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Подаци у захтјеву се не слажу са подацима мјереним на лицу 
мјеста у сљедећем:
________________________________________________________
___________________________________________________.

Потребно је да превозник предузме сљедеће мјере да би се почело 
са вршењем ванредног превоза:
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________.

Прегледу присутни представници                       Преглед извршио:
превозника:                                              
_____________________________
_____________________________
___________________________                         _________________

ПРИЛОГ 3

Скица са димензијама табле за ванредни превоз и додатне 
табле са податком о стварној укупној дужини ванредног превоза 
у метрима:
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На основу члана 70. став 3. и члана 73. став 5. Зако-

на о сјемену пољопривредног биља (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 37/09 и 100/11) и члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вредe  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
ДОСТАВЉАЊА СЈЕМЕНА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СОРТЕ, 

МЕТОДАМА ИСПИТИВАЊА И ЗАХТЈЕВУ 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СОРТЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину достављања сјемена за призна-

вање сорте, методама испитивања и захтјеву за признавање 
сорте (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/14) 
у члану 23. став 3. мијења се и гласи:

“(3) Сорта се испитује на најмање три локалитета који 
чине мрежу огледа, осим сорте кукуруза која се испитује на 
најмање два локалитета.”.

Члан 2.
Послије члана 25. додаје се нови члан 25а, који гласи:

“Члан 25а.
(1) Сорте које су регистроване у земљама у окружењу 

са сличним агроеколошким условима до 1. јануара 2015. го-
дине могу се признати и без испитивања на огледном пољу 
или у лабораторији.

(2) Признавање сорте из става 1. овог члана врши се 
на основу захтјева који подноси власник сорте или ње-

гов овлашћени заступник, уз који се прилажу DUS тест и 
рјешење о признавању или упису сорте, издато од стране 
надлежног органа земље у окружењу са сличним агроеко-
лошким условима.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, уз захтјев се не при-
лаже DUS тест за сорте за које се у моменту признавања 
није захтијевао овај тест.

(4) На основу захтјева из става 2. овог члана, а на прије-
длог Комисије за признавање сорти, министар доноси рје-
шење о признавању сорте или о одбијању захтјева.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-2454/15
31. марта 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), члана 28. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 
37/12), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу органи-
зацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима 
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима др-
жавних службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намје-
штеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 
и 8/11), министар за економске односе и регионалну сарадњу, уз 
сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И 

РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Министарству за економске односе и регионал-
ну сарадњу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/12, 
115/12, 38/13, 112/13, 4/14, 32/14 и 4/15) у члану 15. у тачки 5. у 
подтачки 5.1. у рубрици: “Услови” послије ријечи: “наука” додају 
се ријечи: “или правни факултет”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 17.02-020-499-1/15
25. фебруара 2015. године Министар,
Бања Лука Златан Клокић, 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 ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША, 

ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Козаруша, град Приједор, и то за ка-
тастарску парцелу број: 3942, укупне површине 9207 м², 




