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2) пензионери којима се пензија исплаћује из Фонда 

пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске (у 
даљем тексту: пензионери) и

3) исплатиоци дохотка од личних примања.
(2) Основица посебног доприноса за солидарност за об-

везнике из става 1. т. 1) и 3) овог члана је нето доходак од 
личних примања.

(3) Основица посебног доприноса за обвезнике из става 
1. тачка 2) овог члана је исплаћена пензија.

(4) Доходак од личних примања представља доходак 
физичког лица, у смислу одредаба Закона о порезу на до-
ходак.

(5) Посебан допринос за солидарност не плаћа се на до-
ходак од личних примања који је на основу Закона о порезу 
на доходак ослобођен од плаћања пореза на доходак, осим 
личних примања од пензија.

(6) Посебан допринос за солидарност не утиче на по-
реску основицу пореза на доходак и обавезних доприноса.

Члан 5.
(1) Посебан допринос за солидарност обрачунава се у 

висини од 3% од нето личних примања физичких лица која 
остварују доходак из било којег извора, при чему 50% тог 
износа пада на терет физичког лица (власника дохотка), а 
50% тог износа пада на терет исплатиоца дохотка.

(2) Посебан допринос за солидарност плаћају пензи-
онери, зависно од висине исплаћене пензије у сљедећим 
износима:

1) 1 КМ - пензионери чији је износ исплаћене пензије 
до 331 КМ,

2) 2 КМ - пензионери чији је износ исплаћене пензије 
од 331 КМ до 500 КМ,

3) 3 КМ - пензионери чији је износ исплаћене пензије 
од 500 КМ до 700 КМ,

4) 4 КМ - пензионери чији је износ исплаћене пензије 
од 700 КМ до 1.000 КМ и

5) 5 КМ - пензионери чији је износ исплаћене пензије 
преко 1.000 КМ.

(3) Изузетно од става 1. овог члана посебан допринос 
на нето доходак од накнада за чланство у управним и над-
зорним одборима, одборима за ревизију, савјетима и коми-
сијама обрачунава се и плаћа се у висини од 20% од нето 
накнаде као личног примања и у цијелости пада на терет 
физичког лица које остварује овај доходак.

(4) Нето доходак од личних примања у смислу става 1. 
овог члана представља износ дохотка након опорезивања 
порезом на доходак и обавезним доприносима.

Члан 6.
(1) Обрачун и уплату посебног доприноса за солидар-

ност из члана 5. ст. 1. и 3. овог закона врши исплатилац 
у тренутку исплате сваког појединачног дохотка од личног 
примања на који се плаћа посебан допринос за солидар-
ност.

(2) Уплатилац посебног доприноса пријављује Порес-
кој управи Републике Српске обрачунати износ посебног 
доприноса до 10. у мјесецу за претходни мјесец на Обра-
сцу 1002 мјесечне обавјештајне пријаве, с тим да одвојено 
исказује обавезу посебног доприноса која пада на терет 
исплатиоца и на терет физичког лица које је власник нето 
дохотка.

(3) Обрачун и уплату доприноса за солидарност из 
члана 5. став 2. овог закона врши Фонд пензијског и ин-
валидског осигурања Републике Српске приликом исплате 
пензије.

Члан 7.
Посебан допринос за солидарност представља приход 

Фонда солидарности за обнову Републике Српске и упла-
ћује се на рачун Фонда.

Члан 8.
(1) На питања која нису уређена овим законом сходно 

се примјењују одредбе Закона о порезу на доходак.
(2) На поступак пријављивања, обрачуна, плаћања, 

контроле, редовне и принудне наплате посебног доприно-
са за солидарност сходно се примјењују прописи којима се 
уређује порески поступак.

Члан 9.
Принудну наплату посебног доприноса за солидарност 

врши Пореска управа Републике Српске.

Члан 10.
Надзор над примјеном одредаба овог закона врши Ми-

нистарство финансија, а инспекцијски надзор врши Поре-
ска управа Републике Српске.

Члан 11.
(1) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске” и 
остаје на снази до 31. маја 2015. године.

(2) Одредбе чл. 3., 4., 5., 6. и 7. овог закона ступају на 
снагу 1. јуна 2014. године.
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Проглашавам Закон о накнадама за коришћење при-
родних ресурса у сврху производње електричне енергије, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. го-
дине, а Вијеће народа 19. јуна 2014. године констатовало 
да усвојеним Законом о накнадама за коришћење природ-
них ресурса у сврху производње електричне енергије није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3172/14 Предсједник
19. јуна 2014. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се основ и висина, начин обрачу-

на и намјена накнада за коришћење хидроакумулационих 
објеката изграђених на заузетом земљишту, у сврху про-
изводње електричне енергије у хидроелектранама и за ко-
ришћење природних необновљивих ресурса (угаљ), у сврху 
производње електричне енергије у термоелектранама.

Члан 2.
Под заузетим земљиштем, у смислу овог закона, по-

дразумијевају се: акумулације, експроприсано непотопље-
но земљиште, изграђени доводни и одводни канали и туне-
ли 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 нак-
наду за коришћење хидроакумулационих објеката утврђе-
ну 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 једи-
ница локалне самоуправе, накнада која је приход буџетима 
јединица локалне самоуправе плаћа се сразмјерно површи-
ни заузетог земљишта.

Члан 4.
(1) Накнада за коришћење хидроакумулационих обје-

ката за производњу електричне енергије износи 0,010 КМ 
по произведеном киловат-часу (у даљем тексту: kWh) елек-
тричне енергије на званичном обрачунском мјесту при-
мопредаје електричне енергије.

(2) Накнада из става 1. овог члана утврђује се на осно-
ву 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, нак-

нада 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 солидар-
ности и буџете јединица локалне самоуправе на чијем по-
дручју се налази експлоатационо поље рудника и експро-
присано земљиште предвиђено за експлоатацију, у сразмје-
ри 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 заузе-
тог земљишта.

Члан 8.
(1) Накнада за коришћење природних необновљивих 

ресурса износи 0,006 КМ по произведеном kWh електри-
чне енергије на званичном обрачунском мјесту примопре-
даје 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 при-

вредних друштава, накнада се утврђује сразмјерно про-
изведеној 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 запошља-
вања, у проценту од најмање 30% од укупних средстава 
која се уплате по овом основу и

2) изградњу нових привредних капацитета или про-
ширење постојећих, укључујући и стимулативно кредити-
рање, као и друге намјене утврђене Програмом коришћења 
средстава уплаћених по основу накнада.

(2) Средства из става 1. овог члана не могу се користи-
ти за плате и друга лична примања запослених у админи-
стративној 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 Ми-
нистарству финансија.

(2) Контролу коришћења средстава, у складу са програ-
мом из члана 10. став 1. тачка 2) овог закона, врши Ми-
нистарство финансија.

Члан 12.
Надзор над спровођењем овог закона врши Министар-

ство индустрије, енергетике и рударства.

Члан 13.
(1) Новчаном казном од 15.000 КМ до 30.000 КМ ка-

зниће 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 одго-

ворно 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 ка-

зниће се за прекршај одговорни функционер општине, од-
носно 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 ка-
зниће се одговорни функционер општине, односно гра-
да 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 осно-
ву 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 про-
изводње електричне енергије (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 85/03, 75/10 и 78/11).

Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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