На 6. сједници Супштине Савеза радио-аматера Републике Српске, одржаној 26. октобра 2002. у
Добоју, од стране делегата који су присуствовали сједници Скупштине, усвојен је:

СТАТУТ
Савеза радио-аматера Републике Српске
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Савез радио-аматера Републике Српске је удужење које својим слободним и добровољним
удруживањем чине аматерски радио-клубови са својим чланством и аматерски радио-оператори који дјелују
самостално, ван аматерских радио клубова, на подручју Републике Српске и грађани Републике Српске који
изразе жељу за приступ у чланство Савеза радио-аматера Републике Српске.
Члан 2.
Потпуни назив организације је :САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (У даљем тексту
Савез).
Сједиште Савеза је у Бања Луци.
Подручје дјеловања и активности је територија Републике Српске.
Савез представља и заступа предсједник Скупштине у складу са Чланом 21 овог Статута.
Члан 3.
Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Уставом Републике Српске,
Законима и законским прописима, актима о јавним овлаштењима Републике Српске и овим Статутом.
Члан 4.
Савез се може удруживати у шире асоцијације уколико је то у интересу чланова Савеза и ако се исти са
тим сагласе на сједници Скупштине Савеза.
Савез је нестраначка организација и не може учествовати у акцијама и
кампањама политичких
странака и партија.
Члан 5.
Савез има свој амблем.
Амблем Савеза има облик ромба. Подлога ромба је у бојама заставе Републике Српске, а у ромбу су
уцртани графички симболи антене, завојнице и уземљења.
У доњој половими ромба, у јасно одвојеном пољу облика трапеза, између уземљења и завојнице, је
уписан скраћени назив Савеза : "СРРС" (узета су почетна слова ријечи од којих је састављен пуни назив
Савеза). Натпис је писан ћириличним писмом.
Члан 6.
Савез има своју заставу. Застава СРРС је свијетло плаве боје, у средишту заставе се налази амблем
Савеза, а око амблема је исписано кружно "Савез радио-аматера Републике Српске". Испис је оивичен са
вањске и унутрашње стране са линијама кружнице.
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Члан 7.
Печат Савеза је округлог облика са амблемом Савеза у средини и натписом "САВЕЗ РАДИО
АМАТЕРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ", који је постављен по унутрашњем ободу круга. Натпис на печату је
писан ћириличним писмом. У дјелу печата испод амблема могу се налазити бројеви 1, 2 или 3.
Управни одбор СРРС одлучује о начину употребе печата.
Члан 8.
Дан радио-аматера Републике Српске је 10.јули, дан рођења научника Николе Тесле.
Члан 9.
Савез прихвата све одредбе и прописе које доноси Међународна унија радио-аматера (ИАРУ).
Савез остварује међународну сарадњу у складу са спољном политиком Републике Српске и Босне и
Херцеговине.

2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 10.
Савез радио-аматера Републике Српске формиран је са циљем обједињавања активности свих
аматерских радио-клубова и самосталниџ чланова, радио-оператора, који егзистирају на територији
Републике Српске, као и представљање радио-аматера Републике Српске у оквиру Међународне уније
радио-аматера.
Да би се остварио циљ из предходног става Савез мора:
- Вршити координацију рада свих чланова Савеза на територији Републике Српске.
- Вршити координацију сарадње свих чланова Савеза са другим организацијама радио-аматера у БиХ.
- Вршити координацију сарадње чланова Савеза с националним Савезима других земаља и
члановима тих Савеза.
- Заступати интересе радио-аматера Републике Српске у ширим асоцијацијама, као и
органима и организацијама на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине.
- Организовати и координирати све активности и послове од интереса за радио-аматере
Републике Српске, за које се укаже потреба.
- Развијати сарадњу са сродним организацијама и органима на подручју истраживања и
експериментисања у областима радио-технике, електронике, телекомуникација и
информатике.
Члан 11.
Циљеви Савеза наведени у чл. 10 овог Статута остварују се на следећи начин:
- Аматерски-радио клубови и самотални чланови делегирају у Скупштини Савеза и у друге органе
Савеза своје представнике који заступају интересе радио-аматера Републике Српске.
- Чланови Савеза се редовно информишу о спровођењу одлука Скупштине Савеза и Управног
одбора Савеза који морају бити у складу са Законским прописима Републике Српске, Босне и
Херцеговине и одредбама овог Статута.
- За потребе радио-аматера Савез организује пријем, слање, штампање и издавање ЉСЛ карата,
диплома и осталих материјала који су од интереса за радио-аматере.
- Савез организује стручно образовање радио-аматера из области телекомуникација, радио-технике,
електронике и информатике, које представљају основну активност радио-аматера, као и радио-аматерска
такмичења и сусрете.
- Савез ће активно учествовати у раду органа Републике Српске и других органа који су надлежни за
доношење прописа из области технике и телекомуникација, а посебно у изради прописа који се директно
односе на радио-аматерску дјелатност у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
- Савез обавља административно-техничке послове за све чланове Савеза.
- Информативна и издавачка дјелатност из области радио-технике, електронике, телекомуникација и
информатике је један од основних праваца дјеловања Савеза.
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3. ЧЛАНСТВО
Члан 12.
Чланство у Савезу се остварује колективним учлањивањем преко радио клубова и појединачним,
самосталним учлањивањем.
Радио-клубови су основни облици организовања радио-аматера.
Радио-клуб има својство правног лица, формира се у складу са Законом о удружењима и
фондацијама.
Радио-клуб доноси свој статут и остала акта у складу са овим Статутом.
Радио-клубови остварују сва своја права преко Савеза.
За пријем у колективно чланство Савеза радио-клуб подноси писмени захтјев Управном одбору
Савеза. Предуслов за пријем у пуноправно чланство је да је радио-клуб уписан у регистар удружења код
надлежног суда. Приликом подношења захтјева за пријем у колективно чланство Савеза неопходно је
доставити примјерак статута радио-клуба и копију рјешења о упису у регистар удружења.
Члан радио-клуба може постати сваки грађанин Републике Српске који прихвата одредбе овог
Статута и Статута радио-клуба.
Члану радио-клуба се издаје чланска књижица.
При преласку у други радио-клуб члан је обавезан да донесе исписницу издату од стране клуба у
којем је претходно био члан, са подацима о претходном чланству.
Самостални чланови Савеза су аматерски радио-оператори у чијем мјесту боравка не постоји
активан радио клуб или из других личних разлога не желе бити чланови радио-клуба.
Самосталним члановима Савеза чланску кљижицу издаје Савез.
Чланови радио-клуба плаћају чланарину матичном радио-клубу у висини коју одређује клуб, а
самостални чланови Савеза плаћају чланарину Савезу. Годишњи износ чланарине за самосталне чланове
Савеза одређује Управни одбор Савеза.
Средствима прикупљеним од чланарине финансирају се активност радио-клубова и Савеза.
Чланство у Савезу престаје:
- својевољним иступањем из чланства у радио-клубу или Свезу,
- искључењем из чланства у Савезу или радио-клубу
- смрћу члана
- неиспуњавањем обавеза предвиђеним Статутом Савеза , односно Статутом клуба.

Члан 13.
Дужности и права клубова и самосталних чланова Савеза су :
- да се активно ангажују на остваривању циљева и задатака који су утврђени овим Статутом
- да учествују у свим активностима које органиизује Савез као и у раду органа Савеза;
- да редовно извјештавају Савез о својим активностима (промјене у саставу радио-клубова и избору
нових органа, набавка нових уређаја и сл.);
- да међусобно и са Савезом усклађују своје активности;
- да имају пасивно и активно бирачко право у односу на органе Савеза;
- да буду редовно обавјештени о раду органа Савеза;
- да покрећу расправе и подносе приједлоге у циљу развоја Савеза на стручном и организационом
плану;
- да доследно поштују и спроводе одлуке органа Савеза;
- да редовно извршавају своје обавезе према Савезу (у административном и финансијском погледу);
- да обавјештавају органе Савеза о уоченим неправилностима у раду појединаца и клубова.
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4. ОРГАНИЗОВАЊЕ САВЕЗА

4.1 СКУПШТИНА САВЕЗА
Члан 14.
Највиши орган управљања у Савезу је Скупштина Савеза
Органи Скупштине су:
- Управни одбор Скупштине Савеза
- Надзорни одбор
- Дисциплинска комисија
Члан 15.
Скупштину Савеза чине представници радио-клубова и преставници самосталних чланова Савеза .
Радио клубови делегирају једног делегата у Скупштину Савеза ако имају
до двадесет
регистрованих аматерских радио-оператора, два делегата ако имају двадесетједан до четрдесет
регистрованих радио-оператора и три делегата ако имају четдесетједан и више регистрованих аматерских
радио оператора.
Радио клуб именује свог делегата или делегате за Скупштину Савеза. Делегат радио клуба мора
прије почетка рада Скупштине доставити овјерену одлуку матичног радио клуба о избору за делегата у
Скупштини Савеза.
Самостални чланови Савеза именују своје делегате у Скупштину Савеза тако да се на сваких
двадесет чланова именује по један делегат. Делегат самосталних чланова Савеза мора доставити на увид
писмене изјаве самосталних чланова који га делегирају, са тим да се сам делегат рачуна као двадесети члан
групе самосталних чланова које представља и заступа у Скупштини.
Мандат Скупштинског делегата траје четири године са могућношћу поновног избора.
У случају опозива свог делегата аматерски радио-клуб треба о томе писмено обавјестити Савез и да
предложи новог делегата који ће заступати радио-клуб на сједницама Скупштине.
Уколико једанаест од двадесет самосталних чланова групе која је бирала свог делегата, достави
писмену изјаву Скупштини за опозив свог делегата, сматраће се да је делегат опозван.
Укупан број делегата у Скупштини утврђује се на основу евиденције о измиреним обавезама
најкасније седам дана прије одржавања Скупштине.
Рад Скупштине је валидан уколико је присутно више од педесет посто од укупног броја делегата.
Члан 16.
Скупштина Савеза ради у сједницама.
Сједнице Скупштине Савеза се одржавају по потреби, а најмање једанпут годишње.
Поред Скупштинских делегата у раду Скупштине, без права одлучивања, могу учествовати сви
чланови Савеза и представници других организација и органа који су заинтересовани за рад Савеза.
Вријеме дискусије делегата је дефинисано Пословником о раду Скупштине, а одлуку о томе доноси
радно предсједништво Скупштине.
Члан 17.
Сједница Скупштине може бити: редовна годишња, изборна која се одржава сваке четврте године и
ванредна која се може сазвати према указаној потреби.
Редовну и изборну сједницу Скупштине сазива предсједник Скупштине лично или на приједлог
Управног одбора.
Начин сазивања и одржавања ванредне сједнице Скупштине је дефинисан Пословником о раду
Скупштине.
Сједницом Скупштине предсједава предсједник Скупштине и радно предсједништво.
Начин рада Скупштине са утврђује Пословником о раду Скупштине и њених органа.
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Члан 18.
Скупштинске одлуке се доносе надполовичном већином гласова присутних делегата.

Члан 19.
Скупштина Савеза обавља следеће послове:
- Утврђује планове развоја Савеза и прата њихову реализацију ;
- Разматра и оцјењује извршење задатака својих органа ;
- Доноси нови и мјења постојећи Статут Савеза;
- Доноси одлуке о удруживању са другим организацијама на бази ставова својих чланова и бира
представнике Савеза у органе таквих организација;
- Доноси финансијски план Савеза и усваја завршни рачун Савеза за протеклу пословну годину;
- Утврђује план међународне сарадње и прати и разматра његово извршење;
- Бира и разрјешава чланове Управног одбора који је извршни орган Скупштине, предсједника
СРРС, подпредсједника СРРС, чланове надзорног одбора СРРС и дисциплинске комисије СРРС;
- Доноси пословник о раду Скупштине и њених органа, као и друге правилнике;
- Доноси одлуку о формирању интересних облика дјеловања радио-аматера у Републици Српској;
- Врши и друге послове од заједничког интереса у циљу остваривања политике пазвоја радиоаматеризма у Републици Српској.
- Доноси одлуку о искључењу из чланства у Савезу на основу приједлога Дисциплинске комисије и
Управног одбора Савеза.

4.2 ПРЕДСЈЕДНИК И ПОДПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ САВЕЗА
Члан 20.
Предсједника и подпресједника Скупштине Савеза бира и разрјешава Скупштина Савеза.
Предсједник и подпресједник Савеза имају мандат од 4 године са могућношћу поновног избора, као
и пријевременог опозива.
Члан 21.
Предсједник Савеза има следеће дужности и права:
- Заступа и представља Савез.
- Сазива и предсједава сједницама Скупштине Савеза, а по потреби присуствује сједницама других
органа или комисија Савеза.
- Активно сарађује са члановима Управног одбора, а по питањима извршења закључака Скупштине
и Управног одбора.
- Остварује сарадњу са надлежним државним органима по питањима која су од интереса за те
органе и Савез.
Детаљнији опис права и дужности предсједника Савеза се дефинишу Пословником о раду
предсједника Савеза. У случају одсутности , предсједник преноси сва своја права и обавезе из члана 21. овог
Статута на подпредсједника Савеза и о томе обавјештава чланове Управног одбор Савеза.
Члан 22.
Предсједник Савеза је дужан да редовно упозна предсједника Надзорног одбора о активностима које
је спровео и спроводи између сједница Скупштине.
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4.3 УПРАВНИ ОДБОР САВЕЗА
Члан 23.
Чланови Управног одбора Савеза бирају се из реда цјелокупног чланства Савеза. Управни одбор
броји седм чланова.
Мандат чланова Управног одбора је 4 године са могућношћу поновног избора, као и пријевременог
опозива појединих чланова.
Члан 24.
Управни одбор обавља следеће послове:
- Разматра и утврђује предлог Статута Савеза и даје га Скупштини на коначно усвајање.
- Разматра и утврђује приједлог других аката који су од заједничког интереса за Савез.
- Доноси свој план рада.
- Доноси Скупштини на разматрање и усвајање финансијски план и завршни рачун Савеза.
- Доноси одлуке о начину обављања стручних послова и бира извршиоца.
- Доноси одлуку о висини накнаде за пружање појединих услуга члановима Савеза.
( чланарина, котизација, издавање диплома АРО, овлаштења АРО, услуга ЉСЛ бироа, цијена
часописа и сл.).
- Припрема материјал за сједницу Скупштине Савеза.
- Издаје писани билтен или часопис Савеза.
- Формира комисије потребне за нормално одвијање активности Савеза (комисија за технички
преглед АРС, комисије за полагање испита АРО свих категорија, комисија за израду плана и програма обуке
АРО, комисија за информисање, комисија за награде и признања, комисија за такмчења и сл).
- Утврђује саставе делегација која ће представљати Савез на међународним и другим скуповима и
састанцима.
- Утврђује састав делегација које ће у име Савеза водити разговоре са надлежним органима
Републике Српске и Босне и Херцеговине за област послова и задатака који су у надлежности Управног
одбора.
Члан 25.
Сједнице Управног одбора се одржавају по потреби.
Сједнице Управног одбора заказује и сазива предсједник Управног одбора.
Сједницама Управног одбора предсједава предсједник Управнног одбора, а рад сједнице Управног
одбора је пуноважан ако сједници присуствује надполовична већина (четири) од укупног броја чланова
Управног одбора.
У случају спријечености предсједеника, сједницом Управног одбора може предсједавати
подпредсједник Управног одбора уз писмену сагласност предсједника.
Члан 26.
Управни одбор мора писмено упознати предсједника Савеза и предсједника Надзорног одбора са
свим одлукама које Управни одбор доноси.
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4.4 СЕКРЕТАР САВЕЗА
Члан 27.
Секретара Управног одбора, који је истовремено и секретар Савеза, именује Управни одбор из реда
чланства Савеза.
Секретар може бити члан Управног одбора Савеза.
Секретар може бити професионално ангажован за обављање својих послова. Накнаду у виду
мјесечне плате за рад секретара одређује Управни одбор у складу са усвојеним финансијским планом за
текућу годину. Секретар је за свој рад одговоран Управном одбору и Скупштини Савеза.
Члан 28.
Секретар обавља следеће послове:
- Припрема материјале за сједнице Управног одбора и Скупштине Савеза;
- Координира рад чланова Управног одбора;
- Припрема финансијске и друге извјештаје;
- Спроводи одлуке Управног одбора и Скупштине Савеза;
- Води бригу о редовном измиривању обавеза Савеза према члановима, другим органима и
организацијама, као и обавеза клубова и чланова према Савезу.
- Обавља адимистративно техничке послове.
- Обавља и друге послове које му пропише Управни одбор;
Сва права, обавезе и дужности секретара се детаљно одређују посебним Правилниом.

4.5 НАДЗОРНИ ОДБОР САВЕЗА
Члан 29.
Надзорни одбор Савеза се састоји од предсједника Надзорног одбора и још два члана Надзорног
одбора које бира Скупштина Савеза из реда цјелокупног чланства на период од 4 године.
Чланови Надзорног одбора на првој сједници именују предсједника Надзорног одбора.
Члан 30.
Надзорни одбор има права и дужности:
- да прати законитост доношења одлука у односу на законске прописе, овај Статут и правилнике које
доноси Скупштина Савеза и Управни одбор Савеза;
- да врши контролу материјално-финансијског пословања Савеза;
- о својим налазима Надзорни одбор Савеза извјештава скупштину Савеза и Управни одбор, а они
обавезно расправљају о налазу.
- у колико Надзорни одбор установи да неки од органа Скупштине Савеза ради на штету општих
интереса Савеза, и у супротности са одредбама овога Статута и других правилника Савеза, може захтјевати
ванредно одржавање сједнице Управног одбора и Скупштине Савеза.
- да може ставити мораториј на одлуке Управног одбора или одлуке предсједника Савеза уколико
смтра да су такве одлуке супротне интересима чланства Савеза. Одлуку за стављање мораторија Надзорни
одбор мора донијети једногласно уз присуство сва три члана . Коначну одлуку по спорним питањима доноси
Скупштина Савеза.
Надзорни одбор ради у сједницама, а сједнице заказује Предједник надзорног одбора.
За свој рад предсједник и чланови Надзорног одбора су одговорни Скупштини Савеза.
Начин одржавања и заказивања сједница Надзорног одбора предсједник Надзорног одбора претходно
договара са предсједником Савеза.
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4.6 ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА САВЕЗА
Члан 31.
Дисциплинска комисија Савеза има три члана и то: предсједника и два члана.
Чланове дисциплинске комисије бира Скупштина Савеза из реда цјелокупног чланства Савеза на
период од четири године.
Чланови дисциплинске комисије на првој сједници именују предсједника дисциплинске комисије.
Дисциплинска комисија је задужена за доношење рјешења по питању прекршаја чланова Савеза, а у
односу на овај Статут и друга акта Савеза, Закон и норме ХАМ-спирита.
Сједнице дисциплинске комисије се одржавају по потреби, а сазива их и њима предсједава
предсједник комисије.
Сједнице Дисциплинске комисије се могу сазивати и на захтјев предсједника Савеза, и на захтјев
Управног одбора Савеза.
Члан 32.
Дисциплинска комисија разматра следеће врсте прекршаја:
- непоштовање одредба овог Статута и других аката који регулишу рад Савеза и чланства,
- неизвршавање обавеза које проистичу из одлука органа Савеза,
- извршавање радњи којима се нарушава углед Савеза,
- кршење одредаба нормативних аката којим се регулишу питања рада радио-аматера
(рад у оквиру аматерског банда, хам спирита и сл.).
Члан 33.
Дисциплинска комисија изриче следеће дисциплинске мјере:
- опомена
- јавна опомена
- забрана рада на одређени период у максималном трајању до девет мјесеци.
- предлог за искључење из чланства са губитком свих права у Савезу.
У случају изрицања казнене мјере опомена, јавна опомена и забране рада на одређени период,
коначну одлуку доноси Управни одбор Савеза.
У случају изрицања казнене мјере искључење из чланства, коначну одлуку доноси Скупштина
Савеза.
По изрицању казнене мјере кажњени има право жалбе у року од 15 дана.
Казна постаје пуноважна уколико орган који разматра жалбу оцјени да је жалба неоснована и
потврди одлуку органа који је изрекао казнену мјеру.

5. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ, НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Члан 34.
У случају повреде одредаба Правилника о врстама аматерских радио станица и условима за њихово
кориштење, односно одредаба Правилника о стручном оспособљавању за аматерске радио-операторе,
одредаба Закона о телекомуникацијама РС, одредаба овог Статута и других аката Савеза, те Статута радиоклубова члан клуба, као и самостални члан Савеза може одговарати дисциплински , прекршајно и кривично.
Радио клуб не може учествовати у раду Скупштине Савеза уколико није у потпуности измиорио све
финансијске обавезе према Савезу за претходну пословну годину, најкасније седам дана прије одржавања
Скупштине, а за текућу календарску годину ако се Скупштина одржава у периоду од 1. јула до 31. децембра
текуће године.
Самостални члан Савеза који није измирио своје финансијске обавезе према Савезу, најкасније
седам дана прије одржавања Скупштине за претходну пословну годину, а за текућу календарску годину ако
се Скупштина одржава у периоду од 1. јула до 31. децембра текуће године, не може учествовати у
именовању делегата за Скупштину Савеза нити може бити делегиран у Скупштину Савеза.
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Уколико поједини клубови и самостални чланови Савеза не извршавају своје обавезе према Савезу
предвиђене овим Статутом у трајању од 6 мјесеци, престају обавезе Савеза према радио-клубу или
самосталном члану Савеза регулисане овим Статутом.
Ако радио-клуб или самостални члан Савеза не извршава своје обавезе према Савезу предвиђене
овим Статутом, у непрекидном трајању од 12 мјесеци, престаје му чланствио у Савезу, а то повлачи губитак
свих права остварених преко Савеза.
За заслуге на унапређењу радио-аматеризма и других дјелатности Савез додјељује награде и
признања.
Додјељивање награда и признања се ближе регулише посебним Правилником о наградама и
признањима.

6. МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 35.
Финансијска средства за остваривање активности Савеза прибављају се на следећи начин:
1. Чланарином,
2. Финансирањем одређених програма од стране других лица, покровитељством,
спонзорством, донаторством или на други начин,
3. Издавачком и информативном дјелатношћу,
4. Поклонима,
5. Намјенским средствина од државне заједнице и средствима од игара на срећу.
6. Од бављења привредним и другим дјелатностима у складу са Законом о удружењима и
фондацијама.

Члан 36.
Материјално и финансијско пословање се проводи у потпуности у складу са законским прописима.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Савез престаје са радом у следећим случајевима:
1. Одлуком Скупштине Савеза
2. Престанком рада свих чланова Савеза.
3. Забраном рада на основу Закона.
Члан 38.
Пресједник Савеза или лице које за то одреди Скупштина Савеза је дужно да у року од 15 дана од
подношења Одлуке о престанку рада Савеза обавјести надлежни орган ради брисања Савеза из евиденције.
Одлуком о престанку рада Савеза се одређује коме ће припасти имовина Савеза.
Члан 39.
Овај Статут на снагу ступа даном усвајања.

Предсједник Скупштине
Савеза радио-аматера Републике Српске
Жељко Нинковић, YТ4ZZ
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