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ИМПРЕСУМ

ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Записник са седнице Скупштине

Урађен је и објављен записник са редовне изборне годишње седнице Скупштине Савеза радио-амате-
ра Србије, одржане 14. априла 2018. у Београду. Можете га преузети са сајта Савеза, са адресе 
http://yu1srs.org.rs/dl/srs_doc/Zapisnik_Skupstina_20180414.pdf. 

Одржана је прва седница Извршног одбора Савеза

Прва седница Извршног одбора је одржана 12. маја у просторијама Савеза. Дневни ред је садржавао 
19. тачака. Извршни одбро је упознат са предстојећим активностима. Договорен је начин рада у на-
редном периоду и подељена су задужења. 

Одлучено је да се задрже запослена лица на местима: секретар, административно-технички сарадник 
и QSL менаџер. 

Донета је одлука о формирању 13 радних тела и упућен позив члановима да дају предлоге за чланове 
тих тела. Извршни одбор и Председник који по Статуту именују менаџжере и чланове радних тела 
желе да чују и мишљења чланова Савеза пре коначне одлуке.

За функције генералног менаџера и генералног секретара је донесен закључак да се направи специфи-
кација послова и обавеза као и да чланови Извршног одбора предложе конкретне људе за те функције.

Извршни одбор је разговарао и о именовању представника СРС у ИАРУ изнети су предлози али кона-
чна одлука није донесена.

Направљен је оперативни план рада за 2018. годину у подељена су задужења чланова извршног 
одбора: 
- Предраг Супуровић YT9TP  - информисање; 
- Мирослав Ивковић YU1DW - финансирање Савеза; 
- Јулија Вељић YU8YL - HST; 
- Александар Томић YU0W  - конструкторство; 
- Драган Манојловић YT5DM  - пројектнo финансирање; 
- Зоран Илић YT0I  - АРГ; 
- Горан Хајошевић YT7AW - рад са младима; 
- Зоран Младеновић YU1EW – IARU;
- Александар Хајошевић YT3H - КТ и УКТ. 

Донета је одлука о износима чланарина и накнада, о ослобођењу младих од плаћања чланарине.
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Закључено је да приреме за овогодишњи Камп младих радио-аматера на Гочу иду по плану. Савез ће 
планирана средства пребацити организатору према договору. Александар Хајошевић YT3H ће испред 
Извршног одбора присуствовати кампу и укључиће се у организацију према потреби. 

Председник Савеза је информисао Извршни одбор о току припрема за одржавање конференције 
ИАРУ у Новом Саду 2020. године. Договорено је да се формира озбиљан организациони тим у који 
треба укључити најквалитетније људе који могу да допринесу да се тај посао спроведе најбоље могу-
ће.

Председник је информисао чланове Извршног одбора и о припремама за организацију ИАРУ АРГ 
шампионата који ће се одржати на Златибору 2020. године. Нагласио је да је веома важно да се орга-
низација ове манифестације изведе на високом нивоу. Разговарано је о могућим начинима реализације
овог задатка. 

Председник је обавестио чланове Извршног одбора и о неопходности да се крене са припремама из-
мена Статута Савеза радио-аматера Србије и дао иницијативу да Александар Хајошевић YT3H испред
СРС разговара са представницима Савеза радио-аматера Војводине, а Председник ће разговарати са 
председником Савеза радио-аматера Косова и Метохије како би се усагласили ставови и статути све 
три организације. За овај задатак биће консултована и радна група за административно-техничке 
послове.

Председник је информисао чланове извршног одбора о припреми Правилника о начину коришћења 
радио-аматерских станица који спрема РАТЕЛ. У предлогу, који је још увек у изради предвиђено је да 
радио-аматери добију нове фреквентне опсеге, предвиђено је да се престане издавање нових лиценци 
за другу класу, с тим да издате лиценце остају важеће, јасно су дефинисане CEPT лиценце и HAREC, 
предвиђено је да се лиценце могу привремено или трајно одузимати, а додела позивних знакова остаје
у надлежности Савеза. 

Горан Хајошевић YT7AW је известио о одржаним Европском купу нација и Балканском шампионату у
брзом пријему и предаји Морзеове азбуке.

Секретар савеза Васо Настасић YT5T је известио о стању са издавањем дозвола и лиценци од стране 
РАТЕЛ-а.

Председник је обавестио Извршни одбор о активностима предузетим да се реши питање обавеза ра-
дио-аматера да плаћањају надокнаде за коришћење фреквенција. И до сада су те накнаде постојале 
али су износи били веома мали тако да је Савез то плаћао РАТЕЛ-у. Постоји бојазан да РАТЕЛ може 
да значајно повећа износе за те надокнаде, а циљ је Савеза да се кроз државне институције обезбеди 
да се те накнаде за радио-аматере потпуно укину. 

Ослобађање плаћања надокнаде нијe предвиђено у предлогу Закона о електронским комуникацијама 
иако је Савез указао на то примедбом у току јавне расправе. 

Савез се обратио Министарству туризма, трговине и телекомуникација и затражио да подрже Савез, 
односно, да они дописом заједно са Савезом затраже од Министарства финансија, да, кроз Закон о на-
докнадама за коришћење јавних добара, који је у припреми, радио-аматере ослободе плаћања надок-
наде.

Секретар Савеза је обавестио Извршни одбор о тренутном финансијском стању Савеза. 

Донета је одлука да Савез плати чланарину ИАРУ Р1 за 2018. годину. 

Разматрано је тренутно стање информисања чланства. Предраг Супуровић YT9TP је у анализи изнео 
статистику из које се види да је да мали број чланова Савеза прати информације о активностима Саве-
за и да је потребно да се то унапреди.

Као циљ је наведено да треба радити на томе да се повећа број радио-аматера, повећа број чланова 
Савеза и повећа број чланова који су информисани о активностима. Да би се то постигло, закључак је,
да треба наставити са емитовањем Радио-билтена, Билтена у електронском облику, искористи имејл 
листе, форум, сајт, друштвене мреже, али и класичне медије. 

Примећено је да на Интернету постоји више сервиса којима се радио-аматери окупљају и информишу
а који нису под контролом Савеза, али својим називима доводе посетиоце у забуну да иза њих стоји 
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Савез и да је потребно да се са власницима тих сервиса договори да се то реши тако да се убудуће из-
бегну забуне.

Секретар Савеза је задужен да контактира Милана Радовановића YT1PRM ради договора око донаци-
је бугарског радио-аматера у опреми за АПРС радио станицу за АПРС код Јагодине.

Подпредседник Александар Хајошевић YT3H, секретар Васа Настасијевић YT5T и Томислав Варагић 
YT5CQ, члан Надзорног одбора, су задужени да изврше попис и направе предлог имовине за отпис. 

Начелно је прихваћен и предлог да Савез почне да издаје електронске дипломе, А Зоран Илић YT0I је 
преузео да припреми конкретан предлог. 

Прихваћен је и предлог да се база за евиденцију чланства Савеза унапреди и ажурира у складу са но-
вим потребама.

Избор радних тела Савеза радио-аматера Србије

Избором новог руководства СРС отворена је могућност и за избор нових менаџера, односно вођа рад-
них група. ИОСРС је на седници одржаној 12.05.2018. основао нова радна тела и упутио члановима 
позив да дају предлоге за састав тих тела.

У СРС постоје следеће радне групе:
1. КТ радна група 
2. УКТ радна група 
3. АРГ радна група 
4. ХСТ радна група 
5. YОТА радна група 
6. Радна група за информисање 
7. Радна група за ФМ и дигиталне модове (V/U/SH) 
8. Радна група за административно-техничка и правна питања 
9. Радна група за мониторинг на радио-аматерским фреквенцијама 
10. Радна група за EMC питања (Електромагнетна компатибилност) 
11. Комисија за доделу позивних знакова 
12. Комисија за припрему и извођење испита за АРО класе и звања 
13. Менаџер за вођење логова и QSL евиденције специјалних знакова СРС.

Менаџери за поједина такмичења у организацији СРС биће изабрани или постављени у оквиру КТ и 
УКТ радне групе, из састава тих радних група или од других активиста. Поступање СРС и радио-ама-
тера у ванредним ситуацијама (РМЗО) остаће за сада у надлежности ИОСРС, односно директна одго-
ворност председника и потпредседника СРС, са идејом да се ускоро оформи специјализовани тим за 
ту област. 

ИОСРС је позвао све заинтересоване радио-аматере чланове СРС/СРВ/СРКиМ да, уколико се осећају 
способним и вољним за преузимање неке од ових радних обавеза, или желе да предложе неког компе-
тентног радио-аматера за ове волонтерске позиције, да своје предлоге доставе електронском поштом 
секретару Савеза. 

ИОСРС и председник СРС, који по статуту именује руководиоце радних група, имају предлоге и кад-
ровска решења, али су желели да чују и мишљење чланова пре коначне одлуке.

Померена граница ослобађања од плаћања чланарине за младе радио-аматере.

Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је донео одлуку да границу ослобађања од плаћања чла-
нарине промени са досадашњих 16 на 18 година старости. Поред тога, ослобођење обухвата целу ка-
лендарску годину у којој се навршава 18 година, а не као до сада само до датума рођења.
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Да би постали чланови, млади радио-аматери, иако не морају да плаћају чланарину али и даље треба 
да се упишу у чланство.

За чланове који нису ослобођени плаћања, износи чланарине и осталих накнада је остао непромењен. 
Ценовник за ову годину можете погледати на http://yu1srs.org.rs/savez/clanarine-licence-dozvole.

На сајт постављени обрасци приступнице у чланство

Да би физичко лице или радио-клуб посрао члан Савеза радио-аматера Србије потребно је да 
приступи у чланство и плати чланарину. За приступ у чланство треба попунити приступницу. 
Учлањавање физичких лица врши Секретар СРС а учлањавање радио-клубова Извршни одбор.

Обрасци приступница за појединачне чланове и за клубове су постављени на сајту Савеза радио-
аматера Србије на адреси http://www.yu1srs.org.rs/savez/clanarine-licence-dozvole.

Издавање докумената

Израду докумената ће убудуће радити РАТЕЛ. Он је сада у реструктурирању и још увек није до краја 
редефинисао издавање докумената. Ипак, прве лиценце и дозволе су већ издате.

Још увек се са РАТЕЛ-ом договара протокол за издавање ових докумената. Са редовним издавањем 
лиценци и дозвола ће РАТЕЛ кренути када се дефинише процедура. Циљ Савеза је да издавање буде 
исто тако ефикасно као и до сада.

Обавестићемо вас када протокол буде договорен и када буде настављена израда докумената.

Угашен текући рачун Савеза радио-аматера Србије  у Директној банци

Текући рачун Савеза радио-аматера Србије у Директној банци (150-28703-68) је угашен због поједнос-
тављења пословања и уштеда. Од сада је једино активан текући рачун 205-2452-07 у Комерцијалној 
банци. Водите рачуна да код плаћања Савезу не уплаћујете на рачун који је угашен.

Пресељење YU0S имејл листе

Због све чешћих проблема у раду имејл листе YU0S на Yahoo сервису, планирано је да се листа пре-
сели на нови сервис groups.io који се показао као много бољи и поузданији. Када то буде учињено, 
чланови листе ће добити имејл поруку са обавештењем и захтевом да потврде прелазак на нови 
сервис. 

Фејсбук страница Савеза радио-аматера Србије

На Фејсбуку је постављена званична страница Савеза на адреси https://www.facebook.com/yu1srs/. И 
ту ће бити редовно објављиване вести. Одмах по активирању, страница је привукла велико интересо-
вање и има значајну посећеност. Ако користите Фејсбук, можете се пријавити да пратите страницу.

Ажуриран адресар радио-аматера

Адресар радио-аматера на адреси http://callbook.yu1srs.org.rs/ је ажуриран са подацима из евиденције 
Савеза радио-аматера Србије са стањем на дан 18. маја 2018. Према подацима, у Србији има 3825 ли-
ценцираних радио-аматера и 73 радио-клуба. Радио-аматери и клубови који желе да ажурирају своје 
податке треба да се обрате секретару Савеза.
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QSL биро

QSL биро Савеза радио-аматера Србије, који води Милорад Балешевић YU1GU, радио је уобичајеним 
темпом. QSL карте се редовно преузимају и прослеђују. Ових дана очекујте нове пошиљке QSL карата
које су пристигле и на разврставању су.

Већа количина QSL карата, 27 кг, је по представницима из YU1EXY послата у бирое DARC, LZ, 
USKA (HB9),UBA, DUTCH (PA) i OeVSV. YU1RK ће ускоро oднети пакт QSL карата за HA. YU7KW 
ће однети пакет за UN.

Радио-аматери чланови Савеза, у оквиру чланарине имају право на бесплатно примање QSL карата и 
на слање до једног килограма годишње. За слање карата преко 1 кг плаћа се по ценовнику. QSL карте 
се дистрибуирају преко радио-клубова. Ко жели да QSL добија директно, поштом, плаћа трошкове 
поштарине. Радио-аматери који нису чланови Савеза плаћају услугу по ценовнику.

Информације о QSL бироу можете погледати на http://yu1srs.org.rs/qsl-biro.

Одобрен пројекат “Клубови технике“

Савез радио-аматера Србије је код Центрa за промоцију науке конкурисао са пројектом “Клубови 
технике“ који је припремио Драган Манојловић YT5DM. 

Пројекат је одобрен и додељена су средства у износу од 140.000 динара. Циљ пројекта је ширење 
техничке културе у области телекомуникација, електронике, микроконтролера и програмирања код 
деце, омладине и грађана. 

Пројекат ће бити реализован набавком Ардуино комплета, кит комплета за мини фоксоринг 
предајнике и АРГ пријемник, израдом приручника за обуку, опремањем конструкторских секција 
радио-клубова набављеним комплетима, извођењем обуке и такмичења у радио-клубовима и 
камповима. Пројекат ће бити изведен у току ове и наредне године.

С обзиром да није одобрен цео тражени износ средстава о конкретном начину и току реализације ће 
Савез обавестити накнадно када се испланирају промене пројекта у складу са расположивим 
средствима.

Центар за промоцију науке је државна институција надлежна за промоцију и популаризацију науке. 

Јавне консултације о нацрту Правилника о начину коришћења радио станица од 
стране радио аматера

РАТЕЛ је објавио јавне консултације о нацрту Правилника о начину коришћења радио станица од 
стране радио аматера. Позвани су сви заинтересовани да дају своје мишљење тако што ће га у 
писаном облику послати РАТЕЛ-у.  

С обзиром да је ово важан пропис који се односи на радио-аматере позивамо вас да проучите 
документ и пошаљете своја мишљења. Јавне консултације трају од 30. маја до 29. јуна. 

Документ са предлогом и упутство о начину учешћа у јавној расправи можете наћи на сајту РАТЕЛ-а: 
http://www.ratel.rs/informacije/javne_konsultacije.232.html?article_id=2139

Препорука клубовима за регистрацију у Јединствену евиденцију удружења младих, 
удружења за младе и њихових савеза

Препорука је да се радио клубови региструју у евиденцији Министарства омладине и спорта као 
удружења за младе. 

Јединствена евиденција удружења младих, удружења за младе и њихових савеза Министарства 
омладине и спорта се води ради организованог и систематског праћења стања у областима 
омладинског сектора и праћења спровођења омладинске политике. За доделу средстава из државног 
буџета намењених остваривању јавног интереса у области рада са младима моћи да конкуришу само 
она удружења и савези која су претходно евидентирана.
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Удружење за младе је свако удружење које је уписано у регистар, а чији су циљеви или област 
остваривања циљева, поред осталог, усмерени и на младе, у складу са овим законом.

Подробније информације наћи ћете на сајту Савеза: http://yu1srs.org.rs/razno/36-razno/384-preporuka-
klubovima-za-registraciju-u-jedinstvenu-evidenciju-udruenja-mladih-udruenja-za-mlade

ВЕСТИ ИЗ РАДИО-КЛУБОВА

Радио клуб „Нови Сад“ обележио 93 године постојања

Годишњицу оснивања (21. мај 1924.) Радио-клуб „Нови Сад“ је обележио пригодном свечаношћу којој
су поред чланова клуба присутвовали и гости: Игор Мировић, председник владе Аутономне покрајине
Војводине и Александар Петровић, помоћника градоначелника Града Новог Сада. Гости су упознати 
са радом клуба, признањима и разговарано је о унапређењу сарадње.

Радио клуб „Сента“ YU7JDE обележио 70 година постојања

Ове године се навршава 70 година оснивања Радио-клуба „Сента“ YU7JDE из Мужље. Тим поводом, 
клуб је организовао фоксоринг такмичење за децу.

Дружење ветерана и раноранилаца и Скупштина ОТЦ клуба

У суботу, 9. јуна, одржаће се 34. дружење ветерана и раноранилаца као и 21. Скупштина ОТЦ Србије. 
Место дружења је ресторан Липовачка ноћ у Сремчици на ободу Липовачке шуме. 

Редовна годишња Скупштина ће почети у 11:30ч, а након завршетка је подела награда за такмичење 
Ветеран 2018. 

Нема котизације већ се сви трошкови плаћају на лицу места. Препоручује се најава доласка јер овај 
простор има капацитет око 80 места. Заинтересовани за ручак би требало да се јаве на имејл 
otc@yu1srs..org.rs или max.yu1mm@gmail.com или телефоном на 064/8131028 до 06.06.2018 да би се 
на време све обезбедило у потребној количини. 

Конструкторска радионица у Академском радио-клубу „Михајло Пупин“ YU1EXY 

Академски радио-клуб „Михајло Пупин“ YU1EXY из Београда, организује радионицу из области 
конструкторства. Тема радионице ће бити израда високо квалитетног CW/PTT интерфејса. 

Интерфејс је оптички изолован, високо отпоран на RF и малих димензија. Компатибилан је са новим 
рачунарима и свим програмима за дневнике веза, а повезује се са рачунаром преко УСБ порта. 
Радионица обухвата израду интерфејса, тестирање истог и подешавање програма за дневник веза.

Позивају се заинтересовани радио-аматери склони аматерским градњама, конструкторству и 
такмичењима, да се пријаве слањем имејла на адресу atomic.yu0w@gmail.com. Рок за пријављивање је
10. јун. Термин одржавања радионице биће накнадно објављен. Котизација за учешће је 1200 динара 
што покрива трошкове материјала за радионицу.

Хуманитарна акција у Радио-клубу „Бањица“ YU1BBV

Радио клуб „Бањица“ YU1BBV је покренуо хуманитарну акцију за помоћ деци без родитеља, која се 
налазе у Центру за породични смештај и усвојење „Милошевац“. Деца су узраста од 1 – 17 година. 
Сакупља се одећа, обућа, играчке, школски прибор, књиге и свеске.

Донације се могу предати сваког уторка и четвртка од 18 до 19 часова у Радио-клубу „Бањица“, 
Војводе Степе 520 у Београду (Основна школа „Војвода Степа“ у Кумодражу) до уторка, 26. јуна 

- 7 / 12 -

http://yu1srs.org.rs/razno/36-razno/384-preporuka-klubovima-za-registraciju-u-jedinstvenu-evidenciju-udruenja-mladih-udruenja-za-mlade
http://yu1srs.org.rs/razno/36-razno/384-preporuka-klubovima-za-registraciju-u-jedinstvenu-evidenciju-udruenja-mladih-udruenja-za-mlade


БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

2018. године. За све потребне информације можете се обратити на телефон Радио-клуба: 065/3983-
790.

ИСПИТИ

Одржани испити

У Зајечару у организацији Радио-клуба „Тимок“ YU1ACR одржани су испити за радио-аматере. На 
испите је изашло пет кандидата а положила су четири кандидата за трећу класу.

Обука и припреме за испите

У Радио-клубу „Бањица“ YU1BBV из Београда је у току обука за радио-аматере, а одржавање испита 
је заказано за 16. јун.

И у Радио-клубу „Аранђеловац“ YU1KQR из Аранђеловца је у току обука, испити за радио-аматере су
заказани за 24. јун.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА

Камп младих радио-аматера на Гочу

Ове године, камп ће бити одржан на Гочу, у Дечијем
одмаралишу „Гоч“, у периоду од 30. јуна до 04. јула 2018.
године . Извршни организатор је Радио-клуб "Витановац"
YU1AKV. Руководилац кампа биће Драган Аћимовић YT3W,
а његов помоћник Ненад Вељковић, YU3AAW. Програм
кампа је богат и биће заниљив за све учеснике.

На камп, млади радио-аматери, чланови Савеза радио-
аматера Србије, долазе испред радио-клубова као чланови 
тимова чији вођа мора бити пунолетан радио-аматер. 
Обезбеђен је смештај за 25-30 младих i 10-15 пратилаца.

За учешће на кампу, потребно је послати попуњену пријаву коју могу преузети са 
http://yu1srs.org.rs/dl/srs_doc/prijava_kamp2018.pdf. Малолетни ученици треба да имају и сагласност 
родитеља. Пријаве треба послати најкасније до 1. јуна 2018. (односно до сутра) на имејл адресу    
yu1akv@outlook.com.

Учесници плаћају котизацију од 2000 динара коју треба платити од 10. до 20. јуна 2018.

Предузеће Делта инжењеринг (http://www.deltainzenjering.rs/) из Београда је донатор мајица за 
учеснике Кампа младих аматера на Гочу, за укупно 45 мајица. Донација је обезбеђена заслугом 
Мирослава Ивковића YU1DW, подпредседника СРС.

Подробније информације о Кампу можете погледати на http://yu1srs.org.rs/kamp.

ТЕЛЕГРАФИЈА

Горан Хајошевић YТ7АW донео медаље из Бугарске

У Банском у Бугарској су од 2. до 5 маја одржани 11. Европски куп нација и 6. Балкански шампионат 
у брзом пријему и предаји Морзеове азбуке. 

Учествовало је преко 40 такмичара из 8 земаља, а присутни су били готово сви тренутно актуелни 
светски рекордери, па је конкуренција била изузетно јака.
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Србију је представљао Горан Хајошевић YT7AW, и остварио следеће резултате: 

Европски куп: пријем: 3. место,  предаја: 2. место,  Руфз: 3. место и Morse runner 2. место 
УКУПНО: 4. место 

Балкан ХСТ: предаја: 1. место, Руфз: 2. место и Morse Runner: 2. место 
УКУПНО: 2. место 

Током овог такмичења постављени су и нови светски рекорди. Хана Шавиаленко EW8NK је 
остварила два рекорда: у пријему и предаји бројева у категорији жена, а Александру Манцас YO8TTT 
је остварио рекорд у Morse runner-у за мушкарце. 

РАДИО-ГОНИОМЕТРИЈА

Одржано отворено такмичење „Фоксоринг за децу“ у Сенти

Поводом 70 година постојања, Радио-клуб „Сента“ YU7JDE организовао је такмичење „Фоксоринг за 
децу“. Такмичење је одржано 20. маја 2018. на фреквенцији 3.5 MHz у Народној башти у Сенти. 

Учествовало је 60 такмичара и гостију међу којима и Председник Савеза радио-аматера Србије и 
Председник Савеза радио-аматера Војводине.

Постигнути су следећи  резултати:

Категорија М12

1. Михајло Вукелић – YU7KMN
2. Лазар Хајошевић - YU7KMN 
3. Матеја Милић – YU7KMN
4. Цсонгор Ладоцки – YU7JDE
5. Душан Руменовић – YU7KMN
6. Алвин Газдаг – YU7JDE
7. Лука Цвијан – YU7JDE 

Категорија Д12

1. Фодор Патриција – YU7JDE
2. Силвија Ковач – YU7KMN

Категорија М14

1. Ектор Ставрулакис Марковић - 
YU7KMN 

2. Сабо Тодор - YU7KMN
3. Королија Лука - YU7KMN 
4. Ладоцки Адам –YU7JDE

Категорија Д14

1. Кеки Ана -YU7ADY 
2. Сабо Теодора – YU7KMN

Категорија М16

1. Молнар Габор Адам - YU7JDE 
2. Радонић димитрије - YU7AOP 
3. Табачки александар - YU7AOP 
4. Бајусз Емил – YU7JDE

Меморијал Драган Релић,  9. јуна

Радио клуб „Никола Тесла“ YU7KMN Сомбор 9. јуна 2018. у Бачком Моноштору организује АРГ 
такмичење „Меморијал Драган Релић“. Такмичење почиње у 9:30 по локалном времену, а одржаће се 
на опсегу 80 метара. Котизација за ручак је 500 динара.

Такмичари и гости треба да се пријаве електронском поштом на адресу rkntesla@gmail.com закључно 
са понедељком, четвртим јуном. 

Балкански АРГ шампионат у Румунији

Овогодишњи балкански АРГ шампионат се одржава од 22. до 24. јуна у Румунији, у месту Таргу Жиу.
Савез ће на овом такмичењу представљати 12 такмичара заједно са тренером. Интересовање 
такмичара за одлазак на шампионат је велико. Рок за пријаву је 1. јун а селекцију такмичара ће 
одредити АРГ менаџер Милорад Ђулејић YU1OR. Савез ће финансирати 2/3 трошкова смештаја и 
котизације учесника у укупном износу од 720 евра.
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РЕПЕТИТОРСКА МРЕЖА

Репетитор Р5 на Великом Јастрепцу ради са смањеном снагом

Највероватније услед невремена, дошло је до оштећења антена на репетитор Р5 на Великом 
Јастрепцу. Он сада емитије знатно смањеном снагом.

Репетитор Р2 YU0VKO на Копаонику је 26. маја у 23:00 часова искључен јер су преко њега емитовани
садржаји непримереног карактера. Непримерене емисије су снимљене и достављене Савезу. 
Позивамо радио-аматере да се уздрже од понашања које није у складу са аматерским духом и 
прописима.

ДИПЛОМЕ

Дан Победе

Специјални позивни знак YT73DP био је активан од 1. до 9. маја у знак сећања на Дан Победе против 
нацизма у Другом светском рату. Оператори који су радили под овим знаком су чланови српске 
секције клуба Пети Океан: YU1CA, YU1RK, YU1JF, YU6AW, YT5M, YU1SU, YT1T и RY1A.

За време ове активности одржано је 6324 веза са радио аматерима света. За одржане везе са овом 
станицом добија се бесплатна диплома. Диплому ПОБЕДА 73 СРБИЈА је до сада освојило укупно 355
радио аматера са три континента и из 27 земаља по DXCC листи. 

QSL менаџер и менаџер за диплому је Драги Живковић Гане YU1SU. Сајт дипломе се налази на 
https://www.qrz.com/db/yt73dp.

Радио-маратон поводом Светског првенства у фудбалу 2018

Поводом Светског првенства у фудбалу 2018, који се ове године одржава у Русији, Савез радио-амате-
ра Русије организује радио-маратон. Маратон почиње првог јуна у поноћ, а завршава се 15. јула у 
14:00 UTC. 

За ову прилику биће активиран велики број специјалних позивних знакова са суфиксима FWC и FIFA 
из великог броја земаља. У овај догађај се укључио и Савез радио-аматера Србије специјалним позив-
ним знаком YU18FWC.

Организатор издаје три дипломе овим поводом. Правила за учешће и освајање диплома можете погле-
дати на http://fwc18.hamlogs.net/rulesen.pdf.

Специјални знакови активни у наредном периоду

YU18FWC
Поводом Светског првенства у фудбалу СРС ће активирати знак YU18FWC FIFA WORLD CUP 2018 - 
Русија, знак ће бити активан у периоду од 1. јуна до 15. јула 2018. План активности: 
https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YU18FWC.

YU100WWI и YT100SF
У фреквенцијама се свакодневно чују знаци YU100WWI и YT100SF којима Савез радио-аматера Ср-
бије обележава 100 година пробоја Солунског фронта и победе у Првом светском рату. Активност је 
почела 19. фебруара и трајаће до краја године. На ова два знака до сада је одржано око 11.000 веза, а 
активност воде: YT5FD, YU7AF, YU1RA, YT6W, YT3X, YU1AAX и YU1ZZ. План активности: https://
callplan.yu1srs.org.rs/call/YU100WWI и https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YT100SF.

YU70EXY
Знак ће бити у употреби до краја 2018. године поводом 70 година постојања и рада Академског Радио-
клуба "Михаило Пупин " YU1EXY – YT0A.
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YU70SRV
Савез радио-аматера Војводине ове године обележава 70 година од оснивања па је тим поводом акти-
вирао позивни знак YU70SRV. Знак ће бити активан до краја године. План активности: 
https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YU70SRV.

YU100APV 
Поводом 100 година присаједињења Војводине краљевини Србије, Савез радио-аматера Војводине је 
активирао позивни знак YU100APV. Знак ће бити активан до краја године. План активности: 
https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YU100APV.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА

Резултати такмичења „Ветеран 2018“

Такмичење Ветеран 2018 одржано је 30. марта у организацији YUOTC клуба. На адресу такмичарске 
комисије је стигао 51 дневник од којих су 7 пријављени за контролу. Званични резултати су:

  Категорија А. YUOTC чланови: 1. YU1AU 2. YU5C 3. YU5D

  Категорија Б. CW: 1. E77EA  2. YT5R 3. YT1W

  Категорија Ц. SSB: 1. YU1AAX 2. YU1RSV 3. YU6DX

  Категорија Д. Mixed: 1. E77W 2. YU7AOP 3. YU7GMN

ВХФ такмичење „Бањица 2018“

Радио клуб „Бањица“ YU1BBV, организoвао је ВХФ такмичење "БАЊИЦА 2018". Такмичење је 
одржано 20. маја (недеља) од 9 до 14 часова по локалном времену на ВХФ опсегу од 144 до 146 MHz, 
а дозвољене врсте рада су биле CW, SSB и FM. Резултати такмичења још нису објављени.

Правила такмичења можете преузети са 
http://www.qsl.net/y/yu1bbv/vhf_banjica/2018/propozicije_banjica_2018.pdf.

КТ такмичење „Видовдан 2018“

Радио клуб "Багдала"- YU1ADO, у оквиру прославе Дана општине Крушевац – Видовдана, организује
КТ такмичење "Видовдан 2018". Такмичење се одржава 22. јуна (петак), на опсегу 3.5 MHz у два 
периода: CW од 19:30 до 20:15  и SSB од 20:15 до 21:00 по локалном времену. У везама се размењује: 
РС(Т), редни број везе који почиње од 001 и наставља се у другом периоду и ауто-регистарска ознака.

Правила такмичења можете погледати на http://yu1ado.radioamateri.com/propozicije-takmicenja-
vidovdan/kt/2018-kt.

YT5A очекује оборен рекорд у WPX CW

Такмичарска екипа Ханислава Милошевића YT5A је радила у овогодишњем такмичењу WPX CW у 
категорији више оператора са више уређаја и остварила резултат од четири милиона поена. Очекују 
да са тим резултатом оборе постојећи, 18 година стар рекорд.

РАДИО-БИЛТЕН

Емитовање

Билтен се на кратким таласима емитује на фреквенцији 3725 kHz.

Ово издање Радио-билтена припремио је и уредио Предраг Супуровић YT9TP, a водио Драган 
Манојловић YT5DM. За емитовање је станицу и локацију у Зајечару уступио Миодраг Петровића 
YT3E.
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Захваљујемо се свима који су ремитовали Билтен преко репетитора и на тај начин пружили подршку и
омогућили да га што више радио-аматера чује.

Прилози за билтен

Позивамо радио-клубове и радио-аматере да правовремено шаљу најаве или извештаје о својим 
активностима, како бисмо могли да их уврстимо у Билтен. Прилоге шаљите електронском поштом на 
адресу bilten@yu1srs.org.rs. Прилоге шаљете што раније у току месеца, а најкасније један дан пре 
емитовања Билтена, како бисмо имали довољно времена да све ваљано припремимо.

Молимо вас да у подацима наводите пуне називе радио-клубова и имена радио-аматера заједно са 
позивним знацима. Пожељно је да прилози буду писани ћирилицом.

Позивамо радио-клубове и радио-аматере који имају локације и опрему погодне за емитовање билтена
да се јаве Савезу ради договора око начина и термина емитовања.

Наредни Радио-билтен Савеза радио-аматера Србије ће бити емитован 29. јуна 2018. године у 20 часо-
ва по локалном времену.

ИМПРЕСУМ

Издавач: Савез радио-аматера Србије, YU1SRS, Београд
Трг Републике 3/VI, Поштански претинац 48, 11001 Београд
http:www.yu1srs.org.rs
Телeфон: 011 263 42 48

Председник Савеза радио-аматера Србије: 
Зоран Младеновић YU1EW

Водитељ: Драган Манојловић YT5DM 
Уредник: Предраг Супуровић, YT9TP

Радио-билтен се емитује сваког последњег четвртка у месецу на кратким таласима на 3725 kHz и на мрежи радио-ама-
терских репетитора.

Позивамо вас да нам шаљете прилоге и свом радио-аматерским активностима у вашој средини. Прилоге за наредно из-
дање шаљите електронском поштом на адресу bilten@yu1srs.org.rs, најмање један дан пре одржавања Билтена. 
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