Образац: ДПЗ02

ЗАХТЕВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОЗИВНОГ ЗНАКА
за организацију радио-аматера
Подаци траженом о позивном знаку
Врста позивног знака:

стални (2x3)

такмичарски (2x1)

Жељени позивни знак 1:

посебан позивни знак

2:

3:

Подаци о организацији радио-аматера

савез радио-аматера

Врста:

радио-клуб

секција

Назив:
Матични број:

ПИБ:

Датум оснивања:
Подаци о седишту
Место:

Поштански број:

Улица и број:
Општина:

Округ:

Држава:
Адреса за слање поште:
Место:

Поштански број:

Улица и број:
Држава:
Подаци за контакт
Телефон:

Имејл:

Подаци о лиценци одговорног лица члана организације
Име:

Презиме:

Позивни знак:

Број важеће лиценце:

Радио-аматерски подаци
Позивни знак :

(ако је додељен)

Број важеће дозволе:
Члан Савеза радио-аматера:
Желимо услуге QSL бироа:

Датум прве дозволе:
Србије

Војводине

на нашу адресу

Косова и Метохије

на адресу матичне организације

не желимо услуге QSL бироа

Желимо да електронском поштом добијамо обавештења и позиве за активности Савеза радио-аматера Србије.

Место и датум:

Потпис: _______________________

Прилози
Уз захтев за доделу сталног позивног знака (2x3) треба приложити:
- решење Агенције за привредне регистре о регистрацији организација радио-аматера
- доказ о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ
- одлука органа радио-клуба о формирању секције (уколико радио-клуб подноси Пријаву за секцију радио-клуба)
- копију радио-аматерске лиценце одговорног лица, члана радио-клуба;
- доказ о уплати накнаде за издавање сагласности за позивни знак (ако лице није ослобођено плаћања накнаде).

Уз захтев за доделу такмичарског позивног знака (2x1) треба приложити:
- прилог уз захтев за доделу позивног знака са једним знаком у суфиксу (Образац ППЗ01) или прилог уз захтев за доделу
позивног знака са једним знаком у суфиксу (Образац ППЗ01А)
- обрачун поена
- преглед урађених земаља по DXCC листи
- преглед урађених QTH поља
- фотокопије диплома или резултата такмичења
- копија дозволе (или дозвола) за рад за радио-станицу
- доказ о уплати накнаде за издавање сагласности за позивни знак.

Уз захтев за доделу специјалног позивног знака:
- ППЗ02 прилог уз захтев за специјални позивни знак
- копија дозволе (или дозвола) за рад за радио-станицу
- доказ о уплати накнаде за издавање сагласности за позивни знак.

Накнада за издавање потврде о додели позивног знака
За издавање потврде о додели позивног знака се плаћа накнада у износу од 500,00 динара.
Чланови Савеза радио-аматера Србије су ослобођени плаћања ове накнаде.
Уплату можете извршити у било којој пошти или банци. Налог попуните на следећи начин:
Уплатилац: Назив и седиште подносиоца захтева
Сврха: накнада за потврду о додели позивног знака
Прималац: Савез радио-аматера Србије
Износ: 500,00 динара
Рачун примаоца: 205-2452-07 (Комерцијална банка)
Позив на број: јединствени матични број грађана

Напомене
У обзир ће се узимати само комплетна и исправно попуњена документа.
Пре слања захтева препоручљиво је контактирати Секретаријат Савеза радио-аматера Србије и проверити да ли су жељени
позивни знаци слободни и у складу са захтевом.

