
  

 

    

 

Републичка агенција за електронске комуникације 

Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија 

Контакт центар и факс: 011 3242 673 

www.ratel.rs 

Инструкција 

за попуњавање и достављање пријава  

за евидентирање коришћења радио-фреквенција 

Пријаве за евидентирање коришћења радио-фреквенција (обрасци ЕРФОО1, ЕРФОО2 и 

ЕРФОО3) доступне су на интернет презентацији Агенције у електронској форми у pdf 

формату на адреси https://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci.600.html. 

Попуњавање пријава 

За попуњавање електронских pdf пријава може се користити бесплатна Adobe Acrobat Reader 

апликација, као и било која апликација која има подршку за pdf  датотеке. Пољима за која се 

очекује унос информација се креће притиском на тастер Tab или употребом миша, а сама 

поља су обично видно назначена у пријави.  

Снимање пријаве на диск 

У сваком тренутку пријаву на којој радите можете снимити на диск и касније наставити 

попуњавање. Приликом сваког снимања уколико је било промена на унетим вредностима у 

пријави, ажурира се јединствени број обрасца који се налази у заглављу прве стране пријаве 

(ЈБРО). 

Достављање пријаве 

Попуњена и снимљена пријава – pdf датотека се доставља Агенцији email-ом. Биће 

прихваћене само пријаве које су попуњене на описан начин. Пријаве у којима је измењена 

форма обрасца, пријаве послате на погрешну адресу, као и пријаве које су одштампане па 

скениране неће бити прихваћене. Адресе за достављање пријава су следеће: 

erf1k@ratel.rs, за Образац ЕРФОО1, опсези 2400-2483.5 MHz и 5470-5725 MHz 

erf1@ratel.rs, за Образац ЕРФОО1, опсег 5725-5875 MHz, 

erf2@ratel.rs, за Образац ЕРФОО2, опсег 72-76/82-86 GHz 

erf3@ratel.rs, за Образац ЕРФОО3, CB радио-станице 

 

Пријава се подноси Агенцији у року од 30 дана пре почетка коришћења радио-фреквенција 

по режиму општег овлашћења. 

Евидентирање по пријавама врши се према редоследу подношења пријаве уписом у 

одговарајући Регистар уколико су испуњени услови прописани Правилником о начину 

коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења („Службени гласник 

Републике Србије“ број 28/13) (у даљем тексту: Правилник). 

Уколико нису испуњени услови прописани Правилником, Агенција не уписује пријаву у 

одговарајући Регистар и обавештава подносиоца пријаве о разлозима неуписивања. 
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