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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Привредни субјекат “Telemach” је путем пуномоћника адвоката Нихада Сијерчића покренуо управни спор пред Судом БиХ
против Конкуренцијског савјета ради поништења напријед наведеног рјешења.
Конкуренцијски савјет 17.4.2017. године, под бројем: 05-262-013-53-II/14, запримио је пресуду Суда Босне и Херцеговине,
број: С1 3 У 019244 15 У, од 14.4.2017. године, којом се уважава
тужба тужитеља “Telemach”, оспорено Рјешење Конкуренцијског
савјета, број: 05-26-2-013-44-II/14, од 9.6.2015. године, поништава се и предмет враћа Конкуренцијском савјету на поновно рјешавање.
Напријед наведеном пресудом, између осталог, Конкуренцијском савјету је наложено да тужитељу, привредном субјекту надокнади трошкове судског поступка, па је Конкуренцијски савјет у
циљу поступања по наведеном упутио захтјев за доставу података,
број: 05-26-2-013-54-II/14, дана 20.4.2017. године.
Адвокат Нихад Сијерчић, пуномоћник привредног субјекта
“Telemach”, 20.4.2017. године доставио је тражене податаке поднесаком број: 05-26-2-013-55-II/14, и истовремено је обавијестио
Конкуренцијски савјет да, с обзиром на протек времена, привредни субјекат “Telemach” нема интерес за поновно вођење поступка,
те одустаје од захтјева за покретање поступка.
У складу са чланом 122. став (1) Закона о управном поступку,
странка може одустати од свог захтјева (цијелог или дијела) у току
цијелог поступка. Такође, чланом 123. став (1) Закона о управном
поступку одређено је да странка може одустати од свог захтјева
подношењем писмене изјаве органу који води поступак.
На основу наведенога, а у вези са чланом 122. став (1) Закона
о управном поступку, Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву овог закључка.
Административна такса
На овај закључак Подносилац захтјева, у складу са чланом 2.
Тарфини број 108. став (1) тачка б) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским
савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11) обавезан је
платити административну таксу у износу од 500,00 КМ у корист
буџета институција Босне и Херцеговине.
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Поука о правном лијеку
Против овог закључка није допуштена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објављивања овог закључка.
Број: 05-26-2-013-56-II/14
30. маја 2017. године
Сарајево

Предсједница,
Мр Аријана Регода Дражић, с.р.

Након сравњења са изворним текстом Правилника о условима
и поступку издавања лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила (“Службени гласник Републике Српске”,
број 77/17) утврђено је да је начињена техничка грешка, па се у
складу са чланом 77. Правилника нормативно-правне технике за
израду закона и других прописа Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 24/14) д а ј е
ИСПРАВКУ
Правилника о условима и поступку издавања лиценце
превозника, извода из лиценце и начину означавања возила
1. У члану 22. Правилника о условима и поступку издавања
лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/17) ријечи:
“осим чл. 6, 7, 8, 9. и 19. Правилника” замјењују се ријечима:
“осим чл. 6, 7, 8, 9. и 10. Правилника.”.
2. У прилозима од 1. до 6. и у прилогу 11. ријечи: “Правилником о издавању лиценци превозника” замјењују се ријечима: “Правилником о условима и поступку издавања лиценце превозника,
извода из лиценце и начину означавања возила”.
3. У прилозима од 1. до 6. Правилника ријечи: “the Rulebook
on issuing the carrier licenses” замјењују се ријечима: “the Rulebook
on the conditions and procedure for issuing a license of the carrier,
excerpts from the license and the manner of marking the vehicle”.
4. Ова исправка ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.01/345-1364-1/17
22. августа 2017. године
Бања Лука

Секретар,
Рајка Вукаљевић, с.р.

СА Д РЖ А Ј
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1439 Одлука о давању сагласности на План утрошка
средстава, број: 04/1-012-2-2041/17 ......................... 1
1440 Одлука о давању сагласности на План утрошка
средстава, број: 04/1-012-2-2037/17 ......................... 1
1441 Одлука о одобравању средстава,
број: 04/1-012-2-2033/17 ............................................ 1
1442 Одлука о преносу права својине на
непокретности, број: 04/1-012-2-2032/17 ................ 2
1443 Одлука о укидању статуса јавног добра у општој
употреби, број: 04/1-012-2-2030/17 .......................... 2
1444 Одлука о покретању поступка додјеле концесије
за коришћење пољопривредног земљишта на
подручју општине Берковићи ................................... 2
1445 Рјешење о измјени Рјешења о именовању
Комисије за избор чланова - представника
оснивача у Управни одбор ЈУ Студентски
центар Зворник .......................................................... 2
1446 Рјешење о измјени Рјешења о именовању
Комисије за избор директора Јавне установе
Студентски центар Зворник ...................................... 3

1447 Рјешење о измјени Рјешења о именовању
Комисије за избор директора Јавне установе
Студентски центар Пале ........................................... 3
1448 Рјешење о разрјешењу дужности предсједника
Комисије за информисање и признавање
докумената из области високог образовања ............ 3
1449 Рјешење о именовању предсједника Комисије
за информисање и признавање докумената из
области високог образовања ..................................... 3
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
1450 Рјешење о издавању лиценце за израду техничке
документације, број: 15.03-361-565/17 .................... 3
1451 Рјешење о издавању лиценце за израду техничке
документације, број: 15.03-361-595/17 .................... 4
1452 Рјешење о издавању лиценце за израду техничке
документације, број: 15.03-361-654/17 .................... 4
1453 Рјешење о издавању лиценце за израду техничке
документације, број: 15.03-361-661/17 .................... 4
1454 Рјешење о издавању лиценце за израду техничке
документације, број: 15.03-361-676/17 .................... 4

