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На основу члана 190. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/06 и 92/09) и члана 43. став
3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на сједници од 5. маја 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ

О СТОПАМА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА

I
Овом одлуком прописује се висина стопа посебних
водних накнада које обрачунавају и плаћају обвезници посебне водне накнаде.

II
(1) Посебне водне накнаде (у даљем тексту: накнаде)
одређене су у четири основне групе:
а) накнада за захватање површинских и подземних вода,
б) накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије,
в) накнада за заштиту вода и
г) накнада за вађење материјала из водотока.
(2) Основне групе из става 1. ове тачке дијеле се према
обвезницима на подгрупе.

III
Накнада за захватање површинских и подземних вода
обухвата:
а) накнаду за захватање воде за пиће за јавно водоснабдијевање плаћају правна лица која обављају дјелатност испоруке воде потрошачима по основици од 0,01 КМ/м³ за-
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хваћене воде, а остала правна и физичка лица за сопствене
потребе по основици од 0,02 КМ/м³ захваћене воде,
б) накнаду за захватање питке и минералне воде која се
користи за флаширање, а намијењена је за конзумацију,
плаћају правна и физичка лица која пакују воду и користе
је за комерцијалне сврхе, односно за производњу безалкохолних пића и других производа по основици од 2,00
КМ/м³ захваћене воде,
в) накнаду за захватање воде за наводњавање плаћају
правна и физичка лица која користе или обављају дјелатност испоруке воде за наводњавање по основици од 0,002
КМ/м³ захваћене воде, а правна и физичка лица која захватају воду за властите потребе преко 1.000 м³ годишње по
основици од 0,002 КМ/м³ захваћене воде,
г) накнаду за захватање и коришћење воде за узгој рибе плаћају правна и физичка лица која обављају ову дјелатност по основици од 0,001 КМ/м³ захваћене воде,
д) накнаду за захватање воде за индустријске процесе,
укључујући и термоелектране, плаћају правна и физичка
лица која обављају индустријску или регистровану професионалну дјелатност, а искориштавају воде из сопствених
водозахвата по основици од 0,02 КМ/м³ захваћене воде,
као и правна лица која обављају дјелатност производње
електричне енергије у термоелектранама, односно дјелатност производње топлотне енергије, а користе воду у процесу производње електричне, односно топлотне енергије
по основици од 0,03 КМ/м³ захваћене воде и
ђ) накнаду за захватање воде за друге намјене и друге
случајеве намијењене за људску употребу плаћају правна и
физичка лица која захватају и користе воду по основици од
0,01 КМ/м³ захваћене воде.
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IV
Накнаду за производњу електричне енергије добијене
коришћењем хидроенергије плаћају правна и физичка лица која хидроенергетски потенцијал воде користе за производњу електричне енергије или која преко властитих или
других система и објеката испоручују воду за производњу
електричне енергије по основици од 0,001 КМ/КWh произведене електричне енергије.

V
Накнада за заштиту вода обухвата:
а) накнаду за загађење од транспортних средстава која
користе нафту или нафтне деривате у зависности од јединице снаге погонског агрегата израженог путем еквивалентног броја становника (ЕБС) по основици од 2,00
КМ/ЕС, плаћају правна и физичка лица власници или корисници:
1) друмских транспортних средстава са уграђеним погонским агрегатом за нафту и нафтне деривате,
2) жељезничких машина, пољопривредних радних машина, радних машина у грађевинарству, индустрији и рударству и власници пловних објеката са уграђеним погонским агрегатом за нафту или нафтне деривате,
3) осталих средстава са уграђеним погонским агрегатом на нафту или нафтне деривате;
б) накнаду за испуштање отпадних вода плаћају правна и физичка лица која испуштају отпадну воду по основици од 2,00 КМ/ЕС и
в) накнаду за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за заштиту биља плаћају правна и физичка лица која
производе, увозе или продају вјештачка ђубрива по основици од 0,005 КМ/кг произведеног, увезеног, односно продатог ђубрива, као и правна или физичка лица која производе, увозе или продају хемикалије за заштиту биља по
основици од 0,075 КМ/кг произведене, увезене, односно
продате хемикалије.
VI
Накнаду за вађење материјала из водотока плаћају
правна и физичка лица која користе материјал из водотока
који је пијесак или шљунак по основица од 1,50 КМ/м³
извађеног пијеска или шљунка.

VII
Правна и физичка лица из т. III до VI дужна су да
обрачунавају и плаћају посебне водне накнаде на начин и
у роковима уређеним актом о начину, поступку и роковима
обрачунавања и плаћања посебних водних накнада и прописом о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода, као основице за утврђивање водне накнаде.
VIII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о стопама посебних водних накнада (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/08) .
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-925/11
5. маја 2011. године
Бања Лука
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Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

На основу члана 13. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 74/08 и 106/09), члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08 и 11/09) и чл. 3. и 12. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, број
68/07), Влада Републике Српске, на сједници од 11. маја
2011. године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ

20.05.2011.

О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БАЊА ЛУКА

I
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта
Јавне установе Медицинска школа Бања Лука са Законом о
средњем образовању и васпитању, Законом о систему јавних
служби и Законом о класификацији дјелатности и регистру
пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској
(“Службени гласник Републике Српске”, број 74/10) .

II
Оснивач Јавне установе Медицинска школа Бања Лука
је Република Српска.

III
Назив школе је Јавна установа Медицинска школа Бања Лука, а скраћени назив Установе је: ЈУ Медицинска
школа Бања Лука (у даљем тексту: школа), са сједиштем у
Улици цетињској број 1, Бања Лука.
IV
Школа је јавна установа која обавља дјелатност од општег друштвеног интереса и има својство правног лица,
које стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.

V
У правном промету са трећим лицима школа иступа у
своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара без ограничења, свим својим средствима.
VI
Дјелатност школе je:
85.32 - техничко и стручно средње образовање.
У оквиру дјелатности под шифром дјелатности 85.32
школа обавља и дјелатност образовања одраслих.

VII
Средства за рад школе обезбјеђују се из:
- буџета Републике Српске,
- буџета јединице локалне самоуправе и
- других извора.
Новчана средства за рад школе обезбеђују оснивач и јединица локалне самоуправе.
VIII
Органи управљања су: Школски одбор и директор школе.
Школски одбор именује Министарство просвјете и
културе на период од четири године.
Школски одбор има седам чланова.

IX
Директор школе руководи школом, представља и заступа школу и одговоран је за законитост рада школе.
Директора школе бира Школски одбор, након добијања
претходне сагласности од министра просвјете и културе,
на период од четири године.

X
Школа ће своју организацију и опште акте ускладити
са Законом о средњем образовању и васпитању, Законом о
систему јавних служби, Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској и овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке и извршити промјене уписа у судском регистру код надлежног суда.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-889/11
11. маја 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

