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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:
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1) др Радојка Тришић, специјалиста медицине рада - 

предсједник,
2) др Данко Васиљевић, специјалиста физикалне меди-

цине и рехабилитације - замјеник предсједника,
3) Јелена Церовина, дипл. правник - члан,
4) Наташа Пинџо, професор - замјеник члана,
5) Љиљка Родић, дипл. економиста - члан,
6) Божана Игњатовић, професор - замјеник члана;

2. у Канцеларији Фоча Комисија са сједиштем у Фочи:
1) др Миљана Суботић, специјалиста медицине рада - 

предсједник,
2) др Радмила Милић, специјалиста физикалне медици-

не и рехабилитације - замјеник предсједника,
3) др Вера Сандев, специјалиста медицине рада - члан,
4) Велимир Вуковић, дипл. економиста - замјеник чла-

на,
5) Љубо Вељовић, дипл. правник - члан,
6) Јока Живановић, дипл. економиста - замјеник члана.
2. Комисије из тачке 1. овог рјешења дужне су да оцјену 

привремене неспособности за рад врше у складу са Зако-
ном о здравственом осигурању и Правилником о оствари-
вању права на накнаду плате за вријеме привремене неспо-
собности за рад.

3. Комисије из тачке 1. овог рјешења дужне су да о мје-
сту и времену свог засједања обавијесте директоре надле-
жних домова здравља.

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

5. Ступањем на снагу овог рјешења ставља се ван сна-
ге Рјешење о именовању првостепених комисија за оцјену 
привремене неспособности за рад преко 30 дана (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 104/14 и 39/15).

Број: 01/004-999/16
17. фебруара 2016. године Директор,
Бања Лука Мр Дарко Томаш, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у 

предмету број У 3/15, рјешавајући захтјев Општинског суда у Ча-
пљини (судије Општинског суда у Чапљини Емилије Зрнић), 
на основу члана VI/3ц) Устава Босне и Херцеговине, члана 19 став 
(1) алинеја а) и члана 58 Правила Уставног суда Босне и Херцего-
вине-пречишћени текст (“Службени гласник Босне и Херцегови-
не” број 94/14), у саставу:

- Мирсад Ћеман, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Златко М. Кнежевић, потпредсједник,
- Маргарита Цаца-Николовска, потпредсједница,
- Tudor Pantiru, судија,
- Валерија Галић, судија,
- Миодраг Симовић, судија,
- Constance Grewe, судија и
- Сеада Палаврић, судија,
на сједници одржаној 21. јануара 2016. године,  д о н и о  ј е 

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ 

Одбацује се захтјев Општинског суда у Чапљини (судије 
Општинског суда у Чапљини Емилије Зрнић) за утврђење да не-
доношење спроведбених прописа од извршне власти у односу на 
Закон о пензијско-инвалидском осигурању Федерације Босне и 
Херцеговине (“Службене новине ФБиХ” бр. 29/98, 49/00, 32/01, 
73/05, 59/06, 4/09 и 55/12) и Закон о одбрани Федерације Босне и 
Херцеговине (“Службене новине ФБиХ” број 15/96) представља 
правну празнину која доводи до кршења права заштићених Уста-
вом Босне и Херцеговине и за налагање да се донесу спроведбени 
прописи за обезбјеђење права војних осигураника због ненадлеж-
ности Уставног суда за одлучивање.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни-
ку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
1. Општински суд у Чапљини (судија Општинског суда у Ча-

пљини Емилија Зрнић) (у даљњем тексту: подносилац захтјева) 
поднио је 26. маја 2015. године Уставном суду Босне и Херцего-
вине (у даљњем тексту: Уставни суд) захтјев за “утврђење да не-
доношење спроведбених прописа од извршне власти представља 
правну празнину која доводи до кршења права заштићених Уста-
вом, те налагање да се донесу спроведбени прописи за обезбјеђење 
права војних осигураника”.

а) Наводи из захтјева
2. Подносилац захтјева наводи да је одредбом члана 94 Закона 

о пензијско-инвалидском осигурању војних осигураника (“Слу-
жбени лист РБиХ” бр. 2/92 и 13/94) прописано право војних оси-
гураника на бенефицирани радни стаж, и то 15 мјесеци за прове-
дених 12 мјесеци на дужностима у трупи, при чему се дужностима 
у трупи, на основу члана 2 тог закона, сматрају дужности у војним 
јединицама. Даље, подносилац захтјева наводи да се из одредаба 
члана 50 Закона о измјенама и допунама Закона о пензијско-инва-
лидском осигурању Федерације БиХ (“Службене новине ФБиХ” 
број 4/09), којима је допуњен члан 156 Закона о пензијско-инва-
лидском осигурању, види да је тај закон важио у спорном периоду 
од 1. јануара 1996. до 1. јануара 2006. године.

3. Даље, подносилац захтјева је истакао да из члана 4 Закона 
о доприносима ФБиХ (“Службене новине ФБиХ” бр. 35/98, 54/00, 
16/01, 37/01и 01/02) произилази да је ФБиХ обвезник доприноса, 
а да из члана 11 истог закона обрачун и уплату доприноса врши 
исплатитељ плате, дакле, опет ФБиХ у конкретном случају. Под-
носилац захтјева, такође, наводи да је пред Кантоналним судом у 
Мостару донесено више пресуда против тужене Федерације БиХ 
(у даљњем тексту: тужена) у предметима са истим чињеничним и 
правним основом као у предмету који је повод за подношење овог 
захтјева, којима је удовољено тужбеним захтјевима. Такође, наводи 
да је Уставни суд у својој Одлуци број АП 841/11 одбацио апела-
ције тужене као очигледно неосноване, “а да је досадашња пракса 
у овим предметима била погрешна да би Уставни суд указао на то 
и заштитио права туженика”.

4. Подносилац захтјева наводи да је стаж осигурања регулисан 
чл. 89-93 Закона о пензијско-инвалидском осигурању (“Службене 
новине ФБиХ” бр. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 и 55/12, 
у даљњем тексту: Закон о ПИОФБиХ)) и чланом 208 Закона о од-
брани Федерације БиХ (“Службене новине ФБиХ” број 15/96, у 
даљњем тексту: Закон о одбрани). Те одредбе, како даље наводи, 
прописују право на стаж осигурања са увећаним трајањем, али 
само за радна мјеста за која то утврди Влада ФБиХ, при чему је у 
члану 91 Закона о ПИОФБиХ законодавац посебно издвојио војне 
осигуранике и запосленике МУП-а, судске полиције и кривично-
поправних установа. Даље, наводи да је Влада ФБиХ у изврша-
вању ових овлашћења донијела одлуке о пословима на којима се 
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и степен увећања 
стажа у односу на запосленике федералних установа за извршење 
казне затвора, судској полицији и Федералном министарству прав-
де и у односу на запосленике Федералног министарства унутра-
шњих послова. Међутим, како наводи подносилац захтјева, такву 
одлуку Влада није донијела у односу на војне осигуранике. Тиме 
је, сматра подносилац захтјева, “једној од три категорије запосле-
ника онемогућено да остваре предметно право”.

5. Подносилац захтјева сматра да је посљедица оваквог посту-
пања повреда уставног права на једнакост пред законом с обзиром 
на то да изостанак доношења спроведбеног прописа за цијелу ка-
тегорију запосленика представља различито поступање у односу 
на друге запосленике гдје је та обавеза извршена. Такође, подно-
силац захтјева сматра да недоношење спроведбених прописа оне-
могућава “остваривање права прописаног законом и представља 
правну празнину која директно доводи до повреде уставних пра-
ва” а посебно члана II/4, II/3е) и II/3к) Устава БиХ, члана II.А.2.(1) 
ц) Устава ФБиХ, члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвен-
цију, члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију и члана 6 
Европске конвенције. Подносилац, такође, истиче да “једна цијела 
категорија становништва-војни осигураници због недоношења 
спроведбеног прописа немају могућност да остваре право утврђе-
но законом за разлику од других категорија гдје је извршна власт 
испунила ову законску обавезу”. Стога, како сматра подносилац 
захтјева, неопходно је “предузети мјере које ће резултирати доно-
шењем спроведбених прописа и омогућити реализацију права на 
стаж осигурања са увећаним трајањем војним осигураницима, или 
то омогућити кроз спроведбу ранијих прописа”, нарочито Закона 
о ПИО војних осигураника (“Службени лист ХРХБ” број 46/95) 
и Закона о ПИО војних осигураника (“Службени лист РБиХ” бр. 
2/92 и 13/94).


