
Члан 20.

Чл. 115, 116, 117, 118. и 119. бр ишу се.

Члан 21.

П осл ије чл ана 120. д од аје се н ови члан 120а. к оји гл аси:

“Члан 120а.

Пр ивре дна др уштва и др уга пра вна л ица к оја об ављ ају
дј ела тн ости у р уда рству д ужна су да ускл аде св оје п осл ов -
ање са о дре дб ама овог з ак она у р оку од шест мј ес еци од
дана њ ег овог ст уп ања на сн агу.”.

Члан 22.

Овај з акон ст упа на сн агу осмог д ана од д ана о бј ављ ив -
ања у “Сл ужб еном гл асн ику Р еп убл ике Ср пске”.

Број: 01-1007/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 

ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О НА КНА ДА МА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ

ПРИ РОД НИХ РЕ СУР СА У СВР ХУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
на кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур са у свр ху про -
из вод ње елек трич не енер ги је, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Три де сет осмој сјед ни ци,
одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 23. ју ла
2010. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма
и до пу на ма За ко на о на кна да ма за ко ри шће ње при род них
ре сур са у свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес кон сти ту тив них на -
ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-868/10 Предсједник
26. јула 2010. године Републике,     
Бања Лука                Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 

О НА КНА ДА МА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРИ РОД НИХ 

РЕ СУР СА У СВР ХУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Члан 1.

У За ко ну о на кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур -
са у свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 85/03), у чла ну 10. став 2.
ми је ња се и гла си:

“Сред ства из ста ва 1. овог чла на во де се на по себ ном
ра чу ну бу џе та оп шти не, од но сно гра да и ко ри сте се у скла -
ду са Про гра мом ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно -
ву на кна да на мјен ски за:

- из град њу но вих при вред них ка па ци те та или про ши -
ре ње по сто је ћих пу тем сти му ла тив ног кре ди ти ра ња, 25%
од укуп них сред ста ва ко ја се упла те по овом осно ву,

- из град њу при мар них ин фра струк тур них обје ка та (во -
до вод, ка на ли за ци ја, то пло вод, ло кал ни пу те ви и слич но)
ко ји су у функ ци ји при вред ног раз во ја и за по шља ва ња,
нај ма ње 30 % од укуп них сред ста ва ко ја се упла те по овом
осно ву и 

- оста ле свр хе, утвр ђе не Про гра мом ко ри шће ња сред -
ста ва упла ће них по осно ву на кна да, осим за пла те и дру га
лич на при ма ња за по сле них у ад ми ни стра тив ној слу жби,
функ ци о не ра и од бор ни ка у скуп шти ни оп шти не, од но сно

гра да, као и за пла те и дру га лич на при ма ња ко ри сни ка бу -
џе та оп шти не, од но сно гра да.”.

По сли је ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3. и 4. ко ји гла се:

“Не у тро ше на сред ства при ку пље на од на кна да до сту -
па ња на сна гу овог за ко на, оп шти на, од но сно град ће ко ри -
сти ти у скла ду са овим за ко ном.

Про грам из ста ва 2. овог чла на усва ја скуп шти на оп -
шти не, од но сно гра да.”.

Члан 2.

У чла ну 11. по сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3. ко -
ји гла се:

“Про грам из чла на 10. став 2. За ко на, скуп шти на оп -
шти не, од но сно гра да, у ро ку од 15 да на од да на усва ја ња,
до ста вља Ми ни стар ству фи нан си ја.

Кон тро лу ко ри шће ња сред ста ва, у скла ду са про гра мом
из чла на 10. став 2. За ко на, вр ши Ми ни стар ство фи нан си ја.”.

Члан 3.

У чла ну 12. у ста ву 1. број: “8.000,00” за мје њу је се бро -
јем: “15.000”, а број: “17.000,00” за мје њу је се бро јем:
“30.000”.

У ста ву 2. број: “800,00” за мје њу је се бро јем: “1.500”,
а број: “1.700,00” за мје њу је се бро јем: “3.000”.

Члан 4.

По сли је чла на 12. до да је се но ви члан 12а. ко ји гла си:

“Члан 12а.

Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 20.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно
гра да за не на мјен ско ко ри шће ње сред ста ва упла ће них по
осно ву на кна да, су прот но чла ну 10. ста ву 2. За ко на.

Нов ча ном ка зном од 10.000 КМ до 20.000 КМ ка зни ће
се од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно гра да ако не
пред ло жи скуп шти ни оп шти не, од но сно гра да на усва ја ње
Про грам ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно ву
накна да, што је пред ви ђе но чла ном 10. став 4. За ко на.

Нов ча ном ка зном од 5.000 КМ до 10.000 КМ ка зни ће се
од го вор ни функ ци о нер оп шти не, од но сно гра да ако не до -
ста ви Про грам ко ри шће ња сред ста ва упла ће них по осно ву
на кна да Ми ни стар ству фи нан си ја, у скла ду са чла ном 11.
став 2. За ко на.”.

Члан 5.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1013/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1182

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 15. ју ла
2010. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I

Овом од лу ком вр ши се пре нос пра ва вла сни штва над
180 ко ма да фи скал них ка са са Ми ни стар ства фи нан си ја на
Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре.

II 

Пре нос сред ста ва из тач ке I ове од лу ке вр ши се без
нак на де.

III

Ми ни стар ство фи нан си ја и Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре за кљу чи ће уго вор о пре но су пра ва вла сни штва над
ре ги стар ка са ма.
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