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Мини стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Репу бли ке Срп ске, у пред ме ту про гла ша ва ња
зашти ће ног под руч ја, по захтје ву Инсти ту та за гене тич ке
ресур се, на осно ву чла на 36. став 3. Зако на о зашти ти при -
ро де (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 50/02,
34/08, 59/08 и 113/08), чла на 29. Зако на о репу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10) и чла на 192. Зако на о општем
управ ном поступ ку (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, број 13/02), по прет ход но при ба вље ном мишље њу
Мини стар ства пољо при вре де, шумар ства и водо при вре де
и Репу блич ке упра ве за гео дет ске и имо вин ско-прав не
посло ве,  д о н о  с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
1. Ком плекс “Уни вер зи тет ски град” у Бањој Луци ста -

вља се под зашти ту као зашти ће но под руч је за упра вља ње
ресур си ма (у даљем тек сту: Под руч је за упра вља ње ресур -
си ма “Уни вер зи тет ски град”).

2. Под руч је за упра вља ње ресур си ма “Уни вер зи тет ски
град” ста вља се под зашти ту у свр ху очу ва ња ден дро фло -
ре, орни то фа у не, обје ка та кул тур но-исто риј ског насље ђа,
успо ста вља ња бота нич ке баште и арбо ре ту ма и оба вља ња
науч них и настав них актив но сти. 

3. Под руч је за упра вља ње ресур си ма “Уни вер зи тет ски
град” нала зи се на тери то ри ји гра да Бања Лука, у насе љу
Борик, Мје сна зајед ни ца Борик II. Зашти ће но под руч је
обу хва та ката стар ску чести цу: к.ч. 1623, КО Бања Лука 6,
укуп не повр ши не 273.817 m2.

4. Под руч јем за упра вља ње ресур си ма “Уни вер зи тет -
ски град” упра вља “Инсти тут за гене тич ке ресур се” - орга -
ни за ци о на једи ни ца Уни вер зи те та у Бањој Луци. 

5. На зашти ће ном под руч ју успо ста вља се режим
зашти те II и III сте пе на. Режи мом зашти те II сте пе на обу -
хва ће на су посеб но ври јед на поје ди нач на ста бла, гру па ци -
је ста ба ла, појас уз рије ку Врбас и повр ши на резер ви са на
за бота нич ку башту. Режи мом зашти те III сте пе на обу хва -
ће ни су оста ли наса ди.

6. Мје ре упра вља ња зашти ће ним под руч јем спро во де
се на осно ву пла на упра вља ња, који се доно си на пери од
од 15 годи на. До изра де пла на упра вља ња, упра вља ње
зашти ће ним под руч јем се спро во ди на осно ву Про гра ма за
спро во ђе ње мје ра упра вља ња, који се доно си уз прет ход но
при ба вље но мишље ње Репу блич ког заво да за зашти ту кул -
тур но-исто риј ског и при род ног насље ђа и сагла сности ми-
ни стар ства над ле жног за зашти ту живот не сре ди не.

7. Сред ства за зашти ту и раз вој Под руч ја за упра вља ње
ресур си ма “Уни вр зи тет ски град” обез бје ђу ју се из буџе та
Репу бли ке Срп ске (у скла ду са посто је ћим сред стви ма за
те намје не), буџе та општи не и из дру гих изво ра финан си -
ра ња у скла ду са зако ном. 

8. Доку мен та про стор ног уре ђе ња и дру ги раз вој ни
пла но ви и про гра ми који обу хва та ју ово зашти ће но
подруч је уса гла ша ва ју се са одред ба ма овог рје ше ња.

9. Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 15.04-960-39/11
16. маја 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Сре брен ка Голић, с.р.

Репу блич ка упра ва за гео дет ске и имо вин ско-
прав не посло ве

На осно ву чла на 86. став 2. Зако на о репу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 22. Зако на о пре мје ру и ката -
стру непо крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 34/06, 110/08 и 15/10), а у вези са чла ном 185.
Зако на о пре мје ру и ката стру Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 6/12 ), дирек тор Репу -
блич ке упра ве за гео дет ске и имо вин ско-прав не посло ве
д о н о  с и  

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О СТУ ПА ЊУ НА СНА ГУ КАТА СТРА НЕПО КРЕТ НО СТИ
ДИЈЕ ЛА ОПШТИ НЕ ГРА ДИ ШКА, И ТО ЗА КО НОВА

ТОПО ЛА

I

Утвр ђу је се да је изра ђен и ста вља се у слу жбе ну упо -
тре бу ката стар непо крет но сти дије ла општи не Гра ди шка, и
то за ције лу ката стар ску општи ну Нова Топо ла повр ши не
2006 ха 27 а 74 м2.

II

Ката стар непо крет но сти за ката стар ску општи ну наве -
де ну у тачки I изра ђен је у скла ду са про пи си ма.

III

За ката стар ску општи ну Нова Топо ла сту па ју на сна гу
повр ши не диги тал ног ката стар ског пла на.

IV

Даном сту па ња на сна гу ката стра непо крет но сти за
ката стар ску општи ну наве де ну у тачки I ста вља се ван сна -
ге и пре ста је да важи ката стар земљи шта за ције лу ката -
стар ску општи ну Нова Топо ла.

V 

Ово рје ше ње сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”. 

Број: 21.03/952.1-419/12 
29. маја 2012. годи не Ди рек тор,
Бања Лука Др Тихо мир Гли го рић, с.р.

Репу блич ки деви зни инспек то рат

На осно ву чла на 81. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10 и 24/12), чла на 28. Зако на о држав ним слу жбе ни ци ма (“Слу -
жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11) и чла на 28.
Уред бе о наче ли ма за уну тра шњу орга ни за ци ју и систе ма ти за ци ју
рад них мје ста у репу блич ким орга ни ма упра ве Репу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и 105/11), а у
скла ду са чла ном 9. Уред бе о кате го ри ја ма и зва њи ма држав них
слу жбе ни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/09,
131/10 и 8/11) и чла ном 10. Уред бе о рад ним мје сти ма намје ште -
ни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/09, 131/10 и
8/11), дирек тор Репу блич ког деви зног инспек то ра та, уз сагла сност
Вла де Репу бли ке Срп ске,  д о н о с и  

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ ДЕВИЗНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о уну тра шњој орга ни за ци ји и систе ма ти за ци ји
рад них мје ста у Репу блич ком деви зном инспек то ра ту (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 76/09) у чла ну 4. посли је рије чи:
“Бањој Луци” дода ју се запе та и рије чи: “Трг Репу бли ке Срп ске
број 8” .

У нази ву уну тра шње орга ни за ци о не једи ни це “Одје ље ње за
прав не и опште посло ве” ријеч: “опште” замје њу је се ријеч ју:
“зајед нич ке”.

Члан 2.

У чла ну 6. посли је рије чи: “прав не и” ријеч: “опште” замје њу -
је се ријеч ју: “зајед нич ке”.

Члан 3.

У чла ну 7. ријеч: “девет” замје њу је се ријеч ју: “осам”, број:
“15” замје њу је се бро јем: “16”, ријеч: “седам” замје њу ју се ријеч -
ју: “пет”, а ријеч: “два” замје њу ју се ријеч ју: “три”.

Члан 4.

У чла ну 8. у тач ки 1. у Посеб ним усло ви ма за врше ње посло -
ва и рад них зада та ка рије чи: “пет годи на” замје њу ју се ријечима:
“три годи не”, посли је рије чи: “спољ но тр го вин ског систе ма” дода -
је се запе та и рије чи: “позна ва ње рада на рачу на ру” .
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