
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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На осно ву чла на 27а. За ко на о По ре ској упра ви (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 112/07 – Пре чи -
шће ни текст, бр. 22/08 и 34/09) и чла на 88. 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 фи нан си ја  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ДО ПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈИ 
У ЈЕ ДИН СТВЕ НИ СИ СТЕМ РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈЕ, 

КОН ТРО ЛЕ И НА ПЛА ТЕ ДО ПРИ НО СА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о ре ги стра ци ји у Је дин стве ни си стем ре -
ги стра ци је, кон тро ле и на пла те до при но са (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 110/09), у чла ну 12. по сли је
ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4, 5, 6, 7. и 8. ко ји гла се:

“(4) Обра зац за од ја ву об ве зни ка до при но са пот пи су -
је пред у зет ник ко ји је као по ре ски об ве зник упи сан у од го -
ва ра ју ћи ре ги стар над ле жног ор га на и Ре ги стар По ре ске
упра ве, од но сно ли це ко је је упи са но у од го ва ра ју ћи ре ги -
стар над ле жног ор га на и Ре ги стар По ре ске упра ве као за -
кон ски за ступ ник прав ног ли ца.

(5) Из у зет но од од ред бе ста ва 4. овог чла на, обра зац за
од ја ву об ве зни ка до при но са мо же пот пи са ти и ли це које је
од стра не за кон ског за ступ ни ка овла шће но за пот пи си ва ње
од ја ве об ве зни ка до при но са.

(6) У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на овла шће но ли це
ду жно је, уз обра зац од ја ве и до ку мен те из чла на 15. овог
правил ни ка, под ни је ти и до каз о овла шће њу за пот пи си ва -
ње обра сца од ја ве об ве зни ка до при но са.

(7) О под не се ној од ја ви, По ре ска упра ва од лу чу је у
ро ку од 30 да на од да на под но ше ња од ја ве, а у скла ду са
про пи си ма ко ји ма се ре гу ли ше управ ни по сту пак.

(8) Уко ли ко ин спек ци ја ра да у Ре пу бли ци Срп ској до -
ста ви По ре ској упра ви из вр шно рје ше ње ко јим се на ла же
откла ња ње не пра вил но сти код от ка за уго во ра о ра ду упла -
ти о цу до при но са ко ји је под нио од ја ву об ве зни ка до при но -
са, По ре ска упра ва ће пре ки ну ти по сту пак од ја ве за те об -
ве зни ке до ко нач но сти рје ше ња ин спек ци је ра да.”.

Члан 2.

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:06.05/020-944/10
21. ју ла 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Алек сан дар Џом бић, с.р.

Уставни суд Републике Српске

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115.
Устава Републике Српске и члана 61. став 1. тач ка 1. За ко -
на о Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске - Пре чи шће ни текст
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 54/05), на
сјед ни ци одр жа ној 7. ју ла 2010. го ди не,  д о н и о  ј е

ОД Л У К У
Утвр ђу је се да члан 37. Од лу ке о осни ва њу Ад ми ни -

стра тив не слу жбе Оп шти не Но ви Град (“Слу жбе ни гла -
сник Оп шти не Но ви Град”, број 9/08) и члан 43. Пра вил ни -
ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Ад -
ми ни стра тив ној слу жби Оп шти не Но ви Град број 01-12-
2/08 (“Слу жбе ни гла сник Оп шти не Но ви Град”, број 9/08),
ни су у са гла сно сти са Уста вом. 

О б р а з л о ж е њ е

Ми лан Сту пар из Ру ди ца и Ра дој ка Мра о вић из Но вог
Гра да, да ли су Устав ном су ду Ре пу бли ке Срп ске ини ци ја -
ти ве за по кре та ње по ступ ка за оцје њи ва ње устав но сти Од -
лу ке о осни ва њу Ад ми ни стра тив не слу жбе Оп шти не Но ви
Град број: 01-052-445/08 (“Слу жбе ни гла сник Оп шти не
Но ви Град”, број 9/08) и Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Ад ми ни стра тив ној слу жби
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