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__________________________ провјеру знања из _________________________________________ области мајсторског испита.
(положио/-ла)/ није положио/-ла)

(навести област мајсторског испита)

У ______________ , ____________ године.
Предсједник:
Члан:
Члан:
Прилог 3.
(ЛОГО И НАЗИВ)
ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
На основу члана 38. став 2. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12
и 67/13) и члана 31. став 1. Правилника о начину полагања мајсторског испита („Службени гласник Републике Српске“, број___/14), Занатско-предузетничка комора Републике Српске издаје
УВЈЕРЕЊЕ
о стицању мајсторског звања
______________________________________________________________________________________________________________
(име /име родитеља/ и презиме)
рођен/-а _______________________. године у ________________________________, ______________________________________
(мјесто)
(општина)
ЈМБ ____________________________________, држављанство ____________________________________________ по програму
мајсторског испита за __________________________________________________________________________________________
успјешно је положио/-ла мајсторски испит и стекао/-ла звање:
______________________________________________________________________________________________________________
Број: ___________
У ______________, ___________________ године.
(мјесто)
(датум)
Директор
М. П.
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На основу члана 54. став 6. Закона о ловству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
O ВОЂЕЊУ БАЗЕ ПОДАТАКА ВРХУНСКИХ И
ВРИЈЕДНИХ ТРОФЕЈА

Члан 1.
Овим правилником прописује се вођење базе података
врхунских и вриједних трофеја у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).
Члан 2.
(1) Трофеји дивљачи оцјењују се према формули Међународног савјета за очување дивљачи и лова (CIC) и за сваку одстријељену трофејну дивљач издаје се трофејни лист.
(2) Трофејима у медаљи по CIC категоризацији
додјељује се златна, сребрна или бронзана медаља.
Члан 3.
Врхунским трофејима сматрају се по броју поена три
најјача оцијењена трофеја по формулама Међународног савјета за очување дивљачи и лова (CIC) за поједине врсте
дивљачи у Републици Српској, утврђене на основу евиденције базе података о вриједносним трофејима.
Члан 4.
Корисник ловишта води евиденцију о издатим трофејним листовима за сваки појединачни трофеј у складу са

одредбама Правилника о обрасцима пропратнице и трофејног листа, њиховом садржају, начину издавања и евиденцији.
Члан 5.
(1) Корисници ловишта дужни су да Министарству у
електронској форми достављају препис података из трофејног листа, рангиран по CIC поенима.
(2) Корисници ловишта дужни су да у електронској
форми за трофеје златне, сребрне и бронзане медаље доставе податке из трофејног листа Ловачком савезу Републике
Српске, а ради оцјене по којој врхунски трофеј не спада у
категорију прва три мјеста у Републици Српској.
(3) Корисници ловишта дужни су да податке из ст. 1.
и 2. овог члана доставе Министарству и Ловачком савезу
Републике Српске најкасније до 31. маја текуће године, за
претходну ловну годину.
Члан 6.
(1) На основу запримљених података из члана 5. став
1. овог правилника, Министарство води базу података врхунских и вриједних трофеја у електронској форми, у коју
уноси податке о врсти дивљачи, врсти трофеја, оцјена CIC
поена, име и презиме ловца који је одстријелио дивљач,
назив ловишта и корисника ловишта у којем је дивљач одстријељена.
(2) База података врхунских и вриједних трофеја коју
води Министарство саставни је дио информационог система у ловству.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06-052-2257/14
21. марта 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

