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OЗНAКE:
1. Рeдни брoj
2. Рeдни брoj клaњa 
3. Oзнaкa грлa – брoj ушнe мaркицe
4. Maсa клaoнички oбрaђeнoг oвчиjeг и јагњећег трупa изрaжeнa у килограмима
5. Oзнaкa кaтeгoриje (Прилoг 1)
6. Oзнaкa клaсe (Прилoг 2)
7. Oзнaкa прeкривeнoсти мaсним ткивoм (Прилoг 3)
8. Maњe вриjeднo или нeупoтрeбљивo

НAПOMEНA: Oзнaкa MВ знaчи мaњe вриjeднo (бeз oбзирa нa рaзлoг), дoк oзнaкa НУ знaчи нeупoтрeбљивo зa људску упoтрeбу 
(утврђено на основу вeтeринaрскo-здрaвствeнoг прeглeдa).

M. П.

ПРИЛOГ 6.

УКУПНИ ЗAПИСНИК O РAЗВРСTAВAЊУ OВЧИJИХ И ЈАГЊЕЋИХ TРУПOВA И ПOЛУТКИ

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ
УКУПНИ  ЗАПИСНИК O ДНЕВНОМ  КЛАСИРАЊУ  ОВЧИЈИХ И ЈАГЊЕЋИХ ТРУПОВА
Имe и прeзимe клaсификaтoрa: ......................................
Идeнтификaциони брoj клaсификaтoрa: …..........................
Кланицa: .....................................................................
Oдoбрeни брoj: ..................................... Дaтум клaњa: .......................

Рeдни 
брoj 
клaњa

Власник 
грла

Број ушне 
маркице Клaсирaњe Клaничкa 

мaсa трупa
Живa 
мaсa Рaндмaн

Кaтeгoриja Клaсa Степен прeкривeнoсти 
мaсним ткивoм

Oвa тaбела je нeпрeкинутa и мoжe бити нa вишe стрaницa.

M. П.
Клaсификaтoр: ________________________
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На основу члана 59. став 2. и члана 60. став 3. Закона о 

заштити ваздуха (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 124/11 и 46/17) 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, 57/16 и 31/18), ми-
нистар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 
8. јуна 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА МОНИТОРИНГ 
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Члан 1.
У Правилнику о условима за издавање дозволе за мо-

ниторинг квалитета ваздуха (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 3/18) у члану 2. испред ријечи: “Дозвола” 
додаје се број: “1” у обостраној загради.

Послије става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4, 5. и 6, који 
гласе: 

“(2) Уколико у Републици Српској не постоји овла-
шћено правно лице за мјерење емисије одређених загађу-
јућих материја из стационарних извора загађивања и/или 
за мониторинг одређених загађујућих материја у ваздуху, 
мјерења таквих загађујућих материја могу да врше правна 
лица акредитована за њихова мјерења од надлежног акре-
дитационог тијела у земљи или иностранству, у складу са 
стандардом прописаним законом и овим правилником.

(3) Ангажовање акредитованих правних лица у случаје-
вима из става 2. овог члана за обављање послова мјерења 
емисије загађујућих материја из стационарних извора за-
гађивања и/или за мониторинг квалитета ваздуха могу да 
врше само овлашћена правна лица из члана 4. овог правил-
ника, у зависности од врсте дозволе коју су прибавили у 
складу са овим правилником.

(4) Изузетно, ангажовање акредитованих правних лица 
из става 2. овог члана могу да врше и оператери, и то само 
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за обављање послова мјерења емисије загађујућих материја 
из стационарног извора загађивања за који посједују еко-
лошку дозволу. 

(5) Мјерење загађујућих материја на начин описан у 
ставу 2. овог члана може да се врши све док се, у складу 
са Законом и овим правилником, не изда дозвола за оба-
вљање наведених послова правном лицу регистрованом у 
Републици Српској.

(6) Одредбе ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана важе до доношења 
Закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.04-020-1048/18
8. јуна 2018. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

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 БАЊА ЛУКА 7, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, и то за 
катастарску парцелу број: 1751, укупне површине 309 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 Бања Лука 7, град Бања Лука, ста-
вљају се ван снаге и престају да важе катастар земљишта у 
к.о. Бања Лука 7, град Бања Лука, за катастарску парцелу 
број: 1751, уписану у посједовни лист број: 3897, к.о. Бања 
Лука 7, град Бања Лука, и земљишна књига за к.ч. број: 
73/189, уписану у зк. ул. број: 8583, к.о. Бања Лука, те за 
к.ч. број: 73/147, уписану у зк. ул. број: 4611 к.о. Бања Лука.

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 Рјешењу о давању овлашћења, 
Број: 21.04/951-79/18 број: 21.01/052-39/18, 
16. априла 2018. године  од 11.1.2018. године,
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 БАЊА ЛУКА 8, 

ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, и то за 
катастарску парцелу број: 3065, укупне површине 220 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 Бања Лука 8, град Бања Лука, ста-
вљају се ван снаге и престају да важе катастар земљишта у 

к.о. Бања Лука 8, град Бања Лука, за катастарску парцелу 
број: 3065, уписану у посједовни лист број: 295 к.о. Бања 
Лука 8, град Бања Лука,  и земљишна књига за к.ч. број: 
133/7, уписану у зк. ул. број: 8675 к.о. СП Бања Лука.

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 Рјешењу о давању овлашћења 
Број: 21.04/951-1712/16 број: 21.01/052-39/18, 
30. маја 2018. године од 11.1.2018. године,
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 ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ, 

ОПШТИНА ПРЊАВОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Доњи Гаљиповци, општина Прњавор, 
и то за катастарске парцеле бр. 1049/2 и 1051/10, укупне 
површине 879 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 Доњи Гаљиповци, општина 
Прњавор, стављају се ван снаге и престају да важе катастар 
земљишта у к.о. Доњи Гаљиповци, општина Прњавор, за 
катастарске парцеле бр. 1049/2 и 1051/10, уписане у посје-
довни лист број: 393, к.о. Доњи Гаљиповци, општина 
Прњавор, и земљишна књига за к.ч. бр. 241/13 и 241/14, 
уписане у зк. ул. број: 104, к.о. Гаљиповци Српски.

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 Рјешењу о давању овлашћења, 
Број: 21.04/951-1888/16 број: 21.01/052-39/18, 
19. марта 2018. године од 11.1.2018. године,
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 ДОБРИЊА, 

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА

1. Потврђује се да је катастар непокретности, за дио ка-
тастарске општине Добриња, општина Источна Илиџа, и то 
за катастарске парцеле бр. 2281/5, 2281/17, 2289/2, 2289/3, 
2292/3, 2292/4, 2292/5, 2292/8, 2292/9, 2335/8, 2335/9, 
2335/15, 3769/2 и 3769/17, укупне површине 3.399 м², осно-
ван 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 Добриња, општина Источна 
Илиџа, ставља се ван снаге и престаје да важи катастар зе-
мљишта у к.о. Добриња, општина Источна Илиџа, за ката-
старске парцеле бр. 2281/5, 2281/17, 2289/2, 2289/3, 2292/2, 
2292/4, 2292/5, 2292/8, 2292/9, 2335/8, 2335/9, 2335/15, 
3769/2 и 3769/17, уписане у посједовни лист број: 1028 к.о. 
Добриња, општина Источна Илиџа.




