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ЦЕНОВНИК УСЛУГА САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
 

 

 

 Важи од 01.01.2023. године 

 Чланови Савеза радио-аматера СРБИЈЕ 
Нису 

чланови Врста услуге Радио-клуб 
Члан  

радио-клуба 
Директни 

 члан 
Млади до 
18 година 

Инвалиди 
100% 

Годишња чланарина (1) 1.000,00 2.000,00 3.000,00 100,00 0(2)  - 

Накнада за поновни упис у 
евиденцију чланства (3) 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 0 - 

Пријава за полагање стручног испита 
за радиоаматерску класу 

- 2.000,00 2.000,00 0 0 3.000,00 

Пријава за полагање испита из 
Морзеове телеграфије (CW) 

- 0 0 0 0 0 

Обрада захтева за издавање 
Потврде о додељеном позивном 

знаку 
0 0 0 0 0 3.000,00 

Обрада захтева за позивни знак са 
једним или два слова у суфиксу 

 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

Одобрење за годишње коришћење 
привременог такмичарског позивног 
знака са једним словом у суфиксу (4) 

1.000,00  1500,00 1500,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 

Дупликат дипломе о положеном 
испиту за радиоаматера 

- 500,00 500,00  500,00  500,00 1.000,00 

Потврде или уверења, било које 
врсте (која нису наведене на другом 

месту)  
1.000,00 1.000,00 1.000,00  500,00  500,00 2.000,00 

Обрада захтева за постављање 
репетитора 

5.000,00 - - - - - 

Обрада захтева за коришћење 
специјалног позивног знака 

2.000,00 - - - - 4.000,00 

НАПОМЕНЕ: 
(1) Рок за плаћање чланарине за текућу годину је до последњег дана фебруара. Након тог рока, 

наплаћује се услуга поновног уписа у евиденцију Савеза. 
(2) Чланарину не плаћају инвалиди са 100% инвалидности, али се морају евидентирати у Савезу. 
(3) Накнаду за поновни упис плаћају чланови који нису уплатили чланарину до краја фебруара. 

Накнаду не плаћају нови чланови Савеза, без обзира на датум учлањења. 
(4) Радио-клубови плаћају накнаду само приликом добијања првог одобрења    
  

Уплате вршити на текући рачун Савеза радио-аматера Србије бр. 205-2452-07. 

У позиву на број уписати ЈМБГ за уплате за појединце, матични број организације ако је уплата за 
клуб. 
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