
 1 

Подношење захтева за издавање дозволе за аматерску радио-станицу 
 
Захтев је садржан у Пријави аматерске радио-станице (образац ЗПДЛА), подноси се Савезу радио-
аматера, а уз захтев-пријаву се прилаже: 

- доказ о упису у одговарајући регистар организација (за радио-клубове), оригинал или оверена 
копија; 

- одлука органа радио-клуба о формирању секције (уколико радио-клуб подноси Пријаву за секцију 
радио-клуба); 

- доказ о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ (за радио-клубове); 
- фото-копија радио-аматерске лиценце (за појединце), није потребно да буде оверена; 
- фото-копија личне карте (прва и друга страна ЛК или исчитана ЛК) тако да су видљиви подаци о 

ЈМБГ и пребивалишту, није потребно да буде оверена; 
- доказ о уплати накнаде за издавање дозволе. 

 

Образац Пријаве аматерске радио-станице се подноси у 2 примерка. 
Прилози се подносе у једном примерку. 

 

 

УПУТСТВО 

за попуњавање обрасца Пријаве аматерске радио-станице 

 

Поље 1:  

- Радио-аматер (појединац) уноси презиме и име,  

- Радио-клубови уносе тачан назив радио-клуба (као у регистрационом листу), 

- Секције радио-клуба: уколико радио-клуб подноси Пријаву аматерске радио-станице за секцију радио-клуба, у поље 

1 уноси се следеће: тачан назив радио-клуба – секција и назив секције. У поља 2,3,4,5 и 6 уносе се подаци радио-

клуба, а у поља од 9 до 14 уносе се подаци о секцији. 

 

Поље 2: Радио-аматер (појединац) уноси ЈМБГ (јединствени матични број грађана), а радио-клубови матични број 

(МБ) и ПИБ (порески идентификациони број). 

Поље 3: Назив места 

Поље 4: Назив улице и кућни број 

Поље 5: број телефона 

Поље 6: e-mail адреса 

Поље 7: Позивни знак (уколико се ради о секцији радио-клуба, уноси се позивни знак секције радио-клуба) 

Поље 8: Класа радио-аматера (радио-клубови не попуњавају ово поље) 

Поље 9: Назив места где је лоцирана аматерска радио-станица 

Поље 10: Поштански (ПТТ) број  

Поље 11: Назив улице 

Поље 12: Кућни број 

Поље 13: Општина 

Поље 14: Округ 

Поље 15: Тип уређаја и произвођач 

Поље 16: Фабрички број 

Поље 17: Снага предајника 

Поље 18: Доња граница фреквенцијског опсега предајника 

Поље 19: Горња граница фреквенцијског опсега предајника 

Поље 20: Врсте емисија (на пример: А1А, Ј3Е, F3Е, G3E, итд.) 

примери, од 15 до 20 

Поље 21: Уписује се тип предајне антене (примери: дипол, полуталасни дипол, вертикална, ромб, L антена, штап 

антена, Yagi, Quad, параболична антена, итд.);  

Поље 22: Назив произвођача; уколико се ради о самоградњи, наводи се: аматерска градња; 

Поље 23: Фрекв. опсег предајне антене.  
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ЗАХТЕВ 

 ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РАДИО-

ФРЕКВЕНЦИЈA ЗА ЛИЧНУАМАТЕРСКУ РАДИО-СТАНИЦУ 
 

Подаци о имаоцу појединачне дозволе – власнику радио-станице 

Презиме, име оца и име  1 

Јединствени  матични број грађана - 

ЈМБГ 
2 

Место и адреса пребивалишта 3 4 

Број телефона и е-mail адреса 5 6 

Позивни знак и класа радио-аматера 7 8 

Подаци о локацији радио-станице 

Место и поштански број  9 10 

Улица и број 11 12 

Општина и округ 13 14 

Подаци о радио-станици 

Р. 

бр. Тип и произвођач Фабрички број 
Снага предај- 

ника [W] 

Доња граница 

фрекв.опсега 

[MHz] 

Горња граница 

фрекв.опсега 

[MHz] 

Врсте емисија 

1 15 16 17 18 19 20 
2       
       
       
       
       

Подаци о постављеним антенама 

Р. 

бр. Тип антене Произвођач Фреквенцијски опсег или опсези [MHz] 

1 21 22 23 
2    

3    

4    

5    
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Доказ о уплати накнаде за издавање дозволе 
 
подаци за попуњавање налога за уплату – за радио-клубове: 
 

- уплатилац:  Назив, место и адреса подносиоца захтева 
- сврха уплате:  Накнада за издавање дозволе за АРС 
- прималац:  Републичка агенција за електронске комуникације, Београд, Палмотићева 2 
- шифра плаћања:  253 
- валута:   РСД 
- износ:   = 1000,00 
- рачун примаоца:  840 – 963627 – 41 
- позив на број:  419 – 10 – порески идентификациони број подносиоца захтева 
 

подаци за попуњавање налога за уплату – за радио-аматере: 
 

- уплатилац:  Презиме и име, место и адреса подносиоца захтева 
- сврха уплате:  Накнада за издавање дозволе за АРС 
- прималац:  Републичка агенција за електронске комуникације, Београд, Палмотићева 2 
- шифра плаћања:  153 
- валута:   РСД 
- износ:   = 1000,00 
- рачун примаоца:  840 – 963627 – 41 
- позив на број:  419 – 10 – јединствени матични број грађана подносиоца захтева 

Неопходно је тачно и прецизно попунити налог за уплату; нарочито је важно навести тачан ЈМБГ, односно ПИБ! 

 


