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Штовић, општина Фоча, за катастарске парцеле бр.: 844/5, 
845/2, 846/2 и 846/4, уписане у посједовни лист број: 166.

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: 21.04/951-1347/15
4. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, 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 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве 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 КОРАЈ, 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Корај, општина Лопаре, и то за ка-
тастарске парцеле бр.: 3689/2, 3692 и 3693, укупне повр-
шине 18290 м², основан у складу са Законом о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Корај, општина Лопаре, за ката-
старске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се 
ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. Ко-
рај 1, општина Лопаре, за катастарске парцеле бр.: 1681/1 и 
1681/3, уписане у посједовни лист број 870, парцелу број: 
1681/6, уписану у посједовни лист број 863, и парцелу број: 
1681/4, уписану у посједовни лист број 143, као и земљи-
шна књига за парцеле бр.: 1681/1, 1681/3, 1681/4 и 1681/6, 
уписане у зк. ул. бр. 1449 к.о. Корај.

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: 21.04/951-1494/14
27. јануара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, 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 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке упра-
ве 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 ПОДГРАБ, ОПШТИНА ПАЛЕ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Подграб, општина Пале, и то за ката-
старску парцелу број: 2243/2, укупне површине 11001 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Подграб, општина Пале, за ката-
старску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у к.о. 
Прача Горња, општина Пале, за катастарску парцелу број: 
1618/65, уписану у посједовни лист број 762.

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: 21.04/951-1684/15
2. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 30. Закона о здравственом осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/00, 
70/01, 51/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 30. Статута 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09, 119/11 и 113/14), а у складу са чланом 27. 
став 1. Правилника о остваривању права на накнаду плате 
за вријеме привремене неспособности за рад (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 
100/14, 4/15 и 8/16), директор Фонда здравственог осигу-
рања Републике Српске  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О БРОЈУ ПРВОСТЕПЕНИХ КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ 

ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

I
Утврђује се број првостепених комисија за оцјену при-

времене неспособности за рад, и то:
1. у Канцеларији Источно Сарајево:
- једна првостепена комисија за оцјену привремене не-

способности за рад, са сједиштем у Источном Новом Са-
рајеву, за општине: Источно Ново Сарајево, Источни Стари 
Град, Хан Пијесак, Соколац, Пале, Трново, Источна Илиџа 
и Рогатица;

2. у Канцеларији Фоча:
- једна првостепена комисија за оцјену привремене не-

способности за рад, са сједиштем у Фочи, за општине: Фоча, 
Чајниче, Калиновик, Вишеград, Рудо и Ново Горажде.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о броју првостепених комисија за оцјену привре-
мене неспособности за рад (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 104/14).

Број: 01/004-998/16
17. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Мр Дарко Томаш, с.р.

На основу члана 30. Закона о здравственом осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 30. Стату-
та Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09, 119/11 и 113/14), а у складу са чланом 28. 
став 1. Правилника о остваривању права на накнаду плате 
за вријеме привремене неспособности за рад (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 
100/14, 4/15 и 8/16) и Одлуком о броју првостепених ко-
мисија за оцјену привремене неспособности за рад, број: 
01/004-998/16, од 17.2.2016. године, директор Фонда здрав-
ственог осигурања Републике Српске  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНИХ КОМИСИЈА ЗА 
ОЦЈЕНУ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД 

ПРЕКО 30 ДАНА

1. У првостепене комисије за оцјену привремене неспо-
собности за рад преко 30 дана (у даљем тексту: Комисије) 
именују се:
1. у Канцеларији Источно Сарајево Комисија са сједиштем 
у Источном Новом Сарајеву:


