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На основу члана 192. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/06 и 92/09) и члана 43. став
2. 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

У Р Е Д БУ

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И РОКОВИМА ОБРАЧУНАВАЊА
И ПЛАЋАЊА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом уредбом прописују се обвезници плаћања, начин
обрачунавања и плаћања посебних водних накнада, форма
и садржај образаца на којима се обрачунавају посебне водне накнаде, по ступак попуњавања образаца, контрола
уплате посебних водних накнада и вођење матичне евиденције обвезника водних накнада.

Члан 2.
Обвезници плаћања посебних водних накнада (у даљем тексту: накнаде) у складу са Законом о водама су:
а) правна и физичка лица, као и остали субјекти који
врше захватање површинских и подземних вода у циљу
њеног коришћења, и то:
1) воде за пиће за јавно водоснабдијевање,
2) воде и минералне воде која се користи за флаширање воде,
3) воде за наводњавање,
4) воде за узгој рибе,
5) воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране,
6) воде за друге намјене и друге случајеве намијењене
за људску употребу;
б) правна и физичка лица која производе електричну
енергију коришћењем хидроенергије;
в) правна и физичка лица, као и остали субјекти који на
било који начин загађују воде, због чега је потребно вршити заштиту вода, као што су:
1) власници или корисници транспортних средстава која за погон користе нафту или нафтне деривате,
2) субјекти који испуштају отпадне воде,
3) субјекти који врше узгој рибе,
4) субјекти који производе, продају или увозе вјештачка ђубрива и хемикалије за заштиту биља;
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г) правна и физичка лица, као и остали субјекти који
врше вађење материјала из водотока и
д) правна и физичка лица која врше закуп јавног водног
добра.
II - ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.
Основица за плаћање накнада је:
а) за обвезнике из члана 2. тачке а) подт. 1. до 6. ове
уредбе је метар кубни (м3) захваћене воде,
б) за обвезнике из члана 2. тачке б) ове уредбе је киловата час (KWh) произведене електричне енергије,
в) за обвезнике из члана 2. тачке в) подтачке 1. ове
уредбе је еквивалентни број становника (ЕБС/ЕС) у зависности од јединице снаге погонског агрегата,
г) за обвезнике из члана 2. тачке в) подтачке 2. ове
уредбе је еквивалентни број становника (ЕБС/ЕС) испуштене или загађене воде,
д) за обвезнике из члана 2. тачке в) подтачке 3. ове
уредбе је ЕБС према килограму (kg) произведене рибе,
ђ) за обвезнике из члана 2. тачке в) подтачке 4. ове
уредбе је килограм (kg) произведеног, продатог или увезеног ђубрива или хемикалије за заштиту биља,
е) за обвезнике из члана 2. тачке г) ове уредбе је метар
кубни (m3) извађеног пијеска или шљунка и
ж) за обвезнике из члана 2. тачке д) ове уредбе је метар
квадратни (m2) закупљеног добра.

Члан 4.
(1) За потребе обрачуна и презентовања накнада које
плаћају обвезници користе се јединствени обрасци означени као ПВН-2 и ПВН-3, а који се налазе у Прилогу ове
уредбе и чине њен саставни дио.
(2) Образац ПВН-2 садржи четири основне групе података:
а) податке о органу који је издао образац,
б) податке о обвезнику накнаде,
в) извјештај – податке о количинама преузетог, узетог,
искоришћеног, испуштеног, депонованог ресурса и плаћеним накнадама и
г) податке о броју, датуму, овјери и одговорном лицу
обвезника.
(3) Образац ПВН-3 садржи четири основне групе података:
а) податке о органу који је издао образац,
б) податке о обвезнику накнаде,
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