
И Н С Т Р У К Ц И Ј А 

о уплатном рачуну на који се врши уплата  везана за Ј А В Н И   О Г Л А С за 
учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за 
коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у 
радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике 
Србије 

 
1. Пријава за учешће у Јавном надметању за издавање појединачне дозволе 

подноси се на српском језику у року од десет радних дана од дана 
објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
Уз Пријаву се подноси и доказ о уплати износа од 25.000 динара на име 
трошкова за обраду Пријаве, као и износ од 250.000 динара за откуп 
Конкурсне документације, на рачун Агенције, а у складу са Правилником о 
утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за 
електронске комуникације („Службени гласник РС“, број 34/13). 
 
Уплату извршити на уплатни рачун Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге 
 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-963627-41 
Позив на број 25250 

 
2. Понуда се подноси у року од 45 дана од дана објављивања Јавног огласа у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, до 12,00 часова (по локалном 
времену) на адресу: Регулаторна агенција за електронске комуникације и 
поштанске услуге, Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија, са 
назнаком: „Понуда за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-
фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за 
територију Републике Србије – не отварати осим у присуству Комисије“.  

 
Заинтересовани понуђачи, који су откупили Конкурсну документацију, 
приликом подношења понуде треба да  поднесу доказ о уплати депозита у 
износу од 1.300.000 динара на рачун Агенције. 
Уплаћени депозит ће бити враћен након доношења одлуке о избору 
најповољнијих понуда.  

 
Уплату депозита потребно је извршити на уплатни рачун Регулаторне агенције 
за електронске комуникације и поштанске услуге 
 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР  840-963627-41 
Позив на број 1300 
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