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- присуство излазних отвора која изгризају формирана имага, 
ови отвори су карактеристичног облика латиничног слова “D“,

- присуство различитог степена сушења нападнутих стабала 
које се манифестује повећаним степеном дефолијације и деколори-
зације асимилационог апарата, посебно у горњем дијелу крошње 
нападнутих стабала.

Са прегледима се може почети у прољеће, најбоље по олиста-
вању домаћих врста јасена. Током године могу се пронаћи разли-
чити неспецифични симптоми напада. Развиће штеточине, а са тим 
и присуство претходно наведених симптома у великој мјери зависи 
од биологије штетне врсте. Будући да наведена врста није до сада 
регистрована на подручју Европе, за очекивати је да се у случају 
појављивања њена биологија разликује од до сада познате. На-
име, доласком у ново климатско подручје може доћи до одређених 
промјена у току развића ове штетне врсте, али симптоми њеног 
присуства остају непромијењени.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање
- Узимање узорака за лабораторијско потврђивање присуства 

Agrilus plannipenis  треба вршити истовремено са визуелним пре-
гледима, у периоду вегетације.

- Узорке узимати са стабала или дијелова стабала са којих 
визуелним прегледом није могуће потврдити присуство штетне 
врсте. Узорци се узимају за лабораторијско гајење у ентомоло-
шким кавезима у циљу потврђивања присуства штетне врсте (има-
га) и његове детерминације. 

ПРИЛОГ 3
Табела 1 – Преглед броја визуелних преглед над присуством 

симптома красца јасена – Agrilus planipennis у Републици Српској

Регије Број узорака
Приједор 45
Бања Лука 40
Добој 25
Бијељина 20
И. Сарајево 25
Градишка 35
Требиње 30
Укупно: 220

Табела 2 – Преглед броја узорака за лабораторијско тестира-
ње на присуство красца јасена – Agrilus planipennis у Републици 
Српској

Регије Број узорака
Приједор 7
Бања Лука 6
Добој 4
Бијељина 3
И. Сарајево 4
Градишка 6
Требиње 5
Укупно: 35

ПРИЛОГ 4

Записник за посебан надзор над присуством красца јасена - 
Agrilus planipennis (прегледи шумских површина на којима се 

постављају клопке за лабораторијску анализу)
Број: 
Датум:
Шифре узорка:

Подаци о произвођачу
Назив
Адреса
Телефон
Број пољопривредног газдинства

Подаци о биљној врсти
Подручје
Општина:
Катастарска општина
Потес
Прегледана површина

Поријекло биљног материјала
GPS координате
Врста биљке домаћина
Дијелови биљке који се узоркују

Примједбе: ___________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Одговорно лице
произвођач / увозник / вла-

сник биља

_________________________

Овлашћено лице
за фитосанитарни преглед

___________________________
ПРИЛОГ 5

Образац 1 – Укупни извјештај присуства преглед броја визу-
елних преглед над присуством симптома красац јасена – Agrilus 
planipennis из шума у Републици Српској

Регије
Шума

Укупно
Позитиван Негативан

Приједор
Бања Лука
Добој
Бијељина
И. Сарајево
Градишка
Требиње
Укупно:

Образац 2 – Укупни извјештај – лабораторијско тестирање над 
присуством красца јасена  – Agrilus planipennis из шума у Републи-
ци Српској

Регије
Шума

Укупно
Позитиван Негативан

Приједор
Бања Лука
Добој
Бијељина
И. Сарајево
Градишка
Требиње
Укупно:

Након завршетка Програма посебног надзора, попуњене табе-
ле у електронској форми потребно је доставити Министарству, на 
мејл mps@mps.vladars.net.

Рок за завршетак наведених послова је 1. децембар 2017. го-
дине.
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На основу члана 12. Уставног закона за провођење Уста-

ва Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 21/92) и члана 82. 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), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

НАРЕДБУ 
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

ОПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ КОЈИ СЕ МОГУ СТАВЉАТИ У 

ПРОМЕТ САМО АКО СУ СНАБДЕВЕНИ ГАРАНТНИМ 
ЛИСТОМ И ТЕХНИЧКИМ УПУТСТВОМ И О НАЈМАЊЕМ 
ТРАЈАЊУ ГАРАНТНОГ РОКА И РОКА ОБЕЗБЕЂЕНОГ 

СЕРВИСИРАЊА ТЕ ОПРЕМЕ

Члан 1.
Ступањем на снагу ове наредбе престаје да се при-

мјењује Наредба о одређивању опреме за обављање де-
латности у пољопривреди који се могу стављати у промет 
само ако су снабдевени гарантним листом и техничким 
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упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока 
обезбеђеног сервисирања те опреме (“Службени лист 
СФРЈ”, број 63/81), која је била у примјени на основу члана 
12. Уставног закона за провођење Устава Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 21/92).

Члан 2.
Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.1-330-2999/17
4. августа 2017. године Министар,
Бањалука 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), 
начелник Одјељења за другостепени поступак у оснивању 
и одржавању катастра непокретности Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове Републике Срп-
ске Миленко Сарић, дипл. правник, а по Oвлашћењу брoj: 
21.01/052-852/15, од 24.7.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ЧАЂАВИЦА, 
ОПШТИНА РИБНИК

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Чађавица, општина Рибник, и то за 
катастарске парцеле бр. 489/1, у површини од 1048 м², и 
489/2, у површини од 948 м², у укупној површини од 1996 
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 Чађавица, oпштина Рибник, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи пописни катастар на ката-
старским парцелама к.ч. бр. 3/96-2 и 3/96-6, уписаним у п.л. 
број: 176 к.о. Долови.

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

 Начелник Одјељења
 за другостепени поступак
Број: 21.08/951-209/17 у оснивању и одржавању
28. јула 2017. године катастра непокретности,
Бања Лука Миленко Сарић, 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), 
начелник Одјељења за другостепени поступак у оснивању 
и одржавању катастра непокретности Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове Републике Срп-
ске Миленко Сарић, дипл. правник, а по Oвлашћењу брoj: 
21.01/052-852/15, од 24.7.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИЈЕ, ОПШТИНА РИБНИК

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Велије, општина Рибник, и то за ката-

старску парцелу број: 518, у површини од 891 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 Велије, општина Рибник, за ката-
старску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи пописни катастар на ка-
тастарској парцели к.ч. број: 11/40-1, уписаној у п.л. број: 
396/1 к.о. Велије.

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”.

 Начелник Одјељења
 за другостепени поступак
Број: 21.08/951-211/17 у оснивању и одржавању
28. јула 2017. године катастра непокретности,
Бања Лука Миленко Сарић, с.р.

Агенција за банкарство Републике Српске
На основу члана 16, а у вези са чланом 5. став 1. тачка и) 

Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 4/17), чла-
на 162. став 9. Закона о банкама Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 4/17) и члана 19. 
тачка ж. Статута Агенције за банкарство Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/17), 
Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске, 
на сједници одржаној 25.7.2017. године,  д о н о с и

ПРАВИЛА
ПОСТУПАЊА ОМБУДСМАНА ЗА БАНКАРСКИ СИСТЕМ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПО ОБАВЈЕШТЕЊУ ИЛИ 
ПРИГОВОРУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилима уређују се услови и начин поступа-

ња Омбудсмана за банкарски систем Републике Српске (у 
даљем тексту: Омбудсман) по обавјештењу или приговору 
физичког лица корисника финансијских услуга (у даљем 
тексту: корисник) ако финансијска организација банкар-
ског система Републике Српске (у даљем тексту: давалац 
услуге) није одговорила на писани приговор корисника у 
року који је прописан законом или прописима Агенције за 
банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција), 
односно ако корисник није задовољан одговором даваоца 
услуге или другим исходом поступка по приговору подне-
сеном даваоцу услуге у складу са законом или прописима 
Агенције.

Члан 2.
(1) Банкарски систем Републике Српске обухвата фи-

нансијске организације како је то прописано Законом о 
Агенцији за банкарство Републике Српске.

(2) Поред обавјештења или приговора корисника, Ом-
будсман ће размотрити обавјештења или приговоре и дру-
гих физичких лица која, по закону или другом пропису, 
имају право на приговор према даваоцу услуге и Омбуд-
сману.

II - ПРАВО КОРИСНИКА НА ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЛИ 
ПРИГОВОР

Члан 3.
Ако давалац услуге није одговорио на писани приговор 

корисника у року од 30 дана од дана подношења приговора 
или ако корисник није задовољан одговором даваоца услу-
ге или другим исходом поступка спроведеног по приговору 
поднесеном даваоцу услуге, има право да о томе писмено 
обавијести и уложи писани приговор Омбудсману, у складу 
са условима предвиђеним законом или прописима Агенције.
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