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На основу члана 26. став 4. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 117/11) и члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12),
министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДА

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик, садржај и начин вођења евиденције обвезника плаћања накнадe загађивача животне средине и накнаде за оптерећивање животне
средине отпадом (у даљем тексту: обвезници), које се плаћају Фондy за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
Фонд је дужан, у складу са Законом о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске (у даљем тексту: Закон), водити евиденцију обвезника из члана
1. овог правилника (у даљем тексту: евиденција).
Члан 3.
У евиденцији се воде подаци о:
а) правним и физичким лицима чије дјеловање директно или индиректно узрокује загађење животне средине у
смислу прописа о заштити животне средине, међународних и других прописа,
б) правним и физичким лицима који производе или
увозе производе (робу) који су штетне материје или их садрже, у складу са прописом о заштити животне средине,
међународним и другим прописима, односно производе
(робу) који могу значајније да оптерете животну средину,
в) правним и физичким лицима који производе или
увозе производе (робу) који послије употребе постају посебни токови отпада,
г) енергетским субјектима који обављањем енергетске
дјелатности емитују у атмосферу: угљен-диоксид (CO2),
сумпор-диоксид (SO2), азотне оксиде (NOx) и чврсте честице, и
д) правним и физичким лицима који оптерећују животну средину одбацивањем отпада.
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а) редни број уписа,
б) број и датум рјешења о плаћању накнаде,
в) назив и сједиште обвезника плаћања накнаде,
г) врста накнаде,
д) датум рјешења о статусној промјени или промјени
дјелатности,
ђ) напомене и
е) датум и потпис са предвиђеним мјестом за печат.
(2) Сваки обвезник се уписује у књигу на посебном регистарском листу.
(3) Прије почетка уписивања, на унутрашњој насловној
страници евиденције у писаној форми овјерава се број
странице и уписује датум овјере.
(4) Изглед регистарског листа прописан је на Обрасцу,
који се налази у Прилогу, који је саставни дио овог правилника.
Члан 6.
Фонд доноси рјешење о плаћању накнада за период од
једне календарске године у складу са Законом, на основу
којег се врши упис обвезника у евиденцију.
Члан 7.
(1) За сваког обвезника уписаног у евиденцију у писаном облику формира се појединачно збирка докумената у
облику регистарског улошка.
(2) Регистарски уложак има ознаку редног броја уписа
и у њега се улажу: рјешење о плаћању накнаде, рјешење о
статусној промјени или промјени дјелатности и други документи кориштени у поступку уписа.
(3) Подаци из евиденције ажурирају се сваке године
приликом доношења рјешења о плаћању накнада за текућу
годину.
Члан 8.
(1) Обвезник је дужан да, у складу са Законом, у року
од 30 дана од настанка промјене, пријави Фонду:
а) почетак рада новог појединачног извора загађења,
б) промјену власништва, закупа или другог права обвезника,
в) промјену у раду извора загађења која има утицај на
животну средину и
г) датум и ефекте трајног затварања постојећег извора
загађења.
(2) Пријављене промјене из става 1. овог члана уносе
се у евиденцију у облику забиљешке о тој чињеници.
Члан 9.
(1) Базу података евиденције у електронском облику
чине подаци из члана 5. став 1. овог правилника, који се
осигуравају стварањем сигурносних копија евиденције и
воде на начин који омогућава претраживање по свим елементима који чине ту базу података.
(2) Извод одређеног податка из базе података евиденције има снагу јавног документа.

Члан 4.
(1) Евиденција се води у:
а) писаном и
б) електронском облику.
(2) Евиденција у писаном облику води се уписом обвезника у тврдо укоричену књигу, формата Б3, на чијој се насловној страници уписује назив: “Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске” и
ознака књиге: “Евиденција обвезника плаћања накнада”.
(3) Евиденција у електронском облику води се у одговарајућем програму (софтверу) на рачунару уписом обвезника у базу података евиденције.

Члан 10.
(1) Евиденција је јавна.
(2) Фонд, на захтјев правних и физичких лица, издаје
изводе из евиденције, у складу са прописом којим се регулише слобода приступа информацијама.

Члан 5.
(1) Евиденција у писаном облику састоји се од регистарских листова, у које се уписују:

Број: 15.04-020-61/12
28. марта 2012. године
Бања Лука

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Министар,
Сребренка Голић, с.р.
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