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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Проглашавам Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а Вијеће народа 19. јуна 2014. године констатовало
да усвојеним Законом о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3172/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се основ и висина, начин обрачуна и намјена накнада за коришћење хидроакумулационих
објеката изграђених на заузетом земљишту, у сврху производње електричне енергије у хидроелектранама и за коришћење природних необновљивих ресурса (угаљ), у сврху
производње електричне енергије у термоелектранама.
Члан 2.
Под заузетим земљиштем, у смислу овог закона, подразумијевају се: акумулације, експроприсано непотопљено земљиште, изграђени доводни и одводни канали и тунели на основу инвестиционо-техничке документације, који
су у функцији производње електричне енергије.
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Члан 3.
(1) Привредна друштва која производе електричну
енергију коришћењем хидроакумулационих објеката накнаду за коришћење хидроакумулационих објеката утврђену овим законом плаћају у Фонд солидарности за обнову
Републике Српске (у даљем тексту: Фонд солидарности) и
у буџете јединица локалне самоуправе на чијем подручју су
изграђени хидроакумулациони објекти, у сразмјери 50 : 50.
(2) Ако су објекти изграђени на територији више јединица локалне самоуправе, накнада која је приход буџетима
јединица локалне самоуправе плаћа се сразмјерно површини заузетог земљишта.
Члан 4.
(1) Накнада за коришћење хидроакумулационих објеката за производњу електричне енергије износи 0,010 КМ
по произведеном киловат-часу (у даљем тексту: kWh) електричне енергије на званичном обрачунском мјесту примопредаје електричне енергије.
(2) Накнада из става 1. овог члана утврђује се на основу укупно произведених kWh за период од три мјесеца и
обрачунава се за протекла три мјесеца, а плаћање се врши у
року од 15 дана од дана извршеног обрачуна.
Члан 5.
Ако објекат користи више привредних друштава, накнада се утврђује сразмјерно произведеној електричној
енергији израженој у kWh.
Члан 6.
Термоелектране које користе хидроакумулационе
објекте ради производње електричне енергије не плаћају
накнаду из чл. 3. и 4. овог закона.
Члан 7.
(1) Привредна друштва која производе електричну
енергију коришћењем природних, необновљивих ресурса
накнаду за коришћење природних необновљивих ресурса
(угаљ) утврђену овим законом уплаћују у Фонд солидарности и буџете јединица локалне самоуправе на чијем подручју се налази експлоатационо поље рудника и експроприсано земљиште предвиђено за експлоатацију, у сразмјери 50 : 50.
(2) Ако се експлоатационо поље и земљиште из става
1. овог члана налази на територији више јединица локалне
самоуправе, накнада се плаћа сразмјерно површини заузетог земљишта.
Члан 8.
(1) Накнада за коришћење природних необновљивих
ресурса износи 0,006 КМ по произведеном kWh електричне енергије на званичном обрачунском мјесту примопредаје електричне енергије.
(2) Накнада из става 1. овог члана утврђује се на основу
укупно произведених kWh електричне енергије за период
од три мјесеца и обрачунава се за протекла три мјесеца,
а плаћање се врши у року од 15 дана од дана извршеног
обрачуна.
Члан 9.
Ако експлоатационо поље рудника користи више привредних друштава, накнада се утврђује сразмјерно произведеној електричној енергији израженој у kWh.
Члан 10.
(1) Средства из чл. 3. и 7. овог закона која припадају
буџету јединица локалне самоуправе воде се на посебном
рачуну јединица локалне самоуправе и користе се за:
1) изградњу и санацију примарних инфраструктурних
објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви
и друго) који су у функцији привредног развоја и запошљавања, у проценту од најмање 30% од укупних средстава
која се уплате по овом основу и
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2) изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих, укључујући и стимулативно кредитирање, као и друге намјене утврђене Програмом коришћења
средстава уплаћених по основу накнада.
(2) Средства из става 1. овог члана не могу се користити за плате и друга лична примања запослених у административној служби, функционера и одборника у јединицама
локалне самоуправе, нити за плате и друга лична примања
корисника буџета општине и града.
(3) Контролу обрачуна и уплате накнада прописаних
овим законом врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 11.
(1) Програм из члана 10. став 1. тачка 2) овог закона
усваја скупштина јединице локалне самоуправе и дужна
је да га, у року од 15 дана од дана усвајања, достави Министарству финансија.
(2) Контролу коришћења средстава, у складу са програмом из члана 10. став 1. тачка 2) овог закона, врши Министарство финансија.
Члан 12.
Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство индустрије, енергетике и рударства.
Члан 13.
(1) Новчаном казном од 15.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај привредно друштво ако:
1) не плати накнаду из чл. 4. и 8. овог закона и
2) не утврди накнаду на начин из чл. 5. и 9. овог закона.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице привредног друштва новчаном казном од 1.500
КМ до 3.000 КМ.
Члан 14.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 20.000 КМ казниће се за прекршај одговорни функционер општине, односно града за коришћење средстава уплаћених по основу
накнада супротно члану 10. став 1. овог закона.
(2) Новчаном казном од 10.000 КМ до 20.000 КМ казниће се одговорни функционер општине, односно града ако не предложи скупштини општине, односно града
на усвајање Програм коришћења средстава уплаћених по
основу накнада, што је прописано чланом 11. став 1. овог
закона.
(3) Новчаном казном од 5.000 КМ до 10.000 КМ казниће
се одговорни функционер општине, односно града ако не
достави Програм коришћења средстава уплаћених по основу накнада Министарству финансија, у складу са чланом
11. став 1. овог закона.
Члан 15.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 85/03, 75/10 и 78/11).
Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-878/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

