Упутство за попуњавање
Захтева за продужење радио-аматерске лиценце
Са сајта Савеза радио-аматера Србије (http://www.yu1srs.org.rs/) треба скинути и
одштамапати образац „ЗРЛА - Захтев за издавање радио-аматерске лиценце“ (ratel-zrlazahtev-za-izdavanje-licence.pdf) и читко га попунити. Попуњава се и предаје у 2
примерка.
Подносилац захтева попуњава образац и сва поља морају бити попуњена осим поља
„Позивни знак – нови“.
У пољу „Члан РК“ се уписује позивни знак радио-клуба у којем подносилац захтева
плаћа чланарину и тиме потврђује припадност том клубу. Подносиоци захтева који су
директни чланови Савеза радио-аматера Србије у то поље уписују „СРС“ а они који
нису чланови ни радио-клуба ни директни чланови Савеза радио-аматера Србије не
попуњавају то поље - остављају празно.
Сви који подносе захтев за издавање лиценце морају имати преходно уплаћено 1,000.00
динара на текући рачун РАТЕЛ-а.
У прилогу захтева потребно је доставити следећа документа;
- Штампана копија ишчитаних података из личне карте ако је лична ката са чипом,
односно фото-копија важеће личне карте (прва и друга страна) тако да се виде подаци о
ЈМБГ и пребивалишту. Пребивалиште уписано у образац захтева мора бити истоветно
са адресом у личној карти.
- Копија оверене уплатнице на износ од 1,000.00 динара на текући рачун РАТЕЛ-а.
Подаци за попуњавање уплатнице су дати у прилогу, на крају овог упутства.
- Малолетна лица подносе извод из матичне књиге рођених и оверену писану
сагласност родитеља (ratel-sgml-saglasnost-za-licencu-za-maloletno-lice.pdf).
- Стара лиценца, оригинал а не копија. Ако је документ изгубљен, уништен или
украден, уместо њега приложити потписану изјаву о томе.

Подаци који се попуњавају на уплатници РАТЕЛ-у за добијање лиценце.
- уплатилац:

Име и презиме са адресом подносиоца захтева

- сврха уплате:

Накнада за издавање лиценце за (позивни знак)

- прималац:

Регулаторна агенција за Електронске комуникације, Београд,
Палмотићева 2

- шифра плаћања:

153

- валута:

РСД

- Износ:

= 1,000.00

- рачун примаоца:

840–963627–41

- позив на број:

419–30–(матични број подносиоца захтева, 13 цифара)

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

Захтев послати поштом на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2
11103 Београд
Република Србија

