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(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се давалац услуга организован као предузетник или физичко лице
новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

(4) Новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ казниће
се лице који користи услугу ноћења, а угоститељу не плати боравишну таксу (члан 3.).

Члан 22.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће
се за прекршај давалац услуга организован као привредно
друштво ако:
а) наплати боравишну таксу у различитом износу за домаће и стране држављане (члан 4. став 1.) и
б) не уплати износ ненаплаћене боравишне таксе (члан
13. став 3.).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву новчаном казном од 300
КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај давалац услуга као предузетник или физичко лице
новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ.
(4) Новчаном казном од 100 до 500 КМ казниће се давалац услуга у угоститељском објекту врсте сеоско домаћинство ако наплати боравишну таксу (члан 13. став 4.).

Члан 26.
За прекршаје из чл. 21. и 22. овог закона који су поновно учињени од стране истог даваоца услуга, у року од двије године од дана правоснажности рјешења о прекршају,
поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мјера забране обављања угоститељске дјелатности у том објекту у
трајању од 90 дана до шест мјесеци.

Члан 23.
(1) Новчаном казном од 600 КМ до 3.000 КМ казниће
се за прекршај давалац услуга организован као привредно
друштво, ако:
a) приликом обрачуна боравишне таксе поступи у супротности са чл. 5. и 6. овог закона,
б) у сваком појединачном случају не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге ноћења у смјештајном објекту (члан 13. став 2.),
в) износ боравишне таксе и ослобођења од плаћања
таксе посебно не назначи у рачуну (члан 14. став 1.) и
г) не води или нетачно води евиденцију о уплаћеној
такси (члан 14. став 2.).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у привредном друштву новчаном казном од 200
КМ до 1.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај давалац услуга као предузетник или физичко лице
новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ.
Члан 24.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ казниће
се за прекршај давалац услуга организован као правно лице, ако надлежном органу Пореске управе до 15. у мјесецу
за претходни мјесец не достави пријаву о броју корисника
услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе
(члан 15. став 1.).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100 КМ до
500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се давалац услуга као предузетник или физичко лице новчаном
казном од 200 КМ до 1.000 КМ.
Члан 25.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће
се туристичка организација ако:
а) средства прикупљена по основу боравишне таксе ненамјенски утроши (члан 12. став 2.),
б) у извјештају о пословању посебно не искаже висину
средстава прикупљених по основу боравишне таксе, као и
сврху трошења тих средстава (члан 12. став 4.).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у туристичкој организацији новчаном казном
од 200 КМ до 1.000 КМ.
(3) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће
се одговорно лице у надлежном органу јединице локалне
самоуправе које поступи у супротности са чланом 8. ст. 1.
и 2. и чланом 9. овог закона.

Члан 27.
На односе који нису посебно уређени овим законом,
као што су: принудна наплата, жалбени поступак, камата и
друга питања, примјењују се одредбе закона којима се уређује порески поступак.
Члан 28.
(1) Министар финансија ће у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона донијети сљедеће подзаконске акте:
а) правилник о начину вођења књиге о евиденцији
уплаћене боравишне таксе (члан 14. став 3.) и
б) правилник о облику, начину и садржају пријаве о
броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе (члан 15. став 3.).
(2) Министар ће у року од 90 дана од дана ступања на
снагу овог закона донијети правилник о начину наплате
боравишне таксе из члана 16. став 3. овог закона.
Члан 29.
До доношења подзаконских аката утврђених овим законом, примјењују се подзаконски акти донесени на основу Закона о боравишној такси (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/05) уколико нису у супротности са
овим законом.
Члан 30.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о боравишној такси (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/05).
Члан 31.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1181/11
15. јула 2011. године
Бања Лука

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

1378
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 ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНИ ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној
15. јула 2011. године, а Вијеће народа 26. јула 2011. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуни
Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1880/11
27. јула 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.
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ЗАКОН

ЗАКОН

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

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
У Закону о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 85/03 и 75/10) 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 за:
- изградњу примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација, топловод, локални путеви и друго)
који су у функцији привредног развоја и запошљавања,
најмање 30% од укупних средстава која се уплате по овом
основу,
- изградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих, укључујући и стимулативно кредитирање, као и друге намјене утврђене Програмом коришћења
средстава уплаћених по основу накнада (у даљем тексту:
Програм).”.
Послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
“Средства из става 2. алинеја друга овог члана не могу
се користити за плате и друга лична примања запослених у
административној служби, функционера и одборника у
скупштини општине, односно града, као и за плате и друга
лична примања корисника буџета општине, односно града.”.
Досадашњи став 3., који постаје став 4. мијења се и
гласи:
“Неутрошена средства прикупљена од накнада до ступања на снагу овог закона, као и средства прикупљена од
поврата пласираних кредита, општина, односно град ће користити у складу са програмом из става 2. овог члана.”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 2.
У члану 12а. у ставу 2. ријечи: “став 4.” замјењују се
ријечима: “став 5.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1178/11
15. јула 2011. године
Бања Лука

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

1379
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 ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
јавним предузећима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Деветој сједници, одржаној 15. јула
2011. године, а Вијеће народа 26. јула 2011. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама
Закона о јавним предузећима није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1884/11
27. јула 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

Члан 1.
У Закону о јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Српске”, број 75/04) у члану 1. став 2. мијења се
и гласи:
“(2) На питања која нису уређена овим законом сходно
се примјењују одредбе Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09).”.
Члан 2.
У члану 2. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Јавно предузеће у смислу овог закона је правно лице које је уписано у судски регистар као привредно друштво у форми акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, ради обављања дјелатности од општег интереса и у чијем основном капиталу Република
Српска или јединица локалне самоуправе директно или
индиректно има већинско власништво.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
“(3) Јавна предузећа из става 1. овог члана дужна су да
информације о својој финансијској и организационој
структури учине доступним јавности, посредством интернет-странице предузећа или на други адекватан начин.”.
Члан 3.
Послије члана 2. додаје се нови члан 2а., који гласи:
“Члан 2а.
(1) Обављање дјелатности предузеће из члана 2. овог
закона заснива на сљедећим принципима:
а) једнаком третману (недискриминацији) и слободи
оснивања и пружања услуга,
б) транспарентности,
в) забрани споразума јавних предузећа која имају за
посљедицу спречавање, ограничавање или нарушавање
конкуренције на тржишту,
г) забрани злоупотребе доминантног положаја,
д) надзирању помоћи коју додјељују даваоци државне
помоћи давањем повластица одређеним предузећима или
производњи одређене робе, ради избјегавања нарушавања
конкуренције,
ђ) превентивном надзирању обједињавања предузећа,
е) либерализацији одређених дјелатности од општег
интереса ради спречавања развоја монополистичких тенденција,
ж) осигурању транспарентности финансијских односа
између Републике Српске, односно јединице локалне самоуправе и јавних предузећа и
з) вођењу засебних рачуна, тако да се јасно разграниче
трошкови и приходи повезани са различитим дјелатностима.
(2) Влада Републике Српске ће донијети уредбу о транспарентно сти финансијских одно са између Републике
Српске, односно јединице локалне самоуправе и јавних
предузећа, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона.”.
Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. т. ф), г), х) и и) постају т. ж), з), и)
и ј).
Послије досадашње тачке и), која је постала тачка ј),
додају се нове т. к), л) и љ), које гласе:
“к) одлучује о формирању пословне јединице,
л) одлучује о статусним промјенама, промјени правне
форме и престанку јавног предузећа,

