
Члан 22.

(1) У случају да овај закон садржи другачија рјешења у
односу на друге законе Републике Српске, у предмету из-
вршења Буџета примјењују се одредбе овог закона.

(2) Уколико су другим законима прописани новчани из-
даци из Буџета који се разликују од планираних износа по
овом закону или по Одлуци о усвајању Буџета Републике
Српске за 2011. годину, примјењују се одредбе и планира-
ни износи утврђени овим законом и Одлуком о усвајању
Буџета Републике Српске за 2011. годину.

Члан 23.

Пренос средстава из Буџета Републике Српске у Буџет
заједничких институција Босне и Херцеговине може се
вршити искључиво на основу одобрења Народне скупшти-
не Републике Српске.

Члан 24.

Новчаном казном од 500 КМ до 1.700 КМ казниће се за
прекршај одговорно лице у буџетском кориснику ако:

а) приходе Буџета не обрачуна, не књижи и не уплати
на одговарајући рачун и у прописаном року (члан 3.),

б) властите приходе користи супротно или без одобре-
ња интерног плана и програма Владе или Буџета (члан 3.),

в) користи средства за набавку нефинансијске имовине
у сталним средствима - капитална улагања и буџетска
средства за субвенције и грантове без добијања сагласно-
сти Владе на план утрошка тих средстава или прије спро-
вођења процедуре прописане Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (члан 5.),

г) новчана средства буџетског корисника не користи
руководећи се начелима рационалности и штедње (члан
6.),

д) сачини обрасце за трезорско пословање буџетских
корисника на основу невјеродостојних књиговодствених
исправа или непостојећих пословних промјена (члан 11.),

ђ) не унесе вјеродостојне податке у рачуноводствени
систем, односно помоћне књиге и Главну књигу трезора
(члан 12.),

е) исплату плата и осталих личних примања не врши на
текуће рачуне запослених (члан 15.),

ж) се у поступку набавке робе, материјала и услуга не
придржава процедура из модула набавки (члан 19.) и

з) у року од 15 дана од дана настанка промјене у орга-
низацији и статусу не спроведе поступак регистровања у
Министарству финансија (члан 21.).

Члан 25.

Новчаном казном од 500 КМ до 1.700 КМ казниће се за
прекршај одговорно лице у Министарству финансија ако
се не придржава одредаба члана 16. став 3. и члана 17. овог
закона.

Члан 26.

Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу
овог закона прописује министар финансија.

Члан 27.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1647/10 Предсједник
23. де цембра 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р
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На осно ву Аманд ма на XL тачка 2. на Устав Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ
О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ELEKТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
електричној енергији, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли -
ке Срп ске усво ји ла на Првој по себ ној сјед ни ци, одр жа ној
21., 23. и 28. де цем бра 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 4.
јануара 2011. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о
измјенама и допунама Закона о електричној енергији ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни једног кон сти ту -
тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-13/11 Пред сјед ник
5. јануара 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 

ЕЛЕК ТРИЧ НОЈ ЕНЕР ГИ ЈИ

Члан 1.

У За ко ну о елек трич ној енер ги ји (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 8/08 - Пре чи шће ни текст, 34/09 и
92/09) у чла ну 11. став 4. бри ше се.

Члан 2.

У чла ну 35. по сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2, 3, 4, 5,
6. и 7, ко ји гла се:

“(2) У скла ду са За ко ном о пре но су, ре гу ла то ру и опе -
ра те ру си сте ма елек трич не енер ги је Бо сне и Хер це го ви не,
а ра ди оси гу ра ња је дин стве ног тр жи шта елек трич не енер -
ги је у Бо сни и Хер це го ви ни, те не ди скри ми ни шу ћег трет -
ма на гра ђа на Бо сне и Хер це го ви не при ди стри бу ци ји и
снаб ди је ва њу елек трич ном енер ги јом, овим за ко ном утвр -
ђу је се оба ве за обез бје ђе ња по треб них ко ли чи на елек трич -
не енер ги је свим прав ним, од но сно фи зич ким ли ци ма у
над ле жно сти Ре гу ла тор не ко ми си је под јед на ким усло ви -
ма. Из у зет но од од ред бе чла на 54, а у скла ду са чла ном 63.
овог за ко на, Ре гу ла тор на ко ми си ја ће од го ва ра ју ћом до зво -
лом, од но сно из мје на ма до зво ле об у хва ти ти оба ве зу сна -
бди је ва ња по тро ша ча уну тар Брч ко Ди стрик та Бо сне и
Хер це го ви не, ка ко је пре ци зи ра но у ст. 4. и 5. овог чла на.

(3) Елек тро при вре да Ре пу бли ке Срп ске ду жна је да
обез би је ди елек трич ну енер ги ју у ко ли чи на ма нео п ход ним
за за до во ља ва ње свих по тре ба не ква ли фи ко ва них и ква ли -
фи ко ва них ку па ца у Ре пу бли ци Срп ској.

(4) Елек тро при вре да Ре пу бли ке Срп ске мо же за кљу чи -
ти уго вор са ли цен ци ра ним јав ним ко му нал ним пред у зе -
ћем у Брч ко Ди стрик ту, ко ји пред ви ђа снаб ди је ва ње елек -
трич ном енер ги јом до 100% пред ви ђе них го ди шњих по -
тре ба по тро ша ча у Брч ко Ди стрик ту, те мо гућ ност ауто -
мат ског про ду же ња ва же ња та квог уго во ра.

(5) Елек тро при вре да Ре пу бли ке Срп ске мо же по ну ди ти
уго вор из ста ва 4. овог чла на до 30. ок то бра те ку ће го ди не.
Уко ли ко до 30. но вем бра те ку ће го ди не та кав уго вор не бу -
де за кљу чен или уко ли ко ли цен ци ра но јав но ко му нал но
пред у зе ће из Брч ко Ди стрик та не за кљу чи та кав уго вор са
дру гим ис по ру чи о цем елек трич не енер ги је или не до ђе до
ауто мат ског про ду же ња јед ног од на ве де них уго во ра,
Елек тро при вре да Ре пу бли ке Срп ске ду жна је да обез би је -
ди 50% пред ви ђе них го ди шњих по тре ба Брч ко Ди стрик та
за елек трич ном енер ги јом.

(6) Оба ве зе Елек тро при вре де Ре пу бли ке Срп ске ре гу -
ли са не прет ход ним ст. овог чла на, као и са др жај и тра ја ње
би ло ко јег уго во ра за кљу че ног у са гла сно сти са тим оба ве -
за ма би ће ускла ђе ни са ак тив но сти ма и ди на ми ком отва ра -
ња тр жи шта елек трич не енер ги је у Бо сни и Хер це го ви ни.

(7) Елек тро при вре да Ре пу бли ке Срп ске ће обез би је ди -
ти елек трич ну енер ги ју у ко ли чи ни на ве де ној у ст. 4. и 5.
овог чла на за Брч ко Ди стрикт Бо сне и Хер це го ви не по
истим усло ви ма и та риф ним ста во ви ма ко ји се при мје њу ју
на исту ка те го ри ју по тро ша ча у Ре пу бли ци Срп ској у скла -
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ду са мјер ним мје стом. Ци је на елек трич не енер ги је ко ја се
на пла ћу је јав ном ко му нал ном пред у зе ћу Брч ко Ди стрик та
не ће укљу чи ва ти ди стри бу тив не тро шко ве уну тар Брч ко
Ди стрик та.”.

До са да шњи став 2. по ста је став 8.

Члан 3.

Из у зет но, Елек тро при вре да Ре пу бли ке Срп ске мо же за -
кљу чи ти уго вор из чла на 35. став 4. овог за ко на, у скла ду
са чла ном 35. став 7. овог за ко на, до 31. де цем бра 2010. го -
ди не, са мо гућ но шћу ауто мат ског про ду же ња.

Члан 4.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1645/10 Предсједник
21. де цем бра 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

3
На осно ву Аманд ма на XL тачка 2. на Устав Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ
О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА 
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
доприносима, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп -
ске усво ји ла на Првој по себ ној сјед ни ци, одр жа ној 21., 23.
и 28. де цем бра 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 4. јануара
2011. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о измјенама
и допунама Закона о доприносима ни је угро жен ви тал ни
на ци о нал ни ин те рес ни једног кон сти ту тив ног на ро да у
Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-16/11 Пред сјед ник
5.  јануара 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 

ДО ПРИ НО СИ МА

Члан 1.

У За ко ну о до при но си ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 31/09 - Пречишћени текст) у чла ну 6. по -
сли је ста ва 1. до да је се став 2, ко ји гла си:

“Из у зет но од од ред бе ста ва 1. тач ке 1. овог чла на осно -
ви ца до при но са за за по сле не у обла сти про из вод ње тек -
сти ла, одје ће, ко же и про из во да од ко же у скла ду са кла си -
фи ка ци јом дје лат но сти Ре пу бли ке, из но си 25% про сјеч не
мје сеч не бру то пла те у Ре пу бли ци, пре ма по сљед њем по -
дат ку Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку об ја вље ном у
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.”.

Члан 2.

Члан 7. ми је ња се и гла си:

“На при хо де ко ји су осло бо ђе ни по ре за на осно ву чла -
на 7. За ко на о по ре зу на до хо дак не пла ћа ју се до при но си,
осим на до хо дак из чла на 7. став 2. тач ка л) За ко на о по ре -
зу на до хо дак на ко ји се пла ћа ју до при но си у скла ду са
овим за ко ном.

Фи зич ка ли ца ко ја су осло бо ђе на пла ћа ња по ре за на
осно ву чла на 8. За ко на о по ре зу на до хо дак не пла ћа ју до -
при но се.”.

Члан 3.

У чла ну 8. у али не ји пр вој број: “17” за мје њу је се бро -
јем: “18”.

У истом чла ну, у али не ји дру гој број: “11,5” за мје њу је
се бро јем: “12,5”.

У истом чла ну, у али не ји тре ћој број: “0,7” за мје њу је се
бро јем: “1”.

У истом чла ну, у али не ји че твр тој број: “1,4” за мје њу -
је се бро јем: “1,5”.

Члан 4.

Члан 9. ми је ња се и гла си:

“На ис пла ће не пен зи је пла ћа се до при нос за здрав стве -
но оси гу ра ње по сто пи од 2%.”.

Члан 5.

Члан 11. ми је ња се и гла си:

“Упла ти о ци до при но са ду жни су нај ка сни је до кра ја
мје се ца за прет ход ни мје сец до ста ви ти об ра чун до при но са
По ре ској упра ви Ре пу бли ке Срп ске.

Из у зет но од од ред бе чла на 10. овог за ко на, упла ти о ци
до при но са ду жни су да упла те до при но се на про пи са не
уплат не ра чу не нај ка сни је два мје се ца од ис те ка мје се ца за
ко ји се до при но си об ра чу на ва ју.”.

Члан 6.

У чла ну 12. За ко на по сли је ри је чи: “Срп ске” до да ју се
ри је чи: “у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју обла сти по -
ре ске упра ве и по ре ски по сту пак”.

Члан 7.

Члан 13. ми је ња се и гла си:

“За по вре де од ре да ба овог за ко на ко је има ју оби љеж ја
пре кр ша ја као и од го вор но сти и санк ци је за пре кр ша је,
при мје њу ју се про пи си ко ји ма се ре гу ли шу по ре ски пре кр -
ша ји и по ре ски по сту пак.”.

Члан 8.

Члан 14. ми је ња се и гла си:

“Ми ни стар фи нан си ја про пи са ће усло ве, на чин оба вје -
шта ва ња, об ра чу на ва ња и упла те до при но са у ро ку од 30
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 9.

Овај за кон се об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. фе бру а ра 2011. го ди не.

Број: 01-1653/10 Предсједник
23. де цем бра 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

4
На осно ву Аманд ма на XL тачка 2. на Устав Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ
О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
порезу на доходак, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске усво ји ла на Првој по себ ној сјед ни ци, одр жа ној 21.,
23. и 28. де цем бра 2010. го ди не - а Ви је ће на ро да 4. јануа-
ра 2011. го ди не по твр ди ло да усво је ним За ко ном о
измјенама и допунама Закона о порезу на доходак ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни једног кон сти ту -
тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-15/11 Пред сјед ник
5. јануара 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.
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