћу
ма тич ну књи гу по ла зни ка.

(2) При ја ва за упис из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих код ко га се
по ла зник упи су је;

б) по дат ке о по ла зни ку, и то:

1) пре зи ме, име ро ди те ља и име, 

2) је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ),

3) по дат ке о ро ђе њу (дан, мје сец и го ди на, мје сто и др -
жа ва ро ђе ња),

4) др жа вљан ство,

5) рад ни ста тус и

6) адре су ста но ва ња;

в) вр сту и на зив про гра ма обра зо ва ња;

г) по дат ке о ис пу ња ва њу усло ва за упис у про грам
обра зо ва ња ко ји са др же:

1) сте че но обра зо ва ње, шко лу и раз ред,

2) про грам обра зо ва ња,

3) сте че ну школ ску или струч ну спре му,

4) за ни ма ње, рад но ис ку ство и 

5) дру ге по дат ке ве за не за усло ве упи са;

д) по дат ке о на чи ну фи нан си ра ња;

ђ) да тум и сво је руч ни пот пис по ла зни ка и

е) се риј ски број.

(3) При ја ва за упис штам па се на обра сцу ве ли чи не
210x297 мм.

Члан 15.

(1) При ја ва и за пи сник за по ла га ње ис пи та је до ку мент
ко јим по ла зник при ја вљу је по ла га ње пред ме та и на ко ме се
во ди за пи сник о по ла га њу ис пи та.

(2) При ја ву из ста ва 1. овог чла на по ла зни ци под но се
при ли ком по ла га ња ис пи та у про гра ми ма основ ног обра зо -
ва ња од ра слих, сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих,
пре ква ли фи ка ци је и до ква ли фи ка ци је. 

(3) При ја ва из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) при ја ву ис пи та, ко ју по пу ња ва по ла зник, а ко ја са др -
жи:

1) име, пре зи ме и адре су по ла зни ка,

2) про грам, раз ред, на став ни пред мет за ко ји се при ја -
вљу је ис пит и

3) да тум при ја ве и по ла зни ков пот пис и

б) по дат ке ко је по пу ња ва уста но ва, и то:

1) ма тич ни број по ла зни ка,

2) да тум при је ма при ја ве и

3) пот пис.

(4) За пи сник о ис пи ту, ко ји по пу ња ва ис пит на ко ми си -
ја, са др жи: 

а) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих и озна ку
обра зов не гру пе;

б) да тум по ла га ња ис пи та, име и пре зи ме, те ма тич ни
број по ла зни ка; 

в) на зив на став ног пред ме та, за да так и пи та ња на ис пи -
ту, оцје не успје ха;

г) име и пре зи ме ис пи ти ва ча, од но сно чла но ва ис пит не
ко ми си је и њи хо ве пот пи се и 

д) се риј ски број.

(5) При ја ва и за пи сник ко ри сте се и при ли ком про вје ре
сте че ног зна ња и вје шти на из прак тич не на ста ве и вје жби.

(6) При ја ва и за пи сник штам па ју се обо стра но на обра -
сцу ве ли чи не 210x297 мм.

(7) На пр вој стра ни ци обра сца из ста ва 6. овог чла на је
са др жај при ја ве, а на дру гој са др жај за пи сни ка.

Члан 16.

(1) При ја ва и за пи сник за по ла га ње за вр шног ис пи та је
до ку мент ко ји по ла зник обра зо ва ња од ра слих под но си код
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по ла га ња за вр шног ис пи та у про гра ми ма основ ног обра зо -
ва ња од ра слих, сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих,
пре ква ли фи ка ци је и до ква ли фи ка ци је и на ко ме се во ди за -
пи сник о по ла га њу за вр шног ис пи та. 

(2) При ја ва из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) по дат ке о по ла зни ку и то: 

1) име, пре зи ме и адре су по ла зни ка, 

2) да тум при ја ве и 

3) по ла зни ков пот пис,

б) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих код ко га се
при ја вљу је по ла га ње ис пи та;

в) на зив обра зов ног про гра ма, од но сно за ни ма ња;

г) на зив те ме за вр шног ра да; 

д) по пис при ло га;

ђ) да тум и сво је руч ни пот пис по ла зни ка;

е) да тум и пот пис од го вор ног ли ца ко јим се по твр ђу је
да је по ла зник сте као пра во по ла га ња за вр шног ис пи та;

ж) по дат ке ко је по пу ња ва ор га ни за тор обра зо ва ња од -
ра слих, као што су ма тич ни број по ла зни ка, да тум при је ма
при ја ве и пот пис и

з) се риј ски број.

(3) За пи сник о по ла га њу за вр шног ис пи та са др жи:

а) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих и озна ку
обра зов не гру пе;

б) по дат ке о по ла зни ку ко ји са др же:

1) име и пре зи ме, 

2) ма тич ни број по ла зни ка,

3) обра зов ни про грам и

4) за ни ма ње,

в) по дат ке о за вр шном ис пи ту ко ји са др же:

1) на чин про вје ре сте че ног зна ња и вје шти на,

2) на зив пред ме та ко је по ла зник по ла же,

3) об лик за дат ка и пи та ња на за вр шном ис пи ту,

4) оцје ну успје ха за сва ки пред мет и оцје ну оп штег
успје ха, те

5) по пис и пот пи се чла но ва ко ми си је, и 

г) ври је ме по ла га ња, од но сно да тум и раз до бље и 

д) пот пис пред сјед ни ка ис пит не ко ми си је,

(4) При ја ва и за пи сник за по ла га ње за вр шног ис пи та
штам па се обо стра но на обра сцу ве ли чи не 210x297 мм.

(5) На пр вој стра ни ци обра сца из ста ва 4. овог чла на је
са др жај при ја ве, а на дру гој са др жај за пи сни ка.

Члан 17.

(1) При ја ва и за пи сник за по ла га ње ма тур ског ис пи та је
до ку мент ко ји по ла зник обра зо ва ња од ра слих под но си код
по ла га ња ма тур ског ис пи та у про гра ми ма основ ног обра -
зо ва ња од ра слих, сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих,
пре ква ли фи ка ци је и до ква ли фи ка ци је и на ко ме се во ди за -
пи сник о по ла га њу ма тур ског ис пи та. 

(2) При ја ва из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) по дат ке о по ла зни ку ко ји са др же: 

1) име, пре зи ме и адре су по ла зни ка,

2) да тум при ја ве и 

3) по ла зни ков пот пис,

б) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих код ко га се
при ја вљу је по ла га ње ис пи та;

в) на зив обра зов ног про гра ма, од но сно за ни ма ња;

г) на зив те ме ма тур ског ра да;

д) из бор ни пред мет на ма тур ског ис пи ту;

ђ) по пис при ло га;

е) да тум и сво је руч ни пот пис по ла зни ка;

ж) да тум и пот пис од го вор ног ли ца ко јим се по твр ђу је
да је по ла зник сте као пра во по ла га ња ма тур ског ис пи та;

з) по дат ке ко је по пу ња ва ор га ни за тор обра зо ва ња од ра -
слих, као што су ма тич ни број по ла зни ка, да тум при је ма
при ја ве и пот пис и

и) се риј ски број.

(3) За пи сник о по ла га њу ма тур ског ис пи та са др жи:

а) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих и озна ку
обра зов не гру пе;

б) по дат ке о по ла зни ку, као што су: 

1) име и пре зи ме, 

2) ма тич ни број по ла зни ка, 

3) обра зов ни про грам и 

4) за ни ма ње,

в) те му пи сме ног ра да, оцје ну и пот пис чла но ва ко ми -
си је;

г) те му ма тур ског ра да, пи та ња из ма тур ског ра да, пи -
та ња из на став ног пред ме та, оцје ну и пот пи се чла но ва ко -
ми си је;

д) по дат ке о успје ху и оцје ни на ма тур ском ис пи ту и

ђ) ври је ме по ла га ња, од но сно да тум и раз до бље и пот -
пис пред сјед ни ка ис пит не ко ми си је.

(4) При ја ва и за пи сник за по ла га ње ма тур ског ис пи та
штам па се обо стра но на обра сцу ве ли чи не 210x297 мм. 

(5) На пр вој стра ни ци обра сца из ста ва 4. овог чла на је
са др жај при ја ве, а на дру гој са др жај за пи сни ка.

Члан 18.

(1) При ја ва и за пи сник за ис пит оспо со бља ва ња и уса -
вр ша ва ња је до ку мент ко ји по ла зник обра зо ва ња под но си
при ли ком при ја ве ис пи та, од но сно про вје ре на за вр шет ку
про гра ма оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња и на ко ме се во -
ди за пи сник о по ла га њу ис пи та. 

(2) При ја ву ис пи та по пу ња ва по ла зник.

(3) При ја ва и за пи сник за по ла га ње са др жи: 

а) име, пре зи ме и адре су по ла зни ка;

б) са др жај про гра ма оспо со бља ва ња или уса вр ша ва ња
за ко ји се вр ши про вје ра;

в) по дат ке ко је по пу ња ва уста но ва и то:

1) ма тич ни број по ла зни ка, 

2) да тум при је ма при ја ве и

3) пот пис и

г) за пи сник о ис пи ту, а ко ји об у хва та:

1) да тум по ла га ња ис пи та, 

2) име и пре зи ме, те ма тич ни број по ла зни ка, 

3) на став ни са др жај, за да так и пи та ња на ис пи ту,

4) оцје ну успје ха,

5) име и пре зи ме ис пи ти ва ча, од но сно чла но ва ис пит -
не ко ми си је и

6) њи хо ве пот пи се.

(4) При ја ва и за пи сник за по ла га ње ис пи та ко ри сти се
и при ли ком про вје ре сте че ног зна ња и вје шти на из прак -
тич не на ста ве и вје жби.

(5) При ја ва и за пи сник за по ла га ње ис пи та штам па се
обо стра но на обра сцу ве ли чи не 210x297 мм.

(6) На пр вој стра ни обра сца из ста ва 5. овог чла на је са -
др жај при ја ве, а на дру гој са др жај за пи сни ка.

VII - ЧУ ВА ЊЕ АН ДРА ГО ШКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ

Члан 19.

(1) При ступ по да ци ма по хра ње ним у ан дра го шкој до -
ку мен та ци ји из овог пра вил ни ка до пу штен је са мо ли ци ма
овла шће ним од ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих, те
овла шће ном фи зич ком или прав ном ли цу са ко јом је ор га -
ни за тор обра зо ва ња од ра слих уго во рио оба вља ње по сло ва
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елек трон ског об ли ко ва ња еви ден ци ја и њи хо во до ста вља -
ње у цен трал ну еви ден ци ју.

(2) Сви лич ни по да ци о по ла зни ци ма мо ра ју би ти за -
шти ће ни од слу чај не или на мјер не зло у по тре бе, уни ште -
ња, гу би та ка, нео вла шће них при сту па и про мје на.

Члан 20.

Ан дра го шка до ку мен та ци ја и еви ден ци је од ре ђе ни
овим пра вил ни ком ка те го ри зу ју се, чу ва ју и ар хи ви ра ју на
на чин утвр ђен За ко ном о ар хив ској дје лат но сти (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 119/08).

Члан 21.

Пра ви ла чу ва ња и за шти те ан дра го шке до ку мен та ци је
и еви ден ци ја из овог пра вил ни ка, те њи хо во ар хи ви ра ње и
пре да је ар хи ви ма, уре ђу ју се оп штим ак том ор га ни за то ра
обра зо ва ња од ра слих, у скла ду са За ко ном о ар хив ској дје -
лат но сти и од ред ба ма из овог пра вил ни ка.

VIII - ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ У ОБРА ЗО ВА ЊУ ОД РА СЛИХ 
И ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА 

Члан 22.

(1) За вод у елек трон ском об ли ку во ди сље де ће еви ден -
ци је:

а) еви ден ци ју ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих,

б) еви ден ци ју про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

в) еви ден ци ју по ла зни ка,

г) еви ден ци ју на став ни ка и

д) еви ден ци ју из да тих јав них ис пра ва.

(2) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих во де сље де ће
еви ден ци је:

а) еви ден ци ју про гра ма обра зо ва ња од ра слих, 

б) еви ден ци ју по ла зни ка, 

в) еви ден ци ју на став ни ка и 

г) еви ден ци ју из да тих јав них ис пра ва.

Члан 23.

Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих до ста вља ју За во ду
све по дат ке нео п ход не за во ђе ње еви ден ци ја из чла на 22.
став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 24.

Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих мо ра ју има ти ра чу -
нар ску опре му и про грам ску по др шку ко ја омо гу ћава при -
ступ ин тер не ту и раз мје ну по да та ка са За во дом.

Члан 25.

(1) Еви ден ци ја ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих са -
др жи:

а) ма тич ни број упи са у суд ски ре ги стар;

б) по ре ски број ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих;

в) на зив и сје ди ште уз ко је се на во ди и адре са, те ле фон,
те ле факс, е-адре са;

г) на зив и мје сто ра да под руч не је ди ни це;

д) на зив и сје ди ште осни ва ча;

ђ) по дат ке о од го вор ном ли цу и то: 

1) име и пре зи ме, 

2) број и да тум ак та о име но ва њу, 

3) струч ну спре му и 

4) за ни ма ње,

е) на зив, број и да тум ак та о осни ва њу, те да тум по чет -
ка ра да;

ж) ши фру и на зив дје лат но сти пре ма ква ли фи ка ци ји
дје лат но сти;

з) по дат ке о пре стан ку ра да, дје ли мич ном или пот пу -
ном ус кра ћи ва њу ра да, те о прав ном сљед бе ни ку;

и) по дат ке о прав ном на сљед ни ку и на зив прав ног
прет ход ни ка;

ј) по дат ке о про сто ру, као што су број про сто ри ја и по -
вр ши на, те на мје на уну тра шњег про сто ра и

к) дру ге по дат ке бит не за ор га ни за то ра обра зо ва ња
одра слих.

(2) Oрганизатори обра зо ва ња ко ји су пре ста ли са ра -
дом и по да ци о њи ма не бри шу се из еви ден ци је.

Члан 26.

(1) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих во де еви ден ци -
ју про гра ма обра зо ва ња од ра слих за ко ју има ју до зво лу за
из во ђе ње.

(2) У еви ден ци ју из ста ва 1. овог чла на уно се се сље де -
ћи по да ци:

а) на зив и вр ста про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

б) дје ло вод ни број и да тум из да тог одо бре ња, 

в) на зив над ле жног ор га на ко ји је одо брио из во ђе ње
про гра ма,

г) вр ста и тра ја ње про гра ма и

д) број упи са них по ла зни ка.

Члан 27.

(1) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих во де еви ден ци -
ју по ла зни ка ко ја да је увид у ан дра го шке и дру ге по дат ке
ва жне за пра ће ње по ла зни ка од упи са у про грам до за вр -
шет ка про гра ма и до из да ва ња јав не ис пра ве.

(2) Еви ден ци ја по ла зни ка про гра ма обра зо ва ња од ра -
слих са др жи сље де ће по дат ке:

а) име и пре зи ме по ла зни ка;

б) да тум упи са у уста но ву и до ди је ље ни ма тич ни број
по ла зни ка;

в) лич не по дат ке о по ла зни ку, као што су: 

1) дан, мје сец, го ди на, мје сто и др жа ва ро ђе ња,

2) је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ),

3) др жа вљан ство,

4) пол, 

5) име ро ди те ља и

6) адре са по ла зни ка,

г) по дат ке о прет ход ном обра зо ва њу;

д) на зив про гра ма, вр сту и ври је ме тра ја ња про гра ма у
ко ји је по ла зник упи сан;

ђ) по дат ке о уго во ру о обра зо ва њу, као што су дје ло вод -
ни број и да тум за кљу чи ва ња уго во ра;

е) по дат ке о пла ћа њу тро шко ва обра зо ва ња;

ж) рад ни ста тус по ла зни ка;

з) по дат ке о то ку обра зо ва ња ко ји са др же:

1) на став не пред ме те или на став не са др жа је и по стиг -
нут успјех, од но сно оцје не по ла зни ка и

2) успјех на ис пи ти ма то ком обра зо ва ња и на за вр шном
ис пи ту,

и) по дат ке о из да ној јав ној ис пра ви, и то:

1) дје ло вод ни број и 

2) да тум из да ва ња, и

ј) оста ле по дат ке о по ла зни ку и по је ди но сти ма ва жним
за обра зо ва ње.

Члан 28.

(1) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих во де еви ден ци -
ју на став ни ка.

(2) Еви ден ци ја на став ни ка у уста но ва ма за обра зо ва ње
од ра слих са др жи сље де ће:

а) по дат ке о од го вор ном ли цу код ор га ни за то ра обра зо -
ва ња од ра слих ко ји об у хва та ју:

1) име и пре зи ме,

2) пол, 

3) је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ),
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4) др жа вљан ство,

5) да тум име но ва ња и

6) рад ни ста тус,

б) по дат ке о на став ни ци ма ко ји об у хва та ју:

1) име и пре зи ме, 

2) пол,

3) је дин стве ни ма тич ни број (ЈМБ),

4) др жа вљан ство,

5) уку пан рад ни стаж и стаж у про свје ти,

6) рад ни ста тус у уста но ви,

7) на зив рад ног мје ста,

8) струч ну спре му и 

9) уса вр ша ва ње и на пре до ва ње у стру ци и

в) дру ге по дат ке бит не за рад ни ке уста но ве.

Члан 29.

(1) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих во де еви ден ци -
ју из да тих јав них ис пра ва.

(2) Еви ден ци ја из да тих јав них ис пра ва са др жи сље де ће
по дат ке:

а) на зив ор га ни за то ра обра зо ва ња од ра слих,

б) на зив и вр сту про гра ма обра зо ва ња од ра слих,

в) име и пре зи ме по ла зни ка,

г) ред ни број из ре ги стра и број ма тич не књи ге,

д) на зив јав не ис пра ве ко ја се из да је и

ђ) дје ло вод ни број и да тум из да ва ња јав не ис пра ве.

Члан 30.

(1) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих мо ра ју упи са ти
сва ку про мје ну по да та ка о ко ји ма во де еви ден ци ју, нај ка -
сни је се дам да на од да на про мје не по да та ка.

(2) Ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра слих мо ра ју до ста -
ви ти сва ку про мје ну по да та ка о ко ји ма За вод во ди еви ден -
ци ју, нај ка сни је 15 да на од да на про мје не по да та ка.

Члан 31.

(1) По да ци из еви ден ци ја мо гу се ко ри сти ти са мо у
свр ху пра ће ња ста ња и пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих мје ра
ра ди уна пре ђе ња обра зов ног си сте ма у Ре пу бли ци Срп -
ској, а по себ но у дје лат но сти обра зо ва ња од ра слих.

(2) По да ци из еви ден ци је про гра ма обра зо ва ња од ра -
слих мо гу се ко ри сти ти у свр ху про фе си о нал ног ин фор ми -
са ња. 

(3) За вод тре ба обез би је ди ти усло ве да по да ци о про -
гра ми ма обра зо ва ња од ра слих бу ду до ступ ни јав но сти.

Члан 32.

(1) При ступ лич ним по да ци ма из еви ден ци је по ла зни -
ка и еви ден ци је на став ни ка до зво љен је са мо овла шће ним
осо ба ма у уста но ви, фи зич ким или прав ним ли ци ма са ко -
ји ма је уста но ва уго во ри ла по сло ве елек трон ског об ли ко -
ва ња и до ста ве по да та ка.

(2) Сви лич ни по да ци о по ла зни ци ма и на став ни ци ма
мо ра ју би ти за шти ће ни од слу чај не или на мјер не зло у по -
тре бе, уни шта ва ња, гу бит ка, нео вла шће них при сту па или
про мје на.

Члан 33.

Ан дра го шку до ку мен та ци ју и еви ден ци је про пи са не
овим пра вил ни ком при пре ма и из да је За вод.

Члан 34.

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: 07.041/052-1254/10
27. јула 2010. го ди не Министар,
Бања Лука Ан тон Ка си по вић, с.р.
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