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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 РУДАРСТВУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
рударству, 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 рударству није угрожен витални национални интерес
конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-870/10
Предсједник
26. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ

Члан 1.
У Закону о рударству - Пречишћени текст (“Службени
гласник Републике Српске”, број 107/05) у члану 1. у ставу
1. ријечи: “на морском” бришу се.
Став 2. мијења се и гласи:
“Одредбе овог закона не односе се на експлоатацију
пијеска, шљунка и камена из корита водотока, спрудова,
напуштених корита и на подручја угрожена ерозијом, који
не садрже примјесе других корисних минералних сировина.”.
Члан 2.
У члану 2. у ставу 1. ријечи: “у државној је својини” замјењују се ријечима: “у својини је Републике Српске”.
Члан 3.
У члану 7. послије ријечи: “истраживања минералних
сировина”, додају се ријечи: “рударска мјерења”.
Члан 4.
У члану 8. у ставу 1. послије тачке 10) додаје се нова
тачка 11) која гласи:
“11) објекти постројења и уређаји за прање и класирање пијеска и шљунка из корита водотока”.
Члан 5.
У члану 10. и даљем тексту Закона ријечи: “предузеће,
односно страно правно лице (у даљем тексту: предузеће)”
замјењују се ријечима: “привредно друштво, односно страно правно лице (у даљем тексту: привредно друштво)” у
одговарајућем падежу.
Члан 6.
У члану 13. у ставу 1. послије ријечи: “може” ријеч:
“вршити” замјењује се ријечју: “обављати”, а послије ријечи: “раднике” додају се ријечи: “на неодређено вријеме са
пуним радним временом и”.
У истом ставу ријечи: “Рјешење о испуњењу услова из
овог става доноси надлежно министарство након извршеног увида на лицу мјеста путем стручне комисије”, бришу
се.
Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“Испуњеност услова из става 1. овог члана провјерава
Републичка управа за инспекцијске послове у поступку редовног инспекцијског надзора.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Досадашњи став 3. који постаје став 4. мијења се и гласи:
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“Привредно друштво из става 1. овог члана дужно је
најкасније осам дана прије почетка обављања дјелатности
о томе обавијестити Министарство и Републичку управу за
инспекцијске послове.”.
Члан 7.
У члану 14. у ставу 1. ријечи: “на основу одобрења
министарства у смислу одредаба овог закона” замјењују се
ријечима: “овим законом”.
У истом члану, у ставу 4. ријечи: “или физичко лице”
бришу се.
Члан 8.
У члану 16. ст. 2, 3. и 4. бришу се.
Члан 9.
У члану 35. став 1. мијења се и гласи:
“Рударске пројекте из члана 33. Закона може израђивати привредно друштво, односно друго правно лице које
је уписано у судски регистар за обављање те дјелатности,
које има запосленог најмање једног дипломираног инжењера рударства на неодређено вријеме, у пуном радном
времену, а који има најмање пет година радног искуства у
струци (од чега најмање три године у рударском привредном друштву), положен стручни испит и овлашћење за
израду рударских пројеката.”.
У истом ставу ријечи: “Рјешење о испуњењу услова из
овог члана доноси надлежно министарство након извршеног увида на лицу мјеста путем стручне комисије”, бришу
се.
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
“Испуњеност услова из става 1. овог члана провјерава
Републичка управа за инспекцијске послове у поступку
редовног инспекцијског надзора.
Привредно друштво из става 1. овог члана дужно је
најкасније осам дана прије почетка обављања дјелатности
о томе обавијестити Министарство и Републичку управу за
инспекцијске послове.”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. постају ст. 4, 5, 6, 7. и 8.
Послије става 8. додаје се нови став 9. који гласи:
“Ако за потребе привредног друштва, које је носилац
права на експлоатацију минералних сировина, рударске
пројекте израђује друго привредно друштво, одговоран је
носилац права на експлоатацију, ако израду рударских
пројеката повјери привредном друштву које не испуњава
услове прописане у ставу 1. овог члана.”.
Члан 10.
У члану 41. у ставу 1. ријечи: “и допунском” бришу се.
У истом члану, послије става 1. додају се нови ст. 2. и
3. који гласе:
“Уз захтјев за извођење радова по допунском рударском пројекту, који је израђен на основу одобреног главног
рударског пројекта, доставља се одобрење за извођење
радова по главном рударском пројекту и документација
наведена у ставу 1. т. 1, 4, 5, 7. и 9. овог члана.
Уз захтјев за издавање одобрења за извођење радова по
допунском рударском пројекту за изградњу и већу реконструкцију објеката, постројења и уређаја за прање и класирање пијеска и шљунка из корита водотока доставља се:
1) допунски рударски пројекат у три примјерка са ревизионом клаузулом привредног друштва, односно другог
правног лица које је извршило ревизију да је пројекат урађен у складу са прописаним условима и извјештајем о
извршеној ревизији, те стручним мишљењем службе
заштите на раду рударског привредног друштва,
2) доказ о праву коришћења или праву службености на
земљиште на којем се налази објекат постројења и уређаји
за прање и класирање пијеска и шљунка из корита водотока,
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3) урбанистичка сагласност и акт о условима за уређење простора који издаје орган надлежан за послове урбанизма,
4) сагласност органа надлежног за послове заштите
животне средине о усклађености пројекта са условима за
заштиту и унапређење животне средине,
5) водопривредна сагласност на пројекте.”.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 4, ријечи: “из
става 1.” замјењују се ријечима: “из ст. 1, 2. и 3”.
Члан 11.
У члану 48. став 1. брише се, а досадашњи ст. 2, 3, 4, 5.
и 6. постају 1, 2, 3, 4. и 5.
Досадашњи став 4, који постаје став 3, мијења се и
гласи:
“У раду комисије за технички преглед рударског објекта или његовог дијела изграђеног по главном или допунском рударском пројекту могу учествовати дипломирани
инжењери одговарајуће струке (рударске, електротехничке, машинске, грађевинске и др.) са положеним стручним
испитом, од којих најмање један члан комисије испуњава
услове из члана 35. Закона.”.
Члан 12.
У члану 49. у ставу 3. и даљем тексту Закона ријечи: “рударску инспекцију” замјењују се ријечима: “Републичку
управу за инспекцијске послове” у одговарајућем падежу.
Члан 13.
Члан 59. брише се.
Члан 14.
У члану 80. у ставу 1. ријечи: “Рјешење о испуњености
услова из овог става доноси надлежно министарство након
извршеног прегледа на лицу мјеста путем стручне комисије”, бришу се.
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласи:
“Испуњеност услова из става 1. овог члана провјерава
Републичка управа за инспекцијске послове у поступку
редовног инспекцијског надзора.
Привредно друштво из става 1. овог члана дужно је
најкасније осам дана прије почетка обављања дјелатности
о томе обавијестити Министарство и Републичку управу за
инспекцијске послове.”
Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5, 6. и 7.
Послије досадашњег става 5, који постаје став 7, додаје
се нови став 8. који гласи:
“Ако за потребе привредног друштва, које је носилац
права на експлоатацију минералних сировина поједине
рударске радове изводи друго привредно друштво, носилац права на експлоатацију одговоран је ако извођење
тих радова повјери привредном друштву које не испуњава
услове прописане у ставу 1. овог члана.”.
Члан 15.
У члану 86. послије става 4. додаје се нови став 5. који
гласи:
“Послови противексплозивне заштите у надлежности
су Комисије за противексплозивну заштиту Републике
Српске (Ех комисија).”
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.
Члан 16.
У члану 91. став 2. брише се.
Члан 17.
Послије члана 103. назив главе VI мијења се и гласи:
“VI - ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР” и додају се нови чл.
103а, 103б. и 103в. који гласе:
“Члан 103а.
Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега врши Републи-
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чка управа за инспекцијске послове путем техничке инспекције и надлежног инспектора у њеном саставу.
Надлежни инспектор у вршењу инспекцијског надзора,
поред овлашћења утврђених овим и другим посебним законима, има и сва овлашћења инспекције која врши послове инспекцијског надзора над примјеном прописа из
области заштите на раду.
Члан 103б.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор, поред
општих овлашћења прописаних посебним законом, овлашћен је и да:
1) наложи да се обустави даље извођење радова, ако у
остављеном року нису отклоњене утврђене неправилности
и недостаци;
2) наложи да се обустави даље извођење радова на
експлоатацији, ако се радови врше без одобрења или се не
врше у складу са техничком документацијом на основу
које је прибављено одобрење;
3) наложи да се обустави даље извођење радова, ако
утврди недостатке који представљају непосредну опасност
по живот и здравље људи или имовину;
4) наложи предузимање мјера безбједности у случају
опасности по живот и здравље људи или имовину;
5) наложи да се изврши ванредни технички преглед
рударског објекта у случају када привредно друштво није
поднијело такав захтјев, а након: претрпљене хаварије
или упале, експлозије смјесе гаса, паре и прашине, већих
поправки и преправки на рударском објекту;
6) наложи да се одреди други радник за руковођење
акцијом спасавања, ако утврди да предузето руковођење
није довољно стручно и ефикасно;
7) предузме и друге мјере и радње у складу са другим
посебним законом или прописом.
Члан 103в.
Техничка инспекција дужна је да изврши инспекцијски
преглед рударских радова и објеката најмање једанпут годишње, а рударских објеката угрожених метаном и опасном
угљеном прашином најмање једанпут у шест мјесеци.”.
Члан 18.
У члану 113. у ставу 1. број: “7.500” замјењује се
бројем: “10.000”, а број: “15.000” бројем: “50.000”.
У тачки 1) број: “16.” брише се.
У тачки 8) број: “2.” замјењује се бројем: “4.”.
Послије тачке 11) додају се нове т. 12) и 13) које гласе:
“12) не обавијести Министарство и Републичку управу
за инспекцијске послове о почетку обављања дјелатности
(члан 13. став 3, члан 35. став 3. и члан 80. став 3);
13) послове израде рударских пројеката или извођење
рударских радова, повјери привредном друштву које не
испуњава услове прописане Законом (члан 35. став 9. и
члан 80. став 8)”.
У ставу 2. број: “750” замјењује се бројем: “3.000”, а
број: “1.500” замјењује се бројем: “10.000”.
Члан 19.
У члану 114. у ставу 1. број: “1.500” замјењује се бројем: “5.000”, а број: “15.000” замјењује се бројем: “20.000”.
Послије тачке 10) додају се нове т. 11) и 12) које гласе:
“11) у прописаном року не донесе годишњи план радова за отварање и експлоатацију минералних сировина
(члан 32. став 2);
12) у одређеном року не обавијести надлежне органе о
обустави радова или појава опасности при извођењу
рударских радова, несрећама или смртним случајевима
(члан 52. ст. 1. и 2, чл. 88. и 89)”.
У ставу 2. број: “200” замјењује се бројем. “2.000”, а
број: “1.500” замјењује се бројем: “7.500”.
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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.

