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да не учествује на тржишту, односно да се активности за 
које је надлежна не обављају на тржишту, Савјет је у по-
ступку утврдио да државна помоћ у облику субвенције коју 
је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске пла-
нирало да додијели БХЖЈК не представља државну помоћ 
у смислу Закона, јер нису испуњени услови према којима 
планирана државна помоћ БХЖЈК осигурава економску 
предност у односу на конкуренте, те додјелом планиране 
државне помоћи у облику субвенције не постоји могућност 
нарушавања конкуренције на тржишту давањем предности 
на тржишту кориснику државне помоћи нарочито у мјери у 
којој то може утицати на испуњење међународних обавеза 
Босне и Херцеговине из ове области. 

У складу са претходно наведеним, Савјет је одлучио 
као диспозитиву овог рјешења.

Упутство о правном лијеку
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против 

истог није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор 

пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења.

 Предсједавајући
Број: УП/I 06-26-3-1/14 Савјета за државну 
9. јуна 2014. године  помоћ БиХ,
Источно Сарајево Мр Самир Сабљица, с.р.

Након сравњења са изворним текстом Уредбе о накна-
дама за постављање натписа у заштитном појасу јавних 
путева (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/14) 
утврђено је да је потребно исправити грешку у члану 7, 
до које је дошло на начин што је уписан погрешан назив 
Уредбе и број службеног гласника, па се у складу са чланом 
77. Правила за израду закона и других прописа Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
24/14)  д а ј е

ИСПРАВКА
Уредбе о накнадама за постављање натписа у заштитном 

појасу јавних путева

1. У члану 7. Уредбе о накнадама за постављање натпи-
са у заштитном појасу јавних путева (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 52/14) умјесто: “Уредба о регу-
лисању висине накнаде за постављање натписа у путном 
и заштитном појасу пута (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 65/06) треба да стоји: “Уредба о утврђивању 
висине накнаде за постављање натписа у заштитном појасу 
пута (“Службени гласник Републике Српске”, број 23/09)”.

2. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

Број:13.03/345-1445/14
26. јуна 2014. године Секретар,
Бања Лука Рајка Вукаљевић, с.р.
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