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Приједлог
ЗАКОН
О РАДИО-АМАТЕРИЗМУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Члан 1.
Овим законом уређује се: статус радио-аматеризма у Републици Српској, обавезе,
дужности и овлашћења Савеза 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 регистрованих на територији Републике Српске и физичких
лица, самосталних лиценцираних радио-аматера, власника аматерских радио-уређаја.
(2) Савез обједињава активности свих аматерских радио-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 самостално или путем
радио-аматерских клубова у свом саставу у циљу испуњења обавеза и дужности у
ванредним ситуацијама (природне катастрофе, непогоде, ратно стање и друге
ванредне околности), а ради очувања живота и здравља људи, општих јавних добара,
као и добара од општег интереса.
Члан 4.
(1) Савез има својство правног лица и обавља послове 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 функционисање 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 аматерских репетитора и радиоаматерских фреквенција на коришћење институцијама и службама Републике Српске које
раде на спасавању имовине и лица и другима,
2) издавање одобрења организаторима радио-аматерских 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-станицу 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 организовање 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 заштите и спасавања, као и штабовима за ванредне ситуације,
2) програмима рада утврђује задатке, организацију дјеловања и активности којима
се обезбјеђује учешће њихових 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-везе омогући да том опремом
управља радио-аматер власник или њен корисник.
Члан 7.
У вршењу јавних овлашћења и дужности Савез сарађује са републичким
органима управе и управним организацијама, институцијама БиХ, Међународном
унијом за телекомуникације (енгл. International Telecommunication Union – ITU) и
другим организацијама и асоцијацијама.
Члан 8.
(1) Радио-аматерске фреквенције и репетиторске мреже 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 аматерска 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 ванредним 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, уступити на коришћење другим
лиценцираним лицима и организацијама.
(5) Одлуку о уступању репетитора из става 4. овог члана доноси Управни одбор
Савеза.
(6) За постављање репетитора на аматерским фреквенцијама на територији
Републике Српске потребнa је сагласност 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
Министарства саобраћаја и веза (у даљем тексту: Министарство).
(8) Министар саобраћаја и веза (у даљем тексту: министар) доноси правилник
којим се прописују услови и поступак за уступање на коришћење радио-аматерских

комуникација и репетиторских радио-станица у Републици Српској, 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-комуникација.
(2) Радио-аматер је дужан да, уколико посједује радио-станицу или радио-станице,
изврши пријаву матичном радио-клубу или Савезу са основним подацима о радиостаници или радио-станицама.
(3) Радио-аматер је дужан да води дневник аматерске радио-станице на начин
који обезбјеђује трајан запис у писаном 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 оспособљено за рад на
аматерским радио-станицама и има положен стручни испит за одговарајући степен
стручне оспособљености и посједује лиценцу за коришћење аматерских радио-станица.
(2) Радио-аматер оператор је физичко лице које има положен 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 полагати само у радиоаматерским 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 оспособљена 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-аматерског 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
Републике 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 Републике Српске су чланови Савеза.
(3) Радио-аматер који има мјесто пребивалишта у Републици 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.

(5) Податке из става 4. овог члана Савез једном годишње доставља
Министарству и Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
(6) Министар доноси правилник којим се прописује 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 Републике 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 територији Републике Српске, могу користити радиоаматерску опрему Савеза, уз накнаду.
(2) За комуникације на аматерским фреквенцијама које се не односе на радиоаматеризам, 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 свјетског 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 путем 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 члана Савез именује комисију која
има овлашћење да прати и снима аматерске радио-комуникације на радио-аматерским
репетиторима у складу са поступком прописаним правилником из члана 8. став 8. овог
закона.
(4) Комисија из става 3. овог члана дужна је да у извршавању својих овлашћења
сарађује са надлежним министарством и институцијама Републике Српске.
Члан 15.
(1) Радио-аматерски клубови дужни су доставити Савезу годишњи план рада за
наредну годину и годишњи извјештај о раду за претходну годину најкасније до краја
првог квартала текуће године.
(2) Годишњи план рада и годишњи извјештај о раду Савеза 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 Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши надлежни инспектор
Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске.
Члан 17.
У вршењу послова надзора, поред овлашћења утврђених 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 у циљу отклањања утврђених неправилности,
3) покрене поступак за преиспитивање вршења јавних овлашћења и дужности,
уколико се врше супротно одредбама овог закона,
4) донесе рјешење о одузимању и депоновању непријављене радио-станице,
уколико приликом контроле извршења 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 обавља супротно одредбама
овог закона (члан 5),
2) не стави на располагање све расположиве капацитете 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 Савезу (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 дужни су свој рад и интерне акте
ускладити са одредбама овог закона у року од девет мјесеци од дана његовог ступања на
снагу.
Члан 21.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Недељко Чубриловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА О РАДИО-АМАТЕРИЗМУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

I

УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење Закона о радио-аматеризму у Републици Српској
садржан је у Амандману ХХХII на члан 68. т. 6. и 8. Устава Републике Српске, према
којима Република уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих
облика својине, правни положај предузећа и других организација, као и основне циљеве и
правце привредног развоја, те политику и мјере за усмјеравање развоја.
II

УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И
ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-020-1142/19
од 26. марта 2019. године, уставни основ за доношење овог закона садржан је у
Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 8. Устава Републике Српске, према којима
Република, између осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе,
заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација, као и
политику и мјере за усмјеравање развоја. Такође, према члану 70. Устава Републике
Српске, Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.
Овај секретаријат је на Нацрт закона о радио-аматеризму у Републици Српској,
актом број: 22.03-020-1373/18 од 21. августа 2018. године, дао позитивно мишљење, а
Народна скупштина је Нацрт овог закона усвојила на Другој редовној сједници, одржаној
14. фебруара 2019. године.
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби уређења ове материје, а
ради остварења општег интереса друштвене заједнице у области радио-аматеризма,
радио-технике, електронике, телекомуникација и информатике.
Најзначајније разликe између Нацрта и Приједлога овог закона, које су резултат
скупштинске расправе, огледају се у томе да је допуњена одредба којом се уређују
дужности Савезу радио-аматера Републике Српске на начин да се приликом ангажовања
техничке опреме за радио-везе омогући да том опремом управља радио-аматер власник
или њен корисник. Поред наведеног, допуњена је одредба којом се уређује полагање
стручног испита за рад на радио-станицама, тако да се овај испит полаже по јединственом
плану и програму који доноси Савез, а у складу са међународним правилима из ове
области.
Обрађивачу су дате одређене сугестије, које су се односиле на побољшање,
односно прецизирање формулација Приједлога, као и њихово усклађивање са Правилима
за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 24/14).
Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај
приједлог усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду
закона и других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Приједлог закона о
радио-аматеризму у Републици Српској може упутити даље на разматрање.

III

УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Према Мишљењу Министарства за еконoмске односе и регионалну сарадњу број:
17.03-020-1027/19 од 13. марта 2019. године, а након увида у прописе Европске уније и
анализе одредаба Приједлога закона о радио-аматеризму у Републици Српској, није
установљено да EU acquis садржи изворе који су релевантни за предмет уређивања
достављеног приједлога, због чега у Изјави о усклађености стоји ознака „непримјењиво“.
IV

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Разлог за доношење Закона о радио-аматеризму у Републици Српској садржан је у
чињеници да не постоји важећи пропис који на јединствен начин уређује област радиоаматеризма у Републици Српској. Доношење Закона о радио-аматеризму Републике
Српске је стварна потреба да се системски уреди општи интерес, као и обавезе и
овлашћења Савеза радио-аматера Републике Српске и радио-аматерских клубова,
поступање радио-аматера и радио-аматерских клубова у ванредним ситуацијама, као и
друга питања од значаја за радио-аматеризам.
Имајући у виду важност радио-аматера у систему заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, те чињеницу да они чине важну компоненту у радио-мрежи за
ванредне околности, уређеност ове области је од значаја за Републику Српску.
Мрежа радио-станица за потребе у ванредним ситуацијама има задатак да повезује
регије и градове Републике Српске у случају пада или оптерећења основних
комуникација, те је на овај начин Република Српска покривена радио-везама, којима је
могуће пренијети говор, текст, мању слику или факс.
Систем радио-везе је поуздан и јефтин субјект који се може у сваком тренутку
ставити у службу хуманитарних потреба становништва и институција и који је потпуно
независан од дистрибутера фиксне и мобилне телефоније, интернета, електричне енергије
и других. У нормалним околностима систем служи за развијање техничких способности и
едукације, обуку нових оператора, подстицање рада клубова радио-аматера и
волонтеризма.
Досадашња искуства су показала неуређеност у овој области, непостојање јасне
дефиниције свих субјеката у радио-аматеризму Републике Српске.
Поред тога, овим законом се дефинишу односи између Савеза радио-аматера,
радио-аматерских клубова и самих радио-аматера. Имајући у виду наведено,
Министарство саобраћаја и веза је, као обрађивач, припремило Приједлог закона о радиоаматеризму у Републици Српској.
V

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

Чланом 1. Приједлога закона прописан је предмет овог закона, а то је уређење
области радио-аматеризма у Републици Српској.
Чланом 2. прописано је да је Савез радио-аматера удружење које има за циљ
заштиту личних и заједничких интереса у области радио-аматеризма.
Чланом 3. прописано је да се Савезу повјеравају јавна овлашћења која врши
самостално или путем радио-аматерских клубова у свом саставу.
Чланом 4. прописује се обавеза савеза да обавља повјерене послове у складу са
одредбама овог закона и одредбама других важећих закона.
Чланом 5. прописују се јавна овлашћења која су повјерена Савезу.
Чланом 6. прописане су дужности Савеза која се односе на стављање на
располагање свих расположивих капацитета у ванредним ситуацијама, те да том опремом
управља радио-аматер власник или корисник те опреме.

Чланом 7. прописује се да Савез у вршењу јавних овлашћења сарађује са домаћим
и међународним органима и организацијама.
Чланом 8. одређено је ко има право коришћења радио-аматерских фреквенција, као
и дужности уступања репетитора у ванредним ситуацијама институцијама Републике
Српске, те давање сагласности на постављање репетитора на територији Републике
Српске.
Чланом 9. прописује се обавеза радио-аматера да изврши пријаву радио-станице
матичном радио-аматерском клубу или Савезу и да води дневник аматерске радиостанице.
Чланом 10. прописују се услови за стицање звања „радио-аматера оператора“ и
обавеза полагања стручног испита, као и обавеза регистрације посједовања радиостанице.
Чланом 11. прописано је да су радио-аматери и радио-аматерски клубови
регистровани на територији Републике Српске чланови Савеза, а да Савез води регистар
радио-аматера и радио-аматерске опреме и једном годишње податке доставља
Министарству саобраћаја и веза и Министарству унутрашњих послова.
Чланом 12. прописује се да чланови Савеза могу бити и страни држављани под
условима из овог закона.
Чланом 13. прописано је да је за комуникацију на аматерским фреквенцијама која
се не односи на радио-аматеризам потребна сагласност Управног одбора Савеза.
Чланом 14. прописано је да је радио-аматер дужан да поштује принципе свјетског
радио-аматерског кодекса понашања, да не могу користити опрему и дјелатност за
ширење дезинформација, стварање несигурности и панике и угрожавање јавног реда и
мира, а у сврху праћења именује се комисија за контролу аматерских радиокомуникација.
Чланом 15. прописује се да су радио-аматерски клубови дужни Савезу доставити
извјештај о раду и план рада, а да је Савез дужан Министарству саобраћаја и веза
доставити извјештај о раду и план рада након што га усвоји Управни одбор.
Чланом 16. прописује се да Министарство саобраћаја и веза и републички
инспектор врше надзор над спровођењем закона.
Чланом 17. прописане су дужности републичког инспектора у поступку вршења
надзора.
Чланом 18. прописане су новчане казне.
Чланом 19. прописује се да ће министар донијети Правилник о радио-аматерским
комуникацијама и репетиторским радио-станицама у Републици Српској и Правилник о
садржају и начину вођења евиденције радио-аматера и радио-аматерске опреме.
Чланом 20. прописује се обавеза усклађивања дјеловања радио-аматера и радиоаматерских клубова са одредбама закона.
Чланом 21. прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

VI ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА
НА УВОЂЕЊЕ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ

ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ
Увидом у спроведени процес методологије кратке процјене утицаја прописа на
Приједлог закона о радио-аматеризму у Републици Српској, Министарство привреде и
предузетништва у Мишљењу број 18.01-020-1060/19 од 21. марта 2019. године констатује
да је:
‒ Приједлог закона планиран Програмом рада Владе Републике Српске и Програмом
рада Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину.
‒ Обрађивач правилно анализирао постојеће стање и дефинисао проблем у Обрасцу
о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради нацрта/приједлога прописа и исти je
саставни дио „Разлога за доношење закона“.
‒ Обрађивач правилно дефинисао циљеве који се желе постићи доношењем закона.
‒ Обрађивач правилно спровео процес консултација.
Код утврђивања опција за рјешење проблема, обрађивач је навео да нису разматране
друге опције за рјешење проблема.
У вези са утицајем на пословно окружење, обрађивач је навео да Приједлог не утиче
на пословно окружење.
Што се тиче утицаја на јавни буџет, обрађивач је навео да Приједлог не утиче на
јавни буџет. Савезу радио-аматера Републике Српске утврђен је статус удружења од
јавног интереса. Влада Републике Српске, у складу са посебним прописима, учествује у
додјели помоћи за рад удружења од јавног интереса, те се за ту сврху средства посебно
обезбјеђују и планирају.
У вези са утицајем на здравствени и социјални статус грађана, обрађивач је навео да
Приједлог предвиђа стављање на располагање свих капацитета у случају ванредне
ситуације и хуманитарних потреба институција и грађана. У нормалним околностима
систем служи за развијање техничких способности и едукације, обуку нових оператора,
подстицање рада клубова радио-аматера и волонтеризма.
У вези са утицајем на животну средину, обрађивач је навео да Приједлог не утиче на
ову област.
У вези са утицајем на одрживи развој, обрађивач је навео да је уређеност ове
области од значаја за Републику Српску, с обзиром на важност радио-аматера у систему
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, те чињеницу да они чине важну
компоненту у радио мрежи за ванредне околности.
Када је у питању спровођење прописа, обрађивач је навео да ће надзор над
примјеном одредаба овог закона вршити Министарство саобраћаја и веза и Савез радиоаматера Републике Српске.
Обрађивач је навео да Приједлогом закона о радио-аматеризму у Републици Српској
нису предвиђене формалности за грађане и пословни сектор у Републици Српској.
Министарство привреде и предузетништва утврдило је да је обрађивач, приликом
примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступио у складу са
методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене утицаја
прописа у поступку израде прописа.

VII

РАЗЛИКЕ ПРИЈЕДЛОГА У ОДНОСУ НА НАЦРТ ЗАКОНА

Народна скупштина Републике Српске је Нацрт закона о радио-аматеризму у
Републици Српској усвојила на Другој редовној сједници, одржаној 14. фебруара 2019.
године.
Предлагач закона анализирао је расправу и коментаре народних посланика, као и
друга запримљена мишљења.
У односу на текст Нацрта закона, у тексту Приједлога дошло је до измјене у
сљедећим члановима:
‒ Члан 6. допуњен је новом тачком 4), којом се прописује да приликом ангажовања
техничке опреме у ванредним ситуацијама том опремом управља радио-аматер
власник или њен корисник,
‒ Члан 10. допуњен је новим ставом 5, којим се прописује да се стручни испит из
области радио-аматеризма полаже у складу са међународним CEPT правилом T/R
61-01 и T/R 61-02.
VIII

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА

У складу са чланом 37. став 1. тачка ђ) Пословника о раду Владе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске”, број 10/09), те т. 4. и 15. Смјерница за поступање
републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени
гласник Републике Српске”, бр. 123/08 и 73/12), обрађивач Закона о радио-аматеризму у
Републици Српској је утврдио да је овај закон од интереса за јавност.
Текст Закона биће објављен на интернет страници (www.vladars.net) са остављеним
роком од осам дана, ради достављања примједаба и сугестија.
IX

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ
ДОНОШЕЊА ЗАКОНА

Одлуком о додјели статуса удружења од јавног интереса („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 100/06 и 117/10) утврђен је статус Савезу радио-аматера
Републике Српске. У складу са Уредбом о поступку за додјелу и престанак статуса
удружења од јавног интереса („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/05, 65/07,
98/13 и 24/15), утврђено је да Влада Републике Српске учествује у додјели помоћи за рад
удружења од јавног интереса, те да се за ту сврху средства посебно обезбјеђују и
планирају.
Имајући у виду наведено, за спровођење овог закона нису потребна додатна
средства из буџета Републике Српске.

