
Упутство за попуњавање 
Захтева за издавање дозволе за 
клупску аматерску радио-станицу

Са сајта Савеза радио-аматера Србије (http://www.yu1srs.org.rs/) треба скинути и 
одштамапати образац „Образац ЗПДКА - Захтев за издавање појединачне дозволе 
за коришћење радио-фреквенција за клупску аматерску радио-станицу“ (ratel-
zpdka- zahtev-za-dozvolu-klupska-ars.doc) и читко га попунити. Попуњава се и 
предаје у једном примерку.

Подносилац захтева попуњава образац на следећи начин:

У групи Подаци о имаоцу појединачне дозволе – власнику радио-станице попунити:

Назив организације радио-аматера: за радио-клуб уписати тачан назив као у 
регистрационом листу, а уколико се захтев подноси за секцију радио-клуба иза 
назива радио-клуба додати и " - секција " и назив секције.

Позивни знак: унети позивни знак радио-клуба односно секције

Остала поља попунити подацима радио-клуба.

У групи Подаци о локацији радио-станице унети податке о радио-клубу, односно о 
секцији.

У подацима о радио-станицама уносе се подаци: Тип и произвођач, Фабрички број,
Снага предајника ,Доња граница фреквентног опсега у MHz, Горња граница 
фреквентног опсега у MHz и Врсте емисија (на пример: А1А, Ј3Е, F3Е, G3E, итд.).

У подацима о антенама уносе се подаци: Тип антене (примери: дипол, полуталасни 
дипол, вертикална, ромб, L антена, штап антена, Yagi, Quad, параболична антена, итд.), 
Произвођач, Фреквенцијски опсег или опсези у MHz.

У прилогу захтева потребно је доставити следећа документа:

- Потврду о додељеном позивном знаку коју издаје Савез радио-аматера Србије 
не старију од 15 дана, осим ако већ нема издату дозволу на наведени позивни 
знак;

- 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);



- копија радио аматерске лиценце овлашћеног оператора, радио-аматера, члана 
радио- клуба;

- доказ о уплати накнаде за издавање дозволе за аматерску радио-станицу

Подаци који се попуњавају на уплатници РАТЕЛ-у за добијање дозволе.

- уплатилац: Назив и место подносиоца захтева

- сврха уплате: Накнада за издавање дозволе за АРС

- прималац: Регулаторна агенција за Електронске комуникације, 
Београд, Палмотићева 2

- шифра плаћања: 253

- валута: РСД

- Износ: = 1,128.00

- рачун примаоца: 840–963627–41

- позив на број: 419–10–(ПИБ подносиоца захтева)

Напомене:

- У обзир ће се узимати само комплетна и исправно попуњена документа.

- У дозволу се могу уписати радио-станице само ако нису уписане на неку другу 
важећу дозволу.

Захтев послати поштом на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 
Палмотићева 2
11103 Београд 
Република Србија


