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На осно ву чла на 26. став 4. За ко на о Фон ду и фи нан си -
ра њу за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 117/11) и чла на 82.
став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12),
ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло -
ги ју  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОБ ЛИ КУ, СА ДР ЖА ЈУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА 
ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ ОБ ВЕ ЗНИ КА ПЛА ЋА ЊА НА КНА ДА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се об лик, са др жај и на -
чин во ђе ња еви ден ци је об ве зни ка пла ћа ња накнадe за га ђи -
ва ча жи вот не сре ди не и на кна де за оп те ре ћи ва ње жи вот не
сре ди не от па дом (у да љем тек сту: об ве зни ци), ко је се пла -
ћа ју Фондy за за шти ту жи вот не сре ди не и енер гет ску ефи -
ка сност Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Фонд). 

Члан 2.

Фонд је ду жан, у скла ду са За ко ном о Фон ду и фи нан -
си ра њу за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Срп ске (у да -
љем тек сту: За кон), во ди ти еви ден ци ју об ве зни ка из чла на
1. овог пра вил ни ка (у да љем тек сту: еви ден ци ја). 

Члан 3.

У еви ден ци ји се во де по да ци о: 

а) прав ним и фи зич ким ли ци ма чи је дје ло ва ње ди рект -
но или ин ди рект но узро ку је за га ђе ње жи вот не сре ди не у
сми слу про пи са о за шти ти жи вот не сре ди не, ме ђу на род -
них и дру гих про пи са,

б) прав ним и фи зич ким ли ци ма ко ји про из во де или
уво зе про из во де (ро бу) ко ји су штет не ма те ри је или их са -
др же, у скла ду са про пи сом о за шти ти жи вот не сре ди не,
ме ђу на род ним и дру гим про пи си ма, од но сно про из во де
(ро бу) ко ји мо гу зна чај ни је да оп те ре те жи вот ну сре ди ну,

в) прав ним и фи зич ким ли ци ма ко ји про из во де или
уво зе про из во де (ро бу) ко ји по сли је упо тре бе по ста ју по -
себ ни то ко ви от па да, 

г) енер гет ским су бјек ти ма ко ји оба вља њем енер гет ске
дје лат но сти еми ту ју у ат мос фе ру: угљен-ди ок сид (CO2),
сум пор-ди ок сид (SO2), азот не ок си де (NOx) и чвр сте че -
сти це, и 

д) прав ним и фи зич ким ли ци ма ко ји оп те ре ћу ју жи вот -
ну сре ди ну од ба ци ва њем от па да.

Члан 4.

(1) Еви ден ци ја се во ди у: 

а) пи са ном и

б) елек трон ском об ли ку.

(2) Еви ден ци ја у пи са ном об ли ку во ди се упи сом об ве -
зни ка у твр до уко ри че ну књи гу, фор ма та Б3, на чи јој се на -
слов ној стра ни ци упи су је на зив: “Фонд за за шти ту жи вот -
не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност Ре пу бли ке Срп ске” и
озна ка књи ге: “Еви ден ци ја об ве зни ка пла ћа ња на кна да”.

(3) Еви ден ци ја у елек трон ском об ли ку во ди се у од го -
ва ра ју ћем про гра му (софт ве ру) на ра чу на ру упи сом об ве -
зни ка у ба зу по да та ка еви ден ци је.

Члан 5.

(1) Еви ден ци ја у пи са ном об ли ку са сто ји се од ре ги -
стар ских ли сто ва, у ко је се упи су ју: 

а) ред ни број упи са,

б) број и да тум рје ше ња о пла ћа њу на кна де,

в) на зив и сје ди ште об ве зни ка пла ћа ња на кна де,

г) вр ста на кна де,

д) да тум рје ше ња о ста ту сној про мје ни или про мје ни
дје лат но сти, 

ђ) на по ме не и

е) да тум и пот пис са пред ви ђе ним мје стом за пе чат.

(2) Сва ки об ве зник се упи су је у књи гу на по себ ном ре -
ги стар ском ли сту.

(3) При је по чет ка упи си ва ња, на уну тра шњој на слов ној
стра ни ци еви ден ци је у пи са ној фор ми овје ра ва се број
стра ни це и упи су је да тум овје ре.

(4) Из глед ре ги стар ског ли ста про пи сан је на Обра сцу,
ко ји се на ла зи у При ло гу, ко ји је са став ни дио овог пра вил -
ни ка.

Члан 6.

Фонд до но си рје ше ње о пла ћа њу на кна да за пе ри од од
јед не ка лен дар ске го ди не у скла ду са За ко ном, на осно ву
ко јег се вр ши упис об ве зни ка у еви ден ци ју.

Члан 7.

(1) За сва ког об ве зни ка упи са ног у еви ден ци ју у пи са -
ном об ли ку фор ми ра се по је ди нач но збир ка до ку ме на та у
об ли ку ре ги стар ског уло шка.

(2) Ре ги стар ски уло жак има озна ку ред ног бро ја упи са
и у ње га се ула жу: рје ше ње о пла ћа њу на кна де, рје ше ње о
ста ту сној про мје ни или про мје ни дје лат но сти и дру ги до -
ку мен ти ко ри ште ни у по ступ ку упи са.

(3) По да ци из еви ден ци је ажу ри ра ју се сва ке го ди не
при ли ком до но ше ња рје ше ња о пла ћа њу на кна да за те ку ћу
го ди ну.

Члан 8.

(1) Об ве зник је ду жан да, у скла ду са За ко ном, у ро ку
од 30 да на од на стан ка про мје не, при ја ви Фон ду: 

а) по че так ра да но вог по је ди нач ног из во ра за га ђе ња, 

б) про мје ну вла сни штва, за ку па или дру гог пра ва об ве -
зни ка, 

в) про мје ну у ра ду из во ра за га ђе ња ко ја има ути цај на
жи вот ну сре ди ну и 

г) да тум и ефек те трај ног за тва ра ња по сто је ћег из во ра
за га ђе ња.

(2) При ја вље не про мје не из ста ва 1. овог чла на уно се
се у еви ден ци ју у об ли ку за би ље шке о тој чи ње ни ци.

Члан 9.

(1) Ба зу по да та ка еви ден ци је у елек трон ском об ли ку
чи не по да ци из чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка, ко ји се
оси гу ра ва ју ства ра њем си гур но сних ко пи ја еви ден ци је и
во де на на чин ко ји омо гу ћа ва пре тра жи ва ње по свим еле -
мен ти ма ко ји чи не ту ба зу по да та ка.

(2) Из вод од ре ђе ног по да тка из ба зе по да та ка еви ден -
ци је има сна гу јав ног до ку мен та.

Члан 10.

(1) Еви ден ци ја је јав на.

(2) Фонд, на за хтјев прав них и фи зич ких ли ца, из да је
из во де из еви ден ци је, у скла ду са про пи сом ко јим се ре гу -
ли ше сло бо да при сту па ин фор ма ци ја ма.

Члан 11.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 15.04-020-61/12
28. мар та 2012. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Сре брен ка Го лић, с.р.
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