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На осно ву чла на 190. За ко на о во да ма (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 50/06 и 92/09) и чла на 43. став
3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 5. маја 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О СТО ПА МА ПО СЕБ НИХ ВОД НИХ НА КНА ДА

I

Овом од лу ком про пи су је се ви си на сто па по себ них
вод них на кна да ко је об ра чу на ва ју и пла ћа ју об ве зни ци по -
себ не вод не на кна де.

II

(1) По себ не вод не на кна де (у да љем тек сту: на кна де)
од ре ђе не су у че ти ри основ не гру пе:

а) на кна да за за хва та ње по вр шин ских и под зем них во -
да,

б) на кна да за про из вод њу елек трич не енер ги је до би је -
не ко ри шће њем хи дро е нер ги је,

в) на кна да за за шти ту во да и

г) на кна да за ва ђе ње ма те ри ја ла из во до то ка.

(2) Основ не гру пе из ста ва 1. ове тач ке ди је ле се пре ма
об ве зни ци ма на под гру пе.

III

На кна да за за хва та ње по вр шин ских и под зем них во да
об у хва та:

а) на кна ду за за хва та ње во де за пи ће за јав но во до снаб -
ди је ва ње пла ћа ју прав на ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност ис -
по ру ке во де по тро ша чи ма по осно ви ци од 0,01 КМ/м³ за -

хва ће не во де, а оста ла прав на и фи зич ка ли ца за соп стве не
по тре бе по осно ви ци од 0,02 КМ/м³ за хва ће не во де,

б) на кна ду за за хва та ње пит ке и ми не рал не во де ко ја се
ко ри сти за фла ши ра ње, а на ми је ње на је за кон зу ма ци ју,
пла ћа ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја па ку ју во ду и ко ри сте
је за ко мер ци јал не свр хе, од но сно за про из вод њу без ал ко -
хол них пи ћа и дру гих про из во да по осно ви ци од 2,00
КМ/м³ за хва ће не во де, 

в) на кна ду за за хва та ње во де за на вод ња ва ње пла ћа ју
прав на и фи зич ка ли ца ко ја ко ри сте или оба вља ју дје лат -
ност ис по ру ке во де за на вод ња ва ње по осно ви ци од 0,002
КМ/м³ за хва ће не во де, а прав на и фи зич ка ли ца ко ја за хва -
та ју во ду за вла сти те по тре бе пре ко 1.000 м³ го ди шње по
осно ви ци од 0,002 КМ/м³ за хва ће не во де,

г) на кна ду за за хва та ње и ко ри шће ње во де за уз гој ри -
бе пла ћа ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју ову дје лат -
ност по осно ви ци од 0,001 КМ/м³ за хва ће не во де,

д) на кна ду за за хва та ње во де за ин ду стриј ске про це се,
укљу чу ју ћи и тер мо е лек тра не, пла ћа ју прав на и фи зич ка
ли ца ко ја оба вља ју ин ду стриј ску или ре ги стро ва ну про фе -
си о нал ну дје лат ност, а ис ко ри шта ва ју во де из соп стве них
во до за хва та по осно ви ци од 0,02 КМ/м³ за хва ће не во де,
као и прав на ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност про из вод ње
елек трич не енер ги је у тер мо е лек тра на ма, од но сно дје лат -
ност про из вод ње то плот не енер ги је, а ко ри сте во ду у про -
це су про из вод ње елек трич не, од но сно то плот не енер ги је
по осно ви ци од 0,03 КМ/м³ за хва ће не во де и

ђ) на кна ду за за хва та ње во де за дру ге на мје не и дру ге
слу ча је ве на ми је ње не за људ ску упо тре бу пла ћа ју прав на и
фи зич ка ли ца ко ја за хва та ју и ко ри сте во ду по осно ви ци од
0,01 КМ/м³ за хва ће не во де.
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IV

На кна ду за про из вод њу елек трич не енер ги је до би је не
ко ри шће њем хи дро е нер ги је пла ћа ју прав на и фи зич ка ли -
ца ко ја хи дро е нер гет ски по тен ци јал во де ко ри сте за про -
извод њу елек трич не енер ги је или ко ја пре ко вла сти тих или
дру гих си сте ма и обје ка та ис по ру чу ју во ду за про из вод њу
елек трич не енер ги је по осно ви ци од 0,001 КМ/КWh про -
изве де не елек трич не енер ги је.

V 

На кна да за за шти ту во да об у хва та:

а) на кна ду за за га ђе ње од тран спорт них сред ста ва ко ја
ко ри сте наф ту или нафт не де ри ва те у за ви сно сти од је ди -
ни це сна ге по гон ског агре га та из ра же ног пу тем екви ва -
лент ног бро ја ста нов ни ка (ЕБС) по осно ви ци од 2,00
КМ/ЕС, пла ћа ју прав на и фи зич ка ли ца вла сни ци или ко -
ри сни ци: 

1) друм ских тран спорт них сред ста ва са угра ђе ним по -
гон ским агре га том за наф ту и нафт не де ри ва те, 

2) же ље знич ких ма ши на, по љо при вред них рад них ма -
ши на, рад них ма ши на у гра ђе ви нар ству, ин ду стри ји и ру -
дар ству и вла сни ци плов них обје ка та са угра ђе ним по гон -
ским агре га том за наф ту или нафт не де ри ва те,

3) оста лих сред ста ва са угра ђе ним по гон ским агре га -
том на наф ту или нафт не де ри ва те;

б) на кна ду за ис пу шта ње от пад них во да пла ћа ју прав -
на и фи зич ка ли ца ко ја ис пу шта ју от пад ну во ду по осно ви -
ци од 2,00 КМ/ЕС и

в) на кна ду за упо тре бу вје штач ких ђу бри ва и хе ми ка -
ли ја за за шти ту би ља пла ћа ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја
про из во де, уво зе или про да ју вје штач ка ђу бри ва по осно -
ви ци од 0,005 КМ/кг про из ве де ног, уве зе ног, од но сно про -
да тог ђу бри ва, као и прав на или фи зич ка ли ца ко ја про -
изво де, уво зе или про да ју хе ми ка ли је за за шти ту би ља по
осно ви ци од 0,075 КМ/кг про из ве де не, уве зе не, од но сно
про да те хе ми ка ли је.

VI

На кна ду за ва ђе ње ма те ри ја ла из во до то ка пла ћа ју
прав на и фи зич ка ли ца ко ја ко ри сте ма те ри јал из во до то ка
ко ји је пи је сак или шљу нак по осно ви ца од 1,50 КМ/м³
изва ђе ног пи је ска или шљун ка.

VII

Прав на и фи зич ка ли ца из т. III до VI ду жна су да
обрачу на ва ју и пла ћа ју по себ не вод не на кна де на на чин и
у ро ко ви ма уре ђе ним ак том о на чи ну, по ступ ку и ро ко ви ма
об ра чу на ва ња и пла ћа ња по себ них вод них на кна да и про -
пи сом о на чи ну и ме то да ма од ре ђи ва ња сте пе на за га ђе но -
сти от пад них во да, као осно ви це за утвр ђи ва ње вод не на -
кна де.

VI II

Сту па њем на сна гу ове од лу ке пре ста је да ва жи Од лу -
ка о сто па ма по себ них вод них на кна да (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 22/08) .

IX

Ова од лу ка 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: 04/1-012-2-925/11 Предсједник
5. маја 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 13. став 3. За ко на о сред њем обра зо ва -
њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08 и 106/09), чла на 43. ст. 1. и 3. За ко на о Вла ди Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08 и 11/09) и чл. 3. и 12. За ко на о си сте му јав них
слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/07), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 11. маја
2011. го ди не, д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УСКЛА ЂИ ВА ЊУ АК ТА О ОСНИ ВА ЊУ ЈАВ НЕ 
УСТА НО ВЕ МЕ ДИ ЦИН СКА ШКО ЛА БА ЊА ЛУ КА

I

Овом од лу ком вр ши се ускла ђи ва ње осни вач ког ак та
Јав не уста но ве Ме ди цин ска шко ла Ба ња Лу ка са За ко ном о
сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу, За ко ном о си сте му јав них
слу жби и За ко ном о кла си фи ка ци ји дје лат но сти и ре ги стру
по слов них су бје ка та по дје лат но сти ма у Ре пу бли ци Срп ској
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 74/10) .

II

Осни вач Јав не уста но ве Ме ди цин ска шко ла Ба ња Лу ка
је Ре пу бли ка Срп ска.

III

На зив шко ле је Јав на уста но ва Ме ди цин ска шко ла Ба -
ња Лу ка, а скра ће ни на зив Уста но ве је: ЈУ Ме ди цин ска
шко ла Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: шко ла), са сје ди штем у
Ули ци це тињ ској број 1, Ба ња Лу ка.

IV

Шко ла је јав на уста но ва ко ја оба вља дје лат ност од оп -
штег дру штве ног ин те ре са и има свој ство прав ног ли ца,
ко је сти че упи сом у суд ски ре ги стар код над ле жног су да.

V

У прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма шко ла исту па у
сво је име и за свој ра чун, а за оба ве зе од го ва ра без огра ни -
че ња, свим сво јим сред стви ма.

VI

Дје лат ност шко ле je:

85.32 - тех нич ко и струч но сред ње обра зо ва ње.

У окви ру дје лат но сти под ши фром дје лат но сти 85.32
шко ла оба вља и дје лат ност обра зо ва ња од ра слих.

VII

Сред ства за рад шко ле обез бје ђу ју се из:

- бу џе та Ре пу бли ке Срп ске,

- бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и

- дру гих из во ра.

Нов ча на сред ства за рад шко ле обез бе ђу ју осни вач и је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

VI II

Ор га ни упра вља ња су: Школ ски од бор и ди рек тор шко ле.

Школ ски од бор име ну је Ми ни стар ство про свје те и
кул ту ре на пе ри од од че ти ри го ди не.

Школ ски од бор има се дам чла но ва.

IX

Ди рек тор шко ле ру ко во ди шко лом, пред ста вља и за сту -
па шко лу и од го во ран је за за ко ни тост ра да шко ле.

Ди рек то ра шко ле би ра Школ ски од бор, на кон до би ја ња
прет ход не са гла сно сти од ми ни стра про свје те и кул ту ре,
на пе ри од од че ти ри го ди не.

X

Шко ла ће сво ју ор га ни за ци ју и оп ште ак те ускла ди ти
са За ко ном о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу, За ко ном о
си сте му јав них слу жби, За ко ном о кла си фи ка ци ји дје лат -
но сти и ре ги стру по слов них су бје ка та по дје лат но сти ма у
Ре пу бли ци Срп ској и овом од лу ком у ро ку од 60 да на од да -
на сту па ња на сна гу ове од лу ке и из вр ши ти про мје не упи -
са у суд ском ре ги стру код над ле жног су да.

XI

Ова од лу ка 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: 04/1-012-2-889/11 Предсједник
11. маја 2011. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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