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je registrirano i posluje na tržištu Bosne i Hercegovine, Dukat 
mljekara d.o.o. Željeznička bb, 76250 Gradačac (dalje u tekstu: 
Podnositelj zahtjeva ili Dukat mljekara), sa potvrdom o 
podnesenoj Tužbi (upravni spor broj: S1 3 U 012665 13 Fp od 
14.03.2013. godine) koja je izdana od strane Suda Bosne i 
Hercegovine kao i primjerkom podnesene tužbe. 

U navedenome Zahtjevu, a sukladno članku 18. Zakona o 
upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, Podnositelj zahtjeva 
je istaknuo prijedlog za odgađanje izvršenja konačnog rješenja 
Konkurencijskog vijeća, broj: 05-26-1-023-21-II/12 od 
06.03.2013. godine (dalje u tekstu: Rješenje) odnosno odgađanje 
prinudnog izvršenja novčane kazne, do konačne sudske odluke. 

Podnositelj zahtjeva u podnesenom Zahtjevu u bitnome 
navodi: 
- da bi se udovoljavanjem sadržaju Zahtjeva ispoštovao 

postavljeni zahtjev prema članku 18. Zakona o upravnim 
sporovima BiH, odnosno, da odgađanje izvršenja konačnog 
Rješenja nije protivno javnom interesu, niti bi se njime 
nanijela veća nenadoknadiva šteta. 

- da je u točki 2. izreke Rješenja izrečena novčana kazna 
gospodarskom subjektu B.S.A u visini od 310.000,00 KM 
(tristotineidesettisuća) zbog nepodnošenja Prijave koncen-
tracije u zakonom propisanom roku, a koju je dužan platiti u 
roku od 8 dana od dana primitka istoga i koja za sobom 
povlači mogućnost prinudne naplate; 

- da je dana 14.03.2013. godine podnio tužbu Sudu Bosne i 
Hercegovine protiv Rješenja i zatražio poništenje točke 2. 
Rješenja i odgodu prinudnog izvršenja istog do konačne 
odluke suda; 

- da bi se odobrenjem odgode izvršenja ispoštovao pravni 
poredak u dijelu poslovanja gospodarskih subjekata sa 
velikim financijskim ulaganjima u BiH, kao i članak 18. 
Zakona o upravnim sporovima, za što su ispunjeni svi 
zakonski uvjeti; 

- da je gospodarski subjekt B.S.A. u Bosnu i Hercegovinu 
putem svojih povezanih društava (Dukat mljekara i Inmer 
d.o.o. Gradačac) od 2007. godine do danas uložio (**)1 
EUR, te da će nastaviti sa ulaganjima, s toga je izricanje 
tako stroge kazne iz ovih razloga nepravično. 
Prema članku 18. stavak (2) Zakona o upravnim sporovima 

Bosne i Hercegovine nadležna institucija može odložiti izvršenje 
pobijenog konačnog upravnoga akta do konačne sudske odluke 
ako bi izvršenje nanijelo tužitelju štetu koja bi se teško mogla 
popraviti, a odgađanje nije protivno javnom interesu niti bi se 
njime nanijela veća nenadoknadiva šteta protivnoj stranci, a 
prema stavku 3. istoga članka nadležna institucija može i iz 
drugih razloga odgoditi izvršenje pobijanog konačnog upravnog 
akta do konačne sudske odluke, ako to javni interes dozvoljava. 

Odlučujući po Zahtjevu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo 
da sem navoda da odgađanje prinudnog izvršenja Rješenja nije u 
suprotnosti sa javnim interesima, niti bi se njime nanijela veća 
nenadoknadiva šteta, Podnositelj zahtjeva ne iznosi nikakve 
druge bitne i/ili odlučujuće činjenice ili dokaze koji potkrepljuju 
te navode. Navodi Podnositelja zahtjeva u pogledu dosadašnjih 
ulaganja u Bosnu i Hercegovinu nisu uzeti u obzir, jer ne 
predstavljaju mjerodavne činjenice za donošenje odluke u smislu 
članka 18. Zakona o upravnim sporovima BiH. 

Nenadoknadivu štetu koja bi se izvršenjem Rješenja 
nanijela Podnositelju zahtjeva, a koja je zapravo preduvjet za 
donošenje tražene odluke, Podnositelj zahtjeva ni ne pominje, niti 
je u tom smislu ponudio ikakve dokaze (financijsku 
dokumentaciju na temelju koje bi se utvrdilo štetno djelovanje 
izrečene novčane kazne za B.S.A. ili sl.). 

                                                                 
1 (**)-podaci predstavljaju poslovnu tajnu 

Obzirom da izrečena novčana kazna od 310.000,00 KM 
(tristotineidesettisuća) predstavlja (**)% ukupnog prihoda B.S.A 
za 2011. godinu koji iznosi (**) KM, a da je za učinjenu povredu 
Zakonom o konkurenciji zapriječena kazna do 1% od ukupnog 
prihoda, to znači daje maksimalna novčana za gospodarski 
subjekt B.S.A. mogla iznositi i do (**) KM. Konkurencijsko 
vijeće time nije pronašlo ni druge razloge u smislu članka 18. 
stavak (3) Zakona o upravnim sporovima, niti je Podnositelj 
zahtjeva na njih ukazao. 

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo 
kao u izreci ovog Rješenja. 

Pouka o pravnom lijeku 

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba. 
Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred 

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, 
odnosno objave ovog Rješenja. 

 

Broj 05-26-1-023-30-II/12 
18. ožujka 2013. godine 

Sarajevo
Predsjednica 

Gordana Živković, v. r.
 

УПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 
ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА 
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На основу члана 20. став 1, члана 58. став 2, члана 68. и 

члана 86. став 2. Закона о заштити здравља биља ("Службени 
гласник БиХ", број 23/03) и члана 61. став 2. Закона о управи 
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), Управа Босне 
и Херцеговине за заштиту здравља биља, у сарадњи с 
надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ФИТОСАНИТАРНИМ 

ЗАХТЈЕВИМА ЗА ДРВЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 
ПАКОВАЊЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ 

Члан 1. 
У Правилнику о фитосанитарним захтјевима за дрвени 

материјал за паковање у међународном промету ("Службени 
гласник БиХ", број 60/12) у члану 26. став (3) мијења се и 
гласи: 

"(3) Одлуку о именовању Комисије из става (1) овог 
члана и висини накнаде за рад доноси Вијеће министара 
Босне и Херцеговине на приједлог Управе. Одлука се 
објављује у "Службеном гласнику БиХ"." 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

Број УЗЗБ-01-1-02-2-339-1/13 
26. марта 2013. године 

Сарајево
Директор 

Раденко Радовић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 20. stav 1, člana 58. stav 2, člana 68. i 

člana 86. stav 2. Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik 
BiH", broj 23/03) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni 
glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine 
za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji s nadležnim organima entiteta 
i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donosi 



Број 28 - Страна 10 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Понедјељак, 15. 4. 2013. 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRАVILNIKA O FITOSANITARNIM 

ZAHTJEVIMA ZA DRVENI MATERIJAL ZA 
PAKOVANJE U MEĐUNARODNOM PROMETU 

Član 1. 
U Pravilniku o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal 

za pakovanje u međunarodnom prometu ("Službeni glasnik BiH", 
broj 60/12) u članu 26. stav (3) mijenja se i glasi: 

"(3) Odluku o imenovanju Komisije iz stava (1) ovog člana 
i visini naknade za rad donosi Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine na prijedlog Uprave. Odluka se objavljuje u 
"Službenom glasniku BiH"." 

Član 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 

Broj UZZB-01-1-02-2-339-1/13 
26. marta 2013. godine 

Sarajevo 
Direktor 

Radenko Radović, s. r.
 

 
Na temelju članka 20. stavak 1, članka 58. stavak 2, članka 

68. i članka 86. stavak 2. Zakona o zaštiti zdravlja bilja 
("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i članka 61. stavak 2. 
Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), 
Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u suradnji s 
nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine, donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRАVILNIKA O FITOSANITARNIM 

ZAHTJEVIMA ZA DRVENI MATERIJAL ZA 
PAKIRANJE U MEĐUNARODNOM PROMETU 

Članak 1. 
U Pravilniku o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal 

za pakiranje u međunarodnom prometu ("Službeni glasnik BiH", 
broj 60/12) u članku 26. stavak (3) mijenja se i glasi: 

"(3) Odluku o imenovanju Komisije iz stavka (1) ovoga 
članka i visini naknade za rad donosi Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine na prijedlog Uprave. Odluka se objavljuje u 
"Službenom glasniku BiH"." 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 

Broj UZZB-01-1-02-2-339-1/13 
26. ožujka 2013. godine 

Sarajevo 
Direktor 

Radenko Radović, v. r.
 

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА 
КОМУНИКАЦИЈЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

412 
На основу члана 8. став 4, члана 20. став 8. и члана 39. 

став 1, а у вези с чланом 4. став 2. тачке ц), д) и е) Закона о 
комуникацијама ("Службени гласник БиХ", број 31/03, 75/06, 
32/10 и 98/12), Савјет Регулаторне агенције за комуникације, 
на 64. сједници одржаној 21.03.2013. године, усвојио је 

ПРАВИЛО 69/2013 
О УСЛОВИМА ПРУЖАЊА ЈАВНИХ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА И ОДНОСИМА 
С КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА 

ДИО ПРВИ - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Правилом о условима пружања јавних телекомуника-
ционих услуга и односима с крајњим корисницима (у даљем 
тексту: Правило) одређују се основни принципи пружања 
јавних телекомуникационих услуга, обавезе оператора 
јавних телекомуникационих услуга у погледу односа с 
крајњим корисницима те се поближе одређују обавезе 
прописане посебним прописима. 

Члан 2. 
(Изузеће од примјене) 

(1) Ово Правило се не примјењује на услуге које се не 
сматрају телекомуникационом услугом или дијелом 
понуде телекомуникационе услуге. На услове продаје 
таквих услуга примјењују се одредбе других 
одговарајућих прописа. 

(2) Овим Правило се не уређују међусобни односи између 
оператора поводом пружања телекомуникационих 
услуга уређених посебним прописима Регулаторне 
агенције за комуникације (у даљем тексту: Агенција). 
На такве међуоператорске услуге примјењује се Закон о 
комуникацијама, правила донесена на основу тог 
закона, као и одредбе дозвола и посебних прописа и 
одлука из надлежности Агенције. 

(3) Овим Правилом се ни у ком смислу не уређује садржај 
емитованих радијских и телевизијских програма, 
садржај пружен путем телекомуникација и садржај 
услуга с додатном вриједношћу. Одређене обавезе 
наметнуте овим Правилом операторима јавних 
телекомуникационих услуга поводом садржаја 
остварених телекомуникација или садржаја услуга с 
додатном вриједношћу дате су с циљем да се оператори 
обавежу на примјену техничких мјера заштите приват-
ности, функција законитог пресретања или ограничења 
приступа потенцијално штетним или забрањеним 
садржајима, а не с циљем да се разматра сам садржај 
одређене телекомуникације. 

Члан 3. 
(Дефиниције) 

(1) Појмови коришћени у овом Правилу имају сљедећа 
значења: 
а) Јавна телекомуникациона мрежа означава прено-

сне системе и, када је примјењиво, опрему за 
преспајање (комутацију) или усмјеравање и друге 
ресурсе који омогућавају пренос сигнала 
жичаним, радијским, оптичким или другим 
електромагнетним путем, укључујући сателитске 
мреже, фиксне земаљске мреже (с преспајањем 
канала и преспајањем пакета, укључујући 
Интернет), мобилне земаљске мреже, електричне 
кабловске системе, у мјери у којој се исти користе 
у сврху преноса сигнала, мреже коришћене за 
радијско и телевизијско емитовање, и мреже 
кабловске телевизије, без обзира на врсту 
информације која се преноси, а која се у 
потпуности или углавном користи за пружање 
јавних телекомуникационих услуга; 

  


