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          Образац ЕРФОО1 

 

ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИШЋЕЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА  

У ФРЕКВЕНЦИЈСКИМ ОПСЕЗИМА 2400-2483.5 MHz, 5470-5725 MHz и  5725-5875 MHz  
 

Подаци о подносиоцу пријаве 

 

Назив правног/физичког лица  

Адреса   

Матични број/ ЈМБГ  

Телефон/факс/ e-mail  

Порески идентификациони број 

(ПИБ) 
 

 

Подаци о радио-станици* 
 

Фреквенцијски опсег    

  

SSID (Service set identification) 

 

MAC aдреса (Access Point) 

Назив/адреса локације  

 

Координате локације (WGS84) 

(dd mm ss) 

Намена мреже    

Конфигурација мреже 

Снага предајника (dBm)   

АTPC (ДА/НЕ)   

DFS (ДА/НЕ) 

Ширина опсега заузетог 

емисијом   

Произвођач, тип радио-уређаја 

Тип антене   

Добитак антене (dBi) 

Азимут максималног зрачења 

За конфигурацију P-P 

 (Point-to- point) 

Назив/адреса локације друге 

тачке у конфигурацији 

Координате локације (WGS84)  

(dd mm ss) 

  

*Образац ЕРФОО1 попуњава се за сваку  радио-станицу у конфигурацији P-MP или P-P посебно 

Уз пријаву је потребно приложити доказ о уплати трошкова евидентирања у износу од ____ динара на 

рачун Агенције ________ 
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         Образац ЕРФОО2 

 

 

ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИШЋЕЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈАУ 

ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ 72-76/82-86 GHz  

 

Подаци о подносиоцу пријаве 

 

Назив правног/физичког лица  

Адреса   

Матични број/ ЈМБГ  

Телефон/факс/ e-mail  

Порески идентификациони број 

(ПИБ) 
 

 

Подаци о радио-релејној вези * 

 локација А локација Б 

Назив    

Координате (WGS84) 

(dd mm ss) 
  

Надморска висина    

Висинa антене изнад терена   

Дужина РР везе  

Подаци о уређајима   

Предајна фреквенција (MHz)   

Капацитет  (Mbit/s)  

Ширина опсега заузетог 

емисијом (MHz) 

 

Праг пријема за BER ≤ 10
-6

 (dBm)  

Излазна снага предајника (dBm)    

e.i.r.p (dBm)   

Произвођач, тип радио-уређаја  

Подаци о антенама   

Добитак антене (dBi)   

Поларизација   

Азимут   

Елевација   

Произвођач, тип антене  

Напомена:  

*Образац ЕРФОО2 попуњава се за сваку радио-релејну везу  посебно 

Уз пријаву је потребно приложити доказ о уплати трошкова евидентирања у износу од ____ динара на 

рачун Агенције_______  
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           Образац ЕРФОО3 

 

 

ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ КОРИШЋЕЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈА  

У ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ 27 МHz ЗА CB  РАДИО-СТАНИЦЕ   

 

Подаци о подносиоцу пријаве 

Име (име оца) презиме 
 

Адреса  
 

Матични број/ ЈМБГ 
 

Телефон/факс/ e-mail 
 

Подаци о радио-станицама 

Локација 

Место и поштански број   

Улица и број  

Општина   

Подаци о уређајима 

Произвођач и тип радио-станице 

 

Фабрички број 

 

Снага предајника  

[W] 

 

Врста емисије 

(FM/PM, AM DSB, 

AM SSB) 

 

    

    

    

Подаци о антенама 

Произвођач Тип Добитак антене (dBd) 

   

   

   

 

*Образац ЕРФОО3 попуњава подносилац пријаве за све радио-станице које поседује на једној 

локацији 

Уз пријаву је потребно приложити доказ о уплати трошкова евидентирања у износу од ____ динара на 

рачун Агенције ________ 


