
Упутство за попуњавање 
Захтева за доделу позивног знака радио-аматера

Према новој процедури за издавање докумената лиценце издаје РАТЕЛ, а Савез радио-
аматера Србије даје Потврду о додељеном позивном знаку. Пре слања захтева за 
лиценцу, који се шаље директно РАТЕЛ-у, треба од Савеза радио-аматера Србије 
прибавити потврду за жељени позивни знак и ту потврду приложити уз захтев за 
издавање лиценце.

Са сајта Савеза радио-аматера Србије (http://www.yu1srs.org.rs/) треба скинути и 
одштамапати образац Д  ПЗ01 -   Захтев за   доделу позивног знака радио-аматера   и читко 
га попунити. Попуњава се и предаје у 2 примерка.

У пољу "Врста" се могу изабрати следеће вредности:

- за прву лиценцу

- за промену лиценце

- за скраћење позивног знака

Подносилац захтева попуњава три позивна знака по редоследу приоритета за доделу, а 
које корисник жели да добије. Наведени позивни знаци морају бити у складу са 
Правилником о додели позивних знакова и знакова идентификације. 

У личне податке и податке о пребивалишту треба унети податке који су истоветни 
подацима у личној карти.

Адреса за слање поште се може попунити уколико се жели да се пошта добија на 
адресу различиту од адресе пребивалишта или уколико се за пријем поште користи 
поштански фах.

Радио-аматери који први пут добијају лиценцу не треба да у одељку "Радио-аматерски 
подаци" попуњавају поља "Позивни знак" и податке о важећим лиценцама и дозволама.

Уколико је члан једног или више радио-клубова, у поље "Радио-клуб" треба да упише 
позивни знак једног клуба који ће бити његов матични клуб.

Уколико је члан неког од савеза радио-аматера треба да означи у ком савезу је члан.

Такође треба да означи да ли жели да користи QSL биро Савеза радио-аматера Србије 
за пријем и слање QSL карата, и ако жели, да ли жели да карте добија преко матичног 
клуба или директно на своју адресу. Коришћење QSL сервиса за слање карата до 1 кг је 
бесплатно за чланове Савеза. Уколико се QSL карте шаљу директно на адресу, а не 
преко клуба, онда се плаћају поштански трошкови приликом пријема пакета са картама.

За издавање сагласности за доделу позивног знака се плаћа накнада Савезу радио-
аматера Србије у износу од 500,00 динара, с тим да су чланови Савеза ослобођени 
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плаћања ове накнаде. Накнада мора бити плаћена на текући рачун Савеза радио-
аматера Србије пре слања захтева.

У прилогу захтева за позивни знак за прву лиценцу или за промену лиценце 
потребно је доставити следећа документа;

- Копија доказа о положеном стручном испиту за радио-аматера / аматерског радио-
оператора (препоручује се диплома, а ко нема диплому може и овлашћење за рад са 
уписаном класом издато од Министарства за саобраћај и везе). 

- Копија ишчитаних података из личне карте ако је лична карта са чипом, односно 
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 500.00 динара на текући рачун Савеза радио-
аматера Србије, уколико подносилац захтев а није ослобођен плаћања накнаде. 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).

У прилогу захтева за скраћење позивног знака потребно је доставити следећа 
документа;

- Обрачун поена

- Преглед урађених земаља по DXCC листи

- Преглед урађених QTH поља 

- Копије диплома или резултата такмичења 

- Копија радио-аматерске лиценце

- Копија дозволе (или дозвола) за рад за радио-станицу

- Малолетна лица подносе извод из матичне књиге рођених и оверену писану 
сагласност родитеља (ratel-sgml-saglasnost-za-licencu-za-maloletno-lice.pdf).

Подаци који се попуњавају на уплатници Саверу радио-аматера Србије за 
добијање лиценце.

- уплатилац: Име и презиме са адресом подносиоца захтева

- сврха уплате: Накнада за доделу позивног знака (позивни знак)

- прималац: Савез радио-аматера Србије, Трг Републике 3/6, Београд

- износ: = 500,00

- рачун примаоца: 205-2452-07 

- позив на број: (матични број подносиоца захтева, 13 цифара)

Напомена:

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

- Потврда важи 15 дана од дана издавања и у том року треба да се поднесе захтев за 
издавање лиценце. Додељени позивни знак ће бити резервисан 60 дана од дана 
издавања документа. Након тог рока ће моћи да буде додељен неком другом.

Захтев послати поштом на адресу:

Савез радио-аматера Србије
Трг Републике 3/VI
Поштански фах 48
11001 БЕОГРАД
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