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Критеријуми за расходовање резервних дијелова кола
су аналогни критеријумима за кола из става 1. т. а), в) и г)
овог члана.
Расходовање кола врши се у складу са Упутством о расходовању вучних средстава, склопова, уређаја и резервних дијелова (материјалних средстава), које доноси власник кола.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.04/340-987/11
22. јула 2011. године
Бања Лука

Министар,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), члана 38. став 1. Закона о пензијском
и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 106/05, 20/07, 33/08, 1/09, 71/09, 106/09 и
118/09) и члана 5. став 2. Уредбе о поступку утврђивања
радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 34/04 и 41/07), на приједлог Комисије за утврђивање
радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНОГ МЈЕСТА НА КОЈЕМ СЕ СТАЖ
ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ У:
“КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО ПСИХИЈАТРИЈСКА КЛИНИКА У СОКОЦУ”

Члан 1.
Као радно мјесто на којем се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем у смислу члана 36. Закона о пензијском
и инвалидском осигурању у: “Клинички центар Источно
Сарајево - Психијатријска клиника у Сокоцу” утврђују се:
Одјељење: Судско акутно
1. Стражар
Сваких 12 мјесеци рада ефективно проведених на радном мјесту под тачком 1. рачунаће се као 14 мјесеци стажа
осигурања.
Члан 2.
Осигуранику који ради на радном мјесту из члана 1.
ове одлуке стаж осигурања са увећаним трајањем рачунаће се само за вријеме које је ефективно провео на раду у
смислу члана 39. Закона.
Члан 3.
Осигуранику који ради на радном мјесту из члана 1.
стаж осигурања са увећаним трајањем рачунаће се од дана
ступања Одлуке на снагу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-04/4-170-681-3/09
26. јула 2011. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.
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Министар за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, рјешавајући по захтјеву Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, на основу члана 37. Закона о заштити природе - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 113/08), члана 42. став 1. алинеје 8. и 10. За-
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кона о заштити животне средине - Пречишћени текст
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 28/07, 41/08 и
28/10), члана 29. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 192. став 5.
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, број 13/02) и члана 56. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Подручјe будућег посебног резервата природе “Громижељ”, које обухвата простор катастарских општина Велино Село, Балатун и Доњи Бродац на територији општине Бијељина, укупне површине 831,33 хектара, ставља се
под претходну заштиту у складу са законом, у трајању од
двије године.
2. Претходна заштита природног подручја проглашава
се у циљу очувања јединствености, ријеткости и репрезентативности екосистема и станишта врста биљака и животиња од нарочитог значаја и намјене, до доношења коначног акта о заштити сходно члану 38. Закона о заштити природе - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике
Српске”, број 113/08).
3. У периоду трајања претходне заштите подручја из
тачке 1. овог рјешења обавезује се Удружење грађана “Громижељ” да у својству управљача подручјем уз сарадњу са
Општином Бијељина:
- спроводи мјере и режиме заштите природног добра, у
складу са овим рјешењем,
- обезбиједи обиљежавање и физичку заштиту подручја у оквиру локалитета Лакетића вир, уз претходно прибављено мишљење Републичког завода за заштиту културноисторијског и природног насљеђа,
- донесе програм управљања којим се уређују правила
унутрашњег реда и правила за спровођење режима заштите и развоја, а нарочито: постављања информативних и
других ознака, мјере заштите приликом обављања научних
истраживања и извођења истражних радова, услови за обављање дозвољених дјелатности и посебне мјере и ограничења у спровођењу режима заштите,
- омогући вршење научних и стручних истраживања,
техничких и других снимања и извођења мјера техничке
заштите,
- осигурава спровођење редовних мјера контроле и
праћења нивоа опасних и штетних материја, као и количине унесених ђубрива и пестицида у пољопривредном земљишту, најмање једном годишње, и
- врши друге послове у складу са законом.
4. Правила унутрашњег реда и друге неопходне информације за спровођење режима заштите управљач је дужан
да на погодан начин јавно огласи, тако да буду доступна
корисницима и посјетиоцима.
5. На цјелокупној површини подручја под претходном
заштитом установљавају се режими заштите I, II и III степена. Саставни дио овог рјешења је графички прилог са
уцртаним границама свих катастарских честица у обухвату подручја под претходном заштитом.
5.1. Површине под режимом заштите I степена издвајају се у сврху строге заштите ријетких и угрожених врста
животиња и биљака и њихових станишта.
5.1.1. На површи под режимом заштите I степена забрањује се спровођење хидромелиоративних захвата, преоравање и прекопавање природних ливада, пашњака и мочварних станишта, коришћење природних богатстава и сви
видови коришћења простора, осим праћења стања, научних истраживања и контролисаних посјета.
5.1.2. Режим заштите I степена обухвата сљедеће катастарске честице на КО Велино Село:
- к.ч.1577/2; к.ч. 1605; к.ч. 1606; к.ч. 1607; к.ч. 1609;
к.ч. 1612; к.ч. 1613; к.ч. 1614; к.ч. 1615; к.ч. 1616; к.ч. 1617;
к.ч. 1618; к.ч. 1619; к.ч. 1620; к.ч. 1621; к.ч. 1622; к.ч. 1623;
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к.ч. 1624; к.ч. 1625; к.ч. 1626; к.ч. 1627; к.ч. 1628; к.ч. 1629;
к.ч. 1633; к.ч. 1634; к.ч. 1635/1; к.ч. 1635/2; к.ч. 1636; к.ч.
1637; к.ч. 1638; к.ч. 1639; к.ч. 1640; к.ч. 1641; к.ч. 1642; к.ч.
1643; к.ч. 1644; к.ч. 1645; к.ч. 1646; к.ч. 1647; к.ч. 1648; к.ч.
1649; к.ч. 1650; к.ч. 1651; к.ч. 1652; к.ч. 1653; к.ч. 1654; к.ч.
1655; к.ч. 1656; к.ч. 1657; к.ч. 1658; к.ч. 1659; к.ч. 1660; к.ч.
1661; к.ч. 1662; к.ч. 1663; к.ч. 1664; к.ч. 1665; к.ч. 1666; к.ч.
1668; к.ч. 1669; к.ч. 1670; к.ч. 1671; к.ч. 1672; к.ч. 1673; к.ч.
1674; к.ч. 1675; к.ч. 1676; к.ч. 1677; к.ч. 1680; к.ч. 1682; к.ч.
1707/1; к.ч. 1707/2; к.ч. 1707/3; к.ч. 1707/4; к.ч. 1707/5; к.ч.
1708/1; к.ч. 1708/2; к.ч. 1713; к.ч. 1714; к.ч. 1715; к.ч. 1716;
к.ч. 1717; к.ч. 1718; к.ч. 1719; к.ч. 1720; к.ч. 1721; к.ч. 1722;
к.ч. 1723; к.ч. 1724; к.ч. 1725/1; к.ч. 1725/2; к.ч. 1725/3; к.ч.
1726/1; к.ч. 1726/2; к.ч. 1727/1; к.ч. 1727/2; к.ч. 1727/3; к.ч.
1727/4; к.ч. 1727/5; к.ч. 1727/6; к.ч. 1728; к.ч. 1729; к.ч.
1730; к.ч. 1731; к.ч. 1732; к.ч. 1733; к.ч. 1734; к.ч. 1735; к.ч.
1736; к.ч. 1737; к.ч. 1738; к.ч. 1739; к.ч. 1740; к.ч. 1741; к.ч.
1742; к.ч. 1743; к.ч. 1744; к.ч. 1745; к.ч. 1746; к.ч. 1747; к.ч.
1748; к.ч. 1749; к.ч. 1750; к.ч. 1751; к.ч. 1752; к.ч. 1753; к.ч.
1754; к.ч. 1755; к.ч. 1756; к.ч. 1757; к.ч. 1758; к.ч. 1759; к.ч.
1760; к.ч. 1761; к.ч. 1875; те дијелови катастраских честица уцртани на копији катастарског плана к.ч. 1610; к.ч.
1872; к.ч. 1873; к.ч. 1874; укупне површине 56,45 хектара.
5.2. На површинама под режимом заштите II степена у
функцији система заштите од вода дозвољено је спроводити мјере одводње, одржавања одводних канала и вршење
других радова, према посебним програмима, уколико се
истим не проузрокује исушивање мочварног станишта.
5.2.1. На површини под претходном заштитом II степена забрањује се:
- грађење, осим грађења, реконструкције и доградње
стамбених и економских објеката у оквиру постојећих домаћинстава;
- експлоатација и отварање позајмишта земље и шљунка;
- градња путева, постављање ваздушних и електроенергетских и телефонских водова, изузев радова на реконструкцији и санацији оних објеката за које је већ обрађена
неопходна документација, а уз услове које прописује Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа;
- крчење и чиста сјеча шума, кресање лисника и пошумљавање врстама дрвећа страним за ово подручје;
- коришћење и уништавање флоре и убијање и узнемиравање фауне;
- одлагање отпада ван мјеста и објеката одређених или
опремљених за ту намјену;
- руковање отровним хемијским метеријама, нафтним
дериватима и другим токсичним и опасним материјама на
начин који може проузроковати загађивање земљишта и
вода.
5.2.2. Под режимом заштите II степена издвајају се
сљедеће катастарске честице, пo катастарским општинама:
КО Велино Село:
- к.ч. 1359/2; к.ч. 1359/3; к.ч. 1362; к.ч. 1363; к.ч. 1364;
к.ч. 1365; к.ч. 1366; к.ч. 1367; к.ч. 1368; к.ч. 1369; к.ч. 1377;
к.ч. 1543; к.ч. 1544; к.ч. 1545; к.ч. 1546; к.ч. 1547; к.ч. 1548;
к.ч. 1549; к.ч. 1550; к.ч. 1551; к.ч. 1552/1; к.ч. 1552/2; к.ч.
1553/1; к.ч. 1553/2; к.ч. 1554/2; к.ч. 1554/3; к.ч. 1554/4; к.ч.
1555/1; к.ч. 1555/2; к.ч. 1556; к.ч. 1573; к.ч. 1574; к.ч.
1575/1; к.ч. 1575/2; к.ч. 1576; к.ч. 1577/1; к.ч. 1577/3; к.ч.
1578; к.ч. 1579/1; к.ч. 1579/2; к.ч. 1579/3; к.ч. 1580; к.ч.
1581; к.ч. 1582; к.ч. 1583; к.ч. 1584; к.ч. 1585; к.ч. 1586; к.ч.
1587; к.ч. 1588; к.ч. 1589; к.ч. 1590; к.ч. 1591; к.ч. 1592; к.ч.
1593; к.ч. 1594; к.ч. 1595; к.ч. 1596; к.ч. 1597; к.ч. 1598; к.ч.
1599; к.ч. 1600; к.ч. 1601; к.ч. 1602; к.ч. 1603/1; к.ч. 1603/2;
к.ч. 1604; к.ч. 1608; к.ч. 1610; к.ч. 1611; к.ч. 1630; к.ч.
1631/1; к.ч. 1631/2; к.ч. 1632/1; к.ч. 1632/2; к.ч. 1632/3; к.ч.
1688; к.ч. 1689; к.ч. 1690; к.ч. 1691; к.ч. 1692; к.ч. 1693; к.ч.
1694; к.ч. 1695; к.ч. 1696; к.ч. 1697; к.ч. 1698; к.ч. 1699; к.ч.
1700/1; к.ч. 1700/2; к.ч. 1701; к.ч. 1702; к.ч. 1703; к.ч. 1704;
к.ч. 1705/1; к.ч. 1705/2; к.ч. 1706/1; к.ч. 1706/2; к.ч. 1709/1;
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к.ч. 1709/2; к.ч. 1710; к.ч. 1711; к.ч. 1712/1; к.ч. 1712/2; к.ч.
1762; к.ч. 1763; к.ч. 1764; к.ч. 1765; к.ч. 1766/1; к.ч. 1766/2;
к.ч. 1767; к.ч. 1768; к.ч. 1769; к.ч. 1770; к.ч. 1771; к.ч. 1772;
к.ч. 1773; к.ч. 1774; к.ч. 1775; к.ч. 1776; к.ч. 1777; к.ч. 1778;
к.ч. 1779/1; к.ч. 1779/2; к.ч. 1780; к.ч. 1781; к.ч. 1782; к.ч.
1783; к.ч. 1784; к.ч. 1785; к.ч. 1786; к.ч. 1787; к.ч. 1788; к.ч.
1789; к.ч. 1790; к.ч. 1791; к.ч. 1792; к.ч. 1793; к.ч. 1794; к.ч.
1795; к.ч. 1796; к.ч. 1797; к.ч. 1798; к.ч. 1799; к.ч. 1800; к.ч.
1801; к.ч. 1855/2; к.ч. 1869; к.ч. 1870/1; к.ч. 1870/2; к.ч.
1876; к.ч. 1877; к.ч. 1878; к.ч. 1879 те дијелови катастарских честица к.ч. 1357; к.ч. 1358; к.ч. 1359/1; к.ч. 1359/4;
к.ч. 1360; к.ч. 1361/1; к.ч. 1803; к.ч. 1867; к.ч. 1871; к.ч.
1872; к.ч. 1873; к.ч. 1874;
КО Балатун:
- к.ч. 2293; к.ч. 2294; к.ч. 2300; к.ч. 2302; к.ч. 2303; к.ч.
2304; к.ч. 2305; к.ч. 2306; к.ч. 2307; к.ч. 2308; к.ч. 2309; те
дијелови катастарских честица к.ч. 2301; к.ч. 2849;
КО Бродац:
- к.ч. 2341; к.ч. 2342; к.ч. 2343; к.ч. 2344; и дио к.ч.
2759; укупне површине 151,53 хектара.
5.3. На подручју под режимом заштите III степена у
сврху одржавања постојеће пољопривредне производње на
површинама у границама заштићеног подручја мјере обраде земљишта и узгоја култура морају се ускладити са
одредбама прописа о органској производњи хране.
5.3.1. На подручју под режимом заштите III степена забрањују се сви радови за које се оправдано претпоставља
да могу имати негативан утицај на природне вриједности
подручја под претходном заштитом.
5.3.2. Режим заштите III степена обухвата сљедеће катастарске честице по катастарским општинама:
КО Велино Село:
- к.ч. 229; к.ч. 231; к.ч. 232; к.ч. 233; к.ч. 234; к.ч. 235;
к.ч. 236; к.ч. 237; к.ч. 238; к.ч. 239; к.ч. 240; к.ч. 241; к.ч.
242; к.ч. 243; к.ч. 244; к.ч. 245; к.ч. 247; к.ч. 248; к.ч. 249;
к.ч. 250; к.ч. 251; к.ч. 252; к.ч. 253; к.ч. 254; к.ч. 255; к.ч.
256; к.ч. 257; к.ч. 258; к.ч. 259; к.ч. 260; к.ч. 261; к.ч. 262;
к.ч. 263; к.ч. 264; к.ч. 265; к.ч. 266; к.ч. 267; к.ч. 268; к.ч.
269; к.ч. 270; к.ч. 271; к.ч. 272; к.ч. 274; к.ч. 275; к.ч. 276;
к.ч. 277; к.ч. 278; к.ч. 279; к.ч. 280; к.ч. 281; к.ч. 282; к.ч.
283; к.ч. 284; к.ч. 285; к.ч. 286; к.ч. 287; к.ч. 288; к.ч. 289;
к.ч. 290; к.ч. 291; к.ч. 292; к.ч. 293; к.ч. 294; к.ч. 295; к.ч.
296; к.ч. 297; к.ч. 298; к.ч. 299; к.ч. 300; к.ч. 301; к.ч. 302;
к.ч. 303; к.ч. 304; к.ч. 305; к.ч. 306; к.ч. 307; к.ч. 308; к.ч.
309; к.ч. 310; к.ч. 311; к.ч. 312; к.ч. 313; к.ч. 314; к.ч. 315;
к.ч. 316; к.ч. 317; к.ч. 318; к.ч. 319; к.ч. 320; к.ч. 321; к.ч.
322; к.ч. 323; к.ч. 324; к.ч. 325; к.ч. 326; к.ч. 327; к.ч. 328;
к.ч. 329; к.ч. 330; к.ч. 331; к.ч. 332; к.ч. 333; к.ч. 334; к.ч.
335; к.ч. 336; к.ч. 337; к.ч. 338; к.ч. 339; к.ч. 340; к.ч. 341;
к.ч. 342; к.ч. 343; к.ч. 344; к.ч. 345; к.ч. 346; к.ч. 500; к.ч.
773/1; к.ч. 773/2; к.ч. 774/1; к.ч. 774/2; к.ч. 776; к.ч. 1333;
к.ч. 1334/1; к.ч. 1334/2; к.ч. 1335; к.ч. 1336; к.ч. 1337; к.ч.
1338; к.ч. 1339; к.ч. 1340; к.ч. 1341; к.ч. 1342; к.ч. 1343; к.ч.
1344; к.ч. 1345; к.ч. 1346; к.ч. 1347; к.ч. 1348; к.ч. 1349/1;
к.ч. 1349/2; к.ч. 1350; к.ч. 1351; к.ч. 1352; к.ч. 1353; к.ч.
1354; к.ч. 1355; к.ч. 1356; к.ч. 1359/5; к.ч. 1361/2; к.ч. 1370;
к.ч. 1371; к.ч. 1372; к.ч. 1373; к.ч. 1374; к.ч. 1375; к.ч. 1376;
к.ч. 1378; к.ч. 1379; к.ч. 1380; к.ч. 1381/1; к.ч. 1381/2; к.ч.
1383; к.ч. 1384; к.ч. 1385; к.ч. 1386; к.ч. 1387; к.ч. 1388; к.ч.
1389; к.ч. 1390; к.ч. 1391; к.ч. 1392; к.ч. 1393; к.ч. 1394; к.ч.
1395; к.ч. 1396; к.ч. 1397; к.ч. 1398; к.ч. 1399; к.ч. 1400; к.ч.
1401; к.ч. 1402; к.ч. 1403; к.ч. 1404; к.ч. 1405; к.ч. 1406; к.ч.
1407; к.ч. 1408; к.ч. 1409/1; к.ч. 1409/2; к.ч. 1410; к.ч. 1411;
к.ч. 1412; к.ч. 1413; к.ч. 1414/1; к.ч. 1414/2; к.ч. 1415; к.ч.
1416; к.ч. 1417; к.ч. 1418; к.ч. 1419/1; к.ч. 1419/2; к.ч. 1420;
к.ч. 1421; к.ч. 1422; к.ч. 1423; к.ч. 1424; к.ч. 1425; к.ч. 1426;
к.ч. 1428; к.ч. 1429; к.ч. 1430; к.ч. 1431; к.ч. 1432; к.ч. 1433;
к.ч. 1434; к.ч. 1435; к.ч. 1436; к.ч. 1437; к.ч. 1438; к.ч. 1439;
к.ч. 1440; к.ч. 1441; к.ч. 1442; к.ч. 1443; к.ч. 1444; к.ч. 1445;
к.ч. 1446; к.ч. 1447; к.ч. 1448; к.ч. 1449; к.ч. 1450; к.ч. 1451;
к.ч. 1452; к.ч. 1453; к.ч. 1454; к.ч. 1455; к.ч. 1456; к.ч. 1457;
к.ч. 1458; к.ч. 1459; к.ч. 1460; к.ч. 1461; к.ч. 1462; к.ч. 1463;
к.ч. 1464; к.ч. 1465/1; к.ч. 1465/2; к.ч. 1466; к.ч. 1468; к.ч.
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1469; к.ч. 1470; к.ч. 1471; к.ч. 1472; к.ч. 1473; к.ч. 1474; к.ч.
1475/1; к.ч. 1475/2; к.ч. 1476; к.ч. 1477; к.ч. 1478; к.ч. 1479;
к.ч. 1480; к.ч. 1482; к.ч. 1483; к.ч. 1484; к.ч. 1485; к.ч. 1486;
к.ч. 1487; к.ч. 1488; к.ч. 1489; к.ч. 190; к.ч. 1491; к.ч. 1492;
к.ч. 1493/1; к.ч. 1493/2; к.ч. 1495; к.ч. 1496; к.ч. 1497; к.ч.
1498/1; к.ч. 1498/2; к.ч. 1498/3; к.ч. 1498/4; к.ч. 1500; к.ч.
1501; к.ч. 1502; к.ч. 1503; к.ч. 1504; к.ч. 1505; к.ч. 1506; к.ч.
1507; к.ч. 1508; к.ч. 1509; к.ч. 1510; к.ч. 1511; к.ч. 1512; к.ч.
1513; к.ч. 1514; к.ч. 1515; к.ч. 1516; к.ч. 1517/1; к.ч. 1517/2;
к.ч. 1518; к.ч. 1519; к.ч. 1520; к.ч. 1521; к.ч. 1522; к.ч. 1523;
к.ч. 1524; к.ч. 1525; к.ч. 1526; к.ч. 1527; к.ч. 1528/1; к.ч.
1528/2; к.ч. 1529; к.ч. 1530; к.ч. 1531; к.ч. 1532; к.ч. 1533;
к.ч. 1534; к.ч. 1535; к.ч. 1536; к.ч. 1537; к.ч. 1538; к.ч. 1539;
к.ч. 1540; к.ч. 1540; к.ч. 1542; к.ч. 1554/1; к.ч. 1557; к.ч.
1558; к.ч. 1559; к.ч. 1571; к.ч. 1810; к.ч. 1816/1; к.ч. 1816/2;
к.ч. 1816/3; к.ч. 1817; к.ч. 1818; к.ч. 1819; к.ч. 1820; к.ч.
1835; к.ч. 1852; к.ч. 1853; к.ч. 1854; к.ч. 1855/1; к.ч. 1856;
к.ч. 1857; к.ч. 1858; к.ч. 1859; к.ч. 1860; к.ч. 1861; к.ч. 1862;
к.ч. 1863; к.ч. 1864; к.ч. 1865; к.ч. 1866; к.ч. 1868; те дијелови катастарских честица к.ч. 1357; к.ч. 1358; к.ч. 1359/1;
к.ч. 1359/4; к.ч. 1360; к.ч. 1361/1; к.ч. 1610; к.ч. 1803; к.ч.
1811; к.ч. 1867; к.ч. 1871; к.ч. 1872; к.ч. 1873; к.ч. 1874;
КО Балатун:
- к.ч. 754; к.ч. 755; к.ч. 756; к.ч. 757; к.ч. 758; к.ч. 759;
к.ч. 760; к.ч. 761; к.ч. 762; к.ч. 763; к.ч. 764; к.ч. 765; к.ч.
767; к.ч. 768; к.ч. 769; к.ч. 770; к.ч. 771; к.ч. 772; к.ч. 773/1;
к.ч. 773/2; к.ч. 774; к.ч. 775; к.ч. 776; к.ч. 777; к.ч. 778; к.ч.
779; к.ч. 780; к.ч. 781; к.ч. 782; к.ч. 783; к.ч. 784; к.ч. 785;
к.ч. 786; к.ч. 787; к.ч. 788; к.ч. 789; к.ч. 790; к.ч. 791; к.ч.
792; к.ч. 793/1; к.ч. 793/2; к.ч. 794; к.ч. 795; к.ч. 796; к.ч.
797; к.ч. 798; к.ч. 799; к.ч. 800; к.ч. 801; к.ч. 802; к.ч. 803;
к.ч. 804; к.ч. 805; к.ч. 806; к.ч. 807; к.ч. 808; к.ч. 809; к.ч.
810; к.ч. 811; к.ч. 812; к.ч. 813; к.ч. 814; к.ч. 815; к.ч. 816;
к.ч. 843; к.ч. 844; к.ч. 845; к.ч. 846; к.ч. 848/1; к.ч. 848/2;
к.ч. 849; к.ч. 850; к.ч. 852; к.ч. 853; к.ч. 854; к.ч. 855; к.ч.
856; к.ч. 857; к.ч. 858/1; к.ч. 858/2; к.ч. 859; к.ч. 860; к.ч.
861; к.ч. 862; к.ч. 863; к.ч. 864; к.ч. 865; к.ч. 866; к.ч. 867;
к.ч. 888/1; к.ч. 888/2; к.ч. 888/3; к.ч. 888/4; к.ч. 889; к.ч.
890/1; к.ч. 890/2; к.ч. 891; к.ч. 892; к.ч. 893; к.ч. 894; к.ч.
895; к.ч. 896; к.ч. 897/1; к.ч. 897/2; к.ч. 898/1; к.ч. 898/2; к.ч.
899/1; к.ч. 899/2; к.ч. 900/1; к.ч. 900/2; к.ч. 901; к.ч. 902; к.ч.
903; к.ч. 904; к.ч. 905; к.ч. 906; к.ч. 907; к.ч. 912; к.ч. 913;
к.ч. 914; к.ч. 916; к.ч. 917; к.ч. 918; к.ч. 919; к.ч. 920; к.ч.
921; к.ч. 922; к.ч. 923; к.ч. 924; к.ч. 925; к.ч. 926; к.ч. 927;
к.ч. 928/1; к.ч. 928/2; к.ч. 929; к.ч. 930; к.ч. 931; к.ч. 932;
к.ч. 933; к.ч. 934; к.ч. 935; к.ч. 936; к.ч. 950; к.ч. 951; к.ч.
952; к.ч. 953; к.ч. 954; к.ч. 955; к.ч. 956/1; к.ч. 956/2; к.ч.
957; к.ч. 958; к.ч. 959; к.ч. 960; к.ч. 961; к.ч. 962; к.ч. 963;
к.ч. 964; к.ч. 965; к.ч. 966; к.ч. 967; к.ч. 968; к.ч. 969; к.ч.
970/1; к.ч. 970/2; к.ч. 971; к.ч. 972; к.ч. 973; к.ч. 974; к.ч.
975; к.ч. 976; к.ч. 977; к.ч. 978; к.ч. 979; к.ч. 980; к.ч. 981;
к.ч. 982; к.ч. 983; к.ч. 984; к.ч. 985; к.ч. 986; к.ч. 987; к.ч.
988; к.ч. 989; к.ч. 990; к.ч. 991/1; к.ч. 991/2; к.ч. 992; к.ч.
993; к.ч. 994; к.ч. 995; к.ч. 996; к.ч. 997; к.ч. 998; к.ч. 999;
к.ч. 1000; к.ч. 1001; к.ч. 1002; к.ч. 1003; к.ч. 1004; к.ч. 1005;
к.ч. 1006; к.ч. 1007; к.ч. 1008; к.ч. 1009; к.ч. 1010; к.ч. 1011;
к.ч. 1012; к.ч. 1013; к.ч. 1014; к.ч. 1015; к.ч. 1016; к.ч. 1017;
к.ч. 1018; к.ч. 1019; к.ч. 1020; к.ч. 1021; к.ч. 1022; к.ч. 1023;
к.ч. 1024; к.ч. 1025; к.ч. 1026; к.ч. 1027; к.ч. 1028; к.ч. 1029;
к.ч. 1030; к.ч. 1031; к.ч. 1032; к.ч. 1033; к.ч. 1034; к.ч. 1035;
к.ч. 1036; к.ч. 1037; к.ч. 1038; к.ч. 1039; к.ч. 1040; к.ч. 1041;
к.ч. 1042; к.ч. 1043; к.ч. 1044; к.ч. 1045; к.ч. 1046; к.ч. 1047;
к.ч. 1048; к.ч. 1049; к.ч. 1050; к.ч. 1051; к.ч. 1052; к.ч. 1053;
к.ч. 1054; к.ч. 1055; к.ч. 1056; к.ч. 1057; к.ч. 1693; к.ч. 1694;
к.ч. 1695/1; к.ч. 1695/2; к.ч. 1696/1; к.ч. 1696; к.ч. 2; к.ч.
1696/3; к.ч. 1694; к.ч. 1695/1; к.ч. 1695/2; к.ч. 1696/1; к.ч.
1696/2; к.ч. 1696/3; к.ч. 1697/1; к.ч. 1697/2; к.ч. 1697/3; к.ч.
1697/4; к.ч. 1709; к.ч. 1710; к.ч. 1711; к.ч. 1713; к.ч. 1714;
к.ч. 1715; к.ч. 1716; к.ч. 1717; к.ч. 1718; к.ч. 1719; к.ч. 1720;
к.ч. 1721; к.ч. 1722; к.ч. 1725/1; к.ч. 1725/2; к.ч. 1730; к.ч.
1731; к.ч. 1732; к.ч. 1733/1; к.ч. 1733/2; к.ч. 1734; к.ч. 1735;
к.ч. 1736; к.ч. 1737; к.ч. 1738; к.ч. 1739; к.ч. 1740; к.ч. 1741;
к.ч. 1742; к.ч. 1743; к.ч. 1744; к.ч. 1745; к.ч. 1746; к.ч. 1747;
к.ч. 1748; к.ч. 1749; к.ч. 1750; к.ч. 1751; к.ч. 1899; к.ч. 1900;
к.ч. 1903; к.ч. 1905; к.ч. 1906; к.ч. 1907; к.ч. 1908; к.ч. 1909;
к.ч. 1910; к.ч. 1911; к.ч. 1912; к.ч. 1913; к.ч. 1914; к.ч. 1915;
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к.ч. 1916; к.ч. 1917; к.ч. 1918; к.ч. 1919; к.ч. 1921; к.ч. 1922;
к.ч. 1923; к.ч. 1924; к.ч. 1925; к.ч. 1926; к.ч. 1930; к.ч. 1931;
к.ч. 1932; к.ч. 1933; к.ч. 1934; к.ч. 1935; к.ч. 1936; к.ч. 1937;
к.ч. 1938; к.ч. 1939; к.ч. 1940; к.ч. 1941; к.ч. 1942; к.ч. 1943;
к.ч. 1944; к.ч. 1945; к.ч. 1946; к.ч. 1947; к.ч. 1948; к.ч. 1949;
к.ч. 1950; к.ч. 1951; к.ч. 1952; к.ч. 1953; к.ч. 1954; к.ч. 2272;
к.ч. 2273; к.ч. 2274; к.ч. 2275; к.ч. 2276; к.ч. 2277; к.ч. 2278;
к.ч. 2279; к.ч. 2280; к.ч. 2281; к.ч. 2282; к.ч. 2283; к.ч. 2284;
к.ч. 2285; к.ч. 2286; к.ч. 2287; к.ч. 2288; к.ч. 2289; к.ч.
2290/1; к.ч. 2290/2; к.ч. 2291; к.ч. 2292; к.ч. 2295; к.ч. 2296;
к.ч. 2297; к.ч. 2298; к.ч. 2299; к.ч. 2310; к.ч. 2311; к.ч.
2312/1; к.ч. 2312/2; к.ч. 2312/3; к.ч. 2313/1; к.ч. 2313/2; к.ч.
2313/3; к.ч. 2314; к.ч. 2315; к.ч. 2316; к.ч. 2317; к.ч. 2318;
к.ч. 2319; к.ч. 2320; к.ч. 2321; к.ч. 2322; к.ч. 2323; к.ч. 2324;
к.ч. 2325; к.ч. 2326; к.ч. 2327; к.ч. 2328; к.ч. 2329; к.ч. 2340;
к.ч. 2341; к.ч. 2342; к.ч. 2343; к.ч. 2344; к.ч. 2345; к.ч. 2346;
к.ч. 2347; к.ч. 2348; к.ч. 2349; к.ч. 2350/1; к.ч. 2350/2; к.ч.
2351; к.ч. 2352; к.ч. 2353; к.ч. 2354; к.ч. 2355/1; к.ч. 2355/2;
к.ч. 2356/1; к.ч. 2356/2; к.ч. 2357/1; к.ч. 2357/2; к.ч. 2357/3;
к.ч. 2358; к.ч. 2359; к.ч. 2360; к.ч. 2361; к.ч. 2362; к.ч. 2363;
к.ч. 2364; к.ч. 2364/1; к.ч. 2365/1; к.ч. 2365/2; к.ч. 2365/3;
к.ч. 2366; к.ч. 2367; к.ч. 2368; к.ч. 2369; к.ч. 2370/1; к.ч.
2370/2; к.ч. 2370/3; к.ч. 2370/4; к.ч. 2370/5; к.ч. 2371/1; к.ч.
2372; к.ч. 2373/1; к.ч. 2373/2; к.ч. 2373/3; к.ч. 2374; к.ч.
2375; к.ч. 2376; к.ч. 2377; к.ч. 2378; к.ч. 2379; к.ч. 2380; к.ч.
2381; к.ч. 2382; к.ч. 2383/1; к.ч. 2383/2; к.ч. 2384; к.ч. 2385;
к.ч. 2386; к.ч. 2387; к.ч. 2388; к.ч. 2389; к.ч. 2391; к.ч. 2392;
к.ч. 2393; к.ч. 2394; к.ч. 2395/1; к.ч. 2395/2; к.ч. 2395/3; к.ч.
2395/4; к.ч. 2395/5; к.ч. 2395/6; к.ч. 2395/7; к.ч. 2395/8; к.ч.
2395/9; к.ч. 2395/10; к.ч. 2396/1; к.ч. 2396/2; к.ч. 2396/3;
к.ч. 2397; к.ч. 2398; к.ч. 2399; к.ч. 2400/1; к.ч. 2400/2; к.ч.
2400/3; к.ч. 2401; к.ч. 2402; к.ч. 2403; к.ч. 2404; к.ч. 2405/1;
к.ч. 2405/2; к.ч. 2406; к.ч. 2407; к.ч. 2408; к.ч. 2409; к.ч.
2410; к.ч. 2411; к.ч. 2412; к.ч. 2413; к.ч. 2414; к.ч. 2415/1;
к.ч. 2415/2; к.ч. 2416; к.ч. 2417/1; к.ч. 2417/2; к.ч. 2418; к.ч.
2419; к.ч. 2420; к.ч. 2421; к.ч. 2422; к.ч. 2423; к.ч. 2424; к.ч.
2425; к.ч. 2426; к.ч. 2427; к.ч. 2428; к.ч. 2429; к.ч. 2430; к.ч.
2431/1; к.ч. 2431/2; к.ч. 2431/3; к.ч. 2432; к.ч. 2433/1; к.ч.
2433/2; к.ч. 2434; к.ч. 2435; к.ч. 2436; к.ч. 2437; к.ч. 2438;
к.ч. 2439; к.ч. 2440/1; к.ч. 2440/2; к.ч. 2441; к.ч. 2442; к.ч.
2443; к.ч. 2444; к.ч. 2445; к.ч. 2446; к.ч. 2448; к.ч. 2449; к.ч.
2814; к.ч. 2815; к.ч. 2816; к.ч. 2817; к.ч. 2819; к.ч. 2821; к.ч.
2824; к.ч. 2836; к.ч. 2837; к.ч. 2838; к.ч. 2850; к.ч. 2851; к.ч.
2853; к.ч. 2854; к.ч. 2877; к.ч. 2878; к.ч. 2879; к.ч. 2880/1;
к.ч. 2880/2; к.ч. 2889, те дијелови катастарских честица к.ч.
2301; к.ч. 2806; к.ч. 2849;
КО Бродац:
- к.ч. 2330; к.ч. 2331; к.ч. 2332; к.ч. 2333; к.ч. 2334; к.ч.
2335; к.ч. 2336; к.ч. 2337; к.ч. 2338; к.ч. 2339; к.ч. 2340; к.ч.
2345; к.ч. 2346; к.ч. 2347; к.ч. 2348; к.ч. 2349; к.ч. 2350; к.ч.
2351; к.ч. 2352; к.ч. 2353; к.ч. 2354; к.ч. 2355; к.ч. 2356; к.ч.
2357; к.ч. 2358; к.ч. 2359; к.ч. 2474; к.ч. 2475; к.ч. 2476; к.ч.
2477; к.ч. 2478; к.ч. 2479; к.ч. 2480; к.ч. 2481; к.ч. 2482; к.ч.
2483; к.ч. 2484; к.ч. 2485; к.ч. 2486; к.ч. 2487; к.ч. 2488; к.ч.
2489; к.ч. 2490; к.ч. 2491; к.ч. 2492; к.ч. 2493; к.ч. 2494; к.ч.
2495; к.ч. 2496; к.ч. 2497; к.ч. 2498; к.ч. 2499; к.ч. 2500; к.ч.
2501; к.ч. 2502; к.ч. 2503; к.ч. 2504; к.ч. 2505; к.ч. 2506; к.ч.
2507; к.ч. 2508; к.ч. 2509; к.ч. 2510; к.ч. 2511; к.ч. 2512; к.ч.
2513; к.ч. 2514; к.ч. 2515; к.ч. 2516; к.ч. 2517; к.ч. 2518; к.ч.
2519; к.ч. 2520; к.ч. 2521; к.ч. 2631; к.ч. 2729; к.ч. 2752; к.ч.
2753; к.ч. 2754; к.ч. 2756; к.ч. 2757; к.ч. 2758; и дио катастарске честице к.ч. 2759; укупне површине 623,35 хектара.
6. За све радове који овим рјешењем нису забрањени, а
за које се оправдано претпоставља да могу угрозити природне вриједности подручја под претходном заштитом, потребно је прибавити стручно мишљење Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа,
мишљење ресорног министарства и сагласност општине
Бијељина.
7. Средства за заштиту и развој подручја под претходном заштитом обезбјеђују се из буџетских средстава општине Бијељина, прихода управљача и из других извора у
складу са законом.
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8. Министaрство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Републички завод за заштиту културноисторијског и природног насљеђа Републике Српске ће у
року од двије године од дана ступања на снагу овог рјешења припремити приједлог за стављање под заштиту подручја “Громижељ” као природног добра, у складу са законом, у оквиру истих, ужих или ширих граница заштићеног
подручја датих оквирно у т. 5.1.2, 5.2.2. и 5.3.2. овог рјешења.
9. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15-960-18/08
15. јула 2011. године
Бања Лука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

1514
На основу члана 18. став 1. 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, 11/09, 74/10 и
86/10), на приједлог Завода за образовање одраслих, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П Р О Г РА М
ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПОСЛОВЕ ВИНАРА
И ВИНОГРАДАРА

Члан 1.
Овим програмом утврђују се оспособљавање за послове винара и виноградара, циљеви програма, наставни садржаји, облик извођења програма, трајање програма и начин
провјере, кадровски, дидактички и просторни услови за
извођење програма, очекивани резултати, знања и вјештине које се стичу завршавањем програма, услови за упис,
напредовање и завршетак програма, начин евалуације програма и постигнућа у учењу.
Члан 2.
Циљеви програма оспособљавања за обављање послова винара и виноградара су:
а) развијање свијести о значају и могућностима развоја виноградарске и винарске производње и схватање значаја грожђа и вина у исхрани,
б) упознавање са еколошким, економским и традиционалним предусловима за виноградарску и винарску производњу,
в) оспособљавање за планирање, припремање, избор
врста, сортимента и подизање винограда,
г) стицање знања и радних вјештина за његу младог винограда и његу и експлоатацију винограда у роду,
д) познавање савремене механизације и предности њене примјене у виноградарској производњи,
ђ) стицање знања и радних вјештина које омогућавају
организовање, припрему и рад на производњи различитих
вина,
е) оспособљавање за покретање и вођење властитог бизниса, праћење тржишта и презентацију сопствене производње,
ж) подстицање еколошке свијести и оспособљавање за
безбједну фитозаштиту у винограду уз коришћење препорука стручних лица и
з) развијање способности за самостално стручно усавршавање уз коришћење различитих извора знања и препорука стручних лица.
Члан 3.
Програм оспособљавања за послове винара и виноградара са утврђеним подручјем рада, наставним садржајима
по предметима, фондом часова за сваки предмет, обликом
извођења и очекиваним резултатима налази се у Прилогу
овог програма, који чини његов саставни дио.
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Члан 4.
Овај програм изводи се у периоду од годину дана и траје 150 часова теоретске наставе и 138 часова практичне наставе.
Члан 5.
Током обуке врши се стално праћење нивоа овладаности радним компетенцијама сваког полазника, помоћу листа за праћење тока обуке.
Члан 6.
Провјера савладаности програма спроводи се полагањем испита провјере на крају обуке, који се организује у
просторијама за обуку, a практични дио испита у виноградима и просторима за производњу вина гдје се изводила
практична настава.
Члан 7.
Оцјену о стеченим компетенцијама даје испитна комисија коју чине три члана: два стручна предавача, од којих је
један предсједник комисије и стручно лице из производње
гдје је реализована практична настава.
Члан 8.
(1) Испитом провјере на крају обуке провјеравају се
стечена теоретска знања и радне компетенције.
(2) Испит се вреднује са највише 100 бодова.
Члан 9.
(1) Провјера стечених теоретских знања обавља се тестом знања, који се полаже писмено и вреднује са највише
20 бодова.
(2) Провјера стечених радних компетенција обавља се
на два начина:
а) праћењем степена овладаности радним компетенцијама сваког полазника током обуке, на практичној настави,
помоћу листа за праћење и по овом основу може се остварити највише 40 бодова и
б) извршавањем једног стандардизованог радног задатка.
Члан 10.
(1) За оцјењивање радног задатка користи се посебна
бодовна листа.
(2) Радни задатак може се оцијенити са највише 40 бодова.
(3) Елементи који се вреднују код сваког радног задатка су:
а) процес рада и редослијед операција,
б) квалитет извршеног посла,
в) уредност при раду,
г) вјештина и брзина,
д) рационалност коришћења опреме, машина и материјала и
ђ) примјена мјера заштите околине и заштите на раду.
Члан 11.
(1) Успјех на испиту зависи од укупног броја бодова које је полазник стекао на тесту знања и провјери радних
компетенција.
(2) Бодови се преводе у успјех.
(3) Успјех на испиту вреднује се оцјенама:
а) недовољно ..................................................до 51 бод,
б) добро...................................од 51 бод до 75 бодова и
в) одлично ......................................од 76 до 100 бодова.
Члан 12.
Теоретску и практичну наставу може да изводи лице
које има одговарајућу стручну спрему и звање, и то:
а) виноградарство - дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство,

