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шћеном правном лицу за обављање стручних послова за-
штите од нејонизујућих зрачења (члан 14),

7) у прописаном року не обавијести Министарство о 
ванредном догађају (члан 15), 

8) не доставља резултате мониторинга Министарству и 
надлежном инспектору (члан 22. став 2),

9) не достави годишњи план мониторинга Министар-
ству и надлежном инспектору (члан 22. став 4). 

(2) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће 
се одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 1. 
овог члана. 

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 26.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице које обавља стручне послове 
заштите од нејонизујућег зрачења ако:

1) не води евиденцију о извршеним испитивањима 
(члан 21. став 1),

2) не чува документацију о извршеним систематским 
испитивањима и испитивањима нејонизујућих зрачења у 
прописаном периоду (члан 21. став 2),

3) на захтјев Министарства и надлежног инспектора у 
Републичкој управи за инспекцијске послове не достави 
податке из евиденције о извршеним систематским испити-
вањима и испитивањима нејонизујућих зрачења (члан 21. 
став 3),

4) у случају утврђивања нивоа нејонизујућег зрачења 
које прелази прописане граничне вриједности излагања не 
достави информацију Министарству и надлежном инспек-
тору (члан 21. став 4).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 
1.500 КМ.

ГЛАВА VI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
(1) Правна лица и предузетници који постављају и ко-

ристе изворе електромагнетних поља дужни су у року од 
шест мјесеци ускладити своје пословање са одредбама овог 
закона.

(2) Правна лица и предузетници који постављају и ко-
ристе изворе оптичког зрачења дужни су у року од 24 мје-
сеца ускладити своје пословање са одредбама овог закона.

(3) Правна лица који обављају стручне послове заштите 
од нејонизујућих зрачења за електромагнетна поља дужни 
су у року од шест мјесеци ускладити своје пословање са 
одредбама овог закона.

(4) Правна лица која врше стручне послове заштите од 
нејонизујућих зрачења за оптичка зрачења из члана 19. ста-
ва 1. овог закона дужни су у року од 20 мјесеци да изврше 
акредитацију у складу са стандардом BAS EN ISO/IEC 17 
025.

Члан 28.
Министар ће у року од годину дана од дана ступања на 

снагу овог закона донијети сљедеће правилнике:
1) Правилник о заштити од електромагнетних поља до 

300 GHz (члан 7. став 6),
2) Правилник о стручним пословима заштите од елек-

тромагнетних поља (члан 20. став 8), 
3) Правилник о заштити од оптичких зрачења (члан 9. 

став 3),
4) Правилник о стручним пословима заштите од оптич-

ких зрачења (члан 20. став 9).

Члан 29.
До доношења подзаконских аката утврђених овим зако-

ном примјењиваће се акти који су важили прије ступања на 
снагу овог закона ако нису у супротности са овим законом.

Члан 30.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о заштити од нејонизујућих зрачења (“Службени гласник 
Републике Српске“, број 2/05).

Члан 31.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 02/1-021-405/19 Предсједник
18. априла 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

690
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О РАДИО-АМАТЕРИЗМУ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о радио-аматеризму у Републици 
Српској, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Четвртој сједници, одржаној 18. априла 2019. 
године, а Вијеће народа 30. априла 2019. године констато-
вало да усвојеним Законом о радио-аматеризму у Републи-
ци Српској није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1886/19 Предсједник
3. маја 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О РАДИО-АМАТЕРИЗМУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
Овим законом уређују се: статус радио-аматеризма у 

Републици Српској, обавезе, дужности и овлашћења Са-
веза радио-аматера Републике Српске и радио-аматерских 
клубова, поступање радио-аматера и радио-аматерских 
клубова у ванредним ситуацијама и друга питања која су у 
вези са дјелатношћу радио-аматеризма. 

Члан 2.
(1) Савез радио-аматера Републике Српске (у даљем 

тексту: Савез) је удружење радио-аматерских клубова ре-
гистрованих на територији Републике Српске и физичких 
лица, самосталних лиценцираних радио-аматера, власника 
аматерских радио-уређаја. 

(2) Савез обједињава активности свих аматерских ра-
дио-клубова и самосталних чланова, радио-оператора који 
дјелују на територији Републике Српске. 

(3) Циљ и обавеза Савеза је остварење општих интереса 
друштвене заједнице у области радио-аматеризма, радио-
технике, електронике, телекомуникација и информатике.

Члан 3.
Савезу се повјеравају јавна овлашћења која врши само-

стално или путем радио-аматерских клубова у свом саставу 
с циљем испуњења обавеза и дужности у ванредним ситуа-
цијама (природне катастрофе, непогоде, ратно стање и дру-
ге ванредне околности), а ради очувања живота и здравља 
људи, општих јавних добара, као и добара од општег ин-
тереса. 
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Члан 4.

(1) Савез има својство правног лица и обавља посло-
ве који су му повјерени овим законом, законом којим се 
уређује област комуникација и законом којим се уређује 
област заштите и спасавања.

(2) На питања која нису уређена овим законом, на функ-
ционисање и рад Савеза примјењују се прописи којима се 
уређује област удружења и фондација Републике Српске.

Члан 5.
Савезу се повјеравају сљедећа јавна овлашћења:
1) издавање одобрења за привремено уступање ама-

терских репетитора и радио-аматерских фреквенција на 
коришћење институцијама и службама Републике Српске 
које раде на спасавању имовине и лица и другима, 

2) издавање одобрења организаторима радио-аматер-
ских такмичења, скупова, стручних савјетовања и сличних 
догађаја на територији Републике Српске, 

3) заприма захтјеве за обезбјеђивање дозволе и лиценце 
за аматерску радио-станицу, као и аматерску радио-стани-
цу личног радио-аматера и доставља је на овјеру и упис 
у регистар издатих дозвола и лиценци надлежном органу, 

4) издавање одобрења радио-аматерским клубовима за 
вршење обуке за аматерског оператора и одобрења за орга-
низовање испита за аматерског радио-оператора, 

5) издавање увјерења о чланству у Савезу.

Члан 6.
Савез је дужан да:
1) стави на располагање све капацитете републичком 

оперативно-комуникативном центру, у складу са планом за-
штите и спасавања, као и штабовима за ванредне ситуације, 

2) програмима рада утврђује задатке, организацију 
дјеловања и активности којима се обезбјеђује учешће њи-
хових чланова и органа у извршавању задатака заштите и 
спасавања, 

3) без накнаде и у најкраћем могућем року оперативно-
комуникативном центру омогући приоритетно коришћење 
техничке опреме за радио-везе у ванредним ситуацијама,

4) приликом ангажовања техничке опреме за радио-ве-
зе омогући да том опремом управља радио-аматер власник 
или њен корисник.

Члан 7.
У вршењу јавних овлашћења и дужности Савез са-

рађује са републичким органима управе и управним ор-
ганизацијама, институцијама БиХ, Међународном унијом 
за телекомуникације (енгл. International Telecommunication 
Union – ITU) и другим организацијама и асоцијацијама.

Члан 8.
(1) Радио-аматерске фреквенције и репетиторске мре-

же могу да користе само лиценцирани радио-аматери и 
клубови радио-аматера на основу претходно прибављеног 
рјешења којим се одобрава коришћење фреквенција и под 
условима прописаним овим законом.

(2) Аматерска репетиторска радио-станица је аматер-
ска станица за примарно и локално покривање територије 
сигналом којом се аутоматски примају и предају сигнали 
других аматерских станица.

(3) Репетитори и друге радио-аматерске фреквенције 
које користи Савез, односно клубови радио-аматера у ван-
редним ситуацијама, без накнаде и по потреби, уступају се 
институцијама и службама Републике Српске које раде на 
спасавању имовине и лица.

(4) Репетитори се могу по потреби, уз накнаду, уступи-
ти на коришћење другим лиценцираним лицима и органи-
зацијама. 

(5) Одлуку о уступању репетитора из става 4. овог чла-
на доноси Управни одбор Савеза.

(6) За постављање репетитора на аматерским фреквен-
цијама на територији Републике Српске потребна је сагла-
сност Управног одбора Савеза.

(7) Управни одбор Савеза сагласност из става 6. овог 
члана издаје на основу мишљења Комисије за репетиторе, 
коју именује Савез, а уз прибављено мишљење Министар-
ства саобраћаја и веза (у даљем тексту: Министарство). 

(8) Министар саобраћаја и веза (у даљем тексту: мини-
стар) доноси правилник којим се прописују услови и по-
ступак за уступање на коришћење радио-аматерских кому-
никација и репетиторских радио-станица у Републици Срп-
ској, као и начин и поступак праћења и снимања аматерске 
радио-комуникације на радио-аматерским репетиторима.

Члан 9.
(1) Аматерска радио-станица је радио-станица која се 

користи искључиво у оквиру аматерских радио-комуника-
ција. 

(2) Радио-аматер је дужан да, уколико посједује радио-
станицу или радио-станице, изврши пријаву матичном ра-
дио-клубу или Савезу са основним подацима о радио-ста-
ници или радио-станицама.

(3) Радио-аматер је дужан да води дневник аматерске 
радио-станице на начин који обезбјеђује трајан запис у пи-
саном или електронском облику и који се чува двије године 
од дана уноса посљедњег уписа.

Члан 10.
(1) Радио-аматер је физичко лице које је стручно оспо-

собљено за рад на аматерским радио-станицама и има по-
ложен стручни испит за одговарајући степен стручне оспо-
собљености и посједује лиценцу за коришћење аматерских 
радио-станица.

(2) Радио-аматер оператор је физичко лице које има по-
ложен стручни испит за минимално једну радио-аматерску 
класу, а који је овлашћен за коришћење аматерских радио-
станица одређене категорије.

(3) Стручни испит из ст. 1. и 2. овог члана може се по-
лагати само у радио-аматерским клубовима који су чланови 
Савеза и пред комисијом коју је именовао Савез.

(4) Комисију из става 3. овог члана чине три члана, 
радио-аматерски оператори CEPT (1) категорије (степен 
стручне оспособљености радио-аматера који имају право 
да користе све радио-аматерске опсеге) и стручно су оспо-
собљена за спровођење испита. 

(5) Стручни испит из ст. 1. и 2. овог члана полаже се 
по јединственом плану и програму који доноси Савез, а у 
складу са међународним CEPT правилом T/R 61-01 и T/R 
61-02.

(6) Радио-аматер који је положио испит и стекне право 
на коришћење и рад на радио-станици путем радио-аматер-
ског клуба или Савеза подноси захтјев за издавање лиценце 
и дозволе за рад.

Члан 11.
(1) Радио-аматерски клуб је удружење грађана које 

оснивају радио-аматери у складу са прописима којима се 
уређује рад удружења регистрованих на територији Репу-
блике Српске и чија дјелатност се односи на област радио-
аматерске службе. 

(2) Радио-аматери и радио-аматерски клубови који су 
регистровани и обављају дјелатност на територији Репу-
блике Српске су чланови Савеза.

(3) Радио-аматер који има мјесто пребивалишта у Ре-
публици Српској и има дозволу за обављање дјелатности 
радио-аматеризма може обављати дјелатност на територији 
Републике Српске уколико је учлањен у Савез или радио-
аматерски клуб у Републици Српској.

(4) Савез води регистар и евиденцију радио-аматера и 
радио-аматерске опреме на територији Републике Српске.
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(5) Податке из става 4. овог члана Савез једном го-
дишње доставља Министарству и Министарству унутра-
шњих послова Републике Српске.

(6) Министар доноси правилник којим се прописују 
садржај и начин вођења евиденције радио-аматера и радио-
аматерске опреме.

Члан 12.
(1) Чланови Савеза могу да буду и страни држављани, 

уколико искажу такав интерес и под условима прописаним 
овим законом. 

(2) Страни држављани који бораве на територији Ре-
публике Српске дуже од 30 дана, а посједују дозволу за 
радио-станицу и аматерску радио-станицу земље из које 
долазе, обавезни су пријавити своје присуство радио-клубу 
у мјесту боравка или Савезу.

Члан 13.
(1) Радио-аматери и радио-аматерски клубови који нису 

чланови Савеза, а који имају потребу дјеловања на тери-
торији Републике Српске, могу користити радио-аматерску 
опрему Савеза, уз накнаду. 

(2) За комуникације на аматерским фреквенцијама које 
се не односе на радио-аматеризам, а у којима учествују 
радио-аматери, потребно је тражити сагласност Управног 
одбора Савеза, осим у случајевима ванредних ситуација.

Члан 14.
(1) Радио-аматер је дужан да поштује принципе свјет-

ског радио-аматерског кодекса понашања и да користи 
међународни општеприхваћени стандард комуникације у 
области радио-аматеризма који не дозвољава говор мржње, 
псовке, увреде, ширење расне, вјерске, националне, нити 
било које друге нетрпељивости. 

(2) Радио-аматерима је забрањено да користе своју 
опрему и дјелатност у сврху ширења дезинформација пу-
тем радио-аматерских уређаја, стварање несигурности и 
панике код грађана или угрожавање јавног реда и мира.

(3) У сврху праћења принципа из ст. 1. и 2. овог чла-
на Савез именује комисију која има овлашћење да прати и 
снима аматерске радио-комуникације на радио-аматерским 
репетиторима у складу са поступком прописаним правил-
ником из члана 8. став 8. овог закона. 

(4) Комисија из става 3. овог члана дужна је да у извр-
шавању својих овлашћења сарађује са надлежним мини-
старством и институцијама Републике Српске. 

Члан 15.
(1) Радио-аматерски клубови дужни су доставити Са-

везу годишњи план рада за наредну годину и годишњи 
извјештај о раду за претходну годину најкасније до краја 
фебруара текуће године.

(2) Годишњи план рада и годишњи извјештај о раду Са-
веза усваја Управни одбор Савеза.

(3) Савез је обавезан доставити Министарству годишњи 
план рада и годишњи извјештај о раду најкасније до краја 
првог квартала текуће године.

Члан 16.
(1) Надзор над спровођењем овог закона врши Мини-

старство.
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона 

врши надлежни инспектор Републичке управе за инспек-
цијске послове Републике Српске.

Члан 17.
У вршењу послова надзора, поред овлашћења утврђе-

них прописом којим се уређује рад инспекција, надлежни 
инспектор је овлашћен и дужан да:

1) нареди отклањање недостатака у обављању јавних 
овлашћења и дужности,

2) предузме управне мјере с циљем отклањања утврђе-
них неправилности,

3) покрене поступак за преиспитивање вршења јавних 
овлашћења и дужности, уколико се врше супротно одред-
бама овог закона,

4) донесе рјешење о одузимању и депоновању неприја-
вљене радио-станице, уколико приликом контроле изврше-
ња рјешења утврди да субјекат надзора није испоштовао 
управне мјере наложене рјешењем, односно није пријавио 
радио-станицу у остављеном року.

Члан 18.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће 

се Савез ако:
1) послове јавног овлашћења која су му повјерена оба-

вља супротно одредбама овог закона (члан 5),
2) не стави на располагање све расположиве капаците-

те у складу са планом заштите и спасавања и не омогући 
коришћење радио-веза у ванредним ситуацијама (члан 6). 

(2) Новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ казниће се 
радио-аматер ако: 

1) не изврши пријаву радио-станице или станица и не 
води дневник аматерске радио-станице (члан 9. ст. 2. и 3),

2) захтјев за издавање дозволе или лиценце не поднесе 
преко радио-аматерског клуба или Савеза (члан 10. став 6),

3) обавља дјелатност на територији Републике Српске, 
а није члан Савеза или радио-аматерског клуба (члан 11. 
став 3),

4) не поштује принципе свјетског радио-аматерског 
кодекса, те опрему и дјелатност користи у сврху ширења 
дезинформација и панике код грађана (члан 14. ст. 1. и 2).

(3) Новчаном казном од 200 КМ до 500 КМ казниће се:
1) страни држављанин уколико у предвиђеном року не 

пријави своје присуство радио-аматерском клубу или Саве-
зу (члан 12. став 2),

2) лица која повремено користе аматерске фреквенције 
без сагласности Управног одбора Савеза (члан 13. став 2). 

Члан 19.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона донијети:
1) Правилник о радио-аматерским комуникацијама 

и репетиторским радио-станицама у Републици Српској 
(члан 8. став 8),

2) Правилник о садржају и начину вођења евиденције 
радио-аматера и радио-аматерске опреме (члан 11. став 6).

Члан 20.
Савез, радио-аматерски клубови и радио-аматери ду-

жни су свој рад и интерне акте ускладити са одредбама 
овог закона у року од девет мјесеци од дана његовог сту-
пања на снагу.

Члан 21.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-406/19 Предсједник
18. априла 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА

 ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о локалној са-
моуправи, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Четвртој сједници, одржаној 18. априла 2019. 


