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На осно ву чла на 92. став 2. За ко на 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, бр. 34/09 и 92/09), и чл. 69. и 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 и 74/10), ми ни стар ин ду -
стри је, енер ге ти ке и ру дар ства  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ ПО ЛА ГА ЊА СТРУЧ НИХ 

ИС ПИ ТА ЗА РАД НИ КЕ КО ЈИ РА ДЕ НА РУ КО ВА ЊУ И

ОДР ЖА ВА ЊУ ЕЛЕК ТРО Е НЕР ГЕТ СКИХ ПО СТРО ЈЕ ЊА,

ИН СТА ЛА ЦИ ЈА И УРЕ ЂА ЈА КО ЈИ СУ У ФУНК ЦИ ЈИ

ПРО ИЗ ВОД ЊЕ, ПРЕ НО СА И ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви, на чин и по -
сту пак по ла га ња струч них ис пи та за рад ни ке ко ји оба вља -
ју по сло ве ру ко ва ња и одр жа ва ња елек тро е нер гет ских по -
стро је ња, ин ста ла ци ја и уре ђа ја ко ји су у функ ци ји про и -
звод ње, пре но са и ди стри бу ци је елек трич не енер ги је.

Члан 2.

(1) Ру ко ва ње об у хва та упра вља ње (оп слу жи ва ње, ма -
ни пу ла ци је), по де ша ва ње, над зор и кон тро лу ра да и ста ња
елек тро е нер гет ског по стро је ња.

(2) Одр жа ва ње подразумиjева рад на елек тро е нер гет -
ском по стро је њу с ци љем да се по стро је ње одр жи у тех -
нич ки ис прав ном ста њу.

Члан 3.

(1) Струч ни ис пит (у да љем тек сту: ис пит) по ла жу ли -
ца елек тро стру ке (у да љем тек сту: кан ди да ти) ко ја ра де на
елек тро е нер гет ским по стро је њи ма, ра ди сти ца ња оспо со -
бље но сти и овла шће ња за са мо ста лан и без бје дан рад на
тим по стро је њи ма.

(2) Струч ни ис пит по ла же се за сље де ће вр сте по сло ва:

а) ру ко ва лац елек тро ко ман де у елек тра на ма, тран сфор -
ма тор ским ста ни ца ма и раз вод ним по стро је њи ма,

б) елек тро ме ха ни чар - мон тер елек тро е нер гет ских по -
стро је ња,

в) елек тро ме ха ни чар за ис пи ти ва ња, мје ре ња и за шти -
те у елек тро е нер гет ским по стро је њи ма,

г) елек тро ме ха ни чар за те ле ко му ни ка ци је и

д) елек тро ме ха ни чар за ауто ма ти ку.

Члан 4.

Ад ми ни стра тив но-струч не и тех нич ке по сло ве у ве зи
са по ла га њем ис пи та оба вља Са вез енер ге ти ча ра Ре пу бли -
ке Срп ске (у да љем тек сту: Са вез).

Члан 5.

Ис пит по ла жу кан ди да ти ко ји има ју за вр шен тре ћи, од -
но сно че твр ти сте пен обра зо ва ња елек тро стру ке и нај ма -
ње дви је, од но сно јед ну го ди ну рад ног ис ку ства на од го ва -
ра ју ћим по сло ви ма.

II - УСЛО ВИ ЗА ПО ЛА ГА ЊЕ СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

Члан 6

Ис пит из чла на 3. овог пра вил ни ка мо гу по ла га ти кан -
ди да ти ко ји ис пу ња ва ју сље де ће усло ве:

а) за ру ко ва о ца елек тро ко ман де у елек тра на ма, тран -
сфор ма тор ским ста ни ца ма и раз вод ним по стро је њи ма
испит мо же по ла га ти:

1) рад ник са за вр ше ним тре ћим сте пе ном обра зо ва ња
елек тро стру ке - смјер ја ке стру је, са дви је го ди не рад ног
ис ку ства на елек тро ко ман да ма елек тра на, тран сфор ма тор -
ским ста ни ца ма и раз вод ним по стро је њи ма и

2) рад ник са за вр ше ним че твр тим сте пе ном обра зо ва -
ња елек тро стру ке - смјер ја ке стру је, са јед ном го ди ном
рад ног ис ку ства на елек тро ко ман да ма елек тра на, тран -
сфор ма тор ским ста ни ца ма и раз вод ним по стро је њи ма;

б) за елек тро ме ха ни ча ра - мон те ра елек тро е нер гет ских
по стро је ња ис пит мо же по ла га ти:

1) рад ник са за вр ше ним тре ћим сте пе ном обра зо ва ња
елек тро стру ке - смјер ја ке стру је, са дви је го ди не рад ног
ис ку ства на мон та жи и одр жа ва њу елек тро е нер гет ске
опре ме свих на пон ских ни воа у елек тра на ма или тран -
сфор ма тор ским ста ни ца ма и

2) рад ник са за вр ше ним че твр тим сте пе ном обра зо ва -
ња елек тро стру ке - смјер ја ке стру је, са јед ном го ди ном
рад ног ис ку ства на мон та жи и одр жа ва њу енер гет ске опре -
ме свих на пон ских ни воа у елек тра на ма или тран сфор ма -
тор ским ста ни ца ма;

в) за елек тро ме ха ни ча ра за ис пи ти ва ња, мје ре ња и за -
шти те елек тро е нер гет ских по стро је ња ис пит мо же по ла га -
ти:

1) рад ник са за вр ше ним тре ћим сте пе ном обра зо ва ња
елек тро стру ке - смјер ја ке стру је, са дви је го ди не рад ног
ис ку ства на мон та жи и одр жа ва њу мјер них и за штит них
уре ђа ја у елек тра на ма или тран сфор ма тор ским ста ни ца ма
и

2) рад ник са за вр ше ним че твр тим сте пе ном обра зо ва -
ња елек тро стру ке - смјер ја ке стру је, са јед ном го ди ном
рад ног ис ку ства на мон та жи и одр жа ва њу мјер них и за -
штит них уре ђа ја у елек тра на ма или тран сфор ма тор ским
ста ни ца ма;

г) за елек тро ме ха ни ча ра за те ле ко му ни ка ци је ис пит
мо же по ла га ти:

1) рад ник са за вр ше ним тре ћим сте пе ном обра зо ва ња
елек тро стру ке - смјер сла бе стру је, са дви је го ди не рад ног
ис ку ства на мон та жи и одр жа ва њу те ле ко му ни ка ци ја у
елек тра на ма и тран сфор ма тор ским ста ни ца ма и

2) рад ник са за вр ше ним че твр тим сте пе ном обра зо ва -
ња елек тро стру ке - смјер сла бе стру је, са јед ном го ди ном
рад ног ис ку ства на мон та жи и одр жа ва њу те ле ко му ни ка -
ци ја у елек тра на ма и тран сфор ма тор ским ста ни ца ма;

д) за елек тро ме ха ни ча ра за ауто ма ти ку ис пит мо же по -
ла га ти:

1) рад ник са за вр ше ним тре ћим сте пе ном обра зо ва ња
елек тро стру ке - смјер сла бе стру је, са дви је го ди не рад ног
ис ку ства на мон та жи и одр жа ва њу ауто ма ти ке и мјер но-ре -
гу ла ци о них уре ђа ја у елек тра на ма и тран сфор ма тор ским
ста ни ца ма и

2) рад ник са за вр ше ним че твр тим сте пе ном обра зо ва -
ња елек тро стру ке - смјер сла бе стру је, са јед ном го ди ном
рад ног ис ку ства на мон та жи и одр жа ва њу ауто ма ти ке и
мјер но-ре гу ла ци о них уре ђа ја у елек тра на ма и тран сфор ма -
тор ским ста ни ца ма.

Члан 7.

Рад ник ко ји има ви ши сте пен струч ног обра зо ва ња од
оног ко ји је на ве ден у чла ну 6. овог пра вил ни ка сма тра се
да ис пу ња ва усло ве за по ла га ње ис пи та у по гле ду струч не
спре ме.

Члан 8.

(1) Кан ди дат ко ји има по ло жен струч ни ис пит за јед ну
од вр ста по сло ва из чла на 3. став 2. овог пра вил ни ка мо же
под ни је ти за хтјев за по ла га ње ис пи та и за дру ге по сло ве
про пи са не тим чла ном, ако ис пу ња ва усло ве у по гле ду
прак тич ног ра да, од но сно ако по ло жи раз ли ку у пред ме ти -
ма или ди је лу ма те ри је по је ди них пред ме та, у скла ду са
Про гра мом о по ла га њу струч ног ис пи та (у да љем тек сту:
Про грам).

(2) О при зна ва њу ди је ла ис пи та од лу чу је Ко ми си ја за
по ла га ње струч ног ис пи та (у да љем тек сту: Ко ми си ја).

Члан 9.

(1) Пи сме ну при ја ву за по ла га ње ис пи та кан ди дат под -
но си Са ве зу.
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(2) При ја ва из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) име, оче во име и пре зи ме кан ди да та,

б) да тум и мје сто ро ђе ња кан ди да та,

в) мје сто и адре су ста но ва ња кан ди да та,

г) по слов но име при вред ног дру штва, од но сно дру гог
прав ног ли ца у ко ме је кан ди дат за по слен (ако је за по слен),
по сло ве ко је оба вља у том при вред ном дру штву и го ди не
рад ног ис ку ства, и

д) вр сту ис пи та ко ји кан ди дат же ли да по ла же, ко ји пут
по ла же ис пит и у ком ро ку га же ли по ла га ти.

(3) Уз при ја ву кан ди дат при ла же:

а) овје рен пре пис или фо то ко пи ју ди пло ме, од но сно
свје до чан ства о за вр ше ној шко ли,

б) овје ре ну фо то ко пи ју лич не кар те,

в) по твр ду при вред ног дру штва, од но сно дру гог прав -
ног ли ца о вр сти по сло ва на ко ји ма је кан ди дат ра дио и о
ду жи ни рад ног ис ку ства и

г) до каз о оба вље ној при пре ми и обу ци, за оне кан ди -
да те ко ји су је оба ви ли у при вред ном дру штву или дру гом
прав ном ли цу код ко га су за по сле ни, у скла ду са чла ном
15. став 2. овог пра вил ни ка.

Члан 10.

(1) При ли ком при је ма при ја ва за по ла га ње ис пи та про -
вје ра ва се њи хо ва пот пу ност, а на кон то га се за во де у ре ги -
стар при мље них при ја ва у Са ве зу.

(2) У слу ча ју сум ње да ли кан ди дат ис пу ња ва про пи са -
не усло ве за по ла га ње ис пи та, од лу ку о то ме до но си Ко ми -
си ја.

Члан 11.

Оба вје ште ње ко јим се одо бра ва по ла га ње ис пи та до -
ста вља се кан ди да ту не по сред но или пре ко при вред ног
дру штва, од но сно дру гог прав ног ли ца код ко га је за по слен
и уз оба вје ште ње кан ди да ту се до ста вља и Про грам.

Члан 12.

(1) Ко ми си ја утвр ђу је рок за по ла га ње ис пи та ко ји не
мо же би ти ду жи од три мје се ца од да на при је ма при ја ве.

(2) О да ту му по ла га ња ис пи та Ко ми си ја оба вје шта ва
кан ди да та нај ка сни је 15 да на при је да на од ре ђе ног за по ла -
га ње.

(3) На по ла га ње ис пи та мо гу се по зва ти са мо они кан -
ди да ти ко ји су, по при је му оба вје ште ња из чла на 11. овог
пра вил ни ка, из вр ши ли упла ту тро шко ва по ла га ња ис пи та.

III - ПРИ ПРЕ МА И ОБУ КА ЗА ПО ЛА ГА ЊЕ ИС ПИ ТА

Члан 13.

(1) При пре ма, обу ка и по ла га ње ис пи та вр ши се пре ма
Про гра му ко ји утвр ђу је Са вез по прет ход но при ба вље ном
одо бре њу Ми ни стар ства ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар -
ства (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

(2) Про грам се об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”.

Члан 14.

(1) При пре му и обу ку кан ди да та за по ла га ње ис пи та
вр ши Са вез на ци је лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске.

(2) При пре ма и обу ка кан ди да та вр ши се пу тем кур се -
ва, се ми на ра и дру гих ви до ва оспо со бља ва ња ко је ор га ни -
зу је Са вез ди рект но или пре ко сво јих удру же ња и по дру -
жни ца на те ре ну.

Члан 15.

(1) При пре му и обу ку кан ди да та Са вез вр ши на осно ву
уго во ра за кљу че ног са при вред ним дру штвом или дру гим
прав ним ли цем чи ји рад ни ци се при пре ма ју за по ла га ње
ис пи та.

(2) При пре му и обу ку не по ха ђа ју они кан ди да ти ко ји
су, у скла ду са Про гра мом и на на чин на ко ји то оба вља Са -
вез, обу ку оба ви ли у при вред ном дру штву или дру гом

прав ном ли цу код ког су за по сле ни и ко ји до ста ве до каз о
оба вље ној при пре ми и обу ци.

(3) По ред кан ди да та из ста ва 1. овог чла на, при пре му и
обу ку за по ла га ње ис пи та по ха ђа ју и кан ди да ти ко ји са мо -
стал но сно се тро шко ве ис пи та.

Члан 16.

(1) Тро шко ве при пре ме, обу ке и по ла га ња ис пи та (у да -
љем тек сту: тро шко ви) сно си при вред но дру штво или дру -
го прав но ли це у ко јем је кан ди дат за по слен или кан ди дат
са мо стал но.

(2) Ви си ну тро шко ва ис пи та про пи су је Са вез по прет -
ход но при ба вље ном одо бре њу Ми ни стар ства.

IV - НА ЧИН И ПО СТУ ПАК ПО ЛА ГА ЊА ИС ПИ ТА

Члан 17.

(1) Ис пит се по ла же пред Ко ми си јом ко ју име ну је ми -
ни стар ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства (у да љем тек -
сту: ми ни стар) са ли сте ис пи ти ва ча ко ју пред ла же Са вез, а
ко ји су из ре да ди пло ми ра них ин же ње ра елек тро тех ни ке
као афир ми са них струч ња ка са ду го го ди шњим рад ним
иску ством.

(2) Комисијa има три чла на од ко јих је је дан пред сјед -
ник, а сва ки члан Ко ми си је има по два за мје ни ка.

(3) Ко ми си ја се име ну је на пе ри од од дви је го ди не.

(4) Ко ми си ја има се кре та ра ко га, на при је длог Са ве за,
име ну је пред сјед ник Ко ми си је.

(5) Ко ми си ја до но си по слов ник о ра ду.

Члан 18.

(1) Ко ми си ја у пра ви лу ра ди у сје ди шту Са ве за, али се
по по тре би и ако је то оправ да но рад Ко ми си је мо же ор га -
ни зо ва ти и на те ре ну (нпр. у удру же њу или по дру жни ци
Са ве за, у при вред ном дру штву или уста но ви).

(2) Ако Kомисија ра ди на те ре ну, тро шко ве бо рав ка
чла но ва Ко ми си је сно си при вред но дру штво ко је то зах -
тије  ва.

Члан 19.

(1) При је по чет ка ис пи та се кре тар Ко ми си је утвр ђу је
при сут ност кан ди да та, њи хов иден ти тет и упо зна је их са
пра ви ли ма ко јих се мо ра ју при др жа ва ти у то ку ис пи та.

(2) Ис пит се са сто ји из прак тич ног и те о рет ског ди је ла.

Члан 20.

(1) Ис пит за по чи ње по ла га њем прак тич ног ди је ла ко ји
се по ла же на од го ва ра ју ћем елек тро е нер гет ском по стро је -
њу.

(2) На кон по ло же ног прак тич ног ди је ла ис пи та кан ди -
дат при сту па по ла га њу те о рет ског ди је ла ис пи та.

(3) Те о рет ски дио ис пи та мо ра се по ло жи ти нај ду же у
ро ку од шест мје се ци по по ло же ном прак тич ном ди је лу
испи та.

(4) У слу ча ју да кан ди дат не по ло жи те о рет ски дио
испи та у ро ку из ста ва 3. овог чла на по ла же ци је ли ис пит
у скла ду са по ступ ком про пи са ним овим пра вил ни ком.

Члан 21.

(1) Те о рет ски дио ис пи та по ла же се пи сме но и усме но.

(2) Пи сме ни дио ис пи та се по ла же из основ ног пред ме -
та за сва ко по је ди нач но за ни ма ње и чи ни са став ни дио
оцје не из тог пред ме та.

(3) Усме ни дио ис пи та се по ла же из вла че њем пи та ња
за сва ки пред мет по је ди нач но.

(4) Кан ди дат ко ји по ло жи све пред ме те успје шно је
окон чао ис пит.

(5) Кан ди дат ко ји не за до во љи на јед ном или два пред -
ме та упу ћу је се на по прав ни ис пит.

Члан 22.

(1) Кан ди дат ко ји по ла же по прав ни ис пит или по но во
по ла же ци је ли ис пит не мо же по ла га ти ис пит при је ис те ка
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ро ка од два мје се ца од да на ка да је ис пит по ла гао прет ход -
ни пут.

(2) По прав ни ис пит из истих пред ме та мо же се по ла га -
ти нај ви ше два пу та.

(3) Кан ди дат ко ји из дру гог пу та не по ло жи по прав ни
ис пит упу ћу је се на по нов но по ла га ње ци је лог ис пи та.

(4) Кан ди дат ко ји је по ло жио прак тич ни дио ис пи та, а
ни је по ло жио те о рет ски дио ис пи та не мо ра, при ли ком по -
нов ног по ла га ња, да по ла же прак тич ни дио ис пи та, ако
испу ња ва усло ве из чла на 20. став 3. овог пра вил ни ка.

Члан 23.

(1) На осно ву ре зул та та прак тич ног и те о рет ског ди је -
ла ис пи та, Ко ми си ја од лу чу је да ли је кан ди дат по ло жио
ис пит.

(2) Успјех кан ди да та оцје њу је се са “по ло жио” или “ни -
је по ло жио”.

(3) О ре зул та ту ис пи та кан ди дат до би ја усме но са оп -
ште ње по за вр шет ку ис пи та.

Члан 24.

(1) Ако кан ди дат не при сту пи по ла га њу ис пи та или
при је по чет ка по ла га ња из ја ви да од у ста је од ис пи та, сма -
тра се да ни је ни по ла гао ис пит.

(2) Ако кан ди дат нео прав да но од у ста не од за по че тог
по ла га ња ис пи та, сма тра се да ис пит ни је по ло жио.

Члан 25.

(1) За по че то по ла га ње ис пи та мо же се од ло жи ти, ако је
кан ди дат због бо ле сти или дру гог оправ да ног раз ло га био
спри је чен да на ста ви по ла га ње ис пи та.

(2) О од ла га њу ис пи та од лу чу је Ко ми си ја.

(3) Од ло же ни ис пит мо же се на ста ви ти нај ка сни је у ро -
ку од три мје се ца.

(4) У на став ку ис пи та кан ди дат не по ла же онај дио
испи та ко ји је по ло жио до од ла га ња ис пи та.

(5) Ако кан ди дат не при сту пи по ла га њу од ло же ног
испи та у ро ку од ре ђе ном у ста ву 3. овог чла на, сма тра се
да ис пит ни је по ло жио.

Члан 26.

(1) О по ла га њу ис пи та се кре тар Ко ми си је во ди за пи -
сник ко ји са др жи: лич не по дат ке о кан ди да ту и по дат ке о
при вред ном дру штву, од но сно дру гом прав ном ли цу код
ко јег је кан ди дат за по слен, са став Ко ми си је, да тум и мје сто
по ла га ња струч ног ис пи та, те му пи сме ног ра да, по ста вље -
на пи та ња, оцје ну успје ха кан ди да та, за кљу чак о од ла га њу
ис пи та и дру ге по дат ке од зна ча ја за ток ис пи та.

(2) За пи сник пот пи су је предсjедник, чла но ви и се кре -
тар Ко ми си је.

Члан 27.

(1) На осно ву за пи сни ка о по ло же ном струч ном ис пи -
ту, кан ди да ту се из да је Увје ре ње о по ло же ном струч ном
ис пи ту (у да љем тек сту: Увје ре ње) у ро ку од 30 да на од да -
на по ла га ња ис пи та.

(2) Увје ре ње из ста ва 1. овог чла на са др жи:

а) на зив Ми ни стар ства,

б) про пис на осно ву ко јег се из да је Увје ре ње,

в) име, пре зи ме и мје сто ро ђе ња кан ди да та, за ни ма ње
и школ ску спре му кан ди да та,

г) вр сту по сло ва за чи је је оба вља ње кан ди дат по ло жио
струч ни ис пит,

д) број и да тум из да ва ња Увје ре ња и

ђ) пот пис ми ни стра и пе чат Ми ни стар ства.

Члан 28.

(1) Сва до ку мен та ци ја у ве зи са при пре мом, обу ком и
по ла га њем ис пи та чу ва се у Са ве зу и пред ста вља до ку мен -
та ци ју трај не ври јед но сти.

(2) По окон ча њу ис пи та Са вез до ста вља Ми ни стар ству
из вје штај о ли ци ма ко ја су по ло жи ла ис пит, са при мјер ком
Увје ре ња.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 29.

Кан ди дат ко ји је, до сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка,
под нио при ја ву за по ла га ње струч ног ис пи та по ла же ис пит
у скла ду са од ред ба ма пра вил ни ка ко ји је ва жио у ври је ме
под но ше ња при ја ве, ако је то за ње га по вољ ни је.

Члан 30.

Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да
ва жи Пра вил ник о по ла га њу струч них ис пи та за рад ни ке
ко ји ра де на ру ко ва њу и одр жа ва њу енер гет ских по стро је -
ња, ин ста ла ци ја и уре ђа ја (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 16/98 и 23/01).

Члан 31.

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: 05/07-312-705/10
30. августа 2010. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Сло бо дан Пу ха лац, с.р.

1511

На осно ву чла на 10. став 2, чла на 23. став 2. и чла на 27.
став 1. За ко на о сад ном ма те ри ја лу (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 37/09) 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 и 86/10), ми ни стар по љо при -
вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К  

О СА ДР ЖИ НИ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА РЕГИСТAРА 
ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА, ПРО МЕТ НИ КА И УВО ЗНИ КА 

САД НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се са др жи на и на чин во -
ђе ња Ре ги стра про из во ђа ча сад ног ма те ри ја ла, Ре ги стра за
про мет сад ног ма те ри ја ла и Ре ги стра уво зни ка сад ног ма -
те ри ја ла (у да љем тек сту: Ре ги стри).

Члан 2.

(1) Ре ги стри са др же по дат ке о при вред ном дру штву,
дру гом прав ном ли цу и пред у зет ни ку ко ји се ба ви про -
извод њом, про ме том или уво зом сад ног ма те ри ја ла.

(2) До ку мен ти ко ји се под но се уз за хтјев за упис у Ре -
ги стре чи не са став ни дио Ре ги ста ра до њи хо вог пре во ђе ња
у елек трон ску фор му, а по сли је њи хо вог пре во ђе ња у елек -
трон ску фор му и уно ше ња у Ре ги стре до ку мен ти се трај но
чу ва ју у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ар хив ска
гра ђа.

Члан 3.

(1) Ре ги стар про из во ђа ча сад ног ма те ри ја ла са др жи по -
дат ке о про из во ђа чу сад ног ма те ри ја ла и по дат ке о
дjелатности, и то:

а) По да ци о про из во ђа чу сад ног ма те ри ја ла су:

1) ред ни број упи са,

2) број и да тум рjешења о упи су у Ре ги стар по слов них
су бје ка та, као и ши фра пре те жне дjелатн ости про из во ђа ча
сад ног ма те ри ја ла,

3) оп шти по да ци о про из во ђа чу сад ног ма те ри ја ла (по -
слов но име, сjедишт е, адре са, ма тич ни број и по ре ски
иден ти фи ка ци о ни број, број те ле фо на и e-mail),

4) број и да тум рjешења о упи су у Ре ги стар про из во ђа -
ча сад ног ма те ри ја ла и рjешења о бри са њу из Ре ги стра
про из во ђа ча сад ног ма те ри ја ла,

5) име и пре зи ме, адре са, је дин стве ни ма тич ни број
гра ђа ни на за пред у зет ни ка,
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