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ИМПРЕСУМ

ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Издавање докумената

Као што смо раније већ обавестили, израду докумената за радио-аматере ће убудуће радити РАТЕЛ. 
Он је сада у реструктуирању 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.

QSL биро

QSL биро Савеза радио-аматера Србије, који води Милорад Балешевић YU1GU, радио је уобичајеним 
темпом. QSL карте се редовно преузимају и прослеђују. 

Послати су пакети карата за Мађарску, Словенију и Чешку, Стигле су карте из Словачке, Јапана, Босне
и Хецеговине, Русије и Мађарске.

Од радио-аматера је за слање стигло неколико килограма карата. Карте су послате за око 50 радио-
аматера и клубова. Следеће недеље ће карте добити YU1EFG, YU1AFV и више радио-аматера који су 
директни чланови Савеза.

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

YU HQ тим

Састанак HQ тима Србије је одржан 10. јуна. Извршена је анализа претходног и припреме за овогоди-
шњи IARU HF CHAMPIONSHIP који ће бити одржан 14. и 15. јула 2018. Као и до сада, учествује се 
под позивним знаком YT0HQ.

Одређене су локације, опсези и врсте рада, остало је само да се у наредним данима тачно дефинише 
састав екипа. Нађено је решење проблема са локацијама YU7GMN (Мужља) и YT5Z (Торњош) које 
нису употребљиве за овогодишње такмичење.

Састанку су присуствовали YU1OGA, YT4T, YT1WA, YU1EW, YU1MM, YU1AU, YT1RW, YT3X, 
YU5EEA, YU1EA, YU2FBC, YU1DW, YU1RA i YT2RA. У току састанка су консултовани и остали 
чланови тима, који су били одсутни. 

Капитен (координатор) тима Србије је Мирослав Максимовић YU1MM.

Одређене су следеће локације:
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Опсег Врста рада Место Одговорни оператор
1.8 CW Борча YU1EXY
1.8 SSB Гоч YU1CF
3.5 CW Барајево YT4T
3.5 SSB Параћин YT1AA
7 CW Батровци YU7U
7 SSB Борча YU1EXY

14 CW Пожаревац YU1DW
14 SSB Висак YT3X
21 CW Бобово YT3PL
21 SSB Кошута YT9X
28 CW Грабовац YT9A
28 SSB Пожаревац YU1AU

Поред ових могућа је употреба и неких резервних локација уместо наведених.

У такмичењу ће, на свим локацијама ће бити ангажовано око 50 оператора.

Учешће у такмичењу је акција коју организује Савез радио-аматера Србије. Он је безбедио мајице за 
комплетан тим, и део надокнада трошкова (електрична енергија, храна, сокови) у износу око 5000 
динара.

Представници Савеза у ИАРУ

За представника Савеза радио-аматера Србије у ИАРУ Региону 1 (liasson officer) именован је Горан 
Хајошевић YT7AW. Он је уједно и YOTA менаџер у Савезу и учествује у раду ИАРУ Р1 YOTA про-
грама.

За представника у ИАРУ ХСТ и ИАРУ АРГ радним групама именован је Душан Ћеха YU1EA.

Припреме за конференцију ИАРУ 2020

У оквиру припрема за конференцију ИАРУ одржан је још један састанак, трећи по реду, са руковод-
ством хотела Парк у Новом Саду. 

Састанку су са стране Савеза радио-аматера Србије присуствовали Станиша Заклан YU7AC потпред-
седник Савеза радио-аматера Војводине, Синиша Радуловић YU1RA, Душан Ћеха YU1EA, Зоран 
Младеновић YU1EW, председник Савеза радио-аматера Србије и Мирко Шевић YU7WW, председник
Радио-клуба "Нови Сад". 

Прецизиране су могућности хотела у делу који се пре свега односи на конференцијске капацитете и 
накнадне специфичне захтеве конференције без папира. Савез ће у наредних неколико дана о томе 
саставити извештај за ИАРУ Р1. 

Иако до конференције, која ће се одржати од 10. до 16. октобра 2020. године, има још доста времена 
потребно је да се резервишу капацитети хотела за око 150 делегата и учесника из око 60 земаља 
ИАРУ региона 1. Такође, сви организациони детаљи треба да буду јасно дефинисани до октобра ове 
гоине када се очекује посета секретара ИАРУ Р1 Ханса Блондел Тимермана PB2T и члана Извршног 
комитета ИАРУ Р1 Оливера Табасковског Z32TO. 

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.  О овоме смо вас већ обавестили у прошлом Билтену а сада вас 
подсећамо да је сутра последњи дан за слање мишљења.

- 3 / 12 -



БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

С обзиром да је ово важан пропис који се односи на радио-аматере позивамо вас да пошаљете своја 
мишљења.

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

Пресељење YU0S имејл листе

Због све чешћих проблема у раду имејл листе YU0S на Yahoo сервису, планирано је да се листа пресе-
ли на нови сервис groups.io који се показао као много бољи и поузданији. Када то буде учињено, чла-
нови 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. Ако користите Фејсбук, можете се пријавити да пратите ову 
страницу.

Отворен је YouTube канал Савеза радио-аматера Србије

На YouTube сајту је отворен канал Савеза радио-аматера Србије. На њега је постављена архива аудио 
снимака претходних Радио-билтена, највише захваљујући Жаклини Димитријевић YU5DZA, која их 
је направила и сачувала. Уколико имате снимак неког Радио-билтена који није у овој архиви јавите 
нам се да га преузмемо и поставимо.

Поред снимака Билтена, на канал су постављени и линкови ка прилозима разних ТВ станица из Срби-
је о радио-аматерима, а и убудуће ће бити постављани и други занимљиви прилози.

ВЕСТИ ИЗ СВЕТА

ITU потврдио да је префикс Z6 нелегалан

У ITU билтену број 1149 од 1. јуна 2018. Генерални Секретар ITU дао је објашњење статуса префикса 
Z6 који неки радио-аматери користе за активности са простора Косова и Метохије. 

У саопштењу је речено да је једини ауторитет који може да додељује префиксе земаља Међународна 
телекомуникациона Унија, а да она никоме није доделила префикс Z6. Упозорено је да овај префикс 
није одобрен и да је његова употреба нелегална.

WRTC 2018

Од 12. до 16. јула се у Немачкој одржава WRTC 2018 (World Radiosport Team Championship). Ово је ве-
ома престижно такмичење најбољих такмичарских тимова из целог света. Често га називају и радио-
аматерске олимпијске игре. У њему се учествује само ако се прођу прилично захтевне квалификације.

Организатор овогодишњег шампионата позвао Душана Ћеху YU1EA, Горана Хајошевића YT7AW и 
Ивана Мастиловића YU1LA као званичне судије.

Више о овом такмичењу сазнаћете на http://www.wrtc2018.de.
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ВЕСТИ ИЗ РАДИО-КЛУБОВА

Ученици из Зајечара разговарали са посадом Међународне свемирске станице 

Радио-клуб "Тимок" YU1ACR, је заказао радио-везу везу ученика Техничке школе из Зајечара и Ме-
ђународне свемирске станице (ISS). Веза је одржана 19.6.2018 године. Ово је прва оваква веза која се 
одржава из Србије са Међународном свемирском станицом.

Радио-аматери су у дворишту школе поставити радио-станицу наменски опремљену за везу са космо-
наутима. Ученици Техничке школе су имали прилику да уживо разговарају са посадом свемирске ста-
нице и да јој постављају питања.

Радио-клуб "Тимок" је овом активношћу на најбољи начин промовисао радио-аматеризам и међуна-
родни свемирски програм.

Вести из Радио-клуба "Нови Београд" YU1FJK

У просторијама Радио-клуба "Нови Београд" 23. јуна је одржана редовна четворогодишња изборна 
скупштина клуба. Усвојени су извештаји о раду претходног руководства и изабран је нови председник
клуба - Драган Антонић, YU1UO. Његови потпредседници ће бити досадашњи председник клуба, Зо-
ран Вукелић, YU1EP и Александар Ђуровић, YT3EW. 

На протеклом 62. Међународном сајму технике и техничких достигнућа Радио-клуб "Нови Београд" 
YU1FJK је имао свој штанд на коме су промовисали радио-аматерски хоби заинтересованим посетио-
цима. Остварени су бројни контакти, од којих су вероватно највреднији они са младима из разних 
техничких школа које су посећивале Сајам.

Радио-секцији "Козара" YU1AAV обележава 40 година постојања. Тим поводом ће у периоду од 
01.06.2018. до 15.10.2018. године бити коришћен позивни знак YU40AAV а биће организовано и при-
годно КТ такмичење. 

Радио-клуб "Зрењанин" YУ7АОП обележава 85 година оснивања 

Ове године се навршава 85 година оснивања Радио-клуба "Зрењанин" YU7AOP. Клуб је основан 1933.
године у тадашњем Великом Бечкереку, када је група младих образованих ентузијаста предузела ини-
цијативу да се оснује радио аматерска организација.

Ови поводом, радио-клуб ће од 1. јула до 31. децембра 2018. године радити са специјалним позивним 
знаком YU85AOP и издаваће диплому.

Завршена је хуманитарна акција Радио-клуба "Бањица" YУ1ББВ

Радио-клуб Бањица YU1BBV из Београда је од 01. до 26. јуна организовао хуманитарну акцију 
прикупљања ствари за Центар за усвојење деце без родитеља из Милошевца.

Прикупљена је одећа, обућа, школски прибор и и грачке. Акцији се одазвао велики број грађана и ра-
дио-аматера а прикупљене ствари су спаковане у 85 великих кутија.

Данас су прикупљене ствари однете у Милошевац и предате Центру за усвојење деце.

Одржан камп "Пирот 2018"

Радио-клуб "Пирот" YU1INO је организовао дводневни камп за своје најмлађе чланове. Највише ак-
тивности је било на кратким таласима, на 20 и 40 метара. На кампу је учествовало десеторо деце чла-
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нова клуба, а водили су га Бојан Божић YU2DXB, Никола Денковић YU1NSD и Филип Христов Пет-
ковић YU1TTN. 

Рад у такмичарским и пољским условима, под шатором са напајањем из агрегата боравак у природи 
су били изузетан доживљај за младе радио-аматере. Око организације кампа су помогли Хидроелек-
трана Пирот и Туристички савез града Пирота.

КАЛЕНДАР

40 година од прве EME везе на 432 MHz из наше земље

Пре 40 година, 15. јуна 1978. одржавана је прва радио-аматерске везе посредством рефлексије од Ме-
сеца (ЕМЕ) на аматерском опсегу од 432 MHz у Србији и тадашњој Југославији. Веза је одржана из 
Београда, из једног солитера на Звездари на чијем крову је била постављена колинеарна антена од 128
елемената за опсег 432 MHz. Коресподент је био француски радио аматер Френк Тона, F9FT познат 
по производњи Yagi антена.

Екипа у саставу Јовица Спасић YU1WA (SK), Гадо Иван YT1MA и Драгослав Добричић YU1AW се 
шест месеци добро припремала тако да је веза одржана одмах у првом покушају.

Драган YU1AW био је задужен за градњу линеарног појачавача са две лампе 4CX250B снаге 1.2 кW, 
нискошумног претпојачавача као и остале електронике. Иван YT1MA је саградио колинеарни антен-
ски систем од 128 елемената а Јовица YU1WA је саградио систем за екваторијалну монтажу и усмера-
вање антене. С обзиром да је веза одржана у сред дана по облачном времену, Месец је праћен помоћу 
претходног прорачуна позиције и баждарених ротатора.

F9FT је радио са системом од 16 спрегнутих long Yagi антена, предајником од 1 кW и нискошумним 
претпојачавачем са Gas FET транзистором.

Овај успех је историјски, јер у то време само радио-аматери из најразвијенијих земаља су успевали да
остваре такве везе и то по правилу уз подршку великих произвођача радио-опреме. Наши радио-ама-
тери су то остварили самоградњом.

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.

Радио-клуб „Нови Београд“ YU1FJK је одржао испите за радио-аматере 24. јуна. Испите је положило 
12 кандидата за трећу класу.

У Радио-клубу „Бањица“ YU1BBV из Београда су 16. јуна одржани испити прве и треће класе. Испит 
је положило десет кандидата.

У радио-клубу "Нови Сад" YU7BPQ, одржани су испити за радио-аматере прве и треће класе. Испите 
је положило 11 кандидата.

У Радио-клубу „Аранђеловац“ YU1KQR из Аранђеловца су испити за радио-аматере одржани 24. 
јуна.

Обука и припреме за испите

За време Кампа младих радио-аматера на Гочу, 3. јула ће бити одржани испити за радио-аматере.
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АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА

Камп младих радио-аматера на Гочу

Прекосутра почиње Камп младих радио-аматера на Гочу.
Камп ће бити одржан на Гочу, у Дечијем одмаралишу „Гоч“, 
односно хотелу „Добре воде“, који је у саставу одмаралишта,
Камп се завршава 4. јула 2018. године . 

Извршни организатор је Радио-клуб "Витановац" YU1AKV.
Руководилац кампа је Драган Аћимовић YT3W, а његов по-
моћник Ненад Вељковић, YU3AAW. 

Програм кампа је богат и биће занимљив за све учеснике.
Програм можете погледати на сајту Савеза, а ево укратко
тема:

- Теорија, прављење и постављање антена;
- Предавања на теме операторског рада (такмичења, DX, дигиталне комуникације, SDR);
- Радио-аматерска гониометрија, тренинг и такмичење;
- Такмичења у пријему и предаји телеграфије;
- Мала школа електронике;
- Употреба рачунара у радио-аматеризму;
- Радио-аматерски квиз;
- Радио-аматерски испити;
- Слободне активности, спортске активности, логорска ватра.

Све време Кампа радиће станица под специјалним позивним знаком YT0YOTA и Савез радио-аматера
Србије ће издавати диплому за везе са овом станицом. На станици ће радити млади радио-оператори.

Укупно је пријављено 52 учесника кампа, младих радио-аматера, њихових пратилаца и предавача.

Малолетни учесници треба да имају и сагласност родитеља, коју треба да понесу са собом и предају 
организатору по доласку у камп.

Учесници кампа треба да стигну до 13 часова, када почиње ручак. Отварање кампа је у 14 часова. 

За време одржавања Кампа за координацију ће се употребљавати репетитор RV59 (R5X). Биће обезбе-
ђено дежурство на овом репетитору у време доласка учесника ради евентуалне помоћи око пронала-
ска места одржавања кампа.

Подробније информације о Кампу можете погледати на http://yu1srs.org.rs/kamp. На сајту можете ви-
дети и географске координате хотела за лакше сналажење.

ТЕЛЕГРАФИЈА

Припреме за 15. ИАРУ ХСТ шампионат

У главном граду Казахстана, Астани, се од 25. до 29. августа одржава 15. Светски шампионат у брзој 
телеграфији.  Организатор је позвао Душана Ћеху YU1EA да буде судија на такмичењу.

Савез радио-аматера Србије разматра могућност да пошаље представнике Србије на ово такмичење 
али је то веома неизвесно због великих трошкова. 

Имамо неколико врхунских ХСТ такмичара који би свакако били фаворити и било би штета да не 
учествују само због недостатка финансијских средстава.

Уколико је неко у могућности да помогне око решавања проблема финансирања учешћа нашег ХСТ 
тима на шампионату нека се јави у Секретаријат Савеза радио-аматера Србије ради договора.
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РАДИО-ГОНИОМЕТРИЈА

Балкански АРГ шампионат у Румунији

Овогодишњи балкански АРГ шампионат jе одржан од 22. до 24. јуна у Румунији, у месту Таргу Жиу. 
Савез jе на овом такмичењу представљало 10 такмичара u 5 категорија. Селектор тима је био АРГ 
менаџер Милорад Ђулејић YU1OR. Вођа тима је била Марија Костић YU3AWA.

Тим су чинили:

Такмичар Место Категорија Радио-клуб
Дејан Гроздановић YU1AS Лесковац M50 YU1HFG
Драган Борковић YT7EA Панчево M50 YU7BCD
Зоран Пејић YU1ZIP Лесковац M40 YU1HFG
Зоран Илић YT0I Лесковац M40 YU1HFG
Будимир Мартиновић YT3ETA Борча M21 YU1FJK
Ненад Ђорђевић YU3ARG Суботица M21 YU7KMN
Борис Ђорђевић YT2RIS Лесковац M19 YU1HFG
Лазар Гроздановић YU3LAX Лесковац M19 YU1HFG
Василије Илић YU3VIP Лесковац M19 YU1HFG
Марија Костић YU3AWA Сомбор W19 YU7KMN

У конкуренцији са 110 такмичара, учествујућу у три дисциплине (СПРИНТ, УКТ, КТ) наши такмича-
ри су постигли следеће пласмане:

СПРИНТ

W19 - Марија Костић 6. место
M19 - Лазар Гроздановић 4. место; Василије Илић 9. место; Борис Ђорђевић 11. место
M21 - Будимир Мартиновић 8. место; Ненад Ђорђевић 9. место
M40 - Зоран Пејић 6. место; Зоран Илић 8. место
M50 - Драган Борковић 5. место; Дејан Гроздановић 7. место

УКТ

W19 - Марија Костић 5. место
M19 - Лазар Гроздановић 5. место; Василије Илић 7. место; Борис Ђорђевић 11. место
M21 - Ненад Ђорђевић 7. место; Будимир Мартиновић 8. место
M40 - Зоран Пејић 8. место; Зоран Илић 9. место
M50 - Драган Борковић 4. место; Дејан Гроздановић 7. место

КТ

W19 - Марија Костић 6. место
M19 - Лазар Гроздановић 6. место; Василије Илић 10. место; Борис Ђорђевић 11. место
M21 - Ненад Ђорђевић 5. место; Будимир Мартиновић 10. место
M40 - Зоран Пејић 7. место; Зоран Илић 9. место
M50 - Драган Борковић 2. место; Дејан Гроздановић 6. место

Драган Борковић је освојио и друго место у генералном пласману (УКТ + КТ)
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Одржан други АРГ Меморијал Драган Релић

Радио клуб „Никола Тесла“ YU7KMN Сомбор је 9. јуна 2018. у Бачком Моноштору организовао АРГ 
такмичење на 80 метара - „Меморијал Драган Релић“. Такмичење је одржано у у сарадњи са Месном 
заједницом и Ловачким удружењем. 

У такмичењу је учествовало 52 такмичара из Србије и Босне и Херцвеговине у 8 категорија. Најус-
пешнији су у својим категоријама били:

Категорија Д15 

1. Симона Живић, Бездан, 2. Добрила Моћан, Бездан, 3. Теодора Сабо, Сомбор

Категорија Д21

1. Зехра Хоџић, Добој, 2. Марија Костић, Сомбор, 3. Амина Хасић, Стјепан Поље

Категорија М12

1. Лазар Хајошевић, Смедерево, 2. Симон Веселиновић, Сомбор, 3. Михајло Вукелић, Сомбор

Категорија М16

1. Димитрије Радоњић, Зрењанин, 2. Тодор Сабо, Сомбор, 3. Игор Лемић, Сомбор

Категорија М19

1. Боган Степанов, Зрењанин, 2. Лазар Гроздрановић, Лесковац, 3. Стефан Антонић, Зрењанин

Категорија М21

1. Никола Кастрати, Бачки Моноштор, 2. Будимир Мартиновић, Борча, 3. Дарко Кустурин, 
Бачки Моноштор

Категорија М40

1. Азрудин Вошановић, Добој, 2. Момчило Милићевић, Сомбор, 3. Драган Гачпар, Смедерево.

Категорија М50

1. Драган Борковић, Панчево, 2. Иштван Мајор, Бездан, 3. Арпад Шаркези, Сомбор.

ДИПЛОМЕ

Радио клуб Зрењанин – 85 година од оснивања клуба

Поводом 85 година оснивања Радио-клуба "Зрењанин" YU7AOP, од 1. јула до 31. децембра 2018. го-
дине ће овај клуб радити са специјалним позивним знаком YU85AOP. Радиће се на уобичајеним КТ 
опсезима, CW, SSB, те најчешћим дигиталним модовима (осим FT8), а такође ће се радити и на 6м и 
2м.

Диплома у пдф формату за одржану везу са YU85AOP, уместо QSL карте биће доступна на 
www.yu7aop.com, а за електронску потврду користиће се E-QSL и LOTW.

Није потребно слати папирну QSL карту за потврду везе. 

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 je почeo првог јуна у поноћ, а завршава се 15. јула у 
14:00 UTC. 

За ову прилику активиран je 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 позивним
знаком YU18FWC.
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Организатор издаје три дипломе овим поводом. Правила за учешће и освајање диплома можете погле-
дати на http://fwc18.hamlogs.net/rulesen.pdf. Освојене дипломе се могу преузети са сајта организатора.

Специјални позивни знаци активни у наредном периоду

YT0YOTA 
За активности младих радио-аматера обезбеђен је позивни знак YT0YOTA. Његово коришћење ће по-
чети за време Кампа младих радио-аматера, а употребљаваће се и у наредним активностима до краја 
године. 

YU18FWC
Поводом Светског првенства у фудбалу СРС jе активираo знак YU18FWC FIFA WORLD CUP 2018 - 
Русија. Знак ће бити активан до 15. јула 2018. Велики број наших радио-аматера је узео учешће и до 
сада је урађено око 17.000 веза. План активности можете пратити на 
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 пратите
на 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.

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 погледаје на 
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 поглеајте 
на https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YU100APV.

YU85AOP
Позивни знак YU85AOP је додељен Радио-клубу "Зрењанин" YU7AOP који ће га употребити за 
обележавање 85 година од свог оснивања. Знак ће бити активан од 1. јула до 31. децембра 2018.

YU40AAV
Rадио-секцији "Козара" YU1AAV, која је секција Радио-клуба "Нови Београд" YU1FJK, поводом обе-
лежавања 40 година постојања додељен је позивни знак YU40AAV у периоду од 01.06.2018. до 
15.10.2018. године. Овим поводом ће бити организовано и такмичење.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА

Одржано је ВХФ такмичење „Бањица 2018“

Радио клуб „Бањица“ YU1BBV, организoвао је ВХФ такмичење "БАЊИЦА 2018". Такмичење је одр-
жано 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.

Одржано је КТ такмичење „Видовдан 2018“

Радио клуб "Багдала"- YU1ADO, у оквиру прославе Дана општине Крушевац – Видовдана, организо-
вао је КТ такмичење "Видовдан 2018". Такмичење је одржано 22. јуна, на опсегу 3.5 MHz.
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Измене у термину KTSCWC

Serbian CW Club oд ове године поново иде са једним термином, сада већ традиционалног такмичења, 
KTSCWC. Остаје само термин у марту (трећи петак) док се термин у јулу укида. Термин следећег 
KTSCWC је 15. март 2019.

Најава такмичења у наредном периоду

Тесла Меморијал VHF/UHF/SHF, такмичење у част Николе Тесле, се одржава 7. и 8. јула. Организа-
тор такмичења је Савез радио-аматера Војводине. Правила погледајте на  
http://srv.org.rs/pages/takmicenja/ukt/tesla/tm_vushf_18_pr.pdf.

Јулска етапа YUKT маратона се одржава 13. јула. Организатор је Савез радио-аматера Србије. Прави-
ла погледајте на http://www.radiosport.org.rs/HF/razno/YUKT_MARATON_pravila_2018.pdf.

IARU HF Championship се одржава 14. и 15. јула. Организатор је ИАРУ. У такмичењује посебно те-
жиште на националним HQ тимовима. Као и до сада, учествоваће и YU HQ тим кога треба подржати. 
Не заборавите, да би  се важиле ваше везе у овом такмичењу, треба да урадите бар двадесетак веза. 
Правила погледајте на http://www.arrl.org/iaru-hf-championship.

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 Миодраг 
Петровић YT3E који је за емитовање уступио своју станицу и локацију у Зајечару.

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. Ако шаљете више прилога 
шаљите их у одвојеним порукама, а у свакој поруци упишите наслов такав да је јасно о ком прилогу је
реч.

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 27. јула 2018. године у 20 часо-
ва по локалном времену.
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БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

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: Миодраг Петровић YT3E
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.

Електронска архива Билтена се налази на http://  www.yu1srs.org.rs/bilten  .

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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