Република Србија

УПУТСТВО О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКОГ
ПРЕГЛЕД
Дато на основу Члана 3. и 4., Правилника о поступку техничког прегледа
(Сл. гласник РС, бр. 34, од 18. 04. 2006. год.)
Захтев за обављање техничког прегледа садржи:
назив, адресу, седиште, ПИБ и матични број подносиоца захтева,
предмет техничког прегледа,
извод из регистра привредних субјеката,
изјаву о прихватању трошкова,
копије техничких дозвола-сертификата о усклађености телекомуникационе
мреже, система или средства са прописаним стандардима и нормативима, које
је издала Агенција,
6. главни пројекат по коме је објекат изграђен,
7. изјаву да је објекат изведен према главном пројекту и пројекту изведеног
објекта,
8. посебне сертификате које издају специјализоване овлашћене институције,
9. извештаје о испитивањима и мерењима,
10. доказ о уплати (доставља се накнадно по добијању броја предмета)
_____________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

УПЛАТА
Број текућег рачуна за уплату: 840-963627-41
Позив на број: 610-10-_______;број предмета под којим је захтев заведен у РАТЕЛУ
Шифра плаћања:
Готовински: 153
Вирмански: 253
Број модела: оставити празно
Сврха уплате: накнада трошкова за обављање техничког прегледа
Прималац уплате:Републичка Агенција за телекомуникације; Београд, Вишњићева бр.8

КОНТАКТ ОСОБА
Бобан Панајотовић: телефон - 011/2026-886

Република Србија

Сектор за стандарде и сертификате

ПOТРЕБНА ДОКУМЕНТА У ПОСТУПКУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА, СИСТЕМА И СРЕДСТАВА (ТКМСС)

-главни пројекат (инвестиционо-техничка документација),
-техничку дозволу-сертификат о усклађености пројеката и пројектне документације са
прописаним стандардима и нормативима за ТК мреже и системе, бр.______,
од_______, издату од стране РАТЕЛА,
-техничку дозволу-сертификат о усклађености изградње и постављања са прописаним
стандардима и нормативима за ТК мреже и системе, бр.______, од_______, издату од
стране РАТЕЛА,
-решење о одобрењу градње објекта, бр._______, од_______, издато од стране_______,
-привремени обрачун о утврђеној вредности инвестиционог објекта,
-копије техничких дозвола-сертификата о усклађености техничких карактеристика
ТКСС са прописаним стандардима и нормативима за уграђену опрему,
-сагласност заштите на раду издате од стране________________, бр.___________,
од________,
-противпожарна сагласност издата од стране МУП Р.С. секратаријата унутршњих
послова у ___________, оделења против пожарне полиције, бр.__________ ,
од__________,
-записници и извештаји о испитивањима и мерењима које је сачинио испоручилац
опреме или извођач радова,
-техничку документацију за рад и одржавање (увид у исту се врши на објекту за
примењене уређаје),
-остало по захтеву комисије.

На основу достављане документације и извештаја спроведених мерења и
испитивања, записник о техничком прегледу ТКМСС, сачињава Комисија РАТЕЛА.

