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б) Закон о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
60/09 и 50/13),

в) Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 60/09) и

г) подзаконска акта проистекла на основу закона о шумарству 
и ловству.

Литература:
Неопходну литературу за израду писменог рада и полагање 

посебног дијела стручног испита кандидат ће дефинисати са испи-
тивачима.

Прилог 2.
Република Српска
 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Трг Републике Српске 1

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Име, име једног родитеља, презиме:
Адреса:
Број телефона: Број факса (ако 

имате)
E-mail (ако имате)

Датум, мјесто, општина и држава рођења:
Контакт информације ће бити коришћене за даљњу 
комуникацију са Вама.
Молимо да пажљиво попуните наведена поља.

2. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ:

Назив завршене школе/факултета:
Занимање/звање:

3. РАДНО ИСКУСТВО:

Назив послодавца код којег сте тренутно запослени:
___________________________________________________
Организација у којој је проведен приправнички стаж:
___________________________________________________
Радно искуство у струци:  година  мјесеци

Потпис подносиоца захтјева
________________________

Прилог 3.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ
Трг Републике Српске бр. 1, Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 

051/338-866, е-mail: mps@mps.vladars.net

Број:
Датум:

На основу члана 19. Правилника о условима и начину пола-
гања стручног испита за обављање послова израде основа, ела-
бората, пројеката за шумске комуникације, извођачких пројеката 
газдовања шумама (и дознаку) и програма коришћења осталих 
шумских производа („Службени гласник Републике Српске“, број 
____), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
и з д а ј е

У В Ј Е Р ЕЊЕ
о положеном стручном испиту

за обављање послова израде основа, елабората, пројеката за 
шумске комуникације, извођачких пројеката газдовања шумама (и 
дознаку) и програма коришћења осталих шумских производа.

______________________________________
име (име једног родитеља) презиме

Рођен/-а __________ године у ___________, општина 
___________ са завршеним шумарским факултетом полагао/-ла 
је стручни испит по програму који је прописан Правилником о 
условима и начину полагања стручног испита за обављање посло-
ва израде основа, елабората, пројеката за шумске комуникације, 
извођачких пројеката газдовања шумама (и дознаку) и програма 
коришћења осталих шумских производа дана ________ године и 
према оцјени Комисије

ИСПИТ ЈЕ ПОЛОЖИО/-ЛА
Увјерење се издаје без наплате таксе.

М И Н И С Т А Р

Прилог 4.

Евиденција о полагању стручног испита

Име и 
презиме 
кандидата

Година 
рођења ЈМБ

Датум 
полагања 
испита

Постигнути 
успјех на 
испиту

Број, датум и мјесто издавања 
увјерења о положеном испиту Напомена
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На основу члана 57. став 5. Закона о рибарству (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 72/12) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 
24/12), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОЛАГАЊА 

РИБОЧУВАРСКОГ ИСПИТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се програм, услови и на-

чин полагања рибочуварског испита, именовање и састав 
испитне комисије, начин пријаве испита, трајање и начин 
спровођења испита, образац и начин издавања увјерења о 
положеном рибочуварском испиту, облик, садржај и начин 

вођења Регистра положених испита, накнада члановима 
испитне комисије и друга питања која се односе на спро-
вођење испита.

Члан 2.
(1) Спортско-риболовни савез Републике Српске (у 

даљем тексту: Савез) организује и спроводи поступак по-
лагања рибочуварског испита (у даљем тексту: испит), у 
оквиру кога обавља сљедеће послове:

а) именује Комисију за провјеру знања за полагање 
испита (у даљем тексту: Комисија),

б) организује и спроводи испит и издаје увјерење о 
положеном рибочуварском испиту (у даљем тексту: увје-
рење) и

в) води регистар о положеним испитима.
(2) Савез издаје приручник за рибочуваре као основ 

за припрему испита уз претходно прибављену сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство).
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Члан 3.

(1) Испит обавезно полаже лице које има најмање трећи 
степен средње стручне спреме, у радном односу је код ко-
рисника риболовне зоне или концесионара најмање годину 
дана, а не испуњава законом прописане услове за издавање 
увјерења о положеном испиту без обавезе његовог пола-
гања.

(2) Испит обухвата провјеру знања из области послова 
које рибочувар непосредно обавља при вршењу рибочу-
варске службе.

(3) Испит се састоји од теоретског дијела који подразу-
мијева рјешавање писменог теста и практичног рада који се 
састоји од попуњавања једног од образаца утврђених про-
писом којим се уређује рибочуврска служба.

(4) Вријеме трајања испита је најдуже до 120 минута.
(5) Испит се полаже према Програму за полагање рибо-

чуварског испита (у даљем тексту: Програм), који се налази 
у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 4.
(1) Испит се полаже пред Комисијом коју именује Са-

вез.
(2) Прије именовања чланова Комисије и записничара, 

Савез доставља Министарству листу са приједлогом члано-
ва Комисије и записничара на сагласност.

(3) Комисију чине најмање три члана, односно пред-
сједник и два члана.

(4) Савез, поред чланова Комисије и записничара, име-
нује и њихове замјенике са листе из става 2. овог члана.

(5) У Комисију се обавезно именује један члан из реда 
истакнутих стручњака из области рибарства и има најмање 
пет година радног искуства у овој области.

(6) За остале чланове Комисије могу бити именована 
лица која имају високу стручну спрему која oдговара садр-
жају Програма.

(7) Пословником о раду комисије (у даљем тексту: По-
словник) доноси Савез уз претходно прибављену сагла-
сност Министарства.

Члан 5.
Предсједник, чланови Комисије и записничар имају 

право на накнаду за рад у Комисији, као и на накнаду оста-
лих трошкова, у складу са актима Савеза.

Члан 6.
(1) Савез одређује термин, мјесто и техничке и друге 

услове за полагање испита.
(2) Савез за сваки термин полагања именује нову коми-

сију у складу са чланом 4. ст. 3. и 4. овог правилника.
(3) Савез информише Министарство о термину и мје-

сту одржавања испита, најмање 15 дана прије одржавања 
испита.

Члан 7.
(1) Предсједник Комисије присутан је током испита и 

брине о одржавању реда током његовог трајања.
(2) Предсједник, чланови Комисије и записничар дужни 

су извршавати своје обавезе везано за рад Комисије.
(3) У случају спријечености да учествују у раду Коми-

сије, лица из става 1. овог члана дужна су у року од осам 
дана прије заказаног термина испита о томе обавијестити 
Савез.

(4) Ако предсједник или неки од чланова Комисије не 
обавља дужности у складу са одредбама овог правилника 
и пословника о раду Комисије, Савез уз сагласност Ми-
нистарства разрјешава именованог члана Комисије и на 
његово мјесто именује друго лице.

Члан 8.
(1) Трошкове полагања испита сноси кандидат, а може 

сносити и корисник риболовне зоне, односно концесионар.

(2) Одлуку о висини трошкова полагања испита доноси 
Савез, уз претходно прибављену сагласност Министарства.

(3) Износ трошкова из става 1. овог члана уплаћује се 
на жиро рачун Савеза.

Члан 9.
(1) Kандидат подноси Савезу писмену пријаву за пола-

гање испита путем корисника риболовне зоне.
(2) Пријава из става 1. овог члана садржи:
а) име и презиме кандидата,
б) датум и мјесто рођења,
в) јединствени матични број кандидата,
г) број личне карте кандидата и
д) пребивалиште и адресу становања.
(3) Уз пријаву из става 1. овог члана кандидат прилаже:
а) овјерену фото-копију свједочанства или дипломе о 

завршеној школској спреми,
б) потврду о искуству у бављењу спортским риболовом и
в) доказ о уплати средстава за полагање испита.
(4) Савез је дужан најмање 15 дана прије полагања 

испита обавијестити кандидата о мјесту и времену пола-
гања испита.

Члан 10.
Сматра се да кандидат није положио испит ако не 

приступи полагању испита у заказаном термину или не-
оправдано одустане од започетог полагања испита.

Члан 11.
(1) О полагању испита води се записник за сваког кан-

дидата појединачно, а у записник се уносе сви подаци који 
су од значаја за ток испита и оцјена.

(2) Записник води записничар Комисије.
(3) Записник потписују предсједник, чланови Комисије 

и записничар.
(4) Савез за сваког кандидата води досије који садржи 

пријаву за испит, потребну документацију, обавјештење о 
мјесту и времену одржавања испита и записник о испиту.

(5) Досије кандидата чува се три године од дана одржа-
вања испита.

Члан 12.
(1) Оцјена испита изражава се са “положио” и “није по-

ложио”.
(2) Сматра се да је кандидат положио испит уколико је 

тачно одговорио на више од 75% постављених питања у 
тесту и урадио практични рад.

(3) Резултате испита објављује предсједник Комисије у 
присуству чланова Комисије, записничара и кандидата.

Члан 13.
(1) Кандидату који је положио испит Савез издаје увје-

рење о положеном рибочуварском испиту (у даљем тексту: 
Увјерење), на обрасцу који се налази у Прилогу 2. овог пра-
вилника и чини његов саставни дио.

(2) Савез издаје Увјерење кандидату у року од осам 
дана од дана полагања испита.

Члан 14.
(1) Образац Увјерења штампа се на једном листу папира 

А4 формата, са позадином у зеленој боји.
(2) Грб Савеза на обрасцу Увјерења отискује се у боји.
(3) Подаци у обрасцу Увјерења испуњавају се електрон-

ски, путем компјутера или у рукопису, штампаним словима.

Члан 15.
Образац Увјерења редом садржи сљедеће:
а) грб Савеза,
б) текст: “СПОРТСКО-РИБОЛОВНИ САВЕЗ РЕПУ-

БЛИКЕ СРПСКЕ”,
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в) текст: “УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ РИБОЧУВАР-
СКОМ ИСПИТУ”,

г) име и презиме носиоца Увјерења,
д) адресу носиоца Увјерења,
ђ) ЈМБ носиоца Увјерења,
е) датум, мјесто и државу рођења носиоца Увјерења,
ж) број личне карте носиоца Увјерења,
з) држављанство носиоца Увјерења,
и) мјесто и датум када је носилац Увјерења положио 

испит,
ј) М. П. и потпис овлашћенoг лица и
к) серијски број обрасца Увјерења.

Члан 16.
(1) Увјерење без обавезе полагања испита издаје се 

лицу које је:
а) положило испит из предмета рибарство на VI или VII 

степену образовања у области природних наука,
б) запослено на неодређено вријеме на пословима ри-

бочувара најмање три године и ако има остварен стаж оси-
гурања у трајању од најмање десет година без обзира на 
степен образовања и

в) запослено на неодређено вријеме на пословима рибо-
чувара у непрекидном трајању од најмање пет година и има 
трећи степен стручне спреме.

(2) Лице из става 1. овог члана дужно је Савезу доста-
вити захтјев са доказом о испуњености услова ради издава-
ња Увјерења.

(3) Трошкови издавања увјерења из става 1. овог члана 
одређују се актом Савеза из члана 8. став 2. овог правилника.

Члан 17.
(1) Савез успоставља и води Регистар положених испи-

та (у даљем тексту: Регистар), који представља евиденцију 
о издатим увјерењима.

(2) Регистар се води у материјалном облику по обрасцу 
који се налази у Прилогу 3. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(3) Регистар се састоји од регистарских листова А4 
формата, који су означени редним бројевима и увезани су 
у књигу.

Члан 18.
(1) Регистар садржи:
а) редни број уписа и датум уписа у Регистар,
б) датум и серијски број Увјерења,
в) податке о лицу коме је издато Увјерење (име и пре-

зиме, адреса, број личне карте, датум, мјесто и држава 
рођења, држављанство) и

г) податке о издатом Увјерењу (мјесто и датум полагања 
испита, Комисија пред којом је лице полагало испит).

(2) Упис података у Регистар врши Савез по службеној 
дужности.

(3) Подаци у Регистру чувају се трајно.

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.2-052-1366/14
27. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Прилог 1.
Програм полагања рибочуварског испита - обавезан садр-

жај приручника
- Законски прописи из области рибарства, заштите животне 

средине и вода,
- Основи управљања у риболовној зони,

- Познавање рибљег фонда Републике Српске,
- Врсте риба које живе у риболовним водама на територији 

Републике Српске, а које се налазе на листи заштићених врста по 
међународним конвенцијама и директивама ЕУ,

- Биолошке особине риба (морфологија, анатомија, генетика),
- Заштита риба и вода,
- Утицај алохтоних врста риба,
- Правила привредног, спортског и привредно-спортског ри-

болова,
- Дужности рибочувара,
- Овлашћења рибочувара,
- Дјеловање рибочувара,
- Дјеловање у случају помора риба или других утицаја на воду,
- Сарадња са другим надлежним службама,
- Рјешавање практичних примјера у случају недозвољених 

радњи у риболовној зони,
- Издавање писаних аката који се издају при обављању рибо-

чуварске службе (записник, потврда, извјештај, запажање и др.).
Литература:
1) Закон о рибарству (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 72/12),
2) Закон о заштити животне средине (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, број 71/12),
3) Закон о водама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 

50/06, 92/09 и 121/12),
4) Бернска конвенција, Директиве Савјета (ЕЕC), бр. 92/43, 

од 21. маја 1992. године, о очувању природних станишта и дивље 
фауне и флоре (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and fl ora),

5) Регулатива Савјета (ЕЗ), бр. 338/97, од 9. децембра 1996. 
године, о заштити врста дивље фауне и флоре законским уређењем 
трговине у том подручју (Concil Regulation (EC) No 338/97 of 9 
December 1996 on the protection of species of wild fauna and fl ora by 
regulating trade therein),

6) Регулативе Савјета (ЕЦ), бр. 708/2007, од 11. јуна 2007. го-
дине,  која се односи на коришћење страних врста и домаћих врста 
које су нестале у аквакултури (Concil Regulation (EC) No 708/2007 
of 11 June 2007 concering use of alien and locally absent species in 
aquaculture),

7) Регулативе Савјета (ЕЦ), бр. 1198/2006, од 27. јула 2006. 
године, о Европском фонду за рибарство (Regulation (EC) No 
1198/2006 of 27 July 2006 of the European Fisheries Fund),

8) Приручник за рибочуваре, издање Спортско-риболовног са-
веза Републике Српске и

9) други литерарни извори из области рибарства, заштите жи-
вотне средине и вода.

Прилог 2.

Увјерење о положеном рибочуварском испит

СПОРТСКО РИБОЛОВНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

УВ Ј Е Р ЕЊЕ
О ПОЛОЖЕНОМ РИБОЧУВАРСКОМ ИСПИТУ

___________________________________________________
(име и презиме)

___________________________________________________
(адреса носиоца)

___________________________________________________
(ЈМБ)

___________________________________________________
(број личне карте)
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___________________________________________________

(датум, мјесто и држава рођења)

___________________________________________________
(држављанство)

___________________________________________________
(мјесто и датум полагања испита)

М. П.
Број: _________________                             ____________________
Бања Лука, ____________                            (предсједник Комисије)

серијски број N° 00001

Прилог 3.
Регистар о издатим увјерењима о положеном рибочуварском 
испиту

СПОРТСКО РИБОЛОВНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У овом регистру садржани су
редни бројеви од __________

до __________

Прилог 4. 
РЕГИСТАР О ИЗДАТИМ УВЈЕРЕЊИМА О ПОЛОЖЕНОМ РИБОЧУВАРСКОМ ИСПИТУ

РЕДНИ БРОЈ УПИСА___________, СТРАНА_______

Редни број уписа и  датум 
уписа у Регистар

Датум и серијски број 
увјерења

Подаци о лицу којем је издато 
увјерење Подаци у вези са издатим увјерењем

1 2 3 4
_____________________

(редни број)
______________________

(датум)

Мјесто: ______________

Датум: ______________

______________________
(серијски број увјерења)

__________________________
(име и презиме)

___________________________
(адреса)

__________________________ 
(број личне карте)

___________________________
(датум, мјесто и држава рођења)
___________________________

(држављанство)

_____________________________
(мјесто и датум полагања испита)
_____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

_____________________________
(комисија за испите)
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На основу члана 5. Закона о ветеринарству у Републици 

Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/08 
и 6/12) и члана 69. ст. 1. и 4. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

УПУТСТВО
О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА КОНТРОЛЕ БРУЦЕЛОЗЕ И 

ТУБЕРКУЛОЗЕ ГОВЕДА

Члан 1.
1. Овим упутством прописује се начин спровођења оба-

везних мјера контроле бруцелозе и туберкулозе код говеда.
2. Једном годишње потребно је претражити крв свих го-

веда на бруцелозу старијих од 12 мјесеци која се налазе на 
имању по списку Агенције за обиљежавање животиња БиХ 
(у даљем тексту: Агенција), с тим да период од претходног 
испитивања не смије бити краћи од три мјесеца ни дужи од 
12 мјесеци.

3. Сваки побачај животиње власник је дужан да прија-
ви надлежној ветеринарској организацији, након чега је 
надлежни ветеринар дужан доставити на лабораторијску 
претрагу крв животиње која је побацила, а по могућности и 
побачени фетус са плодовим овојницама ради претраге на 
присуство бруцелозе.

4. Сва новонабављена говеда прије увођења у узгој мо-
рају потицати са имања која посједују потврду о спрове-
деним обавезним мјерама не старију од 12 мјесеци, или су 
иста грла била претходно претражена на имању поријекла 
са негативним резултатом на бруцелозу не старијим од 30 
дана од дана отпреме, а у случају животиња из увоза које 
потичу из земаља слободних од бруцелозе говеда, уводе се 
у узгој након спровођења прописаних мјера за увоз тих жи-
вих животиња.

5. Приликом узимања узорака за дијагностичко испи-
тивање на присуство бруцелозе, ветеринар из надлежне 
ветеринарске организације дужан је да евидентира бројеве 
ушних маркица свих животиња које се налазе на имању, 
као и свих животиња од којих су узети узорци и поменуту 
евиденцију чувати заједно са резултатима лабораторијских 
претрага најмање три године.

6. Једном годишње на подручју цијеле Републике Срп-
ске обавезна је општа туберкулинизација свих говеда ста-
ријих од шест седмица која се у тренутку спровођења мјере 
налазе на имању по списку Агенције, с тим да тестирање 
треба бити спроведено у размаку не краћем од три мјесеца 
и не дужем од 12 мјесеци од претходног тестирања.

7. Сва новонабављена говеда прије увођења у узгој 
морају потицати са имања која посједују потврду о спро-
веденим обавезним мјерама не старију од 12 мјесеци или 
су иста грла била претходно туберкулинизирана на имању 
поријекла са негативним резултатом на туберкулозу не ста-
ријим од 30 дана од дана отпреме, а у случају животиња из 
увоза које потичу из земаља слободних од туберкулозе го-
веда, уводе се у узгој након спровођења прописаних мјера 
за увоз тих живих животиња.

8. Изузетно од тачке 7. овог упутства, у промет се могу 
стављати говеда млађа од шест седмица која су поријеклом 
са имања на којем су спроведене све мјере, под условом да 
се осигура да се такве животиње држе одвојено од других 
животиња у стаду на имању одредишта, све док се, најка-
сније у року од 60 дана од доласка животиње на имање не 
спроведе туберкулинизација.

9. Обавезна туберкулинизација спроводи се у складу са 
упутством произвођача туберкулина који је регистрован од 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске или Министарства пољопривреде, во-
допривреде и шумарства Федерације БиХ.

10. Туберкулинизација говеда спроводи се појединач-
ним интракутаним тестом.




