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сом којим се уређују оцјењивање ученика у настави и полагање испита у средњим школама.

признаје заједничке испите, на основу чега школа доноси
рјешење.

Члан 9.
(1) Комисију за полагање испита (у даљем тексту: Комисија) чине три члана: предсједник, испитивач и стални
члан.
(2) Испитивач за полагање разредног, поправног, допунског и годишњег испита школе треба да има прописану стручну спрему, а предсједник Комисије или стални
члан Комисије исту или стручну спрему сродног наставног
предмета.
(3) Писмени дио испита полаже се из предмета или
модула који по наставном плану и програму школе имају
и тај облик провјеравања и оцјењивања знања, вјештина и
способности.
(4) За писмени дио испита из наставног предмета
стручни актив наставника тог предмета, односно испитивач предлаже три теме, односно три групе питања.
(5) Комисија врши избор теме, односно групу задатака
за писмени дио испита из наставног предмета и то се евидентира у записник о испиту.
(6) Писмени дио испита, по правилу, траје један наставни час, односно онолико колико је предвиђено наставним
програмом школе за одређени наставни предмет.
(7) Испитивач или стални члан Комисије присуствује
писменом дијелу испита.

Члан 14.
Ванредни ученик који није савладао градиво из наставног предмета у складу са Законом и прописом којим се
уређују оцјењивање ученика у настави и полагање испита у средњим школама или уколико одустане од полагања
испита, сматраће се да није положио испит и у записник о
полагању испита уписује му се оцјена недовољан (1).

Члан 10.
(1) За усмени дио испита испитивач припрема списак
питања или задатака из садржаја наставног програма предмета или модула који ванредни ученик полаже.
(2) На усменом испиту ванредни ученик добија, по
правилу, по три питања из сваког наставног предмета или
модула који полаже, а питања се налазе на једнообразним
листићима, овјерени су печатом школе, које ванредни ученик бира пред Комисијом.
(3) Број листића треба да буде за пет већи од броја ванредних ученика који су приступили полагању усменог дијела испита.
(4) Ванредни ученик може једном промијенити испитни листић након извлачења, а то се може узети у обзир приликом закључивања оцјене.
Члан 11.
(1) Вријеме потребно за рјешавање, односно израду
практичног рада одређује Комисија, записнички, и то прије
почетка испита, означавајући то на испитном листићу, у
складу са наставним планом и програмом.
(2) Ванредни ученик ради практични задатак у школској радионици или у предузећу, установи или на другом
мјесту гдје за то постоје одговарајући материјално-технички, односно технолошки услови у присуству најмање једног члана Комисије за полагање испита.
Члан 12.
У току једног дана ванредни ученик може полагати:
1) практични дио испита из наставног предмета са
усменим образложењем, односно одбраном рада, или
2) писмени дио испита из два наставна предмета или
3) усмени дио из три наставна предмета или
4) писмени дио испита из једног и усмени дио испита из
два наставна предмета.
Члан 13.
(1) Ванредни ученик који упоредо савладава други наставни план и програм школе као редовни ученик полаже
само испите које није имао у редовном наставном плану и
програму.
(2) Наставничко вијеће школе, на основу поређења наставних планова и програма, утврђује разлику предмета и

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.042/020-3355/19
11. новембра 2019. године
Бањалука

Министар,
Мр Наталија Тривић, с.р.

1911
На основу члана 8. став 8. Закона о радио-аматеризму у
Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”,
број 36/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар саобраћаја и веза, 12.11.2019. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О РАДИО-АМАТЕРСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА И
РЕПЕТИТОРСКИМ РАДИО-СТАНИЦАМА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и поступак за
уступање на коришћење радио-аматерских комуникација
и репетиторских радио-станица у Републици Српској те
начин и поступак праћења и снимања аматерске радиокомуникације на радио-аматерским репетиторима и начин
вођења дневника аматерске радио-станице.
Члан 2.
Поједини појмови који се користе у овом правилнику
имају сљедећа значења:
1) аматерска радио-комуникација је радио-веза између
аматерских станица,
2) аматерска радио-веза у ванредним приликама - Радио-мрежа за опасност (РМЗО) је аматерска радио-веза
која се остварује када је у питању безбједност људских живота или заштита имовине,
3) аматерска радио-фар станица је предајна аматерска
станица, свјетског републичког, регионалног или локалног
карактера, постављена на одређеној локацији ради емитовања посебних сигнала у сврху истраживања простирања
радио-таласа и за друга техничка истраживања,
4) дозвола за аматерску радио-станицу је дозвола за коришћење и посједовање аматерских радио-станица,
5) аматерска сателитска веза је радио-веза између аматерских радио-станица посредством аматерског сателита,
6) аматерска сателитска служба је служба радио-веза
која свемирске станице на земљиним сателитима користи
у исте сврхе као и аматерска служба,
7) аматерска свемирска радио-веза је аматерска радиовеза која се остварује преко аматерских сателита или других објеката у свемиру,
8) аматерска служба је непрофитна служба намијењена
искључиво за обуку појединаца, за остваривање међусобних веза између аматерских радио-оператора радио-аматера (у даљем тексту: радио-аматер) или за техничка истраживања радио-аматера,
9) аматерска радио-станица за дигиталне комуникације
је аматерска примопредајна станица која аутоматски прима
и предаје сигнале других аматерских станица у истом и/или
другом фреквенцијском опсегу, а служи за пренос података,
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10) аматерска радио-станица за радио-гониометрију је
предајна аматерска станица искључиво намијењена за емитовање карактеристичних сигнала ради аматерског гониометрисања,
11) аматерска радио-станица је радио-станица која се
користи у оквиру аматерске, односно аматерске сателитске
службе,
12) радио-аматер је лице које је овлашћено за коришћење аматерских радио-станица и које се радио-техником бави из личног интересовања и на некомерцијалном
основу,
13) аматерски репетиторски рад је одржавање аматерских радио-веза посредовањем аматерских репетиторских
станица,
14) антенски систем је опрема радио-станице, коју
чине: антене, антенски водови и припадајући дијелови,
15) дигиталне комуникације (DIGIMODE) јесу комуникације путем дигиталних врста емисија (RTTY, AMTOR,
PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET, APRS итд.),
16) eмисија за аматерско радио-гониометрисање је емисија карактеристичних сигнала намијењених за аматерску
радио-гониометрију, тј. коришћење пријема радио-таласа
ради одређивања смјера из ког емитује предајна станица,
17) eфективна изречена снага у посматраном смјеру је
производ снаге која се доводи антени и добитка те антене у
посматраном смјеру у односу на полуталасни дипол,
18) коришћење аматерске станице је остваривање аматерских радио-веза од стране радио-аматера на аматерским
станицама,
19) организације радио-аматера у Републици Српској
су: Савез радио-аматера и радио-клубови регистровани на
територији Републике Српске, у складу са законом,
20) предајна аматерска радио-станица је аматерска станица која се састоји од предајника и припадајуће опреме,
21) предајник је уређај који производи радио-фреквенцијску енергију с циљем остваривања радио-веза,
22) пријемна аматерска радио-станица је аматерска станица која се састоји од пријемника и припадајуће опреме,
23) пријемни радио-аматер је лице овлашћено за коришћење пријемника и антенског система као дијела аматерске станице,
24) пријемник је уређај повезан антеном или другим
извором радио-сигнала, чија је сврха да се у погодном облику учини расположивим информацијски садржај сигнала,
25) примопредајна аматерска радио-станица је аматерска станица која се користи за аматерске радио-комуникације,
26) радио-станица је један или више предајника или
пријемника или комбинација предајника и пријемника,
укључујући припадајућу опрему на једној локацији, потребних за остваривање радио-веза,
27) репетиторска аматерска радио-станица је аматерска
станица за примарно и локално покривање, којом се аутоматски примају и предају сигнали других аматерских станица,
28) техничко радио-истраживање је коришћење аматерске радио-станице за истраживање рефлексије од објеката
у свемиру, простирања радио-таласа у нерегуларним условима и специјалних техника преноса,
29) ускопојасне врсте емисија су емисије чија ширина
заузетог опсега није већа од 6 kHz (CW, SSB, AM, RTTY,
SSTV, FAX итд.),
30) радио-аматерска лиценца је овлашћење које је радио-аматеру издао надлежни орган, на основу кога стиче
право рада на аматерским радио-станицама одговарајуће
класе.
Члан 3.
(1) Савез радио-аматера Републике Српске у случају
ванредних ситуација (у даљем тексту: Савез), на захтјев
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Владе Републике Српске, Министарства саобраћаја и веза
(у даљем тексту: Министарство), Републичке управе за цивилну заштиту или органа локалне самоуправе, дужан је
уступити радио-аматерске комуникације и репетиторске
радио-станице републичком оперативно-комуникативном
центру или одјељењу цивилне заштите јединице локалне
самоуправе, у складу са планом заштите и спасавања, и
штабовима за ванредне ситуације.
(2) Савез је дужан да, у сарадњи са радио-аматерским
клубовима на територији Републике Српске, сачини план
поступања у случају ванредних ситуација, одреди лица задужена за контакт на нивоу јединице локалне самоуправе и
контакт податке уступи надлежном органу.
(3) Савез је дужан да контакт податке одговорних
оператора на републичком нивоу држи ажурним, а свака
промјена обавезно се одмах доставља надлежном органу.
(4) За општину или град који на својој територији немају организован радио-аматерски клуб или немају радиоаматера распоређују се радио-аматери са подручја сусједних јединица локалне самоуправе, односно градова, у складу са републичким планом заштите и спасавања и у складу
са прописима који регулишу област заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама.
(5) Савез је дужан да приликом ангажовања техничке
опреме за радио-везе омогући да том опремом управља радио-аматер власник или њен корисник те да води евиденцију о томе.
Члан 4.
(1) Службе заштите и спасавања у ванредним ситуацијама имају приоритет употребе локалних репетитора.
(2) За покривање територијe Републике Српске користе
се фреквенције на краткоталасном опсегу, правилно одређујући могући домет радио-станица у зависности од услова
(љето/зима, дан/ноћ).
(3) Радио-аматери могу да користе неаматерске фреквенције по потреби и искључиво за координацију са другим
органима који су ангажовани на спасавању имовине и лица.
(4) Неаматерске фреквенције користе се уз сагласност
носиоца радио-мреже у склопу које се спроводе и у складу
са плановима рада и знаковима идентификације које им је
додијелио орган са којим дјелују на спасавању (интерконекција).
Члан 5.
Управни одбор Савеза доноси одлуку о уступању радио-аматерских комуникација и репетиторских радио-станица на коришћење, која садржи висину накнаде по којој
се уступају ови објекти и опрема, те о томе води евиденцију.
Члан 6.
(1) Савез именује комисију за аматерски репетиторски рад (у даљем тексту: Комисија), која припрема план
распореда репетиторских и других аутоматских станица,
прати рад и исправност опреме, прати радио-саобраћај на
репетиторима и осталим аутоматским станицама и предлаже мјере за побољшање функционисања репетиторске
мреже.
(2) Управни одбор Савеза, на приједлог Комисије, доноси упутство о аматерском репетиторском раду.
(3) Заинтересовано лиценцирано лице или организација подноси Савезу захтјев за постављање репетитора,
који се упућује Комисији.
(4) Управни одбор Савеза, након прибављеног
мишљења Комисије и мишљења Министарства, доноси
одлуку о постављању репетитора.
Члан 7.
(1) Радио-аматерске комуникације на радио-аматерским
репетиторима и осталим радио-аматерским фреквенцијама
снимају се у сврху заштите аматерског интегритета.
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(2) Радио-аматерске комуникације из става 1. овог члана могу се снимати непрекидно или по указаној потреби.
(3) Савез је дужан да обезбиједи чување снимка у виду
електронског записа и по потреби га достави надлежним
институцијама.
(4) Управни одбор Савеза именује комисију за снимање,
преглед и чување радио-аматерских комуникација.
(5) Радио-аматер је обавезан спријечити сваку злоупотребу радио-аматерских комуникација и предузети мјере
опреза у сврху спречавања свих врста злоупотреба.
(6) У случају злоупотребе радио-аматерских комуникација, репетиторских радио-станица и осталих радиоаматерских фреквенција, комисија из става 4. овог члана
сачињава записник и, уз доказе, доставља га Управном
одбору Савеза на разматрање.
(7) Управни одбор Савеза дужан је да упозна са извјештајем комисије из става 4. овог члана, уз записник и доказе о евидентираним неправилностима, надлежне институције Републике Српске.
(8) Начињене аудио-записе који се користе за потребе
документовања није дозвољено јавно објављивати, дистрибуирати средствима јавног информисања или на било који
други начин учинити доступним јавности.
Члан 8.
(1) У радио-аматерским комуникацијама није допуштено:
1) размјењивати поруке чији садржај угрожава одбрану
и безбједност,
2) размјењивати поруке чији садржај угрожава људске
животе и имовину,
3) користити непримјерени рјечник,
4) вршити комуникацију са нелиценцираним радиоаматерима и радио-аматерским станицама које немају
ваљану идентификациону ознаку или које не одашиљу у
прописним интервалима идентификациону ознаку,
5) злоупотребљавати међународне сигнале за несрећу
(SOS или МАYDAY),
6) преносити вјерске, политичке и маркетиншке поруке,
музику и сличне садржаје забавног карактера,
7) одашиљати сигнале нејасног значења или погрешне
позивне ознаке,
8) користити заштићену криптовану (скрембловану)
модулацију.
(2) Радио-аматер је дужан да поштује међународни кодекс понашања (HAM SPIRIT).
(3) Радио-аматер је обавезан да спријечи сваку злоупотребу аматерске радио-комуникације и предузме мјере опреза у сврху спречавања њене неовлашћене употребе.
Члан 9.
(1) Радио-аматер је дужан да води дневник аматерске
радио-станице, у ком се биљеже све емисије, а који садржи
сљедеће податке:
1) дан, мjесец и година остварене аматерске радио-везе,
2) вријеме почетка аматерске радио-везе, а приликом
дужих емитовања вријеме почетка и вријеме завршетка
емитовања,
3) позивни знак којим је идентификована емисија одговарајуће аматерске станице,
4) назив коришћеног аматерског фреквенцијског опсега,
5) врста емисије,
6) потпис радио-аматера (за клупске станице).
(2) Осим података наведених у ставу 1. овог члана, у
дневник се могу уписивати и подаци о квалитету сигнала и
квалитету пријема, локација аматерске радио-станице чија
је емисија примана, име оператора на одговарајућој станици, врста и интензитет сметњи и слично.
(3) Вријеме из става 1. тачка 2) овог правилника изражава се као координисано универзално вријеме (UTC).
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(4) Дневник аматерске радио-станице води се на начин
који обезбjеђује трајни запис у писаном или електронском
облику и који радио-клубовима или појединачно радиоаматерима служи за доказивање остварених веза.
(5) Дневник аматерске радио-станице чува се најмање
двије године од дана уношења посљедњег уписа.
(6) Дневник аматерске радио-станице није обавезно водити у случајевима:
1) aко се ради о мобилним станицама из покрета (возило, авион),
2) када се радио-аматерске везе остварују путем репетитора,
3) када се радио-аматерске везе остварују на симплексним фреквенцијама (осим у случајевима радио-аматерских
такмичења у којим се воде такмичарски дневници).
Члан 10.
(1) Аматерске радио-станице су:
1) примопредајне аматерске радио-станице:
1. личне које постављају и користе радио-аматери
(CEPT 1 и CEPT 2),
2. клупске које постављају чланови Савеза или клуба, а
користе их радио-аматери;
2) пријемне аматерске радио-станице које постављају и
користе пријемни радио-аматери;
3) репетиторске аматерске радио-станице које се користе за примарно и локално покривање и које поставља
Савез;
4) аматерске радио-станице за дигиталне комуникације
које поставља Савез, а могу бити међусобно повезане ради
пријема, просљеђивања, архивирања и преузимања података;
5) аматерске радио-фар станице свјетског, републичког,
регионалног или локалног карактера које поставља Савез;
6) предајне аматерске радио-станице за радио-гониометрисање које поставља и користи Савез или клуб, а у сврху
обуке у радио-гониометрији и такмичења у аматерској радио-гониометрији (раде само у фреквенцијским подопсезима и врстама емисија у складу са међународним прописима
за обуку и такмичења у аматерском радио-гониометрисању).
(2) Аматерске радио-станице из става 1. тачка 2) овог
члана постављају се на основу одобрења, које издаје Савез, а аматерске радио-станице из става 1. т. 3), 4) и 5) овог
члана постављају се на основу усаглашених и утврђених
планова које доноси Савез.
Члан 11.
(1) Услови за рад аматерских радио-станица су:
1) пријава матичном радио-аматерском клубу или Савезу, наводећи основне податке о радио-станици (тип, произвођач, фреквенцијски опсег, врсте емисија, снага, фабрички број) и
2) да власник посједује лиценцу и дозволу за одређену
категорију аматерске радио-станице.
(2) Савезу се достављају подаци о набављеном уређају
из става 1. овог члана:
1) доказ о упису у регистар (за радио-аматерске клубове),
2) доказ о упису у матични радио-аматерски клуб или
Савез,
3) копија радио-аматерске дозволе.
Члан 12.
(1) Антене и прикључни водови на аматерској радиостаници и аматерска радио-станица постављају се и одржавају у складу са техничким прописима.
(2) Одашиљачи радио-фреквенције постављају се тако
да су стабилни у мјери у којој то омогућује степен техничког развоја аматерских радио-станица, а границе фреквентног појаса није дозвољено прекорачити.
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(3) Дјеловање хармоничних фреквенција смањено је на
најмању могућу мјеру.
(4) Рад примопредајне опреме аматерске радио-станице
подешава се тако да не ствара сметње у фреквенцијским
појасевима који су намијењени за рад других примарних
и секундарних корисника радио-фреквентног спектра и да
не омета пријем сигнала радио-дифузије и ТВ сигнала физичким лицима.
(5) Ако рад аматерске радио-станице проузрокује штетне сметње другим јавним комуникацијским инсталацијама,
власник те аматерске радио-станице дужан је одмах престати са радом и предузети потребне мјере с циљем отклањања сметњи.
Члан 13.
(1) Аматерске репетиторске радио-станице користе се
за емисије врсте F3E.
(2) Ефективна изречена снага може бити највише до:
1) 25 W за аматерске репетиторске станице за примарно
покривање и
2) 5 W за аматерске репетиторске станице за секундарно покривање.
(3) Аматерске репетиторске радио-станице могу радити
само на одређеним фреквенцијама унутар фреквенцијских
опсега утврђених планом намјене и коришћења радио-фреквентног спектра.
(4) Аматерске примопредајне станице могу, сагласно
класи радио-аматера, емитовати само у фреквенцијским
опсезима и максималним снагама предајника, у складу са
ITU, CEPT и IARU R-1.
(5) Међусобно повезивање аматерских репетиторских
радио-станица и просљеђивање радио-комуникација између тих станица врши се у складу са одлуком коју доноси
Управни одбор Савеза.
(6) Савез сачињава табеларни приказ распореда фреквенција и максималних снага, те га доставља надлежном
органу на његов захтјев.
Члан 14.
(1) Аматерске примопредајне радио-станице користе се
са фиксних локација за вријеме кретања и за вријеме задржавања на тачкама које нису унапријед одређене.
(2) Аматерске пријемне радио-станице користе се са
фиксних локација за вријеме кретања и за вријеме задржавања на тачкама које нису унапријед одређене.
(3) Аматерске предајне радио-станице за радио-гониометрисање користе се за вријеме задржавања на тачкама
које нису унапријед одређене.
(4) Аматерске репетиторске станице користе се са фиксних локација, осим у случајевима ванредних ситуација.
(5) Аматерске радио-фар станице користе се са фиксних
локација, а аматерске радио-фар станице локалног карактера користе се и за вријеме задржавања на тачкама које нису
унапријед одређене.
(6) Аматерске радио-станице за дигиталне комуникације користе се са фиксних локација и за вријеме задржавања на тачкама које нису унапријед одређене.
(7) Аматерске радио-станице у току 24 сата раде повремено.
Члан 15.
(1) Све емисије аматерских радио-станица идентификују се позивним знацима или знацима идентификације.
(2) Емисије аматерских репетиторских станица, аматерских радио-фар станица и аматерских радио-станица за
дигиталне комуникације идентификују се повременим аутоматским емитовањем знакова идентификације.
(3) Идентификација емисија из става 1. овог члана није
потребна за емисије аматерских предајних радио-гониометријских станица, аматерских радио-фар станица локалног
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карактера, као ни за емисије у сврху техничких истраживања у аматерским свемирским радио-везама.
(4) Позивни знаци и знаци идентификације којим се идентификују емисије аматерских станица (осим специјалних
позивних знакова) састоје се од префикса Е7 (једно слово и
број), броја (број 0-9) и суфикса (једног, два или три слова).
(5) На истом аматерском фреквенцијском опсегу није
дозвољено у исто вријеме користити више аматерских станица које емитују истом врстом емисије, а чије се емисије
идентификују истим позивним знаком или знаком идентификације.
(6) Позивни знак обавезно се емитује на почетку и на
крају сваке аматерске радио-везе.
(7) Почетком и крајем аматерске радио-везе сматра се
и почетак и крај низа кратких аматерских емисија између
истих аматерских станица.
(8) За вријеме дужих аматерских радио-веза позивни
знак обавезно се емитује на сваких 10 минута највише.
(9) Позивни знак емитује се увијек када се мијења
фреквенција.
(10) Позивни знак састоји се од слова и бројева који се
изговарају ријечима чије је почетно слово исто као слово
или број у позивном знаку (срицање), у складу са утврђеном међународном и домаћом таблицом срицања.
(11) Аматерска радио-фар станица ради идентификације емитује, помоћу међународног Морзеовог кода брзином телеграфисања од око 50 карактера у минути, знак
идентификације и податке о локацији те аматерске радиофар станице, у погодном облику.
(12) Аматерска радио-фар станица, послије емитовања
знака идентификације и податка о локацији, емитује непрекидни сигнал у трајању од око 20 секунди.
(13) Емисије аматерских радио-фар станица идентификују се знацима из низова које додјељује надлежни орган.
(13) Емисије аматерских предајних станица за радиогониометрисање не идентификују се позивним знаком.
(14) Емисије аматерских предајних станица за радиогониометрисање идентификују се карактеристичним сигналом који се емитује помоћу међународног Морзеовог
кода брзином телеграфисања од 10 до 60 карактера у минути.
(15) Емисије аматерских примопредајних станица за
дигиталне комуникације идентификују се знацима које
додјељује надлежни орган.
Члан 16.
(1) Радио-аматерском мрежом и другим радио-аматерским фреквенцијама управљају искључиво лиценцирана
лица.
(2) Звање радио-аматера може да стекне свако лице стручно оспособљено за рад на аматерским радио-станицама.
(3) Стручна оспособљеност радио-аматера доказује се
полагањем стручног испита за одговарајући степен стручне
оспособљености.
(4) Радио-аматери према степену стручне оспособљености разврставају се у аматерске класе.
(5) Квалификовани радио-аматер стиче право на додјелу знака за идентификацију и остварује право коришћења
аматерских радио-уређаја у складу са класом за коју посједује лиценцу.
(6) Додјелом дозволе, односно знака за идентификацију
радио-аматер оператор стиче право да користи радио-спектар у складу са планом намјене и условима који важе за
радио-аматерску класу за коју је аматер квалификован.
Члан 17.
(1) QSL карта је потврда радио-аматерске везе која се
размјењује између два радио-оператора и садржи податке
о вези.
(2) QSL биро је контакт тачка за размјену QSL карата са
другим радио-аматерима.
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(3) Управни одбор Савеза доноси одлуку, којом уређује
начин рада QSL бироа.
Члан 18.
(1) Аматерске фреквенције користе се искључиво за радио-аматерске активности, и то за:
1) испитивање простирања таласа,
2) испитивање нових врста комуникација,
3) испитивање антена и пратећих уређаја,
4) организовање и учешће на такмичењу,
5) провјеру спремности у раду радио-аматера у ванредним ситуацијама (Радио-мрежа за опасност - РМЗО),
6) размјену искустава из технике, теорије и праксе.
(2) Савез има своју службу за контролу аматерских радио-комуникација, чији је циљ заштита фреквенцијских
опсега додијељених на коришћење аматерској служби и
која сарађује са надлежним институцијама.
Члан 19.
(1) Захтјев за издавање сагласности на коришћење комуникације на аматерским фреквенцијама које нису у вези
са радио-аматеризмом, а у којој учествују радио-аматери,
подноси се Савезу 20 дана прије планираног коришћења
наведених комуникација.
(2) У захтјеву из става 1. овог правилника потребно је
навести сљедеће:
1) врсту активности (кратак опис),
2) вријеме активности,
3) подручје на ком се активност обавља,
4) фреквенције на којим ће се радити.
(3) Сагласност на коришћење комуникације на аматерским фреквенцијама даје Управни одбор Савеза.
Члан 20.
Савез је дужан да врши координацију радио-аматерских активности, међународно представљање, координацију и друга заступања радио-аматера Републике Српске.
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.05/343-1940/19
12. новембрa 2019. године
Бањалука

Министар,
Неђо Трнинић, с.р.

1912
Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА
И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 18/19, 35/19, 51/19, 74/19
и 87/19) у члану 34. у ставу 2. у тачки 1. ријечи: “и доказ о
наплати за предате количине” бришу се.
Члан 2.
У члану 40а. у ставу 5. ријечи: “31. маја” замјењују се
ријечима: “30. новембра”.
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Члан 3.
Послије члана 67. додаје се нови члан 67а, који гласи:
“Члан 67а.
(1) Право на подстицајна средства за интервентни откуп
утовљене јунади имају откупљивачи јунади са сједиштем у
Републици, који су се пријавили на Позив за изражавање
интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади Министарства и који су извршили интервентни откуп
јунади минималне масе 550 kg од домаћих узгајивача по
минималној цијени од 3,90 КМ по килограму живе мјере, у
периоду од 20. октобра до 31. јануара 2020. године.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана
откупљивачи остварују за јунад откупљену од регистрованих
пољопривредних произвођача који су пријавили тов јунади
Агенцији, а према спецификацији која се јавно објављује на интернет страници Министарства и која садржи имена пољопривредних произвођача и број јунади за интервентни откуп.
(3) Подстицајна средства утврђују се након обраде свих
приспјелих захтјева, у складу са износом који је утврђен
Планом коришћења средстава за 2020. годину, на основу
одобрених јединица мјере (килограма) у износу од:
1) 0,30 КМ по килограму живе мјере за извезена жива грла и
2) 0,70 КМ по килограму живе мјере за грла откупљена
за клање или прераду и додатних 0,10 KM по килограму
меса задње четвртине трупа које се замрзава.
(4) Количине откупљене јунади за које откупљивачи
могу остварити право на подстицајна средства из става 1.
овог члана не могу бити веће од откупних квота, утврђених
на основу пријаве на Позив за изражавање интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади, које се јавно
објављују на интернет страници Министарства.
(5) Откупљивачи су дужни да интервентни откуп врше
у периоду откупа из става 1. овог члана, обезбјеђујући пропорционалност у реализацији додијељених квота и протокa
тог времена.
(6) Министарство може извршити прерасподјелу додијељених откупних квота на остале откупљиваче уколико
утврди да откупљивач не врши откуп на начин прописан
ставом 5. овог члана, што се јавно објављује на интернет
страници Министарства.
(7) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана откупљивачи јунади остварују на основу захтјева који
подносе Агенцији, уз који прилажу:
1) спецификацију за товна грла попуњену на Обрасцу
37, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио, а који се доставља у писаној и електронској
форми на електронску адресу Агенције (Образац је доступан на интернет страници Агенције),
2) копије пасоша за јунад,
3) извод из банке као доказ о плаћању откупљених количина,
4) изјаву да су јунад утовљена на сопственој фарми и
књиговодствену документацију као доказ о задужењу преузетих количина јунади у прераду за субјекте који имају
властиту производњу јунади и прераду меса, односно излаз
робе из једне у другу производњу,
5) за извезена грла копију Ц обрасца, копију ветеринарског сертификата и доказ о извозу,
6) за грла откупљена за клање или прераду копију увјерења о здравственом стању животиња, као и потврду од
ветеринарског инспектора о количинама меса задње четвртине трупа упућеног на замрзавање.
(8) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства
за намјену из овог члана подноси се у року од 45 дана од дана
продаје јунади, а најкасније до 28. фебруара 2020. године.”.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-3451/19
14. новембра 2019. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

