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331 I ДОМАЋЕ (а до ж)
3311 а) Специјална права вучења
3312 б) Валута и депозити
3313 в) Хартије од вриједности
3314 г) Зајмови
3315 д) Акције и удјели
3316 ђ) Осигурање, права из пензија и стандардне 

гарантне шеме
3317 е) Финансијски деривати и опције запосле-

них
3318 ж) Остале обавезе
332 II СТРАНО (а до ж)
3321 а) Специјална права вучења
3322 б) Валута и депозити
3323 в) Хартије од вриједности
3324 г) Зајмови
3325 д) Акције и удјели
3326 ђ) Осигурање, права из пензија и стандардне 

гарантне шеме
3327 е) Финансијски деривати и опције запосле-

них
3328 ж) Остале обавезе

З.   РА ЗЛ И К А  У  ФИНАН СИ -
РАЊУ    (Д - Ђ)

НАПОМЕНЕ:

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)
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На основу члана 13. ст. 1. и 2. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 42/08 и 6/12) и члана 69. ст. 1. и 3. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и 

НАРЕДБУ
О МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА 
БОЛЕСТИ ИНФЛУЕНЦЕ ПТИЦА У РЕПУБЛИЦИ 

СРПСКОЈ

1. Овом наредбом одређују се мјере сузбијања и спреча-
вања појаве и ширења болести инфлуенце птица на подру-
чју Републике Српске.

2. Зараженим подручјем одређује се круг од најмање 
три километра око фарме на којој је потврђено присуство 
болести инфлуенце птица.

3. Угроженим подручјем одређује се круг од најмање 10 
километара око фарме на којој је потврђено присуство бо-
лести инфлуенце птица, укључујући и заражено подручје.

4. Ради сузбијања и спречавања појаве и ширења боле-
сти инфлуенце птица на подручју Републике Српске одре-
ђују се сљедеће мјере:

1) обавезно затварање и држање све живине, узгојене 
пернате дивљачи и птица у објектима за држање животиња;

2) обавезно одвојено држање домаћих патака и гусака 
од остале живине;

3) забрањује се употреба спољних спремника воде за 
живину, узгојену пернату дивљач и птице;

4) забрањује се снабдијевање живине водом из спрем-
ника површинских вода којим имају приступ дивље птице;

5) забрањује се лов пернате дивљачи и употреба птица 
из редова Anseriformes и Charadriiformes као мамаца;

6) забрањује се одржавање сајмова, изложби, спортских 
такмичења, као и сва друга окупљања перади, пернате ди-
вљачи и птица на тржницама, приредбама и културним до-
гађајима, укључујући летачка такмичења птица од једног 
до другог мјеста;

7) oбавезно спровођење појачане дезинфекције прево-
зних средстава којима се превозе пошиљке перади, јаја за 
валење, узгојене и дивље пернате дивљачи и птица, њихо-
вих производа и нуспроизвода, укључујући и лешеве;

8) обавезно осигуравање и одржавање хигијенских 
услова и биосигурносних мјера у свим објектима за узгој 
и држање живине и пернате дивљачи и птица, а то подра-
зумијева:

- коришћење заштитне обуће и одјеће, дезинфекција 
руку и обуће при уласку у објекат; чишћење, прање и де-
зинфекција обуће при излазу из објекта,

- забрањен излазак из објекта у истој заштитној одјећи 
и обући,

- забрана уласка у објекат неовлашћеним лицима,
- дезинфекција објеката и опреме у складу са техноло-

шким захтјевима, коришћењем одобреног дезинфицијенса 
у прописаној концентрацији,
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- држање хране за животиње и стеље у објектима за-

штићеним од дивљих птица и глодара,
- обавезно пријављивање свих промјена здравственог 

стања и понашања живине, узгојене и дивље пернате ди-
вљачи и птица;

9) пријава надлежној ветеринарској организацији уги-
нућа и сваког контакта живине, узгојене и дивље пернате 
дивљачи и птица, са могуће зараженима.

5. На зараженим и угроженим подручјима, осим мјера 
из тачке 4. ове наредбе, одређује се:

1) забрана стављања у промет живе живине, утовљене 
пернате дивљачи и птица, осим:

- у сврху упућивања на клање живине и утовљене 
пернате дивљачи из интензивног узгоја у одобрене објекте 
за клање под посебним условима и надзором ветеринар-
ске инспекције, живине која се, због технолошких разло-
га, упућује из контролисаног и затвореног узгоја у друге 
контролисане и затворене објекте за држање и узгој, по 
одобрењу надлежног ветеринарског инспектора и под по-
себним условима и

- једнодневних пилића из одобрених валионица који се 
упућују у друге контролисане и затворене објекте за др-
жање и узгој живине, по одобрењу надлежног ветеринар-
ског инспектора и под посебним условима;

2) забрана изношења ђубрета, стеље или коришћене 
сламе са фарми на којима се држи живина, перната дивљач 
и птице, осим по одобрењу надлежног ветеринарског ин-
спектора и под посебним условима.

6. Мјере одређене овом наредбом остају на снази док се 
на основу процјене ризика у односу на болест инфлуенцу 
птица не стекну услови за њихово укидање.

7. Средства за спровођење мјера по овој наредби обе-
збијеђена су у буџету Републике Српске.

8. Управни и стручни надзор над спровођењем ове на-
редбе врши Министарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде.

9. Инспекцијски надзор над спровођењем ове наредбе 
врше ветеринарски инспектори Републичке управе за ин-
спекцијске послове и инспекције у саставу јединица локал-
не самоуправе.

10. Oва наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-052-1359/17 
15. фебруара 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16) и 
члана 31а. Закона о општем управном поступку (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), 
помоћник директора за оснивање и одржавање катастра 
непокретности Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, 
дипл. правник, а по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 
15.4.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 7, ГРАД БАЊА 

ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, и то за 
катастарске парцеле бр. 5638/8, 5638/10 и 5639/4, укупне 
површине 712 м², основан у складу са Законом о премјеру и 

катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у 
к.о. Бања Лука 7, град Бања Лука, за катастарске парцеле 
бр. 5638/8, 5638/10 и 5639/4, уписане у посједовни лист 
број: 3247, као и земљишна књига за парцеле бр. 1100/24 и 
1100/9, уписане у зк. ул. број: 3860 к.о. Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

 Помоћник директора
Број: 21.04/951-1033/16 за оснивање и одржавање
9. фебруара 2017. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 115. став 
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16) и 
члана 31а. Закона о општем управном поступку (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), 
помоћник директора за оснивање и одржавање катастра 
непокретности Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, 
дипл. правник, а по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 
15.4.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ СМРТИЋИ, 

ОПШТИНА ПРЊАВОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Горњи Смртићи, општина Прњавор, и 
то за катастарске парцеле бр. 2154/1 и 2154/4, укупне по-
вршине 3784 м², основан у складу са Законом о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности 
за дио катастарске општине Горњи Смртићи, општина 
Прњавор, за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог 
рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар 
земљишта у к.о. Горњи Смртићи, општина Прњавор, за ка-
тастарске парцеле бр. 2154/1 и 2154/4, уписане у посједов-
ни лист број: 789, као и земљишна књига за парцелу број: 
799/2, уписану у зк. ул. број: 332 к.о. Смртићи Горњи и пар-
целу број: 800/1, уписану у зк.ул. број: 231 к.о. Смртићи 
Горњи, општина Прњавор. 

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

 Помоћник директора
Број: 21.04/951-509/15 за оснивање и одржавање
10. фебруара 2017. године катастра непокретности,
Бања Лука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), члана 115. став 1. За-
кона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 6/12 и 110/16) и члана 31а 
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник ди-
ректора за оснивање и одржавање катастра непокретности 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а 
по Овлашћењу број: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,  
д о н о с и


