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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЊУХОВЦИ, 

ОПШТИНА ПРЊАВОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Коњуховци, општина Прњавор, и то за 
катастарску парцелу број: 626/13, у површини од 600 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Коњуховци, општина Прњавор, 
за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења 
стављају се ван снаге и престају да важе земљишна књи-
га за парцелу к.ч. број: 216/5, уписану у зк. ул. број: 380 
к.о. Коњуховци, и катастар земљишта за парцелу к.ч. број: 
626/13, уписану у п.л. број 782 к.о. Коњуховци.

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”.

Број: 21.04/951-490/18
13. јула 2018. године Помоћник директора,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД 1, 

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Мркоњић Град 1, општина Мркоњић 
Град, и то за катастарску парцелу број: 1141, у површини од 
207 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 Мркоњић Град 1, општина Мрко-
њић Град, за катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог 
рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар 
непокретности основан у складу са Законом о премјеру и 
катастру непокретности (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 34/06,110/08 и 15/10) на катастарској парцели 
к.ч. број: 1141, уписаној у лист непокретности број: 513 к.о. 
Мркоњић Град 1.

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”.

Број: 21.04/951-520/18
13. јула 2018. године Помоћник директора,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВРБАЊЦИ, 
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Врбањци, општина Котор Варош, и то 
за катастарске парцеле бр. 954/1 и 943/2, укупне површине 
230 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 Врбањци, општина Котор Варош, 
за катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта 
у к.о. Врбањци, општина Котор Варош, за катастарске пар-
целе бр. 954/1 и 954/2, уписане у посједовни лист број: 239 
к.о. Врбањци.

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: 21.04/951-1325/18 за оснивање и одржавање
16. јула 2018. године катастра непокретности,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

На основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и ка-
тастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 110/16), Републичка управа за геодетске 
и имовинско-правне послове Бања Лука,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ГРАД, 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Лопаре град, општина Лопаре, и то за 
катастарску парцелу број: 514/2, укупне површине 2295 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
6/12 и 110/16).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Лопаре град, општина Лопаре, за 
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вљају се ван снаге и престају да важе катастар земљишта у 
к.о. Лопаре град, општина Лопаре, за катастарску парцелу 
број: 514/2, уписану у посједовни лист број 21, и земљишна 
књига за парцеле бр. 355/4, 355/5 и 355/20, уписане у зк. ул. 
број: 325 к.о. Козјак.

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,
 по Овлашћењу
Број: 21.04/951-590/18 број: 21.01/052-39/18,
15. јуна 2018. године од 11.1.2018. године,
Бањалука Александар Деурић, с.р.

Након увида у текст Правилника о критеријумима, условима 
и начину додјеле и коришћења намјенских средстава за развој и 
унапређивање ловства (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 52/18), уочена је техничка грешка, те се  д а ј е

ИСПРАВКА
Правилника о критеријумима, условима и начину 

додјеле и коришћења намјенских средстава за развој и 
унапређивање ловства

1. У Правилнику о критеријумима, условима и начину додје-
ле и коришћења намјенских средстава за развој и унапређивање 
ловства (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/18) у 
Прилогу 1. у Обрасцу 1. у Табели умјесто ријечи: “сва документа 
наведена у конкурсу” треба да стоје ријечи: “сву наведену доку-
ментацију”.

2. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 12.06.1-332-574-1/18
18. јула 2018. године Секретар Министарства,
Бањалука Павле Карапетровић, с.р.

Након увида у текст Правилника о контроли салмонелозе код 
одраслих расплодних јата (расплодна јата у производњи) врсте 
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Gallus gallus у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 54/18), уочена је техничка грешка, те се  д а ј е

ИСПРАВКА
Правилника о контроли салмонелозе код одраслих 

расплодних јата (расплодна јата у производњи) врсте Gallus 
gallus у Републици Српској

1. У Правилнику о контроли салмонелозе код одраслих ра-
сплодних јата (расплодна јата у производњи) врсте Gallus gallus у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 
54/18) у члану 5. став 1. у тачки 1. умјесто ријечи: “и” треба да 
стоји ријеч: “или”.

2. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 12.05-335-826/18
20. јула 2018. године Секретар,
Бањалука Павле Карапетровић, с.р.
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