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На основу члана 9. став 2. Закона о ловству (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 60/09 и 50/13) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О ВРЕМЕНУ ЛОВА 
ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉАЧИ

1. У Наредби о времену лова ловостајем заштићене ди-
вљачи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 3/10 и 
65/18) тачка 4. мијења се и гласи:

“4. Нутрију и незаштићену дивљач забрањено је ловити 
у периоду када је женка високобређа или док води ситну 
младунчад, а крмачу (женку дивље свиње) забрањено је ло-
вити у периоду од 15. јануара до 30. маја.”.

2. Ова наредба ступа на снагу  осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06.1-332-1115-1/19
6. новембра 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1839
На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
134/11, 82/13 и 103/15) и члана 76. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), рјешавајући по захтјеву за утврђивање радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите, на 
приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ 

СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 
У “ВОДОВОД” АД БАЊА ЛУКА

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем у “Водовод” а.д. Бања Лука утврђују се:

1) послови одржавања канализационе мреже и прекопа,
2) послови одржавања канализационе мреже,
3) помоћни послови у Одјељењу за изградњу и одржа-

вање канализационе мреже и прекопа,
4) послови манипулације на специјалним возилима.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радним мје-

стима из тачке 1. овог рјешења рачунаће се као 14 мјесеци 
стажа осигурања.

3. Осигураницима који раде на радним мјестима из тач-
ке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на 
раду.

4. Осигураницима који раде на радним мјестима из тач-
ке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.

5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 16-04/4-181-31/2019
22. октобра 2019. године Министар,
Бања Лука Душко Милуновић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне по-
слове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. Закона 
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ КАЛИНОВИК 1, 
ОПШТИНА КАЛИНОВИК

1. Потврђује се да је катастар непокретности за ката-
старску општину Калиновик 1, општина Калиновик, укуп-
не површине 2880876 м², основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
катастарску општину Калиновик 1, општина Калиновик, 
стављају се ван снаге и престају да важе:

- катастар непокретности за к.о. Калиновик 1, општина 
Калиновик, основан у складу са Законом о премјеру и ка-
тастру непокретности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10),

- књига уложених уговора о откупу станова за к.о. Ка-
линовик 1, општина Калиновик,

- књига уложених уговора о откупу пословних простора 
за к.о. Калиновик 1, општина Калиновик.

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: 21.04/951-1547/16
5. новембра 2019. годинe Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне по-
слове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. Закона 
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ КОРЕТАШИ, 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за ката-
старску општину Кореташи, општина Лопаре, укупне повр-
шине 4980920 м², основан у складу са Законом о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
катастарску општину Кореташи, општина Лопаре, стављају 
се ван снаге и престају да важе:

- катастар непокретности за к.о. Кореташи, општина 
Лопаре, основан у складу са Законом о премјеру и катастру 
непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 34/06, 110/08 и 15/10),

- земљишна књига за к.о. Кореташи, општина Лопаре.
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: 21.08/951-20/19
5. новембра 2019. годинe Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

На основу члана 207. Закона о општем управном по-
ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове Републике Српске  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ О 
ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ПРИБОЈ, ОПШТИНА 
ЛОПАРЕ, број: 21.08/951-252/17, од 9.10.2019. године

У Рјешењу о потврђивању катастра непокретности 
за катастарску општину Прибој, општина Лопаре, број: 


