
На пснпву шлана 40. став 2. Закпна п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј 
кпгенерацији (“Службени гласник Републике Српске“, брпј 39/13) и шлана 69. ст. 1. и 4. 
Закпна п републишкпј управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 
7410, 86/10 и 24/12), министар индустрије, енергетике и рударства, дпнпси 

 
 

 
УПУТСТВП 

П ВПЂЕОУ РЕГИСТРА ПРПЈЕКАТА ИЗ ПБНПВЉИВИХ ИЗВПРА ЕНЕРГИЈЕ 
И У ЕФИКАСНПЈ КПГЕНЕРАЦИЈИ 

 

1. Пвим упутствпм прпписује се пблик, садржај и нашин впђеоа Регистра прпјеката из 
пбнпвљивих извпра енергије и у ефикаснпј кпгенерацији (у даљем тексту: Регистар 
прпјеката). 

 
2. Регистар прпјеката је јединствена евиденција п прпјектима кпји кпристе све видпве 

пбнпвљивих извпра енергије за прпизвпдоу електришне енергије, енергије за 
гријаое и хлађеое и енергије кпја се кпристи у трансппрту (бип-гпривп). 

 
3. Регистар прпјеката усппставља и впди Министарствп индустрије, енергетике и 

рударства (у даљем тексту Министарствп) ради планираоа и праћеоа испуоаваоа 
циљева п ушещћу енергије из пбнпвљивих извпра у брутп финалнпј пптрпщои 
електришне енергије, енергије за гријаое и хлађеое и енергије у трансппрту, 
дефинисаних у Акципнпм плану Републике Српске за кприщћеое пбнпвљивих 
извпра енергије. 

 
4. Министарствп впди Регистар прпјеката у писанпм и електрпнскпм пблику. 

 
5. Регистар прпјеката се састпји пд регистарских улпжака и збирнпг регистра прпјеката. 

 
6. Регистарски улпжак прпјекта састпји се пд пмпта регистарскпг улпщка, прегледнпг 

листа, регистарскпг листа, те пдгпварајућих прилпга и дпказа. 
6.1. На пмпт регистарскпг улпщка прпјекта уписује се назив прпјекта, ппслпвнп име или 

име правнпг пднпснп физишкпг лица, дјелпвпдни брпј и регистарски брпј прпјекта.  
6.2. Прегледни лист служи за упис измјена и дппуна у регистарскпм листу. 
6.3. Регистарски лист садржи сљедеће ппдатке:  

‒ назив прпјекта, 
‒ регистарски брпј,  
‒ датум уписа у Регистар прпјеката,  
‒ ппслпвнп име или име правнпг, пднпснп физишкпг лица, сједищте или 

пребивалищте,  
‒ матишни брпј физишкпг или правнпг лица власника ппстрпјеоа,  



‒ називи и брпјеви прибављених пдпбреоа, пднпснп рјещеоа,  
‒ рпк на кпји су издата пдпбреоа, пднпснп рјещеоа,  
‒ брпј и датум предугпвпра или угпвпра п гарантпванпм пткупу и рпк на кпји је 

закљушен, 
‒ ппдатке п лпкацији ппстрпјеоа,  
‒ ппдатке п типу ппстрпјеоа и  
‒ ппдатке п инсталиранпј снази и планиранпј гпдищопј прпизвпдои енергије. 

 
7. Свакпм прпјекту при упису у Регистар прпјеката дпдјељује се регистарски брпј. 
7.1. Једнпм дпдијељени регистарски брпј се не мијеоа нити се накпн пдустајаоа пд 

прпјекта  дпдјељује другпм субјекту уписа. 
 
8.    Регистарски брпј састпји се пд: 

1)    слпвне пзнаке кпја пзнашава врсту енергије кпја се прпизвпди: 
‒ Е – електришна енергија,  
‒ Т/Х – тпплптна енергија и енергија за хлађеое, 
‒ К – енергија прпизведена у кпгенеративним ппстрпјеоима,  
‒ Б – бип-гприва, 

2)    слпвне пзнаке кпја пзнашава врсту пбнпвљивпг извпра кпји се кпристи: 
‒ Х – хидрпенергија,  
‒ В – енергија вјетра,  
‒ С – енергија сунца, 
‒ Б – бип-маса и 
‒ Г – гептермална енергија, 

3) петпцифренпг брпја кпји представља редпслијед уписа прпјекта и ппшиое са 
00001 и  

4) брпја гпдине уписа ппшев пд брпја 13.  
8.1. Између слпвних пзнака врсте енергије и врсте пбнпвљивпх извпра ставља се кпса 

црта, испред реднпг брпја цртица, а испред гпдине уписа кпса црта. 
 
9. Збирни регистар прпјеката се впди за: 

‒ прпјектe у изградои,  
‒ изграђена ппстрпјеоа и 
‒ прпјекте кпји нису реализпвани.  

9.1. Прпјекат мпже бити уписан истпвременп самп у једнпј пд евиденција збирнпг 
регистра прпјеката. 

 
10. Ппдаци п прпјектима кпји су унесени у Регистар прпјеката шувају се у писанпј и  

електрпнскпј фпрми у Министарству, у складу са прпписима п канцеларијскпм 
ппслпваоу.  

 
11. Упис у Регистар прпјеката врщи се на пснпву захтјева власника прпјекта. 
11.1. Захтјев за упис у Регистар прпјеката ппднпси се службенпм ппщтпм на адресу   

Министарства,  у рпку пд 30 дана пд дана прибављаоа пдпбреоа за грађеое, 
пднпснп закљушиваоа угпвпра п кпнцесији или  угпвпра п јавнп-приватнпм 
партнерству. 



11.2. Пблик и садржај захтјева за упис прпјеката у Регистар прпјеката прпписан је на 
пбрасцу РП 1, кпји се налази у Прилпгу  1. пвпг упутства и шини оегпв саставни дип.  

11.3. Дпкумента кпја се дпстављају уз захтјев, а кпја издају надлежни пргани дпстављају се 
у пригиналу или пвјеренпј кппији.    

11.4. За упис ппстрпјеоа из шлана 38. став 1. Закпна п пбнпвљивим извприма енергије и  
ефикаснпј кпгенерацији, уз захтјев се прилажу: 
‒ рјещеое п регистрацији надлежнпг суда за правна лица, пднпснп рјещеое п 

регистрацији предузетника или увјереое п пребивалищту за физишка лица, 
‒ грађевинска дпзвпла издата пд надлежнпг пргана у складу са прпписима кпји 

уређују пбласт грађеоа, 
‒ дпзвпла за изградоу електрпенергетских пбјеката, акп се издаје у складу са 

прпписима кпјим се уређује пбласт електрпенергетике, 
‒ екплпщка дпзвпла, акп се издаје у складу са прпписима кпјим се уређује пбласт 

защтите живптне средине и 
‒ студија п екпнпмскпј пправданпсти прпјекта у писанпм или електрпнскпм 

пблику. 
11.5. За упис ппстрпјеоа из шлана 38. став 2. Закпна п пбнпвљивим извприма енергије и  

ефикаснпј кпгенерацији, уз захтјев се прилажу: 
‒ рјещеое п регистрацији надлежнпг суда, 
‒ угпвпр п кпнцесији или угпвпр п јавнпм приватнпм партнерству и 
‒ студија п екпнпмскпј пправданпсти прпјекта у писанпм или електрпнскпм 

пблику. 
 

12. Приликпм пријема захтјева Министарствп прпвјерава да ли је захтјев правилнп 
пппуоен и пптпун. 

12.1. Акп се прпвјерпм утврди да уз захтјев није дпстављена пптребна дпкументација или  
да навпди из захтјева не пдгпварају ппдацима из прилпжене дпкументације, захтјев 
се враћа ппднпсипцу ради птклаоаоа недпстатака. 

12.2. Акп ппднпсилац захтјева не птклпни недпстатке у пстављенпм рпку сматраће се да   
захтјев није ни ппднесен. 

12.3. Пп пријему уреднпг захтјева прпјекту се дпдјељује регистарстки брпј кпји се уписује 
на регистарски пмпт, а у кпји се улаже запримљена дпкументација. 
 

13. У регистар прпјеката се унпсе све измјене и дппуне ппдатака п нпсипцу прпјекта или 
прпјекту кпји се уписују у Регистар прпјеката. 

13.1. Пблик и садржај захтјева за упис измјена и дппуна ппдатака у Регистар прпјеката 
прпписан је на пбрасцу РП 2, кпји се налази у Прилпгу 2. пвпг упутства и  шини оегпв 
саставни дип. 

13.2. Власник прпјекта дужан је да у рпку пд 15 дана пд дана настале прпмјене ппднесе 
Министарству захтјев за упис измјене, пднпснп дппуне ппдатака кпји се 
евидентирају у Регистар прпјеката, укљушујући све дпзвпле, цертификате, угпвпр или 
предугпвпр п гарантпванпм пткупу и другп. 

13.3. Уз захтјев за упис измјене, пднпснп дппуне ппдатака навпде се ппјединашне измјене 
и дппуне и прилажу пдгпварајући дпкази. 

 



14. Накпн уписа прпјекта у Регистар прпјеката, Министарствп издаје ппднпсипцу захтјева 
пптврду п упису у Регистар прпјеката, кап и пптврду п упису свих накнадних измјена 
и дппуна. 
 

15. Збирни регистар прпјеката впди се на пбрасцима РП 3-1, РП 3-2 и РП 3-3 кпји се 
налазе у Прилпгу 3. пвпг упутства и шине оегпв саставни дип, а ппдаци у Регистру 
ажурирају се свака три мјесеца.   

 
16. Збирни регистaр прпјеката и пбрасци за ппднпщеое захтјева за упис прпјекта у 

Регистар прпјеката, дпступни су на интернет страници Министарства. 
 
17. За све ппшете прпјекте и изграђена ппстрпјеоа, прије ступаоа на снагу пвпг упутства, 

власник прпјекта дужан је ппднијети захтјев за упис у Регистар прпјеката, у рпку пд 
90 дана пд дана ступаоа на снагу пвпг упутства.    

 
18. Пвп упутствп ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

Републике Српске“.  
 
 
 
 

Брпј: 05.05/020-2062-1/13                                                                         МИНИСТАР 
 
Баоа Лука, 27.08.2013. гпдине                                         Др Жељкп Кпвашевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


