Упутство за појединачно подношење захтјева за додјелу
индивидуалног радиоаматерског позивног знака
Ово упутство је намјењено радиоаматерима или нерегистрованим групама радиоаматера
који подносе појединачни захтјев за додјелу радиоаматерског позивног знака.
Захтјев се односи на знакове из серије Е7nаa и Е7nааa, у складу са Правилом број 28/2007 о
радио аматерској служби (Службени гласник БиХ број 9/08 од 04.04.2008.), чан 7, став 2 и 3
и чан 8 категорије 4 и 6 из табеле у ставу 2 .
Сви подаци су текстуални и писани латиничним писмом фонт Arial Regular 10 pt.
Табеле:
1. Подаци о подносиоцу

Лист

Podaci o
podnosiocu

Попуњава се уколико је у табели више
појединачних захтјева, а једна адреса за
коресподенцију. Записи у табели „захтјев“ ће бити
појединачно третирани. Подаци о подносиоцу су
информација о достави готових дозвола.
Инструкције за плаћање ће бити достављене на
ову адресу, те је пожељно је приложити и e-mail
адресу.

Идентификација
коресподентне
особе

2. Захтјев
Захтјев се прилаже у "MS Еxcell" формату како је дато на листу/табели са ознаком „zahtjev“.
Један запис (ред) у табели односи се на једног корисника тј. Апликанта, односно један
позивни знак.
Једна табела захтјева не може садржавати више од 25 записа. Ако је број апликаната већи,
треба га подијелити у више табела.
Сви захтјеви (записи) ће бити једнако третирани без обзира у којој табели се налазе.
Појединачни захтјеви подлијежу плаћању накнаде у складу са Правилом 25/2005.
Инструкције за плаћање ће бити достављене подносиоцу по пријему захтјева, на адресу
наведену у подацима о подносиоцу.
Бр.
:

Колона

1

Prezime

2

Ime

3

Ime oca

Упутство и напомена
Презиме оператора односно апликанта како стоји
на службеној исправи са сликом (пасош, лична
карта, возачка дозвола и сл.) Oва исправа се
наводи у колони 4 „Број исправе“.
Име оператора односно апликанта како стоји на
службеној исправи са сликом (пасош, лична карта,
возачка дозвола и сл.) Ова исправа се наводи у
колони 4 „Број исправе“.
Име једног од родитеља.

Формат уписа у
табелу
Текст до 26
карактера без
размака
Текст до 16
карактера без
размака
Текст до 16
карактера без
размака

Sjedište, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo, Tel.: 033/250-600, Fax: 033/713-080
Регионална канцеларија Бања Лука, Николе Тесле 13, 78000 Бања Лука, Тел: 051/222-410, Факс: 222-411
Regionalni ured Mostar, Biskupa Čule bb/II, 88 000 Mostar, Tel.: 036/333-670, Fax: 036/333-671
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Бр.
:

Колона

Упутство и напомена

4

Broj isprave

Потребно је унијети број исправе са сликом (пасош,
лична карта и ЈМБГ сл.).

5

Datum rođenja Датум рођења у формату "дд.мм.гггг".

6

Mjesto
boravka

Поштански број и назив мјеста боравка у формату
"ннннн - назив мјеста".

7

Adresa
boravka

Адреса која буде наведена у овом пољу ће бити
кориштена у службеној коресподенцији.

8

Pozivni znak

9

10

CEPT klasa

Obrazloženje

Навести пожељни позивни знак или више знакова
почевши са најпожељнијим. Најпожељнији знак
треба да буде први, потом други и тако даље.
Ознака класе за коју коју је радио-аматер
квалификован. За детаље види препоруку Т/R 6101. Тачност овог податка треба доказати
одговарајућим цертификатом којег треба навести у
колони „образложење“, а копију приложити.
Образложење којим корисник образлаже због чега
мисли да има разлог да тражи знакове које је
навео. Образложење треба да садржи све
релевантне информације из којих се види
досадашњи рад и успјеси које је аматер постигао.
Ово образложење може превагнути у случају да
више корисника наведе исти знак као
најпожељнији. Агенција ће додјељивати знакове у
складу са чланом 7 став 3.
Агенција може провјеравати вјеродостојност
навода, такође
Агенција може искористити наводе из овог блока да
ступи у контакт са лицима и институцијама које су у
образложењу наведене као референце.
Евентуални прилози требају бити у PDF формату.
Нетачни или невјеродостојни наводи могу
дисквалификовати захтјев или утицати на
приоритет при додјели.
Радиоаматери који нису држављани Босне и
Херцеговине требају приложити документ из кога
се види да су регулисали боравак на период дужи
од три мјесеца.
Потврде о уплати доприноса требају бити
приложене уз папирну копију захтјева. Електронске
копије прилога требају бити у PDF формату.

Формат уписа у
табелу
Текст до 16
карактера без
размака
Формат датум
„дд.мм.yyyy"
Текст до 26
карактера са
размаком између
ријечи
Текст до 36
карактера са
размаком између
ријечи
Текст до 36
карактера са
размаком између
ријечи у формату
„Е7nxxx Е7nxxy ...“
Карактер "1" или "2"

Текст до 250
карактера са
размаком између
ријечи

Подносилац треба послати захтјев у „МS Еxcell“ формату на е-mail адресу:
radioamateri@rak.ba. Папирну копију са овјером, треба послати поштом или лично уручити
у једној од канцеларија РАК.
Подносилац захтјева одговара за тачност навода у захтјеву као и за тачност података које
доставља. Агенција може поједине податке провјерити. У случају значајнијих одступања
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навода од накнадно провјерених информација, Агенција може одбити цјелокупан захтјев
или дјелове захтјева.
Агенција ће потврдити пријем, зависно од начина допреме захтјева тј. е-mail и/или папирна
копија.
Папирна копија представља службени захтјев и у случају да се садржаји међусобно
разликују, сматра се да је папирна копија вјеродостојнија. Евентуалне исправке
електронски достављеног захтјева требају бити попраћене одговарајућим документом на
папиру.
Агенција ће објавити датум када ће серија дозвола бити уручена. Додјељени знакови ће
бити објављени на WЕB страници Агенције према постојећој процедури.
Коресподенција са апликантима који су наведени у збирном захтјеву је могућа искључиво
преко овлаштене особе која представља подносиоца захтјева и адресе које буду наведене на
листу „Podaci o podnosiocu“ .
Додатна питања можете послати на radioamateri@rak.ba. или телефоном на 051 22 24 10.
- крај -
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