
г) ли је ву и де сну стре ли цу из над ко јих је упи са на у ме -
три ма уда ље ност од гра ни ца ди је ла ри бар ског под руч ја на
ко јем ни је до зво љен или је огра ни чен ри бо лов.

Члан 5. 

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: 12.01.052-1485/11
12. априла 2011. го ди не                     Министар,
Ба ња Лу ка                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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На осно ву чла на 17. став 5. и чла на 107. став 2. тач ка б)
За ко на о шу ма ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”
број 75/08), чла на 69. ст. 1. и 2. 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), ми ни стар по љо при -
вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К  

О ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О ЕЛЕ МЕН ТИ МА 

И СА ДР ЖА ЈУ ШУМ СКО ПРИ ВРЕД НИХ ОСНО ВА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о еле мен ти ма и са др жа ју шум ско при -
вред них осно ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 52/09) у чла ну 57. став 2. ми је ња се и гла си: 

“(2) Од ред бе чла на 3. тач ка г) и чл. 9, 10. (осим кла си -
фи ко ва ња ста ба ла по ква ли те ту), 11, 12, 16. и 30. овог пра -
вил ни ка у пот пу но сти ће се при мје њи ва ти и на из ра ду
шум ско при вред ног осно ва за шу ме у при ват ној сво ји ни.”.

Члан 2.

Члан 58. ми је ња се и гла си:

“Ста ње шу ма и нео бра слог шум ског зе мљи шта, у до ба
уре ђи ва ња, ана ли за до са да шњег га здо ва ња шу ма ма и пла -
но ви га здо ва ња шу ма ма за на ред ни уре ђај ни пе ри од (за -
шти те, уз го ја и сје ча) за шу ме у при ват ној сво ји ни при ка -
зу ју се по истим кри те ри ју ми ма као и за шу ме у сво ји ни
Ре пу бли ке Срп ске, ко ји су про пи са ни чл. 10. (осим кла си -
фи ка ци је ста ба ла по ква ли те ту), 11, 12, 16, 22, 24, 30, 44. и
чла ном 49. став 1. овог пра вил ни ка, по ка те го ри ја ма шу ма
као кла си фи ка ци о ним је ди ни ца ма и за оп шти ну, ка та стар -
ску оп шти ну и ка та стар ску че сти цу по вла сни ци ма при ват -
них шу ма као про стор них је ди ни ца.”.

Члан 3.

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: 12.01.337-254/11
14. априла 2011. го ди не                     Министар,
Ба ња Лу ка                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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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), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре -
де, на при је длог За во да за обра зо ва ње од ра слих,  д о  н о  с и

П Р О  Г РА М

ОСПО СО БЉА ВА ЊА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ ПО СЛО ВА ВО ЋА РА

Члан 1.

Овим про гра мом утвр ђу ју се: оспо со бља ва ње за по -
сло ве во ћа 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 из во 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, као и на чин ева лу а ци је про гра -
ма и по стиг ну ће у уче њу.

Члан 2.

Ци ље ви Про гра ма оспо со бља ва ња за оба вља ње по сло -
ва во ћа ра су:

а) раз ви ја ње сви је сти о зна ча ју и мо гућ но сти ма раз во -
ја во ћар ске про из вод ње и схва та ње зна ча ја во ћа у ис хра ни,

б) упо зна ва ње еко ло шких, еко ном ских и тра ди ци о нал -
них пред у сло ва за во ћар ску про из вод њу,

в) оспо со бља ва ње за пла ни ра ње, при пре ма ње, из бор
вр ста, сор ти ме на та и по ди за ње воћ ња ка,

г) сти ца ње зна ња и рад них ве шти на за ње гу мла дог
воћ ња ка и ње гу и екс пло а та ци ју воћ ња ка 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 во ћар ској про из вод њи,

ђ) оспо со бљавање за по кре та ње и во ђе ње вла сти тог
би зни са, пра ће ње тр жи шта и пре зен то ва ње соп стве не про -
из вод ње,

е) 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 воћ ња ку уз ко ри шће ње пре по ру -
ка струч них ли ца и

ж) 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 во ћа 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 и чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 4.

Овај про грам из во ди се у пе ри о ду од 12 мје се ци и тра -
је 102 ча са те о риј ске на ста ве и 120 ча со ва прак тич не на -
ста ве.

Члан 5.

То ком обу ке вр ши се стал но пра ће ње сте пе на 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.

(1) Про вје ра са вла да но сти про гра ма вр ши се по ла га њем
ис пи та про вје ре ко ји се ор га ни зу је у про сто ри ја ма за обу ку
и воћ ња ци ма на ко ји ма се из во ди ла прак тич на на ста ва.

(2) 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.

(3) Ис пи том се про вје ра ва ју сте че на те о риј ска зна ња и
рад не ком пе тен ци је.

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

Члан 7.

(1) Про вје ра сте че них те о риј ских зна ња оба вља се те -
стом зна ња ко ји се по ла же пи сме но и вред ну је се 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:

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 8.

(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:
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