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(5) Статут Фонда објављује се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
(6) Административне и техничке послове за потребе
Фонда обавља Генерални секретаријат Владе.
(7) Средства за трошкове административних и
техничких послова Фонда обезбјеђују се у буџету Републике Српске.
Члан 7.
Надлежности Фонда су успостављање и вођење Јединственог регистра штета, као и управљање и располагање
намјенским средствима за обнову Републике.
Члан 8.
(1) Средства за финансирање обнове Републике, односно санације штете изазване поплавама у мају 2014. године обезбјеђују се из:
1) посебног доприноса за солидарност,
2) пореза на употребу, држање и ношење добара,
3) накнада за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије,
4) домаћих и иностраних донација,
5) домаћих и иностраних помоћи,
6) кредитних средстава Републике,
7) кредитних средстава јединица локалне самоуправе,
8) буџетских средстава Републике и јединица локалне
самоуправе,
9) средстава остварених продајом имовине стечене извршењем кривичног дјела и
10) осталих средстава.
(2) На интернет страници Владе објављује се мјесечни
извјештај Фонда о укупно прикупљеним и додијељеним,
односно распоређеним средствима са рачуна Фонда.
Члан 9.
Средства из члана 8. овог закона уплаћују се на рачун
Фонда.
Члан 10.
(1) Средства из члана 8. овог закона користе се за обнову Републике, односно санацију штете изазване поплавама
у мају 2014. године настале на:
1) стамбеним објектима,
2) привредним објектима,
3) енергетским објектима, укључујући и помоћ потрошачима електричне енергије,
4) пољопривредним објектима, опреми, механизацији,
усјевима и засадима,
5) сточном фонду,
6) саобраћајној инфраструктури,
7) објектима водоснабдијевања и канализације,
8) објектима водозаштите и хидромелиорационим
објектима и
9) објектима јавних институција.
(2) Санација стамбених објеката оштећених поплавама
приоритетно се врши путем додјеле једнократне новчане
помоћи у вриједности до 5.000 КМ по кориснику средстава.
(3) Услове, начин, кориснике, поступак, облик и обим
коришћења средстава за санацију штете из става 1. т. 1) до
9) и става 2. овог члана прописује Влада својим актима, на
приједлог Управног одбора Фонда.
Члан 11.
(1) Фонд подноси Влади квартални извјештај о раду,
прикупљеним и распоређеним средствима за санацију штете изазване поплавама у Републици у мају 2014. године.
(2) Влада подноси годишњи извјештај о раду Фонда Народној скупштини Републике Српске.
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Члан 12.
Надзор над прикупљањем и расподјелом средстава из
овог закона врше радно тијело Народне скупштине Републике Српске, којим предсједава посланик из највеће
опозиционе партије, изабрано у складу са актом којим се
уређује рад Народне скупштине Републике Српске, и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у
складу са својим надлежностима.
Члан 13.
Акте из члана 3. став 4, члана 4. став 2. и члана 10. став
3. овог закона Влада ће донијети у року од 30 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 14.
(1) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске” и
остаје на снази до 31. децембра 2021. године.
(2) Одредбе чл. 3., 5., 6. и 10. овог закона ступају на
снагу 1. јуна 2014. године.
Број: 01-874/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

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

766
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 ПОСЕБНОМ ДОПРИНОСУ
ЗА СОЛИДАРНОСТ

Проглашавам Закон о посебном доприносу за солидарност, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014.
године, а Вијеће народа 19. јуна 2014. године констатовало
да усвојеним Законом о посебном доприносу за солидарност није угрожен витални национални интерес ни једног
конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3171/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ПОСЕБНОМ ДОПРИНОСУ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Члан 1.
Овим законом уређују се посебан допринос за солидарност, обвезници, основица, начин обрачунавања, пријављивања, плаћања и наплате посебног доприноса за солидарност.
Члан 2.
Циљ овог закона је обезбјеђивање дијела средстава за
ублажавање посљедица поплава у Републици Српској у
мају 2014. године.
Члан 3.
Посебан допринос за солидарност представља намјенска средства која се обезбјеђују из нето дохотка од личних
примања физичких лица, исплаћених пензија и средстава
исплатилаца дохотка, а користе се за санирање штете од
поплава у Републици Српској у мају 2014. године.
Члан 4.
(1) Обвезници посебног доприноса за солидарност су:
1) физичка лица која остварују доходак од личних примања, а која су обвезници пореза на доходак у смислу одредаба Закона о порезу на доходак,
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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 обвезнике 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 доходак.
(5) Посебан допринос за солидарност не плаћа се на доходак 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 пореску 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 пензионери, 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 надзорним одборима, одборима за ревизију, савјетима и комисијама 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 солидарност 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 солидарност.
(2) Уплатилац посебног доприноса пријављује Пореској управи Републике Српске обрачунати износ посебног
доприноса до 10. у мјесецу за претходни мјесец на Обрасцу 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 инвалидског осигурања Републике Српске приликом исплате
пензије.
Члан 7.
Посебан допринос за солидарност представља приход
Фонда солидарности за обнову Републике Српске и уплаћује се на рачун Фонда.
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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 доприноса 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 Министарство финансија, а инспекцијски надзор врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 11.
(1) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 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.
Број: 01-876/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

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

767
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 НАКНАДАМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Проглашавам Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а Вијеће народа 19. јуна 2014. године констатовало
да усвојеним Законом о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3172/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се основ и висина, начин обрачуна и намјена накнада за коришћење хидроакумулационих
објеката изграђених на заузетом земљишту, у сврху производње електричне енергије у хидроелектранама и за коришћење природних необновљивих ресурса (угаљ), у сврху
производње електричне енергије у термоелектранама.
Члан 2.
Под заузетим земљиштем, у смислу овог закона, подразумијевају се: акумулације, експроприсано непотопљено земљиште, изграђени доводни и одводни канали и тунели на основу инвестиционо-техничке документације, који
су у функцији производње електричне енергије.

