
18.11.2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 98 23
и 37/12), Влада Републике Српске, на 35. сједници, одржа-
ној 08.11.2013. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА 

ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1. Младен Ковачевић поставља се за вршиоца ду-
жности директора Републичке управе за геодетске и имо-
винско-правне послове, на период до 90 дана, почевши од 
02.11.2013. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Број: 04/1-012-2-2385/13 Предсједница
8. новембра 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1681
На основу члана 49. став 5. Закона о ловству (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА РЈЕШЕЊА О 

ЦЈЕНОВНИКУ ОДСТРЕЛА, КОРИШЋЕЊА ДИВЉАЧИ И 
УСЛУГА У ЛОВИШТУ

Члан 1.
У Рјешењу о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи 

и услуга у ловишту (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 40/11) у тачки 1. послије ријечи: “прописују се” 
додаје се ријеч: “минималне”.

Члан 2.
У тачки 13. послије ријечи: “у лову” додаје се ријеч: 

“вука,”.

Члан 3.
Тачка 14. брише се.

Члан 4.
У тачки 16. у подтачки а) у осмој алинеји послије рије-

чи: “- од 120 до 129,99 поена” додају се ријечи: “сваки сље-
дећи поен”.

Члан 5.
Тачка 19. мијења се и гласи:
“Дневна организациона такса за лов мрког медвједа 

износи 100 КМ.
Дозвољено вријеме лова мрког медвједа је у периоду од 

1. октобра до 15. маја.
Трофејна вриједност мрког медвједа у CIC поенима 

изражена у КМ износи:
- до 149,99 поена ....................................................1.200 КМ,
- од 150 до 199,99 поена ........................................2.500 КМ,
- од 200 до 249,99 поена ........................................3.800 КМ,
- од 250 до 274,99 поена ........................................5.500 КМ,
- од 275 до 299,99 поена ........................................7.000 КМ,
- од 300 поена .........................................................8.500 КМ,
- преко 300 поена, сваки поен до 400 поена .............70 КМ,
- преко 400 поена, сваки сљедећи поен ...................120 КМ.

За рањеног, а непронађеног мрког медвједа ловац плаћа 
50% процијењене вриједности примјерка.

За промашај мрког медвједа ловац плаћа 300 КМ.
Ловцу као трофеј припадају лобања и крзно медвједа.
Вриједност меса мрког медвједа без утробе, крзна, гла-

ве и шапа износи 20 КМ по једном килограму.”.

Члан 6.
У тачки 22. у алинеји 8. послије ријечи: “грлицу” додају 

се ријечи: “малу бекасину”.

Члан 7.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-12933/13
1. новембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1682
Mинистар рада и борачко-инвалидске заштите Репу-

блике Српске, на основу члана 2. тачка р) Закона о зашти-
ти на раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
1/08 и 13/10) и Рјешења број: 16-04/3-170-18-2/2013, од 
06.11.2013. године,  и з д а ј е

ЛИЦЕНЦУ
Послодавац Институти а.д., Ул. Вука Караџића бр. 34, 

Лукавица, Источно Сарајево, испуњава услове за обављање 
послова заштите и здравља на раду, прегледа и испитивања 
средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на 
раду.

Ова лиценца се издаје на период од четири године, и то 
од 06.11.2013. године до 06.11.2017. године, а протеком тог 
рока подлијеже обавезном обнављању.

Лиценца се објављује у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”.

Број регистра: 16/2013
6. новембра 2013. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИЛЕЋА ГРАД, 
ОПШТИНА БИЛЕЋА

1. Утврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Билећа Град, општина Билећа, и то за ка-
тастарске парцеле бр.: 778/2, 856, 792, 774 и 778/1, укупне 
површине 13784 м², основан у складу са Законом о премје-
ру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Билећа Град, општина Билећа, 
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар непокрет-
ности основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 34/06, 110/08 и 15/10) за катастарске парцеле бр.: 778/2, 
856, 792, 774 и 778/1, уписане у Лн. бр. 403 к.о. Билећа 
Град, општина Билећа, као и земљишна књига, и то за пар-
целе бр.: 984/9, 984/40 и 984/41, уписане у зк. ул. број: 97, 




