На основу члана 11. став 1. тачка 4. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”,
број 18/10) и члана 32. став 1. тачка 11в. Статута Ловачке коморе Србије (02-03/2011, 0207/2012, 02-13/2014), Управни одбор доноси:
ПРАВИЛНИК О ВРШЕЊУ ВАНРЕДНЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА
СТРУЧНОГ РАДА ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ
I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1.
Овим правилником се уређује ванредна провера квалитета стручног рада имаоца
лиценце, лице које је овлашћено за спровођење ванредне провере, поступак вршења
ванредне провере, активности које се предузимају у току ванредне провере, рокови за
вршење ванредне провере, предлози овлашћеног лица као резултат ванредне провере,
извештај и записник који се сачињавају у вези са ванредном провером.
Члан 2.
Ванредна провера се спроводи ради оцене да ли су испуњени критеријуми стручне
оспособљености, тј да ли су стручне мере, активности и поступци приликом обављања
послова у ловству у складу са нормативним актима и правилима струке.
Члан 3.
Стручни одбор доноси одлуку којом се предлаже спровођење ванредне провере, а
која садржи: име имаоца лиценце чији се квалитет стручног рада проверава, врсту послова
које обавља и конкретну ситуацију и околности поводом којих се доноси одлука.
Предлог о спровођењу ванредне провере квалитета стручног рада имаоца лиценце
се доставља Управном одбору.
ПОСТУПАК ВРШЕЊА ВАНРЕДНЕ ПРОВЕРЕ
Члан 4.
Ванредну проверу врши овлашћени члан Коморе који има исти или виши ниво
образовања и ималац је исте лиценце као и лице чији се квалитет стручног рада проверавa.
Управни одбор овлашћује лице за спровођење ванредне провере из редова
Стручног одбора.
Управни одбор доставља обавештење подносиоцу пријаве и имаоцу лиценце чији је
стручни рад предмет провере, о спровођењу ванредне провере. Обавештење имаоцу
лиценце садржи и упутство на законску обавезу сарадње са лицем овлашћеним за проверу
квалитета стручног рада.
Одлука из става 2. поред имена лица које се овлашћује за спровођење ванредне
провере, садржи име имаоца лиценце чији је стручни рад предмет провере, врста послова
који су предмет провере, време и место спровођења провере.
Овлашћеном лицу за спровођење ванредне провере се доставља и копија пријаве
подносиоца по којом се ванредна провера врши.

Члан 5.
Критеријуми за оцену стручне оспособљености базирају се на заснованости рада на
одговарајућим стручним основама, референцама, законским прописима, а то су:
 ефикасност у поступању;
 испољена стручност;
 исказана способност у предузимању процедуралних радњи;
 усвајање нових знања, примена овлашћења и стручно усавршавање.
Критеријуми стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају
способности имаоца лиценце за успешан рад на пословима за које је стекао одређену
лиценцу, односно способност за практичну примену знања и вештина у обављању
послова.
Члан 6.
Активности које овлашћено лице може предузети приликом утврђивања
испуњености критеријума стручне оспособљености зависе од врсте лиценце и стручне
спреме коју поседује лице над чијим радом се врши проверава, a то су:
1. Увид у начин вршења стручног рада имаоца лиценце приликом обављања послова
чија се провера врши,
2. Непосредна провера добијених резултата приликом обављања послова имаоца
лиценце,
3. Анализа документације и евиденције која је предвиђена планским документима и
прописима о ловству,
4. Анализа законитости и сврсисходности обављених послова и њихова усклађеност
са планским документима,
5. Увидом у документацију и евиденцију која је предвиђена прописима који се
посредно односе на обављање послова у ловству,
6. Увидом у стање дивљачи односно у предузете мере за постизање и одржавање
оптималне бројности дивљачи утврђене у ловној основи,
7. Увидом у садржину планских докумената и провером њихове међусобне
усклађености као и усклађености са стварним стањем на терену,
8. Провером извршења наложених мера од стране ловног инспектора поступку
редовне контроле.
9. Провером познавања прописа који се односе на обављање послова у ловству.
10. Симулацијом радног задатка у циљу провере способности примене стручних знања
у конкретној области.
Члан 7.
Овлашћено лице приликом спровођења ванредне провере проверава обезбеђеност
прописаних услова за обављање послова у ловству у погледу броја лица на одређеним
пословима, опремљености имаоца лиценце за обављање послова у ловству, начина
организације послова код правног лица код кога је ималац лиценце запослен. Лице
овлашћено за спровођење ванредне провере квалитета стручног рада приликом провере
узима у обзир и све остале релевантне околности важне за успешно обављање стручних
активности лица чији се стручни рад контролише.

ЗАПИСНИК
Члан 8.
О извршеној ванредној провери овлашћено лице саставља записник.
Записник садржи: име имаоца лиценце и врста послова који су предмет контроле,
активности које су предузете у току провере запажања овлашћеног лица које врши
проверу на уочене недостатке у обављању послова имаоца лиценце - понашање имаоца
лиценце у поступку ванредне провере, објективне околности за недостатке у стручном
раду (услови за обављање послова, опремљеност, организација послова код послодавца и
др.), име лица које је овлашћено за спровођење ванредне провере, датум и место
извршене провере.
Записник потписују овлашћено лице и ималац лиценце чији се квалитет стручног
рада проверава.
Један примерак записника задржава ималац лиценце чије је квалитет стручног
рада био предмет провере.
ПРИГОВОР НА ЗАПИСНИК
Члан 9.
Ималац лиценце може пре потписивања ставити приговор на записник.
Приговор на записник се може изјавити у односу на чињенице које су унете или
нису унете у записник, а од утицаја су на оцену квалитета стручног рада имаоца лиценце.
ИЗВЕШТАЈ
Члан 10.
На основу записника из члана 6. лице овлашћено за спровођење ванредне провере
сачињава извештај о спроведеној ванредној провери квалитета стручног рада имаоца
лиценце (у даљем тексту: Извештај).
Извештај садржи утврђено чињенично стање и мишљење о квалитету стручног
рада имаоца лиценце.
Лице овлашћено за спровођење ванредне провере, на основу чињеница утврђених
у поступку ванредне провере, може дати позитивно или негативно мишљење о квалитету
стручног рада имаоца лиценце. Уколико извештај о спроведеној ванредној провери
садржи негативно мишљење о квалитету стручног рада имаоца лиценце, може се
сматрати да је покренута процедура за одузимање лиценце.
Лице овлашћено за спровођење ванредне провере Извештај доставља Стручном
одбору, са записником у прилогу.
РОКОВИ
Члан 11.
Извештај о спроведеној ванредној провери квалитета стручног рада имаоца
лиценце се са записником као његовим саставним делом доставља Стручном одбору у
року од три дана од дана завршетка ванредне провере.
Стручни одбор може затражити допуну Извештаја овлашћеног лица, које је у
обавези да допуну достави у року од 15 дана.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Извештај и записник из овог Правилника су дати на обрасцима 1. и 2. који су
саставни део овог Правилник.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу даном добијања сагласности од надлежног
министарства.
У

Б Е О Г Р А Д У,

Председник Управног одбора
Ловачке коморе Србије

дана: 13.10.2015. године
______________________
др Милутин Ђорђевић

Образац 1

ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ВАНРЕДНОЈ ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ

Место састављања записника:
Датум састављања записника:

_________________
____

.20_____. године;

УТВРЂЕНО ЧИЊЕНИЧНО СТАЊE

МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ СТРУЧНО РАДА ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ
а) ПОЗИТИВНО

б) НЕГАТИВНО

Извештај са записником у прилогу, доставити Стручном одбору у року од три дана од
завршетка ванредне провере.

Лице овлашћено за спровођење ванредне провере
---------------------------------------------------------

Образац 2
ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ВАНРЕДНОЈ ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ
РАДА ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ
Назив и седиште правног лица/послодавца:
Место састављања записника:
Датум састављања записника: . _ _ _ .20____. године; Време састављања записника:
ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ЛИЦЕНЦЕ

Име и презиме:

ЈМБГ:

Број лиценце:

Место пребивалишта и адреса:

Врста послова које обавља:

Активности које су предузете у току провере:

Запажени недостаци у обављању послова:

ПРИГОВОР НА ЗАПИСНИК

_______________________________________________________________________________
Напомена:

Ималац лиценце својим потписом потврђује да је преузело примерак записника о извршеној ванредној провери квалитета
стручног рада.
Лице овлашћено за спровођење ванредне провере:

Ималац лиценце

