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118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 142. сједници, одржаној 21.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “СРБИЈА” ПАЛЕ

1. Сањи Марковић, професору српског језика и српске
књижевности, престаје дужност директора Јавне установе
Основна школа “Србија” Пале.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3145/21
21. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 137. ст. 4. и 7. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске,
на 142. сједници, одржаној 21.10.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА “СРБИЈА” ПАЛЕ

1. Сања Марковић, професор српског језика и српске
књижевности, именује се за директора ЈУ Основна школа
“Србија” Пале на мандатни период од четири године.
2. Именована обавља послове заступања и представљања Јавне установе Основна школа “Србија” Пале у правном
промету без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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6) за подршку пчеларима”.
Члан 3.
У члану 8. у ставу 4. ријечи: “до 50 КМ” замјењују се
ријечима: “до 60 КМ”.
Члан 4.
Послије члана 8. додају се нови чл. 8а, 8б. и 8в, који гласе:
“Члан 8а.
(1) Право на средства подршке из члана 2. овог правилника имају узгајивачи квалитетно приплодних крмача и супрасних назимица чије основно стадо има најмање 15 грла
(крмача и супрасних назимица заједно) у складу са чланом
10. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.
(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана
узгајивачи остварују на основу захтјева сачињеног на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који подносе Агенцији
и уз који прилажу спецификацију квалитетно приплодних
крмача и супрасних назимица, сачињен на Обрасцу 5. из
Прилога овог правилника.
(3) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се након обраде свих поднесених захтјева и износе до 100
КМ по грлу.
(4) Укупна средства подршке узгајивачима квалитетно приплодних крмача и супрасних назимица износе до
1.500.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог фонда
Републике Српске.
(5) Захтјев за остваривање подршке узгајивачи квалитетно приплодних крмача и супрасних назимица подносе
најкасније до 20. новембра 2021. године.
(6) Максимални износ подршке из става 1. овог члана
који корисник може остварити износи 100.000 КМ.

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања подршке пољопривредним произвођачима у условима изазваним пандемијом вируса корона (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/21, 77/21 и 80/21) у члану 2. ријечи:
“2.200.000 КМ” замјењују се ријечима: “6.700.000 КМ”.

Члан 8б.
(1) Право на средства подршке из члана 2. овог правилника имају узгајивачи товне јунади који су Агенцији
пријавили почетак това у складу са чланом 17. Правилника
о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за
развој пољопривреде и села и који су у периоду од 1. маја
2021. године до 31. октобра 2021. године извршили продају
товне јунади минималне тежине 450 kg.
(2) Право на средства подршке из става 1. овог члана
узгајивачи остварују на основу захтјева сачињеног на Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који подносе Агенцији
и уз који прилажу:
1) спецификацију за товна грла, сачињену на Обрасцу
6. из Прилога овог правилника, која се доставља у писаној
и у електронској форми на електронску адресу Агенције
(Образац је доступан на интернет страници Агенције),
2) копије потписаних и овјерених фактура са наведеним
бројем животиња, тежином и унесеним идентификационим
бројевима грла – за правна лица и физичка лица регистрована у систему ПДВ-а.
(3) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се након обраде свих поднесених захтјева и износе до 150
КМ по грлу.
(4) Укупна средства подршке узгајивачима товне јунади
износе 1.500.000 КМ и обезбјеђују се из Компензационог
фонда Републике Српске.
(5) Захтјев за остваривање подршке узгајивачи јунади
подносе најкасније до 20. новембра 2021. године.
(6) Максимални износ подршке из става 1. овог члана
који корисник може остварити износи 100.000 КМ.

Члан 2.
У члану 3. послије тачке 3) додају се запета и нове т. 4),
5) и 6), које гласе:
“4) за подршку узгоју квалитетно приплодних крмача и
супрасних назимица,
5) за подршку узгајивачима товне јунади,

Члан 8в.
(1) Право на подршку пчеларима остварују удружења
пчелара и пчеларске задруге чији су чланови уписани у
Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској, те
којима је обрачуната премија за производњу и узгој пчела
према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.

Број: 04/1-012-2-3146/21
21. октобра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1770
На основу члана 26. ст. 1. и 2. Закона о пољопривреди
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07,
86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), а у
вези са Закључком Управног одбора Компензационог фонда, број: 04.КФ/414-189/21, од 8. јуна 2021. године, и број:
04.КФ/414-280/21, од 21. октобра 2021. године, министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПОДРШКЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УСЛОВИМА
ИЗАЗВАНИМ ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА КОРОНА
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(2) Подршка пчеларима остварује се на основу захтјева
удружења пчелара или пчеларских задруга, сачињеног на
Обрасцу 1. из Прилога овог правилника, који се подноси
Агенцији.
(3) Средства подршке из става 1. овог члана одобравају
се након обраде свих поднесених захтјева и износе до 2 КМ
по пчелињем друштву.
(4) Укупна средства подршке пчеларима износе 200.000
КМ и обезбјеђују се из Компензационог фонда Републике
Српске.
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(5) Захтјев за остваривање права на подршку из овог
члана подноси се најкасније до 20. новембра 2021. године.”.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-052-7308/21
27. октобра 2021. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Образац 5.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта / сједиште пословног субјекта
Општина
Датум
2021. године
СПЕЦИФИКАЦИЈА КВАЛИТЕТНО ПРИПЛОДНИХ КРМАЧА И СУПРАСНИХ НАЗИМИЦА
Редни број

Број грла/кљунова/
матица

Врста и категорија

УКУПНО:
М. П.

Потпис подносиоца захтјева:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Република
Српска

Образац 6.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–549, факс: 051/338–422, e-mail: aaprs@mps.vladars.net
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име /
назив пословног субјекта
Адреса пребивалишта /
сједиште пословног субјекта
Општина
Телефон
Датум

2

0

2

1.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТОВНУ ЈУНАД
Редни
број
1

Број ушне маркице грла

Датум пријаве това

Датум продаје

2

3

4

1.11.2021.
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УКУПНО:
М. П.

Централна изборна комисија
Босне и Херцеговине
На основу члана 3.6 став (2) тачка е), а у вези с чланом
4.2 и чланом 14.3 став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20),
члана 3. став (1) тачка а) Правилника о употреби и изради
извода из Централног бирачког списка (“Службени гласник
БиХ”, број 25/20) и Одлуке о расписивању и одржавању
пријевремених избора за градоначелника Града Приједорa,
број: 05-1-07-1-1339-1/21, од 18.10.2021. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, на 69. сједници,
одржаној 20.10.2021. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ЗАКЉУЧИВАЊУ И ПОТВРЂИВАЊУ БРОЈА
УПИСАНИХ БИРАЧА У ЦЕНТРАЛНИ БИРАЧКИ СПИСАК
ЗА ПРИЈЕВРЕМЕНЕ ИЗБОРЕ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПРИЈЕДОРA, СА СТАЊЕМ НА ДАН
17.10.2021. ГОДИНЕ, У 24.00 ЧАСА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број уписаних бирача у
Централни бирачки списак закључно са подацима на дан
17.10.2021. године у 24.00 часа, односно до дана расписивања пријевремених избора за градоначелника Града
Приједора, који ће се одржати у недјељу 12.12.2021. године.
Члан 2.
У Централни бирачки списак, закључно са подацима на
дан 17.10.2021. године у 24.00 часа, за пријевремене изборе
уписано је укупно 85.924 бирача:
Редни
бр.
1.

КОД
009

Назив основне изборне јединице
Град Приједор

Број
бирача
85.924

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”, “Службеном гласнику БиХ”, “Службеним новинама ФБиХ”,
“Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ” и на интернет страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине www.izbori.ba.
Број: 06-1-07-2-1329-4/21
20. октобра 2021. године
Сарајево

Предсједник,
Жељко Бакалар, с.р.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана
32. ст. (1) и (2), те члана 42. став (2) Закона о конкуренцији (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) и
члана 105. Закона о управном поступку (“Службени гласник БиХ”,
бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), а по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта “Мтел” а.д. Бања Лука, Вука
Караџића 2, 78 000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, против привредних субјеката “United Media” S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden

Потпис подносиоца захтјева:

43, Л-1543 Велико Војводство Луксембург, и “Спорт Клуб” д.о.о.,
Џемала Биједића 160 Г, ламела Ц, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у
смислу члана 10. став (2) т. б) и ц) Закона о конкуренцији, на 86.
(осамдесет шестој) сједници, одржаној 22. априла 2021. године,
донијело је с љ е д е ћ е

РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да привредни субјекат “United Media” S.à.r.l.,
Boulevard Pierre Frieden 43, Л-1543 Велико Војводство Луксембург,
путем заступника привредног субјекта “Спорт Клуб” д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 160 Г, ламела Ц, 71 000 Сарајево, Босна и
Херцеговина, злоупотријебио доминантни положај на тржишту
Босне и Херцеговине, у смислу члана 10. став (2) т. б) и ц) Закона
о конкуренцији, одбијањем пословања ради закључења уговора о
дистрибуцији за DTH систем преноса са привредним субјектом
“Мтел” а.д. Бања Лука, Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, Босна
и Херцеговина.
2. Налаже се привредном субјекту “United Media” S.à.r.l.,
Boulevard Pierre Frieden 43, Л-1543 Велико Војводство Луксембург,
путем заступника привредног субјекта “Спорт Клуб” д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 160 Г, ламела Ц, 71 000 Сарајево, Босна и
Херцеговина, у року од 60 дана достави комерцијално-техничку
понуду за дистрибуцију Спорт Клуб канала за DTH систем преноса привредном субјекту “Мтел” а.д. Бања Лука, Вука Караџића 2,
78 000 Бања Лука, Босна и Херцеговина.
3. Налаже се привредном субјекту “United Media” S.à.r.l.,
Boulevard Pierre Frieden 43, Л-1543 Велико Војводство Луксембург,
путем заступника привредног субјекта “Спорт Клуб” д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 160 Г, ламела Ц, 71 000 Сарајево, Босна и
Херцеговина, у року од 60 дана допуни Опште услове пружања
услуга, на начин да јасно, транспарентно, недискриминишуће дефинише начин достављања понуде и закључења уговора за DTH
систем преноса.
4. Изриче се новчана казна привредном субјекту “United
Media” S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, Л-1543 Велико Војводство Луксембург, због кршења Закона утврђеног у тачки 1. овог
рјешења, у висини од 250.000,00 КМ (двије стотине педесет хиљада конвертибилних марака), у смислу члана 48. став (1) тачка б)
Закона о конкуренцији, коју је дужан платити у року од 8 (осам)
дана од дана пријема овог рјешења.
Уколико привредни субјекат “United Media” S.à.r.l., Boulevard
Pierre Frieden 43, Л-1543 Велико Војводство Луксембург, не уплати
изречену новчану казну у остављеном року, иста ће се наплатити
присилним путем, уз обрачунавање затезне камате за вријеме прекорачења рока према важећим прописима Босне и Херцеговине, од
његовог повезаног правног лица регистрованог у Босни и Херцеговини, привредног субјекта “Telemach BH” друштво за пружање
услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71 000 Сарајево.
5. Налаже се привредном субјекту “United Media” S.à.r.l.,
Boulevard Pierre Frieden 43, Л-1543 Велико Војводство Луксембург,
на име трошкова поступка исплати привредном субјекту “Мтел”
а.д. Бања Лука, Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, Босна и Херцеговина новчани износ од 3.397,19 КМ (три хиљаде и деведесет
седам конвертибилних марака) у року од 8 дана од дана пријема
овог рјешења.
6. Одбија се захтјев привредних субјеката “United Media”
S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, Л-1543 Велико Војводство
Луксембург, и “Спорт Клуб” д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 160
Г, ламела Ц, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина за накнадом
трошкова поступка.
7. Обавезује се привредни субјекат “Мтел” а.д. Бања Лука,
Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, Босна и Херцеговина да плати
административну таксу у укупном износу од 1.500,00 КМ (хиља-

