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На основу члана 9. став 5. Закона о образовању одраслих (“Службени гласник Републике Српске”,
број 59/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08 и 11/09), министар просвјете и културе доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОРГАНИЗАТОРА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак избора организатора образовања одраслих (у даљем тескту:
организатор образовања) за извођење одговарајућих формалних програма из плана образовања одраслих.
Члан 2.
(1) Завод за образовање одраслих (у даљем тексту: Завод), у циљу спровођења плана образовања одраслих (у даљем тексту: план) који у складу са чланом 7. став 2. Закона о образовању одраслих доноси
Влада Републике Српске, за извођење одговарајућег програма образовања одраслих чије финансирање је
предвиђено планом, расписује јавни конкурс за избор организатора образовања (у даљем тексту: јавни
конкурс).
(2) Јавни конкурс објављује се у средствима јавног информисања и отворен је за подношење пријава
најмање мјесец дана од дана објављивања.
Члан 3.
На јавни конкурс се могу пријавити организатори образовања који су регистровани за обављање дјелатности образовања одраслих.
Члан 4.
(1) Јавни конкурс садржи:
а) назив и врсту програма образовања одраслих за који се врши избор организатора образовања,
б) назив јединице локалне самоуправе на чијем подручју се програми реализују,
в) потребне кадровске, дидактичке и просторне услове, зависно од врсте програма образовања одраслих, и
г) рок за подношење пријава за конкурс.
(2) Испуњеност услова из става 1. тачка в) овог правилника утврђује се у складу са прописима којима
се уређује испуњеност услова у погледу кадра, простора и дидактичке опреме.
Члан 5.
(1) Поступак избора организатора образовања спроводи комисија чији је задатак да утврди испуњеност услова из члана 4. овог правилника за избор најповољнијег организатора образовања, те да размотри
достављене пријаве и сачини приједлог избора организатора образовања.
(2) На основу приједлога конкурсне комисије, директор Завода доноси рјешење о избору организатора образовања.
Члан 6.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће бити разматране.
Члан 7.
Завод задржава све приспјеле пријаве и документацију, а изузетно, на захтјев организатора образовања, исте могу бити враћене.
Члан 8.
На основу рјешења о избору организатора образовања, Завод са организатором образовања закључује
уговор о међусобним правима и обавезама.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
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