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Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о поступку одобравања експлоатационог поља 
и начину вођења евиденције о одобреним експлоатацио-
ним пољима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/13).

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.07/020-3656-3/19
12. новембра 2019. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈСКОГ ЛИСТА

Евиденцијски број
Врста минералне сировине

Назив лежишта
Координате граничних преломних тачака експлоатацио-

ног поља
Тачка Y X

Општина на којој се налази експлоатационо поље
Назив концесионара којем је одобрено експлоатационо 

поље
Адреса концесионара

Број, датум и орган који је издао рјешење којим је одо-
брено експлоатационо поље

Број и датум уговора о концесији
Дужина концесионог периода

Површина одобреног експлоатационог поља
Начин експлоатације

Број, датум и орган који је издао рјешење којим је одо-
брено проширење експлоатационог поља

1923
На основу члана 11. став 6. Закона о радио-аматеризму 

у Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 36/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар саобраћаја и веза, 12.11.2019. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ 
РАДИО-АМАТЕРА И РАДИО-АМАТЕРСКЕ ОПРЕМЕ

Члан 1. 
Овим правилником прописују се садржај и начин 

вођења регистра и евиденција радио-аматера и радио-ама-
терске опреме на територији Републике Српске.

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

тексту: Савез) води евиденцију о радио-аматерима струч-
но оспособљеним за рад на аматерским радио-станицама 
који имају положен стручни испит за одговарајући сте-
пен стручне оспособљености и посједују лиценцу за ко-
ришћење аматерских радио-станица. 

(2) Савез води евиденцију радио-аматерских клубова 
који су регистровани и обављају дјелатност на територији 
Републике Српске.

(3) Савез води регистар радио-аматерске опреме коју 
посједују радио-аматери, радио-аматерски клубови и Са-
вез.

Члан 3.
(1) Евиденција из члана 2. став 1. овог правилника води 

се у књигама евиденција:
1) књига евиденције издатих диплома (увјерења) о по-

ложеном испиту за радио-оператера, у коју се уносе сље-
дећи подаци: 

1. редни број издате дипломе (увјерења),
2. презиме, име једног родитеља, име кандидата,

3. мјесто и датум рођења,
4. мјесто пребивалишта,
5. чланство у радио-клубу или Савезу,
6. датум и мјесто полагања радио-аматерског испита,
7. положена категорија;
2) књига евиденције чланова Савеза, у коју се уносе 

сљедећи подаци:
1. презиме, очево име, име члана,
2. мјесто и датум рођења,
3. мјесто пребивалишта,
4. чланство у радио-клубу и Савезу,
5. престанак чланства (разлог),
6. положене категорије аматерског радио-оператера, 

наведене хронолошким редом (категорија, мјесто и датум 
полагања),

7. знак идентификације,
8. датум издавања (рок трајања) лиценце.
(2) Евиденција из члана 2. став 2. овог правилника води 

се у књизи евиденције радио-аматерских клубова, која 
садржи:

1) назив радио-аматерског клуба,
2) јединствени идентификациони број,
3) адресу сједишта радио-аматерског клуба,
4) позивни знак радио-аматерског клуба,
5) име и презиме одговорног лица и његов контакт.
(3) Регистар из члана 2. став 3. овог правилника води се 

у књизи радио-аматерске опреме, у коју се уносе сљедећи 
подаци:

1) име и презиме власника опреме или назив радио-ама-
терског клуба,

2) локација радио-аматерске опреме,
3) врста опреме (фиксна, мобилна, преносна радио-

станица, агрегат, антенски систем, интерфејс за дигиталне 
комуникације, рачунар са софтвером за дигиталне комуни-
кације),
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4) подаци о радио-уређају (произвођач, тип, снага),
5) фреквентни опсег, снага предајника, врста антене 

коју користи (аматерске радио-станице).

Члан 4.
(1) Подаци који се уписују у књиге евиденције и реги-

стар опреме обавезно се уписују читко.
(2) У случају уноса погрешног уписа, овај упис се пре-

црта тако да остане читљив, а поред исправке уписује се 
датум, ставља печат органа и потпис овлашћеног лица које 
врши исправку.

(3) Непопуњене колоне се прецртавају.
(4) Подаци из књиге евиденције и регистра опреме чу-

вају се трајно у писаном облику или на електронском ме-
дију, на начин да се могу штампати.

Члан 5.
(1) Савез је дужан да ажуриране податке из књига 

евиденције и регистра радио-аматерске опреме једном 
годишње достави Министарству саобраћаја и веза и Ми-
нистарству унутрашњих послова, а по потреби, ове податке 
доставља и на њихов захтјев .

(2) Подаци из става 1. овог члана достављају се и на 
захтјев Владе Републике Српске, Министарства саобраћаја 
и веза или јединице локалне самоуправе у случају ванред-
них ситуација, ради процјене расположивих капацитета и 
ангажовања потребног броја радио-аматера.

Члан 6.
Имаоци радио-аматерске опреме дужни су да, у року 

од 15 дана од дана настале промјене, матичном радио-ама-
терском клубу и Савезу пријаве новонабављену опрему, до-
ставе податке о измијењеним својствима опреме (промјена 
власништва, неисправност, губитак, крађа или расходо-
вање, односно уништење пријављене опреме) и друге по-
датке у вези са промјенама које мијењају битне техничке 
особине опреме.

Члан 7.
(1) Радио-аматерска опрема набављена из средстава 

буџета Републике Српске посебно се евидентира и води.
(2) У случају престанка рада радио-аматерског клуба 

коме је додијељена опрема набављена из средстава буџета 
Републике Српске, опрема се преноси на Савез.

(3) Престанком рада Савеза о опреми из става 2. овог 
члана одлучује Влада Републике Српске, на приједлог 
Министарства саобраћаја и веза. 

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.05/343-1941/19
12. новембра 2019. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

1924
На основу члана 9. став 4. Закона о уређењу простора и 

грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар за просторно уређење, грађевинарство и 
екологију, 11. новембра 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ 

ИСПИТА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину полагања стручног 

испита (“Службени гласник Републике Српске”, број 69/13) 

у чл. 1, 23. и 24. ријеч: “рјешење” замјењује се ријечју: 
“увјерење”, у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 2. испред ријечи: “Полагање” додаје се број 1 у 

обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Испит се може полагати за обављање послова:
а) израдa докумената просторног уређења,
б) израдa техничке документације,
в) организација грађења и надзор.”.

Члан 3.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: “информационе техноло-

гије” замјењују се ријечима: “информационих техноло-
гија”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Испит, према одредбама овог правилника, могу 

полагати и дипломирани инжењери са завршеним другим 
циклусом студија чијим завршетком се стиче најмање 300 
ECTS бодова, као и магистри и доктори наука, за занимања 
из ст. 1. и 2. овог члана.”.

Члан 4.
У члану 10. испред ријечи: “Предсједник” додаје се 

број 1 у обостраној загради.
У ставу 1. ријеч: “жели” замјењује се ријечју: “може”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) У случају када на дипломи није наведен смјер или 

одсјек, кандидат је дужан да уз пријаву достави увјерење о 
положеним испитима, на основу којег се процјењује област 
или смјер за који се може полагати стручни испит.”.

Члан 5.
У члану 18. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Кандидати који полажу стручни испит дужни су да 

прате доношење нових или измјене и допуне правних про-
писа према Програму из става 2. овог члана, а које настану 
послије ступања на снагу овог правилника.”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 6.
У члану 23. у ставу 2. Прилог 2. замјењује се новим 

Прилогом 2, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 7.
Члан 25. мијења се и гласи:
“(1) Уколико кандидат положи стручни испит или испит 

за органе државне управе пред неким другим овлашћеним 
органом или институцијом у Републици Српској или је 
ослобођен његовог полагања, на приједлог предсједника 
Комисије и секретара, може се рјешењем министра осло-
бодити полагања општег дијела стручног испита према 
одредбама овог правилника, с тим што се у току полагања 
посебног дијела испита, поред одбране рада, провјерава и 
познавање прописа из области уређења простора и грађења.

(2) Уколико је кандидат лице које је положило одговара-
јући стручни испит у другој држави, а жели стећи лиценцу 
предвиђену Законом, на приједлог предсједника Комисије 
и секретара, рјешењем министра ослобађа се полагања по-
себног дијела стручног испита према одредбама овог пра-
вилника, а дужно је да положи општи дио испита, осим ако 
то међудржавним споразумима на бази реципроцитета није 
другачије уређено.

(3) Уколико је кандидат лице које је положило одго-
варајући стручни испит у другој држави, a положилo je и 
стручни испит или испит за органе државне управе пред 
неким другим овлашћеним органом или институцијом у 
Републици Српској или је ослобођено његовог полагања, 
дужно је да положи општи дио испита, и то само у дијелу 
који се односи на познавање прописа из области 5. Уређење 




