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(5) Податке из става 4. овог члана Савез једном годишње доставља Министарству и Министарству унутрашњих послова Републике Српске.
(6) Министар доноси правилник којим се прописују
садржај и начин вођења евиденције радио-аматера и радиоаматерске 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 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 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
фебруара 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 с циљем отклањања утврђених неправилности,
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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”.
Број: 02/1-021-406/19
18. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

691
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике 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 самоуправи, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Четвртој сједници, одржаној 18. априла 2019.
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године, а Вијеће народа 30. априла 2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о локалној
самоуправи није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1887/19
3. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Члан 1.
У Закону о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16) у члану 159. у ставу 3.
ријечи: “до 30. јуна 2019. године” замјењују се ријечима:
“до 30. јуна 2021. године”.
Члан 2.
У члану 166. ријечи: “до 30. јуна 2019. године” замјењују се ријечима: “до 30. јуна 2021. године”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-407/19
18. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

692
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Четвртој сједници, одржаној 18. априла
2019. године, а Вијеће народа 30. априла 2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјени и допуни Закона
о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-1884/19
3. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА
ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 66/18) у члану 5. послије става 4.
додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Полицијском службенику са средњом и вишом
стручном спремом припада додатна накнада у износу од
10% просјечне плате у Министарству остварене у протеклом мјесецу.”.
Досадашњи став 5, који постаје став 6, мијења се и гласи:
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“(6) Полицајцу специјалисти у Специјалној антитерористичкој јединици, са средњом стручном спремом, осим
накнаде из става 5. овог члана, припада и додатна накнада
у износу од 10% основне плате.”.
Досадашњи став 6. постаје став 7.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-404/19
18. априла 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

693
На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05) и
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а у вези
са чланом 2. Споразума о успостављању специјалних
паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број
60/07), Влада Републике Српске, на 17. сједници, одржаној
18.4.2019. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I
Прихватају се донаторска средства Владе Републике Србије у износу од 800.000,00 евра (1.564.664,00 КМ)
одобрена Републици Српској као једнократна помоћ ради
реализације пројекта “Ревитализација Старог града, град
Требиње”, а у оквиру механизма сарадње по Споразуму о
успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије.
II
Дозначена средства из тачке I ове одлуке користиће се
за реализацију капиталног пројекта “Ревитализација Старог града, град Требиње”.
III
Крајњи корисник донаторских средстава је Град Требиње.
IV
За потписивање Споразума са Градом Требињем о финансирању пројекта донаторским средствима овлашћује се
министар финансија.
V
За спровођење процедура јавних набавки задужен је
крајњи корисник донаторских средстава.
VI
Крајњи корисник донаторских средстава обавезан је
да документе за плаћање (ситуације, рачуни), претходно
потписане и овјерене од стране уговарача и изабраног надзорног органа који има важећу лиценцу, прослиједи Министарству финансија на плаћање.
Министарство финансија врши плаћање испостављеног износа изабраном понуђачу.
VII
Донаторска средства Владе Републике Србије не могу
се користити за авансна плаћања, за измирење трошкова израде/ревизије пројектне документације, трошкова
техничког пријема и трошкова надзора.

