
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), на предлог Министарства за телекомуникације и 

информационо друштво,  

 

 

Влада доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. Прихвата се Препорука T/R 61-01 "Дозвола CEPT-a за радио аматере" , 

усвојена од стране Комитета за електронске комуникације (EEC) Европске 

конференције поштанских и телекомуникационих администрација у Ници 1985. 

године (ревидирана у Паризу 1993. године и у Никозији 2003. године), која је саставни 

део овог закључка.  

 

2. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 

 

 

05 број 345-568/2011 

У Београду, 27. јануара 2011. године  

Влада 

Први потпредседник Владе - заменик председника Владе, 

Ивица Дачић, с.р  

 

  



Препорука T/R 61-01 (Ница 1985, Париз 1992, Никозија 2003.) 

ДОЗВОЛА CEPT-A ЗА РАДИО-АМАТЕРЕ 

Препорука предложена од стране Радне групе за радио регулативу (RR) 

Текст Препоруке усвојен од стране Комитета за електронске комуникације (ECC):  

 

УВОД 

 

Препорука одобрена 1985. године омогућила је радио-аматерима из земаља 

чланица CEPT-a да раде за време кратких посета другим земљама чланицама CEPT-a, 

без потребе да прибаве индивидуалну привремену дозволу од стране државе CEPT-a у 

којој се налазе. Искуства у примени овог система су крајње позитивна.  

Препорука ревидирана 1992. године има за циљ да омогући државама које нису 

чланице CEPT-a да учествују у овом систему издавања дозвола. Овоме одговарајуће 

одредбе могу се наћи у новим додацима III и IV. Оригинална Препорука се мора 

прилагођавати постепено, тако да је једнако применљива у оквиру CEPT-a као и 

раније.  

Препорука ревидирана 2003. године односи се на резултате WRC-03 узимајући 

у обзир члан 25. ITU Радио прописа. Обавеза коришћења Морзеових кодова је укинута 

и број класа радио-аматера је смањен са две на једну.  

"Европска конференција поштанских и телекомуникационих администрација, 

узевши у обзир 

а) да су радио-аматерска служба и радио-аматерска сателитска служба 

радиокомуникационе службе према члану 1. ITU Радио прописа и регулисана другим 

одредбама ITU Радио Прописа као и националном регулативом,  

б) да је неопходно ускладити процедуре издавања дозвола за привремено коришћење 

радио-аматерских станица у државама чланицама CEPT-a и државама које нису 

чланице CEPT-a,  

ц) да су администрације одговорне, према члану 25. ITU Радио прописа да 

контролишу операционе и техничке квалификације било које лица која желе да раде са 

радио-аматерском станицом,  

д) да према члану 25. ITU Радио Прописа (рев. WRC-03), администрације одређују да 

ли лице које жели дозволу за рад са радио-аматерском станицом треба да покаже да је 

способно да шаље и прима текст у Морзеовој азбуци,  

е) да се способност слања и пријема текста записаног Морзеовом азбуком не захтева у 

смислу ове Препоруке, 

ф) да ставке и администрација привремених дозвола страним посетиоцима засноване 

на билатералним споразумима укључује подразумевани пораст посла за 

администрације, 



г) да Међународно удружење радио-аматера (IARU) подржава поједностављење 

процедура прибављања привремених привилегија за рад страних посетилаца из 

држава чланица CEPT-a и других држава,  

увидевши да ова препорука нема везе са увожењем и извожењем радио-

аматерске опреме, што је предмет посебних препорука, 

даље увидевши да 

упркос процедурама ове препоруке, администрације увек имају право да 

захтевају одвојене билатералне споразуме када је у питању признавање радио-

аматерских дозвола у страним администрацијама, 

препоручује 

1) да администрација чланица CEPT-a признаје принципе дозволе CEPT-a за радио-

аматере, под условима одређеним у Додацима I и II , за коју администрације 

посећених држава неће наплаћивати административне трошкове или накнаде за 

коришћење спектра.  

2) да администрације које нису чланице CEPT-a, прихватајући одредбе ове препоруке 

могу да траже учешће под условима датим у Додацима III и IV ".  

Проверити веб сајт ERO-a (http//:www.ERO.dk) у циљу добијања најновијег 

стања у погледу примене ове и других ECC и ERC препорука.  

 

Додатак I 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ДОЗВОЛЕ CEPT-A ЗА РАДИО-АМАТЕРЕ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ У ВЕЗИ СА ДОЗВОЛОМ CEPT-A ЗА РАДИО-АМАТЕРЕ 

 

Дозвола CEPT-a за радио-аматере може бити укључена у националну дозволу 

или може бити посебан документ додељен од стране истог надлежног органа и њен 

нацрт биће дат на националном језику и на немачком, енглеском и француском; биће 

валидна само у државама у којима радио-аматер није настањен, у трајању привременог 

боравка у државама које су усвојиле Препоруку и у оквиру границе у погледу 

валидности националне дозволе. Радио-аматери који поседују привремену дозволу 

додељену у страној држави не могу користити исту у погледу одредаба Препоруке.  

Дозвола CEPT-a за радио-аматере најмање мора садржати:  

i) назнаку да се ради о дозволи CEPT-a за радио-аматере;  

ii) изјаву у складу са којом се имаоцу дозволе одобрава да користи аматерску радио 

станицу, у складу са овом Препоруком, у државама у којима је иста прихваћена;  

iii) име и адресу имаоца;  

iv) позивни знак;  

v) рок важења;  



vi) надлежну институцију.  

Списак администрација које примењују ову Препоруку може бити предвиђен 

или додат. 

CEPT дозвола дозвољава коришћење свих фреквенцијских опсега додељених 

радио-аматерском сервису и радио-аматерском сателитском сервису, у држави у којој 

се налази радио-аматерска станица.  

 

2. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА 

 

На захтев, ималац CEPT дозволе показује исту надлежном органу у држави 

коју посећује.  

Ималац дозволе треба да познаје одредбе ITU Радио прописа, ове Препоруке и 

правилника на снази у држави коју посећује. Додатно, било каква ограничења која 

подразумевају националне и локалне услове техничке природе или од стране јавних 

надлежних органа морају бити поштована. Посебну пажњу треба обратити на разлике 

у фреквенцијским доделама у три ITU региона.  

Приликом емитовања у држави коју посећује, ималац дозволе мора користити 

национални позивни знак коме претходи префикс позивног знака посећене државе, 

као што је дефинисано у Додатку II и VI. Префикс позивног знака и национални 

позивни знак морају бити одвојени карактером "/" (телеграфски) или речју "црта" 

(телефонски).  

Ималац дозволе не може захтевати заштиту од штетне интерференције. 

 

3. ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ ИЗМЕЂУ CEPT ДОЗВОЛЕ И НАЦИОНАЛНИХ 

ДОЗВОЛА 

 

Еквиваленције између дозволе CEPT-a и националних дозвола у државама 

чланицама CEPT-a дати су у Додатку II.  

Еквиваленције између дозволе CEPT-a и националних дозвола у државама које 

нису чланице CEPT-a дати су у Додатку IV.  

 

Додатак II 

ТАБЕЛА ЕКВИВАЛЕНЦИЈА ИЗМЕЂУ ДОЗВОЛЕ CEPT-A И 

НАЦИОНАЛНИХ ДОЗВОЛА У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА CEPT-a 

 

Државе које желе да измене своје податке треба да упуте писмо 

Председништву ECC-а, као и копију истог Канцеларији.  



Држава CEPT-a  

Префикс(и) позивног знака који 

се користе у току боравка у 

другим државама 

Еквиваленција између 

националне дозволе и 

дозволе CEPT-a  

1 2 3 

Албанија   (није усвојена) 

Андора   (није усвојена) 

Аустрија OE 1 (као и 2) 
1
  

Азербејџан   (није усвојена) 

Белорусија   (није усвојена) 

Белгија ON А 

Босна и 

Херцеговина 
T9 A,B,C 

2 3
  

Бугарска LZ 1 и 2 

Хрватска 
4
  9A CEPT  



Кипар 5B Радиоаматерска ауторизација 

Чешка Република OK А 

Данска OZ А 

Фарска острва OY А 

Гренланд OX А 

Естонија ES 
5
  A 

6
,B 

6
  

Финска OH L,P,T,Y 

Аландска острва OH0 L,P,T,Y 

Француска F Е 
2 3

  

Корзика TK Е 
2 3

  

Гвадалупе FG Е 
2 3

  

Гвајана FY Е 
2 3

  



Мартиник FM Е 
2 3

  

Свети Бартоломео FJ Е 
2 3

  

Свети Петар FP Е 
2 3

  

Свети Мартин FS Е 
2 3

  

Реунион FR Е 
2 3

  

Мајоте FH Е 
2 3

  

Француски 

Антарктик 
FT Е 

2 3
  

Француска 

Полинезија и 

Клипертон 

FO Е 
2 3

  

Нова Каледонија FK Е 
2 3

  

Валис и Фуртуна FW Е 
2 3

  

Грузија     



Немачка DL 1, 2 и А 

Грчка SV, SW 1 и 2 

Мађарска HA, HG RHB, RHC 
2 3

  

Исланд TF G 

Ирска 
7
  EI, EJ 

8
  CEPT 1 & CEPT 2  

Италија I Општа 

Летонија YL 1 и 2 
2 3 9

  

Линхтенштајн HB0 CEPT 

Литванија LY A 

Луксембург LX CEPT 

Македонија Z3 
A, B=1  

C, D=2  



Малта 
10

  9H   

Молдавија   (није усвојена) 

Монако 3A Општа 
2 3

  

Црна Гора   (није усвојена) 

Холандија PA A, C i F 

Норвешка LA А 

Свалбард JW А 

Пољска SP 1 
2 3

  

Португалија CT7 1, A i B 

Азорска острва CT8 1, A i B 

Мадеира CT9 1, A i B 

Румунија YO I и II  



Руска Федерација R (није усвојена) 

Москва и други 

региони 
R3a (није усвојена) 

Петроград R1a (није усвојена) 

Сан Марино T7 (није усвојена) 

Република Србија   (није усвојена) 

Словачка Република OM Е (стари A, B, C)  

Словенија S5 А (стари 1, 2, 3) 
11

  

Шпанија EA А 

Шведска 
12

  SM, SA све 

Швајцарска HB9 1, 2, CEPT  

Турска TA А 
2 3

  



Украјина UT 1 и 2 
2 3

  

Уједињено 

Краљевство 
M пуна 

Острво Ман MD пуна 

Северна Ирска MI пуна 

Џерси MJ пуна 

Шкотска MM пуна 

Гернисеј MU пуна 

Велс MW пуна 

Ватикан HV (није усвојена) 

 

 

1
 Постојећа (стара) дозвола класе "1" и "2" постаје нова дозвола класе "1". За имаоце 

дозвола са познавањем Морзеове азбуке (старе дозволе класе 1), што је сада додатна 

могућност, информација у погледу познавања Морзеове азбуке додаје се као назнака 

(за државе које и даље захтевају познавање Морзеове азбуке).  
2
 Еквиваленције између дозвола CEPT-a и националне дозволе највишег нивоа, као у 

септембру 2003, пре него што су захтеви који се односе на познавање Морзеових 

кодова уклоњени из T/R 61-01.  
3
 За употребу HF опсега; Морзеови кодови се и даље захтевају.  



4
 Тренутно су националне дозволе и дозволе CEPT-a одвојене. Национална дозвола 

укључује више података.  
5
 Овај префикс позивног знака треба да буде додат цифри која одређује регион у коме 

радио-аматерска станица ради.  
6
 Националне дозволе класе А и B одговарају дозволама CEPT-a и дозвољавају 

приступ HF опсегу. Имаоци страних CEPT дозвола могу да раде у Естонији најдуже 

три месеца са правима која имају естонијски радио-аматери класе B, без додатне 

провере. За дозволу класе А захтева се потврда способности коришћења Морзеових 

кодова (најмање пет речи у минути).  
7
 Имаоци дозвола CEPT1 или CEPT2 имају пун приступ HF фреквенцијама као у 

случају ECP из разлога реципроцитета са државама које и даље задржавају Морзеове 

кодове. Захтеви у погледу Морзеових кодова уклоњени су 15. септембра 2003. CEPT2 

нема захтева у погледу Морзеових кодова.  
8
 ЕЈ је посебан префикс за острва удаљена од копна и такође могу бити додељени, 

специјалним националним догађајима.  
9
 Имаоцима литванске националн дозволе за аматерске радио-станице не издају се 

аутоматски CEPT дозволе. Ради добијања CEPT дозволе, имаоци литванске 

националне радио-аматерске дозволе морају положити испите предвиђене CEPT 

препоруком T/R 61-02 "Усклађене дипломе за радио-аматере".  
10

 Ревизија текућег законодавства се још увек разматра од стране Администрације 

Малте. За сада, посетиоци и даље морају да се пријаве за дозволу и позивни знак.  
11

 Постојеће (старе) дозволе: 1, 2 и 3 постају нове "А" дозволе. За имаоце дозвола 

обучене да користе Морзеове кодове (стара 1 и 2), што је од сада додатна опција, овај 

податак се додаје као напомена (за државе које и даље захтевају познавање Морзеових 

кодова).  
12

 После 1. октобра 2004. радио-аматери се изузимају од издавања посебних дозвола. 

Изузимање је једино применљиво за лица која поседују важећу радио-аматерску 

диплому. Као резултат овога, одвојене дозволе се неће издавати новим радио-

аматерима од октобра 2004. Позивни знак ће после 1. октобра бити укључен у 

диплому.  

 

Додатак III 

ПРИМЕНА "ДОЗВОЛЕ CEPT-A ЗА РАДИО-АМАТЕРЕ" НА 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ЧЛАНИЦЕ CEPT-A, У СКЛАДУ СА ОВОМ 

ПРЕПОРУКОМ 

 

1. ПРИМЕНА 

 

Администрације које нису чланице CEPT-a могу се пријавити CEPT-у за 

учешће у CEPT-овом систему издавања дозвола за радио-аматере, регулисаном овом 



Препоруком. Пријаве треба упутити CEPT-овом Комитету за електронске 

комуникације ( ECC), као и Канцеларији (ERO) (видети напомену).  

Администрације које нису чланице CEPT-a приступају споразуму са свим 

државама чланицама CEPT-a, тако што су усвојиле ову Препоруку или намеравају то 

да учине. Треба напоменути да државе које нису чланице CEPT-a а желе да усвоје ову 

Препоруку између себе, треба то да учине засебним споразумом.  

Примена треба да укључи списак класа дозвола које су предложене као 

еквивалентне CEPT дозволи. Детаљи националног испитног плана или документи који 

описују захтеве за поједине класе националних дозвола и њихове привилегије треба да 

буду приложене уз пријаву. Сви горе поменути детаљи морају бити расположиви на 

једном од званичних језика CEPT-a (енглеском, француском или немачком).  

Администрација која се пријављује треба да обезбеди префикс позивног знака 

који ће користити радио-аматери у посети и детаље било каквих посебних услова у 

вези примене ове Препоруке у разматраној држави. Посебни услови или ограничења 

треба да буду сведени на минимум, не треба да буду постављени сем уколико је то 

неопходно и треба да буду укључени у фусноту у Додатку IV.  

 

2. ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ 

 

CEPT ECC треба да провери, у складу са Препоруком T/R 61-02, сваку пријаву 

са циљем да утврди еквиваленције националне дозволе и дозволе специфициране овом 

Препоруком и да размотри било каква одступања захтевана од старне администрације 

која се пријављује.  

Када се ECC сложио да прихвати учешће државе која није чланица CEPT-a, он 

обавештава администрацију која се пријавила и утврђује са Канцеларијом укључивање 

релевантних детаља у Додатак IV.  

CEPT администрација која тражи билатерални споразум како би примењивала 

ову Препоруку са администрацијом која није чланица CEPT-a треба то да напомене у 

фусноти Додатка IV.  

Администрација која није чланица CEPT-a а захтева билатерални споразум 

како би примењивала ову Препоруку са CEPT администрацијом треба то да напомене 

у фусноти Додатка IV.  

 

Напомена: 

Адреса: ERO European Radiocommunication Office, Peblingehus, Nansensgade 19, DK-

1366 Copenhagen, Denmark  

Додатак IV 

ТАБЕЛА ЕКВИВАЛЕНЦИЈА ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНИХ ДОЗВОЛА ДРЖАВА 

КОЈЕ НИСУ ЧЛАНИЦЕ CEPT-A И ДОЗВОЛА CEPT-A, КАО И 

ПРИВИЛЕГИЈА ЗА РАД КОЈЕ У ДРЖАВАМА КОЈЕ НИСУ ЧЛАНИЦЕ CEPT-

A ВАЖЕ ЗА ИМАОЦЕ ДОЗВОЛА ИЗДАТИХ ОД СТРАНЕ CEPT 



АДМИНИСТРАЦИЈА У СМИСЛУ ОВЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

Државе које 

нису чланице 

CEPT-a  

Префикс(и) 

позивног знака 

који се користе 

у току боравка у 

другим земљама 

Националне 

дозволе држава 

које нису чланице 

CEPT-a, 

еквивалентне 

CEPT дозволама  

Привилегије за рад које 

имаоци дозволе издате од 

стране CEPT-a имају у 

државама чије 

Администрације нису 

чланице CEPT-a  

1 2 3 4 

Аустралија VK13 Аматерска дозвола 

(Аматерска 

унапређена радио 

станица) 

Делови 1 и 2 трећег дела 

Радиокомуникационе 

(Прекоморска Аматерска 

Посета Аустралији) класе 

дозвола 2008 (Класа Дозволе) 

Канада VE     

Њуфаундленд и 

Лабрадор 

VO 

Територија 

Јукона и Острва 

принца Едварда 

VY 

Израел 4X, 4Z A, B, C B (Општа)  

Холандија 

Антили (ATH)  

PJ     



Куракао PJ2 

Бонаире PJ4 

Свети 

Еустатиус 

PJ5 

Саба PJ6 

Свети Мартен PJ7 

Нови Зеланд ZL Општа 
14

  Општа 

Перу OA 
15

      

Јужна Африка ZS     

САД   Посебни аматер и 

напредни аматер 
16

  

Посебни аматер 

Алабама W4 

Аљаска KL7 



Америчка 

Самоа 

KH8 

Аризона W7 

Арканзас W5 

Острво Бејкер KH1 

Калифорнија W6 

Колорадо W0 

Заједница 

Северних 

KH0 

Острва 

Маријана 

KP4 

Заједница 

Порто Рико 

W1 

Конектикет W3 

Делавер KP5 



Острво Десечео W1 

Област 

Колумбија 

W3 

Флорида W4 

Џорџија W4 

Гуам KH2 

Хаваји KH6 

Острво 

Ховланд 

KH1 

Идахо W7 

Илиноис W9 

Индијана W9 

Ајова W0 



Острво Јарвис KH5 

Острво Џонстон KH3 

Канзас W0 

Кентаки W4 

Спруд Кингмен KH5K 

Курска острва KH7 

Лузијана W5 

Мејн W1 

Мериленд W3 

Масачусетс W1 

Мичиген W8 

Мидвејска KH4 



острва 

Минесота W0     

Мисисипи W5 

Мисури W0 

Монтана W7 

Наваска острва KP1 

Небраска W0 

Невада W7 

Нови Хемпшир W1 

Нови Џерси W2 

Нови Мексико W5 

Њујорк W2 



Северна 

Каролина 

W4 

Северна Дакота W0 

Охајо W8 

Оклахома W5 

Орегон W7 

Острва 

Палмира 

KH5 

Острва Пеале KH9 

Пенсилванија W3 

Острво Роде W1 

Јужна Каролина W4 

Јужна Дакота W0 



Тенеси W4 

Тексас W5 

Јута W7 

Ветмонт W1 

Девичанска 

острва 

KP2 

Вирџинија W4 

Острва Вејк KH9 

Вашингтон W7 

Западна 

Вирџинија 

W8 

Острва Вилкс KH9 

Висконсин W9 



Вајоминг W7 

 

13
 VK треба да буде додата посетиочевом личном позивном знаку као суфикс.  

14
 "Општа дозвола за радио-аматере" дозвољава имаоцима дозволе CEPT-a за радио-

аматере да раде на Новом Зеланду у трајању не дужем од 90 дана у свим опсезима 

намењеним за радио-аматерску службу, без потребе прибављања било каквих дозвола 

или одобрења или регистрације код регулатора.  
15

 Знаци ОА, праћени бројем који одговара зони у Перуу из које станица ради, 

сачињавају суфикс на национални позивни знак оператера.  
16

 Важи за све државе дате у колони 1.  

 

Recommendation T/R 61-01 (Nice 1985, Paris 1992, August 1992, Nicosia) 
[1] 
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НАПОМЕНА:  
[1] 

Текстови Препоруке T/R 61-02 и Додатака I-IV, на енглеском језику, тренутно нису 

приказани.  

 

 

 


