
ЦЕНОВНИК САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
важи од 07.02.2011.г. 

 
РАДИО-КЛУБОВИ, ПОЈЕДИНЦИ (ЧЛАНОВИ РАДИО-КЛУБА) И  

ДИРЕКТНИ ЧЛАНОВИ САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА 
                

1.1. Годишња чланарина  динара 

За радио-клуб 1000 

За појединца или члана радио-клуба који нема радио-аматерску лиценцу 500  
За радио-аматера - члана радио-клуба 1000 

(4) 
За радио-аматера - директног члана савеза радио-аматера  1500 

 
1.2. Издавање докумената и испити за радио-аматерске класе динара 

Дупликат дипломе о положеном испиту за радио-аматера 500 

Обрада предмета за издавање радио-аматерске лиценце 0 
(1) 

Обрада предмета за издавање дозволе за рад аматерске радио-станице 0 
(1) 

Обрада предмета за издавање дупликата лиценце или дозволе за рад аматерске радио-
станице 

500 
(1)
 

Одобрење за годишње коришћење позивног знака са једним словом у суфиксу 1000 
(2)
 

Пријава за полагање стручног испита за радио-аматерску класу  1000 
(3)
 

Полагање испита из Морзеове телеграфије (CW) 0 

Потврде или уверења, било које врсте (која нису наведене на другом месту) 200 

Обрада захтева за поз.знак са једним или два слова у суфиксу (не односи се на радио-клубове) 1000 

 
 

РАДИО-КЛУБОВИ И ПОЈЕДИНЦИ 
КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 

 
2.1. Коришћење VHF/UHF репетиторске мреже динара 

Накнада за годишње коришћење репетиторске мреже савеза радио-аматера 2000 

 
2.2. Издавање докумената, испити за радио-аматерске класе, остало динара 

Дупликат дипломе о положеном испиту за радио-аматера 500 

Обрада предмета за издавање радио-аматерске лиценце 800 
(1) 

Обрада предмета за издавање дозволе за рад аматерске радио-станице 500 
(1) 

Обрада предмета за издавање дупликата лиценце или дозволе за рад аматерске радио-
станице 

500 
(1)
 

Одобрење за годишње коришћење позивног знака са једним словом у суфиксу 2000 

Пријава за полагање стручног испита за радио-аматерску класу 2000 

Полагање испита из Морзеове телеграфије (CW) 0 

Потврде или уверења, било које врсте (која нису наведене на другом месту) 400 

Обрада захтева за поз.знак са једним или два слова у суфиксу 2000 

 
 
(1) такса за издавање документа плаћа се РАТЕЛ-у (РАЕК) 
(2) радио-клубови који су чланови савеза радио-аматера плаћају накнаду само приликом 
добијања првог одобрења  
(3) чланови млађи од 16 година не плаћају пријаву за полагање испита  
(4) чланови млађи од 16 година не плаћају чланарину, али морају бити евидентирани у 
Савезу  
 
2011 


