
Кри те ри ју ми за рас хо до ва ње ре зер вних ди је ло ва ко ла
су ана лог ни кри те ри ју ми ма за ко ла из ста ва 1. т. а), в) и г)
овог чла на.

Рас хо до ва ње ко ла вр ши се у скла ду са Упут ством о ра -
схо до ва њу вуч них сред ста ва, скло по ва, уре ђа ја и ре зер -
вних ди је ло ва (ма те ри јал них сред ста ва), ко је до но си вла -
сник ко ла.”.

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: 13.04/340-987/11
22. јула 2011. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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На осно ву 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,
11/09, 74/10 и 86/10), чла на 38. став 1. За ко на о пен зиј ском
и ин ва лид ском оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 106/05, 20/07, 33/08, 1/09, 71/09, 106/09 и
118/09) и чла на 5. став 2. Уред бе о по ступ ку утвр ђи ва ња
рад них мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве -
ћа ним тра ја њем (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 34/04 и 41/07), на при је длог Ко ми си је за утвр ђи ва ње
рад них мје ста на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве -
ћа ним тра ја њем, ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за -
шти те  д о н о с и

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ РАД НОГ МЈЕ СТА НА КО ЈЕМ СЕ СТАЖ

ОСИ ГУ РА ЊА РА ЧУ НА СА УВЕ ЋА НИМ ТРА ЈА ЊЕМ У:

“КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТАР ИС ТОЧ НО СА РА ЈЕ ВО - 

ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКА КЛИ НИ КА У СО КО ЦУ”

Члан 1.

Као рад но мје сто на ко јем се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем у сми слу чла на 36. За ко на о пен зиј ском
и ин ва лид ском оси гу ра њу у: “Кли нич ки цен тар Ис точ но
Са ра је во - Пси хи ја триј ска кли ни ка у Со ко цу” утвр ђу ју се:

Одје ље ње: Суд ско акут но

1. Стра жар

Сва ких 12 мје се ци ра да ефек тив но про ве де них на рад -
ном мје сту под тач ком 1. ра чу на ће се као 14 мје се ци ста жа
оси гу ра ња.

Члан 2.

Оси гу ра нику ко ји ра ди на рад ном мје сту из чла на 1.
ове од лу ке стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем ра чу на -
ће се са мо за ври је ме ко је је ефек тив но про вео на ра ду у
сми слу чла на 39. За ко на.

Члан 3.

Оси гу ра нику ко ји ра ди на рад ном мје сту из чла на 1.
стаж оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем ра чу на ће се од да на
сту па ња Од лу ке на сна гу.

Члан 4.

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04/4-170-681-3/09
26. јула 2011. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, рје ша ва ју ћи по за хтје ву Ре пу -
блич ког за во да за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род -
ног на сље ђа, на осно ву чла на 37. За ко на о за шти ти при ро -
де - Пре чи шћени текст (“Слу жбе ни гла сник Републике
Српске”, брoj 113/08), чла на 42. став 1. алинеје 8. и 10. За -

ко на о за шти ти жи вот не сре ди не - Пре чи шћени текст
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 28/07, 41/08 и
28/10), чла на 29. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Републике Српске”, број 118/08), чла на 192. став 5.
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 13/02) и чла на 56. За ко на о ло кал -
ној са мо у пра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05),  д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Подручјe бу ду ћег по себ ног ре зер ва та при ро де “Гро -

ми жељ”, ко је об у хва та про стор ка та стар ских оп шти на Ве -
ли но Се ло, Ба ла тун и До њи Бро дац на те ри то ри ји оп шти -
не Би је љи на, укуп не по вр ши не 831,33 хек та ра, ста вља се
под прет ход ну за шти ту у скла ду са за ко ном, у тра ја њу од
дви је го ди не. 

2. Прет ход на за шти та при род ног под руч ја про гла ша ва
се у ци љу очу ва ња је дин стве но сти, ри јет ко сти и ре пре зен -
та тив но сти еко си сте ма и ста ни шта вр ста би ља ка и жи во -
ти ња од на ро чи тог зна ча ја и на мје не, до до но ше ња ко нач -
ног ак та о за шти ти сход но чла ну 38. За ко на о за шти ти при -
ро де - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 113/08). 

3. У пе ри о ду тра ја ња прет ход не за шти те под руч ја из
тач ке 1. овог рје ше ња оба ве зу је се Удру же ње гра ђа на “Гро -
ми жељ” да у свој ству упра вља ча под руч јем уз са рад њу са
Оп шти ном Би је љи на:

- спро во ди мје ре и ре жи ме за шти те при род ног до бра, у
скла ду са овим рје ше њем, 

- обез би је ди оби ље жа ва ње и фи зич ку за шти ту под руч -
ја у окви ру ло ка ли те та Ла ке ти ћа вир, уз прет ход но при ба -
вље но ми шље ње Ре пу блич ког за во да за за шти ту кул тур но-
исто риј ског и при род ног на сље ђа, 

- до не се про грам упра вља ња ко јим се уре ђу ју пра ви ла
уну тра шњег ре да и пра ви ла за спро во ђе ње ре жи ма за шти -
те и раз во ја, а на ро чи то: по ста вља ња ин фор ма тив них и
дру гих озна ка, мје ре за шти те при ли ком оба вља ња на уч них
ис тра жи ва ња и из во ђе ња ис тра жних ра до ва, усло ви за оба -
вља ње до зво ље них дје лат но сти и по себ не мје ре и огра ни -
че ња у спро во ђе њу ре жи ма за шти те,

- омо гу ћи вр ше ње на уч них и струч них ис тра жи ва ња,
тех нич ких и дру гих сни ма ња и из во ђе ња мје ра тех нич ке
за шти те, 

- оси гу ра ва спро во ђе ње ре дов них мје ра кон тро ле и
пра ће ња ни воа опа сних и штет них ма те ри ја, као и ко ли чи -
не уне се них ђу бри ва и пе сти ци да у по љо при вред ном зе -
мљи шту, нај ма ње јед ном го ди шње, и 

- вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном. 

4. Пра ви ла уну тра шњег ре да и дру ге нео п ход не ин фор -
ма ци је за спро во ђе ње ре жи ма за шти те упра вљач је ду жан
да на по го дан на чин јав но огла си, та ко да бу ду до ступ на
ко ри сни ци ма и по сје ти о ци ма.

5. На цје ло куп ној по вр ши ни под руч ја под прет ход ном
за шти том уста но вља ва ју се ре жи ми за шти те I, II и III сте -
пе на. Са став ни дио овог рје ше ња је гра фич ки при лог са
уцр та ним гра ни ца ма свих ка та стар ских че сти ца у об у хва -
ту под руч ја под прет ход ном за шти том.

5.1. По вр ши не под ре жи мом за шти те I сте пе на из два ја -
ју се у свр ху стро ге за шти те ри јет ких и угро же них вр ста
жи во ти ња и би ља ка и њи хо вих ста ни шта. 

5.1.1. На по вр ши под ре жи мом за шти те I сте пе на за -
бра њу је се спро во ђе ње хи дро ме ли о ра тив них за хва та, пре -
о ра ва ње и пре ко па ва ње при род них ли ва да, па шња ка и мо -
чвар них ста ни шта, ко ри шће ње при род них бо га тста ва и сви
ви до ви ко ри шће ња про сто ра, осим пра ће ња ста ња, на уч -
них ис тра жи ва ња и кон тро ли са них по сје та.

5.1.2. Ре жим за шти те I сте пе на об у хва та сље де ће ка та -
стар ске че сти це на КО Ве ли но Се ло: 

- 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 ди је ло ви ка та стра ских че сти -
ца уцр та ни на ко пи ји ка та старског пла на к.ч. 1610; к.ч.
1872; к.ч. 1873; к.ч. 1874; укуп не по вр ши не 56,45 хек та ра.

5.2. На по вр ши на ма под ре жи мом за шти те II сте пе на у
функ ци ји си сте ма за шти те од во да до зво ље но је спро во ди -
ти мје ре од вод ње, одр жа ва ња од вод них ка на ла и вр ше ње
дру гих ра до ва, пре ма по себ ним про гра ми ма, уко ли ко се
истим не про у зро ку је ису ши ва ње мо чвар ног ста ни шта. 

5.2.1. На по вр ши ни под прет ход ном за шти том II сте пе -
на за бра њу је се:

- гра ђе ње, осим гра ђе ња, ре кон струк ци је и до град ње
стам бе них и еко ном ских обје ка та у окви ру по сто је ћих до -
ма ћин ста ва;

- екс пло а та ци ја и отва ра ње по зај ми шта зе мље и шљун -
ка;

- град ња пу те ва, по ста вља ње ва зду шних и елек тро -
енер гет ских и те ле фон ских во до ва, из у зев ра до ва на ре кон -
струк ци ји и са на ци ји оних обје ка та за ко је је већ об ра ђе на
нео п ход на до ку мен та ци ја, а уз усло ве ко је про пи су је Ре пу -
блич ки за вод за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род -
ног на сље ђа;

- кр че ње и чи ста сје ча шу ма, кре са ње ли сни ка и по шу -
мља ва ње вр ста ма др ве ћа стра ним за ово под руч је;

- ко ри шће ње и уни шта ва ње фло ре и уби ја ње и уз не ми -
ра ва ње фа у не;

- од ла га ње от па да ван мје ста и обје ка та од ре ђе них или
опре мље них за ту на мје ну;

- ру ко ва ње отров ним хе миј ским ме те ри ја ма, нафт ним
де ри ва ти ма и дру гим ток сич ним и опа сним ма те ри ја ма на
на чин ко ји мо же про у зро ко ва ти за га ђи ва ње зе мљи шта и
во да.

5.2.2. Под ре жи мом за шти те II сте пе на из два ја ју се
сље де ће ка та стар ске че сти це, пo ка та стар ским оп шти на ма:

КО Ве ли но Се ло:

- 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;

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 ди је ло ви ка та стар -
ских че сти ца 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 Ба ла тун:

- 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
ди је ло ви ка та стар ских че сти ца к.ч. 2301; к.ч. 2849; 

КО Бро дац:

- к.ч. 2341; к.ч. 2342; к.ч. 2343; к.ч. 2344; и дио к.ч.
2759; укуп не по вр ши не 151,53 хек та ра.

5.3. На под руч ју под ре жи мом за шти те III сте пе на у
свр ху одр жа ва ња по сто је ће по љо при вред не про из вод ње на
по вр ши на ма у гра ни ца ма за шти ће ног под руч ја мје ре об ра -
де зе мљи шта и уз го ја кул ту ра мо ра ју се ускла ди ти са
одред ба ма про пи са о ор ган ској про из вод њи хра не. 

5.3.1. На под руч ју под ре жи мом за шти те III сте пе на за -
бра њу ју се сви ра до ви за ко је се оправ да но прет по ста вља
да мо гу има ти не га ти ван ути цај на при род не ври јед но сти
под руч ја под прет ход ном за шти том. 

5.3.2. Ре жим за шти те III сте пе на об у хва та сље де ће ка -
та стар ске че сти це по ка та стар ским оп шти на ма:

КО Ве ли но Се ло:

- 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 дије -
ло ви ка та стар ских че сти ца 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 Ба ла тун:

- 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;

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 ди је ло ви ка та стар ских че сти ца к.ч.
2301; к.ч. 2806; к.ч. 2849;

КО Бро дац:

- 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 ка та -
стар ске че сти це к.ч. 2759; укуп не по вр ши не 623,35 хек та -
ра.

6. За све ра до ве ко ји овим рје ше њем ни су за бра ње ни, а
за ко је се оправ да но прет по ста вља да мо гу угро зи ти при -
род не ври јед но сти под руч ја под прет ход ном за шти том, по -
треб но је при ба ви ти струч но ми шље ње Ре пу блич ког за во -
да за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род ног на сље ђа,
ми шље ње ре сор ног ми ни стар ства и са гла сност оп шти не
Би је љи на. 

7. Сред ства за за шти ту и раз вој под руч ја под прет ход -
ном за шти том обез бје ђу ју се из бу џет ских сред ста ва оп -
шти не Би је љи на, при хо да упра вља ча и из дру гих из во ра у
скла ду са за ко ном.
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8. Министaрство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар -
ство и еко ло ги ју и Ре пу блич ки за вод за за шти ту кул тур но-
исто риј ског и при род ног на сље ђа Ре пу бли ке Срп ске ће у
ро ку од дви је го ди не од да на сту па ња на сна гу овог рје ше -
ња при пре ми ти при је длог за ста вља ње под за шти ту по -
друч ја “Гро ми жељ” као при род ног до бра, у скла ду са за ко -
ном, у окви ру истих, ужих или ши рих гра ни ца за шти ће ног
под руч ја да тих оквир но у т. 5.1.2, 5.2.2. и 5.3.2. овог рје ше -
ња.

9. Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 15-960-18/08
15. јула 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Сре брен ка Го лић, с.р.

1514

На осно ву чла на 18. став 1. 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, 11/09, 74/10 и
86/10), на при је длог За во да за обра зо ва ње од ра слих, ми ни -
стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П Р О  Г РА М

ОСПО СО БЉА ВА ЊА ЗА ПО СЛО ВЕ ВИ НА РА 
И ВИ НО ГРА ДА РА

Члан 1.

Овим про гра мом утвр ђу ју се оспо со бља ва ње за по сло -
ве ви на ра и ви но гра да ра, ци ље ви про гра ма, на став ни са др -
жа ји, об лик из во ђе ња про гра ма, тра ја ње про гра ма и на чин
про вје ре, ка дров ски, ди дак тич ки и про стор ни усло ви за
изво ђе ње про гра ма, оче ки ва ни ре зул та ти, зна ња и вје шти -
не ко је се сти чу за вр ша ва њем про гра ма, усло ви за упис,
на пре до ва ње и за вр ше так про гра ма, на чин ева лу а ци је про -
гра ма и по стиг ну ћа у уче њу.

Члан 2. 

Ци ље ви про гра ма оспо со бља ва ња за оба вља ње по сло -
ва ви на ра и ви но гра да ра су:

а) раз ви ја ње сви је сти о зна ча ју и мо гућ но сти ма раз во -
ја ви но гра дар ске и ви нар ске про из вод ње и схва та ње зна ча -
ја гро жђа и ви на у ис хра ни, 

б) упо зна ва ње са еко ло шким, еко ном ским и тра ди ци о -
нал ним пред у сло ви ма за ви но гра дар ску и ви нар ску про и -
звод њу,

в) оспо со бља ва ње за пла ни ра ње, при пре ма ње, из бор
вр ста, сор ти мен та и по ди за ње ви но гра да,

г) сти ца ње зна ња и рад них вје шти на за ње гу мла дог ви -
но гра да и ње гу и екс пло а та ци ју ви но гра да у ро ду,

д) по зна ва ње са вре ме не ме ха ни за ци је и пред но сти ње -
не при мје не у ви но гра дар ској про из вод њи,

ђ) сти ца ње зна ња и рад них вје шти на ко је омо гу ћа ва ју
ор га ни зо ва ње, при пре му и рад на про из вод њи раз ли чи тих
ви на,

е) оспо со бља ва ње за по кре та ње и во ђе ње вла сти тог би -
зни са, пра ће ње тр жи шта и пре зен та ци ју соп стве не про и -
звод ње,

ж) под сти ца ње еко ло шке сви је сти и оспо со бља ва ње за
без бјед ну фи то за шти ту у ви но гра ду уз ко ри шће ње пре по -
ру ка струч них ли ца и

з) раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал но струч но уса -
вр ша ва ње уз ко ри шће ње раз ли чи тих из во ра зна ња и пре -
по ру ка струч них ли ца.

Члан 3.

Про грам оспо со бља ва ња за по сло ве ви на ра и ви но гра -
да ра са утвр ђе ним под руч јем ра да, на став ним са др жа ји ма
по пред ме ти ма, фон дом ча со ва за сва ки пред мет, об ли ком
из во ђе ња и оче ки ва ним ре зул та ти ма на ла зи се у При ло гу
овог про гра ма, ко ји чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 4.

Овај про грам из во ди се у пе ри о ду од го ди ну да на и тра -
је 150 ча со ва те о рет ске на ста ве и 138 ча со ва прак тич не на -
ста ве. 

Члан 5. 

То ком обу ке вр ши се стал но пра ће ње ни воа овла да но -
сти рад ним ком пе тен ци ја ма сва ког по ла зни ка, по мо ћу ли -
ста за пра ће ње то ка обу ке.

Члан 6.

Про вје ра са вла да но сти про гра ма спро во ди се по ла га -
њем ис пи та про вје ре на кра ју обу ке, ко ји се ор га ни зу је у
про сто ри ја ма за обу ку, a прак тич ни дио ис пи та у ви но гра -
ди ма и про сто ри ма за про из вод њу ви на гдје се из во ди ла
прак тич на на ста ва.

Члан 7.

Оцје ну о сте че ним ком пе тен ци ја ма да је ис пит на ко ми -
си ја ко ју чи не три чла на: два струч на пре да ва ча, од ко јих је
је дан пред сјед ник ко ми си је и струч но ли це из про из вод ње
гдје је ре а ли зо ва на прак тич на на ста ва.

Члан 8.

(1) Ис пи том про вје ре на кра ју обу ке про вје ра ва ју се
сте че на те о рет ска зна ња и рад не ком пе тен ци је.

(2) Ис пит се вред ну је са нај ви ше 100 бо до ва.

Члан 9.

(1) Про вје ра сте че них те о рет ских зна ња оба вља се те -
стом зна ња, ко ји се по ла же пи сме но и вред ну је са нај ви ше
20 бо до ва.

(2) Про вје ра сте че них рад них ком пе тен ци ја оба вља се
на два на чи на: 

а) пра ће њем сте пе на овла да но сти рад ним ком пе тен ци -
ја ма сва ког по ла зни ка то ком обу ке, на прак тич ној на ста ви,
по мо ћу ли ста за пра ће ње и по овом осно ву мо же се оства -
ри ти нај ви ше 40 бо до ва и

б) из вр ша ва њем јед ног стан дар ди зо ва ног рад ног за дат -
ка. 

Члан 10.

(1) За оцје њи ва ње рад ног за дат ка ко ри сти се по себ на
бо дов на ли ста. 

(2) Рад ни за да так мо же се оци је ни ти са нај ви ше 40 бо -
до ва. 

(3) Еле мен ти ко ји се вред ну ју код сва ког рад ног за дат -
ка су:

а) про цес ра да и ре до сли јед опе ра ци ја,

б) ква ли тет из вр ше ног по сла,

в) уред ност при ра ду,

г) вје шти на и бр зи на,

д) ра ци о нал ност ко ри шће ња опре ме, ма ши на и ма те ри -
ја ла и

ђ) при мје на мје ра за шти те око ли не и за шти те на ра ду.

Члан 11.

(1) Успјех на ис пи ту за ви си од укуп ног бро ја бо до ва ко -
је је по ла зник сте као на те сту зна ња и про вје ри рад них
ком пе тен ци ја. 

(2) Бо до ви се пре во де у успјех. 

(3) Успјех на ис пи ту вред ну је се оцје на ма:

а) не до вољ но ..................................................до 51 бод,

б) до бро...................................од 51 бод до 75 бо до ва и

в) од лич но ......................................од 76 до 100 бо до ва.

Члан 12.

Те о рет ску и прак тич ну на ста ву мо же да из во ди ли це
ко је има од го ва ра ју ћу струч ну спре му и зва ње, и то: 

а) ви но гра дар ство - ди пло ми ра ни ин же њер по љо при -
вре де за во ћар ство и ви но гра дар ство,
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