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Приликом разматрања и гласања, по Приједлогу рјешења, 
нису испуњени законски услови предвиђени чланом 24. став (2) 
Закона, те исто није усвојено, о чему су учесници у поступку оба-
вијештени 14.7.2016. године, актом број: 05-26-2-028-163-II/10. 

Привредни субјекат “Crumb group” поднио је Конкуренцијском 
савјету посебан захтјев за доношење рјешења, у смислу члана 11. 
став (3) Закона, 21.7.2016. године, под бројем: 05-26-2-028-164-II/10. 
Поднеском је, између осталог, затражено и да Подносилац захтјева 
од стране Конкуренцијског савјета буде ослобођен од администра-
тивне таксе на тражено рјешење. Конкуренцијски савјет се на наве-
дено очитовао Закључком број: 05-26-2-028-169-II/10, од 10.11.2016. 
године, те је тражени захтјев истим одбио као неоснован. 

Поступајући по Захтјеву за доношење рјешења Подносиоца за-
хтјева, а имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је конста-
товао да је рок за доношење коначног рјешења у смислу члана 41. 
став (1) тачка ц) Закона протекао, те је у складу са чланом 11. став 
(3) Закона донио одлуку као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 

Административна такса
У складу с чланом 2. тарифни број 107. став (1) тачка г) Одлуке 

о висини административних такси, у вези са процесним радњама 
пред Конкуренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 
30/06 и 18/11), Подносилац захтјева је на ово рјешење обавезан 
платити административну таксу, у износу од 1.500,00 КМ у корист 
буџета институција Босне и Херцеговине.

Поука о правном лијеку
Против овога рјешења није дозвољена жалба. 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Су-
дом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, од-
носно објаве овога рјешења.

1(..) Подаци представљају пословну тајну.

Број: 05-26-2-028-171-II/10
10. новембра 2016. године Предсједница,
Сарајево  Мр Аријана Регода Дражић, с.р.

Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да се у 
Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Листе лије-
кова са посебним начином набавке (финансирања на терет Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске); (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 100/16) поткрала грешка, па се  д а ј е

ИСПРАВКА

У тачки II Одлуке о усвајању Листе лијекова са посебним на-
чином набавке (финансирања на терет Фонда здравственог осигу-
рања Републике Српске); (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 100/16) код лијека ATC: B02BD02; INN: туроктоког алфа; фар-
мацеутски облик: прашак и растварач за раствор за инјекцију, у 
колони - Доза, умјесто текста: “250 i.j. / 1 бочица” треба да стоји: 
“500 i.j. / 1 бочица”.

Број: 02/002-7174-7/16 В.д. предсједника
28. децембра 2016. године Управног одбора,
Бања Лука Оливера Марковић, с.р.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро 
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-81 
код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. 
Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Addiko Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни уредник Драган Веселиновић. Уредник 
Вишња Бајић Прерадовић. Техничко уређивање Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, 
редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.slglasnik.
org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист је уписан 
у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.
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