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тивних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским 
савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11), обавезан је 
да плати административну таксу у износу од 500,00 КМ у корист 
буџета институција Босне и Херцеговине. 

Поука о правном лијеку 
Против овог закључка није допуштена жалба. 
Незадовољна странка може покренути управни спор пред Су-

дом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, од-
носно објављивања овог закључка. 

Број: 01-26-3-021-56-II/15
9. децембра 2015. године Предсједница,
Сарајево Мр Аријана Регода Дражић, с.р.

Након сравњења са изворним текстом, утврђено је да је 
у Закону о измјенама и допунама Закона о уређењу просто-

ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
106/15) учињена техничка грешка, па на основу члана 189. 
став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), гене-
рални секретар  д а ј е

ИСПРАВКУ
Закона о измјенама и допунама Закона о уређењу 

простора и грађењу

У члану 16, којим се мијења члан 166. у ставу 5. у тачки 
а), ријечи: “чланом 161.” замјењују се ријечима: “чланом 
160а”.

Број: 02/2-50-1/15
18. јануара 2016. године Генерални секретар,
Бања Лука Марко Аћић, с.р.
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