
Прилог 1

Количине произведене и потрошене електричне енергије из обновљивих извора које ће се подстицати

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh

Хидроелектране 32,06 149,55 37,47 174,03 48,59 223,34 59,71 272,65 70,83 321,96 93,27 420,92 110.10 495.00
Геотермалне 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Соларне  електране 3,00 3,60 3,25 3,90 3,45 4,14 3,65 4,38 3,85 4,62 4,05 4,86 4.20 5.00
- фотонапонске 3,00 3,60 3,25 3,90 3,45 4,14 3,65 4,38 3,85 4,62 4,05 4,86 4.20 5.00
- концентрисане 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Вјетароелектране 30.00 60.00 35.00 70.00 45.00 90.00 55.00 110.00 65.00 130.00 85.00 170.00 100.00 200.00
Електране на био-
масу 4.95 13.37 5.78 15.60 7.43 20.05 9.08 24.51 10.73 28.97 14.03 37.88 16.50 44.56

- чврсту 3.00 8.87 3.50 10.35 4.50 13.30 5.50 16.26 6.50 19.22 8.50 25.13 10.00 29.56
- биогас 1.95 4.50 2.28 5.25 2.93 6.75 3.58 8.25 4.23 9.75 5.53 12.75 6.50 15.00
Укупно 70,01 226,52 81.50 263.52 104.47 337.53 127.44 411.53 150.41 485.54 196.35 633.55 230.80 744.56
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На основу члана 45. став 5. Закона о обновљивим изво-

рима енергије и ефикасној когенерацији (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 39/13 и 108/13) и члана 43. став 
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, 
на 43. сједници, одржаној 31.12.2013. године,  д о н o с и

УРЕДБУ
О ПЛАНИРАЊУ ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТРОШЊЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА

Члан 1.
Овом уредбом прописује се планирање производње, 

потрошње и количина електричне енергије произведене у 
постројењима која користе обновљиве изворе енергије и 
когенеративним постројењима чија се производња подсти-
че у складу са прописима који уређују област обновљивих 
извора енергије.

Члан 2.
Циљ ове уредбе је повећање удјела енергије из обно-

вљивих извора у укупној потрошњи енергије у Републици 
Српској.

Члан 3.
(1) Количине електричне енергије произведене у по-

стројењима која користе обновљиве изворе енергије чија се 
производња подстиче утврђене су на основу планских по-
казатеља производње и потрошње енергије из обновљивих 
извора енергије и когенеративних постројења у Републици 
Српској за сваку поједину годину до 2020. године.

(2) Количине електричне енергије из става 1. овог чла-
на у зависности од врсте обновљивог извора енергије, од-
носно примијењене технологије исказане су у табели која 
као Прилог 1 чини саставни дио ове уредбе.

Члан 4.
Ова уредба примјењиваће се до доношења Акционог 

плана Републике Српске за коришћење обновљивих извора 
енергије.

Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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На основу члана 19. став 6. Закона о угоститељству 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/10, 57/12 

и 67/13) и члана 43. став 2. Закона о Влади (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на 43. сједници, одржаној 31.12.2013. године,  
д o н о с и



 

2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 2 21.01.2014.

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УПИСУ У 

РЕГИСТАР СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА И ПРУЖАЛАЦА 
УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У АПАРТМАНИМА, 

КУЋАМА ЗА ОДМОР И СОБАМА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

Члан 1.
У Уредби о упису у Регистар сеоских домаћинстава и 

пружалаца угоститељских услуга у апартманима, кућама 
за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 87/10) члан 7. мијења се и гласи:

“Субјекти из члана 2. ове уредбе сносе трошкове уписа 
у Регистар АПИФ-а у складу са законом којим се уређују 
административне таксе.”.

Члан 2.
Члан 11. мијења се и гласи:
“(1) Уз захтјев за упис у Регистар физичко лице из члана 

2. став 1. ове уредбе подноси:
а) овјерену копију личне карте носиоца породичног 

пољопривредног газдинства у случају из члана 3. став 1. 
ове уредбе, односно овјерену копију личне карте пунољет-
ног члана домаћинства у случају из члана 3. став 2. ове 
уредбе и

б) у случају из члана 3. став 2. ове уредбе писмену изја-
ву носиоца породичног пољопривредног газдинства којом 
се овлашћује члан домаћинства који ће бити уписан у Реги-
стар и писмену изјаву пунољетног члана домаћинства да је 
члан тог домаћинства.

(2) Уз захтјев за упис у Регистар физичко лице из члана 
2. став 2. ове уредбе подноси:

а) овјерену копију личне карте физичког лица које оба-
вља пољопривредну дјелатност у случају из члана 3. став 
3. ове уредбе, односно овјерену копију личне карте пу-
нољетног члана домаћинства у случају из члана 3. став 4. 
ове уредбе,

б) у случају из члана 3. став 4. ове уредбе писмену изја-
ву физичког лица које обавља пољопривредну дјелатност, а 
којом се овлашћује члан домаћинства који ће бити уписан у 
Регистар и писмену изјаву пунољетног члана домаћинства 
да је члан тог домаћинства и

в) овјерену копију рјешења надлежног органа за оба-
вљање пољопривредне дјелатности.

(3) У случају када подносилац захтјева непосредно под-
носи захтјев из ст. 1. и 2. овог члана, није обавезан доста-
вити овјерене документе из става 1. тачка а) и става 2. т. а) 
и в) овог члана.

(4) У случају из става 1. овог члана, АПИФ по службе-
ној дужности провјерава чињеницу регистрације пољопри-
вредног газдинства.”.

Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Уз захтјев за упис у Регистар субјекти из члана 2. 

став 3. ове уредбе подносе:
а) овјерену копију личне карте власника апартмана, 

куће за одмор и собе за изнајмљивање у случају из члана 4. 
став 1. ове уредбе, односно овјерену копију личне карте пу-
нољетног члана његовог домаћинства или овјерену копију 
личне карте физичког лица које по другом правном основу 
користи објекат за обављање угоститељске дјелатности у 
случају из члана 4. став 2. ове уредбе и

б) у случају из члана 4. став 2. ове уредбе писмену изјаву 
власника апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање 
којом се овлашћује члан домаћинства који ће бити уписан 
у Регистар, односно физичко лице које користи објекат по 
другом правном основу и писмену изјаву пунољетних чла-
нова домаћинства да су чланови тог домаћинства.

(2) У случају када подносилац захтјева непосредно под-
носи захтјев, није обавезан доставити овјерене документе 
из става 1. тачка а) овог члана.”.

Члан 4.
Члан 15. мијења се и гласи:
“(1) На основу уредно поднесеног захтјева, АПИФ 

врши унос података у Регистар и доноси рјешење о упису у 
Регистар у року од осам дана од дана подношења захтјева.

(2) Рјешење о упису у Регистар за субјекте из члана 2. 
став 1. ове уредбе садржи:

а) основне податке о субјекту уписа - име и презиме но-
сиоца сеоског домаћинства,

б) мјесто и адресу пословања,
в) врсту и назив под којим ће сеоско домаћинство по-

словати и
г) капацитет смјештајних објеката сеоског домаћин-

ства.
(3) Рјешење о упису у Регистар за субјекте из члана 2. 

став 2. ове уредбе садржи:
а) име и презиме носиоца сеоског домаћинства,
б) врсту и назив под којим ће сеоско домаћинство по-

словати и број сеоског домаћинства - БСД,
в) мјесто и адресу пословања и
г) капацитет смјештајних објеката сеоског домаћин-

ства.
(4) Рјешење о упису у Регистар за субјекте из члана 2. 

став 3. ове уредбе садржи:
а) име и презиме физичког лица - пружаоца услуга у 

апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање,
б) назив под којим ће апартман, кућа за одмор и соба за 

изнајмљивање пословати,
в) мјесто и адресу пословања и
г) капацитет смјештајних објеката.
(5) Рјешење о упису у Регистар АПИФ доставља: 

субјектима из члана 2. ове уредбе, Министарству, Пореској 
управи Републике Српске, надлежној тржишној инспек-
цији и надлежном органу јединице локалне самоуправе на 
чијем подручју регистровани субјекти обављају дјелатност, 
у року од осам дана од дана доношења рјешења о упису.”.

Члан 5.
У члану 18. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Рјешење из става 3. овог члана садржи податке из 

члана 15. ст. 2, 3. и 4. ове уредбе.”.

Члан 6.
У члану 23. у ставу 1. т. г) и д) бришу се.

Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2773/13 Предсједница
31. децембра 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 85. став 4. и члана 85а. став 2. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 134/11 и 82/13) и члана 43. став 3. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
44. сједници, одржаној 16.01.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗНОСА НАЈНИЖЕ ПЕНЗИЈЕ

I
Одређују се износи најниже пензије у смислу члана 85. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању, како слиједи:
- најнижа пензија из члана 85. став 2. Закона износи 

169,34 КМ,


