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Члан 20.
Чл. 115, 116, 117, 118. и 119. бришу се.
Члан 21.
Послије члана 120. додаје се нови члан 120а. који гласи:
“Члан 120а.
Привредна друштва и друга правна лица која обављају
дјелатности у рударству дужна су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од
дана његовог ступања на снагу.”.
Члан 22.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1007/10
13. јула 2010. године
Бања Лука

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

1181
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

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

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Тридесет осмој сједници,
одржаној 13. јула 2010. године - а Вијеће народа 23. јула
2010. године потврдило да усвојеним Законом о измјенама
и допунама Закона о накнадама за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије није
угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-868/10
Предсједник
26. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.
У Закону о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (“Службени
гласник Републике Српске”, број 85/03), у члану 10. став 2.
мијења се и гласи:
“Средства из става 1. овог члана воде се на посебном
рачуну буџета општине, односно града и користе се у складу са Програмом коришћења средстава уплаћених по основу накнада намјенски за:
- изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих путем стимулативног кредитирања, 25%
од укупних средстава која се уплате по овом основу,
- изградњу примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви и слично)
који су у функцији привредног развоја и запошљавања,
најмање 30 % од укупних средстава која се уплате по овом
основу и
- остале сврхе, утврђене Програмом коришћења средстава уплаћених по основу накнада, осим за плате и друга
лична примања запослених у административној служби,
функционера и одборника у скупштини општине, односно
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града, као и за плате и друга лична примања корисника буџета општине, односно града.”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
“Неутрошена средства прикупљена од накнада до ступања на снагу овог закона, општина, односно град ће користити у складу са овим законом.
Програм из става 2. овог члана усваја скупштина општине, односно града.”.
Члан 2.
У члану 11. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
“Програм из члана 10. став 2. Закона, скупштина општине, односно града, у року од 15 дана од дана усвајања,
доставља Министарству финансија.
Контролу коришћења средстава, у складу са програмом
из члана 10. став 2. Закона, врши Министарство финансија.”.
Члан 3.
У члану 12. у ставу 1. број: “8.000,00” замјењује се бројем: “15.000”, а број: “17.000,00” замјењује се бројем:
“30.000”.
У ставу 2. број: “800,00” замјењује се бројем: “1.500”,
а број: “1.700,00” замјењује се бројем: “3.000”.
Члан 4.
Послије члана 12. додаје се нови члан 12а. који гласи:
“Члан 12а.
Новчаном казном од 10.000 КМ до 20.000 КМ казниће
се за прекршај одговорни функционер општине, односно
града за ненамјенско коришћење средстава уплаћених по
основу накнада, супротно члану 10. ставу 2. Закона.
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 предвиђено чланом 10. став 4. Закона.
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 2. Закона.”.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1013/10
13. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 15. јула
2010. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА

I
Овом одлуком врши се пренос права власништва над
180 комада фискалних каса са Министарства финансија на
Министарство просвјете и културе.
II
Пренос средстава из тачке I ове одлуке врши се без
накнаде.
III
Министарство финансија и Министарство просвјете и
културе закључиће уговор о преносу права власништва над
регистар касама.

