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На осно ву чл. 14, 15. и 16. Зако на о вете ри нар ству у
Репу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 42/08 и 6/12) и чла на 69. став 3. Зако на о репу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар пољо при -
вре де, шумар ства и водо при вре де  д о н о  с и

Н А Р Е Д  БУ

О СТА ВЉА ЊУ ВАН СНА ГЕ НАРЕД БЕ О ЗАБРА НИ 
ПРО МЕ ТА ГОВЕ ДА, ОВА ЦА И КОЗА НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ

РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

1. Овом наред бом ста вља се ван сна ге Наред ба о забра -
ни про ме та гове да, ова ца и коза на тери то ри ји Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
70/12).

2. Ова наред ба сту па на сна гу наред ног дана од дана
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 12.05-1084/12
7. авгу ста 2012. годи не                    Ми ни стар,
Бања Лука                          Ми ро слав Мило ва но вић, с.р.
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На осно ву чла на 6. став 2, чла на 9. став 1. т. в) и г), чла -
на 22. став 6. Зако на о вете ри нар ству у Репу бли ци Срп ској
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 42/08 и 6/09),
чла на 2. тач ка 2, чла на 3. тач ка 3, чла на 4. став. 1. и чла на
7. став 1. т. 2. и 6. Пра вил ни ка о мје ра ма за сузби ја ње и
искор је њи ва ње ензо от ске леу ко зе гове да (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број 5/97) и чла на 69. став 3.
Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12),
мини стар пољо при вре де, шумар ства и водо при вре де
д о н о  с и

Н А Р Е Д  БУ

О СТА ВЉА ЊУ ВАН СНА ГЕ НАРЕД БЕ О ОБА ВЕ ЗНОЈ
КОН ТРО ЛИ НА ЕНЗО ОТ СКУ ЛЕУ КО ЗУ ГОВЕ ДА НА

КЛА О НИ ЦА МА ПРИ ЈЕ КЛА ЊА, ПОРИ ЈЕ КЛОМ 
ИЗ УВО ЗА

1. Овом наред бом ста вља се ван сна ге Наред ба о оба ве -
зној кон тро ли на ензо от ску леу ко зу гове да на кла о ни ца ма
при је кла ња, пори је клом из уво за (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 10/12).

2. Ова наред ба сту па на сна гу наред ног дана од дана
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 12.05-1086/12 
7. авгу ста 2012. годи не                    Ми ни стар,
Бања Лука                          Ми ро слав Мило ва но вић, с.р.
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На осно ву чла на 18. став 1. Зако на о обра зо ва њу одра -
слих (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 59/09 и
1/12) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10 и 24/12), на при је длог Заво да за обра зо ва ње
одра слих, мини стар пољо при вре де, шумар ства и водо при -
вре де  д о н о  с и

П Р О  Г РА М

ОСПО СО БЉА ВА ЊА ЗА ПОСЛО ВЕ ПЕКА РА

Члан 1.

Овим про гра мом утвр ђу ју се оспо со бља ва ње пола зни ка
за посло ве пека ра, циљ Про гра ма, настав ни садр жа ји, облик
изво ђе ња Про гра ма, тра ја ње Про гра ма и начин про вје ре,
кадров ски, дидак тич ки и про стор ни усло ви за изво ђе ње
Про гра ма, усло ви за упис, напре до ва ње и завр ше так Про -
гра ма, начин ева лу а ци је Про гра ма и постиг ну ћа у уче њу.

Члан 2.

Циљ Про гра ма оспо со бља ва ња за посло ве пека ра (у
даљем тек сту: Про грам) јесте да пола зни ци усво је зна ња и
рад не вје шти не за оба вља ње посло ва пека ра.

Члан 3.

Садр жај Програмa са утвр ђе ним циљем, обли ком изво -
ђе ња Про гра ма, тра ја њем Про гра ма и начи ном про вје ре,
кадр ов ским, дидак тич ким и про стор ним усло ви ма за изво -
ђе ње Про гра ма, усло ви ма за упис, напре до ва њем и завр -
шет ком Про гра ма, начи ном ева лу а ци је Про гра ма и постиг -
ну ћа у уче њу нала зи се у При ло гу овог про гра ма и чини
његов састав ни дио.

Члан 4.

Овај про грам тра је укуп но 420 часо ва, од којих је 30
часо ва тео риј ске наста ве и 390 часо ва прак тич не наста ве.

Члан 5.

Током оспо со бља ва ња врши се стал но пра ће ње нивоа
усво је них зна ња и рад них вје шти на сва ког пола зни ка
помо ћу листа за пра ће ње тока оспо со бља ва ња.

Члан 6.

Про вје ра савла да но сти Про гра ма врши се пола га њем
испи та про вје ре, који се орга ни зу је у усло ви ма и про сто ри -
ма гдjе се пола зник обу ча вао.

Члан 7.

(1) Оцје ну сте че ног зна ња и рад них вје шти на даје
испит на коми си ја.

(2) Коми си ју чине три чла на, који мора ју испу ња ва ти
исте усло ве који су пред ви ђе ни за настав ни ке.

Члан 8.

(1) Испи том се про вје ра ва ју сте че на тео риј ска зна ња и
рад не вје шти не.

(2) Испит се вред ну је са нај ви ше 100 бодо ва.

Члан 9.

(1) Про вје ра сте че них тео риј ских зна ња оба вља се
тестом зна ња, који се пола же писме но и вред ну је са нај ви -
ше 10 бодо ва.

(2) Про вје ра сте че них рад них вје шти на оба вља се извр -
ша ва њем јед ног стан дар ди зо ва ног рад ног задат ка.

(3) За оцје њи ва ње рад ног задат ка кори сти се посеб на
бодов на листа.

Члан 10.

(1) Рад ни зада так може се оци је ни ти са нај ви ше 90
бодо ва.

(2) Еле мен ти који се вред ну ју код сва ког рад ног задат -
ка су:

a) уред ност при раду - 10 бодо ва,

б) про цес рада и редо сли јед опе ра ци ја - 30 бодо ва,

в) оче ки ва но ври је ме изра де - 10 бодо ва и

г) пара ме три ква ли те та извр ше ног посла - 40 бодо ва.

Члан 11.

(1) Успјех на испи ту про вје ре зави си од укуп ног бро ја
бодо ва које је пола зник сте као на тесту зна ња и извр ша ва -
њем рад ног задат ка.

(2) Бодо ви се пре во де у успјех.

(3) Успје шност пола зни ка на испи ту про вје ре пред ста -
вља се тро сте пе но, пре ма опи сној оцје ни успје ха и бро ју
бодо ва, тако да је:

а) од нула до 50 бодо ва - недо во љан успјех,

б) од 51 до 75 бодо ва - добар успјех и

в) од 76 до 100 бодо ва - одли чан успјех.

(4) Пола зник који не поло жи испит про вје ре може,
након додат ног оспо со бља ва ња, при сту пи ти понов ном
пола га њу испи та про вје ре.
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