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БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Именован нови потпредседник Савеза 

Председник Савеза радио-аматера Србије, Зоран Младеновић YT1EW донео је одлуку да, због 
суштинских разлика у циљевима, принципима и начинима по којима треба да функционише 
руковођење у Савеза радио-аматера Србије, као и неслагања око процена шта је у најбољем интересу 
наше организације, разреши дужности досадашњег потпредседника Александра Хајошевића YТ3Х. 

Уместо њега за новог потпредседника именовао је Иванка Мандића YU7GM из Мужље. Иванко 
Мандић је уједно постао и члан Извршног одбора Савеза радио-аматера Србије. 

Именована радна тела и менаџери Савеза радио-аматера Србије 

Председник Савеза радио-аматера Србије, Зоран Младеновић YU1EW, у складу са овлашћењима из 
члана 21. Статута Савеза именовао је радна тела и менаџере Савеза радио-аматера Србије.

Именовања су уследила након јавног позива чланству да упути Савезу своје предлоге за менаџере и 
чланове радних тела. Сви предлози који су дошли од чланства су прихваћени.

Именовани су:

ХСТ менаџер: Миро Хелета YU2A

АРГ менаџер: Миша Ђулејић YU1OR

УКТ менаџер: Теодор Мркшић YU7AR

КТ менаџер и менаџер за YU DX contest: Лаци Баричек YU7CM, члан Доне Упчев YU5D

YOTA менаџер: Горан Хајошевић YT7AW

ЕМЦ менаџер: Душан Марковић YU1AX

ФМ-Диги РГ: Слободан Николић YU1VI

РГ за административно-техничка и правна питања: Иван Чакаревић YT1CI, заменик Владимир Лачок 
YU7YZ.

РГ за мониторинг: Секретар СРС, Васо Настасић YT5T

РГ за информисање: Предраг Супуровић YT9TP

Менаџери за РМЗО (ванредне ситуације) Драган Антонић YU1UO, заменик Душан Грујић YU1OS, 
заменик Владимир Лачок YU7YZ.

Менаџер за специјалне позивне знакове СРС, логове и LOTW/EQSLcc: Милан Миловановић YU1ZZ.

Комисија за доделу позивних знакова: Синиша Радуловић YU1RA, Лаци Баричек YU7CM и Милан 
Миловановић YU1ZZ уз активну техничку помоћ секретара СРС и СРВ.

Комисија за извођење и припрему испита: Синиша Радуловић YU1RA, Васо Настасић YT5T, Предраг
Супуровић YT9TP, Иван Урошевић YT5IVN, Станиша Заклан YU7AC. 

Менаџери су овлашћени да у своје радне групе уврсте активне и компетентне радио-аматере за које 
сматрају да ће бити квалитетни сарадници.

Извршни одбор СРС ће направити одговарајуће процедуре и пословнике за рад појединих радних 
група којима ће се ближе дефинисати област деловања, обавезе и извештавање руководства и чланова 
Свеза о раду радних група.
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Почело издавање докумената по новој процедури

РАТЕЛ је почетком године суспендовао процедуру за издавање лиценци и дозвола и увео нову по којој
ове документе више не издаје Савез радио-аматера Србије већ РАТЕЛ, а Савез само издаје Потврду о 
додељеном позивном знаку.

Ова потврда Савеза је важан корак јер омогућава да радио-аматери и организације радио-аматера 
могу и даље да сами предлажу позивне знакове које желе да добију. 

По новој процедури, неопходно је прво Савезу упутити захтев за доделу позивног знака са предлогом 
жељених позивних знакова и потребном документацијом. На основу тога, Савез ће доделити позивни 
знак и издати Потврду о додељеном позивном знаку. Овај документ се прилаже уз Захтев за издавање 
лиценце који се упућује РАТЕЛ-у.

Потврда о додељеном позивном знаку има ограничен рок важења и мора се употребити у том року. 

Накнада за издавање ове потврде је 500 динара. Чланови Савеза радио-аматера Србије су ослобођени 
плаћања ове накнаде.

Нове обрасце и упутства за попуњавање захтева за издaвање потврде, и издавање лиценце и дозволе 
можете преузети са сајта Савеза на адреси: http://www.yu1srs.org.rs/savez/uputstva-i-obrasci.

Нови позивни знакови

Савез радио-аматера Србије је до сада издао 46 потврда о додели нових позивних знакова. До овог 
издања Билтена РАТЕЛ је издао лиценце за 26 позивних знакова. То су:

YU1YF Мирослав Савовић
YT5AKI Александра Миленовић
YU2BGD Стефан Радивојевић
YU2DJJ Ђорђе Јозић
YU4ANA Владимир Маринковић
YU4BBV Никола Јањић
YU4CKM Марко Мартиновић
YU4EME Марија Милановић
YU4HGH Горан Мијалковић
YU4HOK Марко Ђоковић
YU4JIP Ненад Манасијевић
YU4JOD Драган Јоксимовић
YU4LUG Лука Животић

YU4NID Нинослав Дацовић
YU4OLD Кармен Јовановић
YU4OWL Васо Стокић
YU4SDM Слободан Поповић 
YU4SRB Димитрије Видић
YU4TDM Немања Дервишевић
YU4TDS Владимир Прица
YU4URS Урош Жугић
YU4VRH Вања Ћирић
YU4WTF Миодраг Миљковић
YU4ZDJ Жељко Ђокић
YU4ZED Жељко Стевановић
YT1SAS Саша Стојковић

Још једном подсећамо да потврда о додељеном позивном знаку има ограничен рок важења и да захтев
за издавање лиценце треба послати у року назначеном на потврди.

Обнављање докумената

Подсећамо радио-аматере да радио-аматерске лиценце важе 10 година и да они радио-аматери којима 
су лиценце истекле или ускоро истичу треба да их обнове. 

Поступак за обнову лиценце је да се пошаље захтев директно РАТЕЛ-у. Употребљава се исти образац 
као и за издавање нове лиценце, само што се у прилогу доставља оригинални документ старе 
лиценце. Уколико је неко изгубио документ лиценце, онда прилаже изјаву о изгубљеном документу.

Дозволе за радио-станице такође имају рок важења 10 година. Поступак за обнову дозволе је исти као 
и за издавање прве дозволе.
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Обавеза обнављања докумената услед промене адресе

Радио-аматери који су се преселили и у личној карти су променили место пребивалишта по Закону су 
обавезни да у року до 30 дана од настале промене изваде нову лиценцу и дозволу на којима ће бити 
промењена адреса пребивалишта.

Поступак за промену података је исти као и за обнову лиценце и дозволе и обавља се у РАТЕЛ-у.

РАТЕЛ може и сам да поништи лиценцу и дозволу ако на неки други начин утврди да је промењена 
адреса пребивалишта.

Ако секретаријат Савеза утврди да вам се адреса пребивалишта и адреса у лиценци и дозволи разли-
кују, може да вас о томе обавести и подсети вас да треба да извршите промену, али је на вама како ће-
те поступити у вези са тим.

Све ово се односи и на радио-клубове, у случају да промене адресу седишта.

Прекид у издавању лиценци и дозвола у септембру 2018. 

Секретаријат Савеза радио-аматера Србије је од РАТЕЛ-а добио обавештење да ће њихови 
службеници који раде на издавању лиценци и дозвола за радио-аматере и радио-клубове бити на 
одмору прве две недеље септембра. За то време лиценце и дозволе неће бити издаване.

Позивамо радио-аматере којима је важно да раније добију документе што пре поднесу захтеве.

Испоручивање диплома о положеним испитима 

У Савезу стоји један број диплома које ни организатори испита ни кандидати нису преузели. Уколико 
неко није добио диплому у предвиђеном року може да се обрати организатору испита или Савезу да 
провери о чему се ради.

Након положених испита за радио-аматере, организатор испита шаље записник о одржаном испиту у 
Савез радио-аматера Србије. Савез на основу тог записника издаје дипломе о положеним испитима. 

Дипломе се по правилу издају у року од једне до две недеље и испоручују организатору испита, а он 
их уручује кандидатима.

Ако некоме више одговара да дипломе добије директно на кућну адресу или да преузме у Савезу (мо-
же и неко други да преузме), треба да се јави у Секретаријат да се договори са Секретаром око 
преузимања.

Преуређен сајт Савеза

У настојању да се унапреди сајт Савеза урађене су неке измене. Очекујемо да је сада садржај сајта 
прегледнији и да је за посетиоце лакше да се снађу и дођу до информација на њему. Тим поводом је 
на сајт постављена анкета у којој можете да дате оцену информативности сајта. Позивамо вас да 
посетите сајт, погледате и дате му оцену.

Ажурирање података у евиденцији Савеза о члановима и радио-аматерима

Анализом података у евиденцији Савеза утврђено је да они нису у довољној мери ажурни и да је 
неопходно да се ажурирају. Због тога су направљени обрасци упитника и сви су позвани да попуне и 
пошаљу упитнике у секретаријат Савеза.

Позив се односи, како на чланове Савеза без обзира да ли су радио-аматери или не, тако и на све 
радио-аматере и радио-клубове, без обзира да ли су чланови Савеза.

Ажурирани подаци ће нам омогућити квалитетнију комуникацију са члановима и радио-аматерима.

Обрасце упитника можете преузети са сајта Савеза на адреси http://www.yu1srs.org.rs/savez/clanarine-
licence-dozvole.
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QSL биро

У августу су послати пакети у Аргентину, Италију, Босну и Херцеговину, Бугарску, Белорусију, 
Мађарску, Хрватску, Шведску и Норвешку. Слање је обављено лично, осим Шведске и Норвешке, где 
је послато поштом.

Пристигло је карата из Јапана 4 кг и нешто мање од 1 кг из Новог Зеланда, Бугарске, Сингапура и 
Луксембурга.

QSL биро води Милорад Балешевић YU1GU. Информације о QSL бироу можете погледати на 
http://  www.  yu1srs.org.rs/qsl-biro  .

Позив за слање фотографија

За потребе унапређења сајта и друге промотивне активности Савезу радио-аматера Србије је потребан
избор занимљивих фотографија на тему радио-аматеризма и области активности радио-аматера. 

Позивамо све заинтересоване да нам пошаљу своје фотографије за ову намену. Савез нема средстава 
за плаћање ауторских хонорара тако да очекујемо прилоге од аутора који су спремни да фотографије 
уступе бесплатно. Информације о начину слања фотографија налазе се на сајту Савеза.

Пресељење YU0S имејл листе

Због великих проблема у раду имејл листе YU0S на Yahoo сервису, Извршни одбор је одлучио да се 
листа пресели на нови сервис groups.io који се показао као много бољи и поузданији. Ово је 
спроведено без проблема.

На новом сервису су направљене две листе:

Листа yu1srs-clanovi (https://yu1srs.groups.io/g/clanovi) се користи за слање обавештења члановима 
Савеза радио-аматера Србије о активностима Савеза и значајним дешавањима у радио-аматерском 
окружењу. Обавештења објављују само овлашћени администратори. Приступ листи имају само 
чланови Савеза. Очекујемо да се што више чланова пријави да прати ову листу, с обзиром да ће она 
садржавати сам оабвештења и неће бити оптерећена коментарима и дискусијама.

Листа yu1srs-diskusije (https://yu1srs.groups.io/g/diskusije) се користи за дискусије и коментаре чланова 
Савеза радио-аматера Србије, а такође и чланови могу слати своја обавештења. Приступ листи имају 
само чланови Савеза уколико то желе. Да бисте могли да пратите листу за дискусије неопходно је да 
претходно будете члан листе за обавештења.

Увођење листе за обавештавање поред дискусионе листе се показало као добар потез. У свега две 
недеље број пријављених пратилаца је увећан за 40%.

Позивамо све чланове да се пријаве за праћење листе за обавештавање, јер је то одличан начин да 
буду правовремено обавештени о свим важним дешавањима.
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ИСПИТИ

Одржани испити

Радио-клуб "Електрон" YU1AFV из Шапца, je 21. јула организовано полагање испита за радио-
аматерске операторе. Испите су положила два кандидата за прву и четири кандидата за трећу класу.

ТЕЛЕГРАФИЈА

Курс телеграфије у Радио-клубу "Електрон" YU1AFV у Шапцу

У Радио-клубу "Електрон" YU1AFV у Шапцу је у току телеграфски курс. Часови се одржавају сваке 
среде и недеље од 20 часова у просторијама клуба а отворени су за све заинтересоване. Курс води 
Ратко Томић YT8TR.

ВЕСТИ ИЗ КЛУБОВА

Одржан камп радио-аматера и извиђача на језеру Првонек

Од 10 до 20. августа. одржан је камп радио аматера и извиђача. Камп је реализован у околини 
Врањске Бање, на језеру Првонек. Организатори су били Одред извиђача "Завичај" из Врања и Радио-
клуб "Тимок" YU1ACR из Зајечара, уз подршку Министарства одбране. Учесници кампа су били 10 
радио-аматера и 15 извиђача из Сомбора, Новог Сада, Београда, Зајечара, Лесковца и Врања.

Током кампа одржана су и такмичења у аматерској радио-гониометрији и извиђачким дисциплинама: 
паљење ватре, везивање чворова, постављање шатора. Млади радио-аматери су се одлично снашли и 
у извиђачким дисциплинама и екипно заузели прво место.

YU1HQR обезбедио радио-везе манфестацијама у Шапцу 

Радио клуб "Никола Тесла" YU1HQR из Шапца је у августу 2018. године је пружио помоћ у 
обезбеђењу радио везе за три манифестације: Пливачки маратон "Јарак - Шабац" (5 радио-аматера), 
Церски марш "Шабац-Текериш" (6 радио-аматера) и камп у Текеришу, Мачковом камену, Гучеву и 
Будимлијама код Лознице (9 радио-аматера). 

YU1AFV обезбедио радио-везу за “Марш трагом Другог прекобројног пука“ на Церу

Радио-клуб "Електрон" YU1AFV из Шапца је обезбедио радио-везу за манифестацију “Марш трагом 
Другог прекобројног пука“, која је одржана на планини Цер. У обезбеђењу везе је учествовало 5 
радио-аматера.

Дружење радио-аматера у Деспотовцу

У Деспотовцу је 25. августа организовано дружење радио-аматера који раде портабл активности 
(WFF, WCA, SOTA, LH...). Учествовало је око 80 радио-аматера из Србије, Хрватске, Грчке и 
Албаније. Домаћин и организатор је био Животије Аврамовић YT2ZZ из Деспотовца.
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РЕПЕТИТОРСКА МРЕЖА

На Старој планини постављени репетитор YU0UBZ и АПРС YU0XBZ 

Радио Клуб "Пирот" YU1INO на локацији Бабин Зуб на Старој Планини поставио и пустио у рад УХФ
репетитор YU0UBZ РУ12 CTCSS 123 Hz. Такође је постављен АПРС дигипитер и igate YU0XBZ. 

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 овај клуб ради са специјалним позивним знаком YU85AOP. Ради се на уобичајеним КТ опсе-
зима, CW, SSB, те најчешћим дигиталним модовима (осим FT8), а такође се ради и на 6м и 2м.

Диплома у пдф формату за одржану везу са YU85AOP је доступна на www.yu7aop.com, а за 
електронску потврду користи се E-QSL и LOTW. Није потребно слати папирну QSL карту за потврду 
везе. 

600 година манастира Манасија код Деспотовца

WCA група у Србији издаје диплому "1418-2018 Манастир Манасија - Сербија" за одржане везе у 
периоду од 15. августа до 31. августа 2018. год. Овим поводом биће активан посебан позивни знак 
YT600WCA. За подробније информације погледајте https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YT600WCA. 

YT2A Меморијал 

YT2A Меморијал се одржава 22. септембраа сви учесници добијају диплому. Организатор је YUFF. 
http://yuff.co.rs/memorial-2018/

Специјални позивни знаци активни у наредном периоду

За активности младих радио-аматера обезбеђен је позивни знак YT0YOTA. Његово коришћење је по-
чело за време Кампа младих радио-аматера, а употребљаваће се и у наредним активностима младих, 
све до краја године. План активности за овај знак можете пратити на 
https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YT0YOTA.

На 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 10.000 веза. 
План активности пратите на https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YU100WWI и https://callplan.yu1srs.org.rs/
call/YT100SF.

Знак YU70EXY ће бити у употреби до краја 2018. године поводом 70 година постојања и рада 
Академског Радио-клуба "Михаило Пупин " YU1EXY – YT0A.

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 погледајте на 
https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YU70SRV.

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 
погледајте на https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YU100APV.

Позивни знак YU85AOP је додељен Радио-клубу "Зрењанин" YU7AOP који га употребљава за 
обележавање 85 година од свог оснивања. Знак ће је активан од 1. јула до 31. децембра 2018.
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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 1. јуна до 15. октобра
2018. године. Овим поводом ће бити организовано и такмичење.

У периоду од 15. августа до 31. августа 2018. године je активан посебан позивни знак YT600WCA 
поводом 600 година постојања манастира Манасија. Активност позивног знака можете пратити на 
https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YT600WCA.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА

Најава такмичења у наредном периоду

КТ КУП СРС 2018 одржава се 15. септембра од 16:00 до 17:59 часова по UTC на 80 метара. Ради се 
CW и SSB. Организатор је Савез радио-аматера Србије. Правила су иста као и прошле године. 
http://www.radiosport.org.rs/HF/razno/KT%20KUP%20SRS%202017_pravila.pdf

Септембарско ВХФ - 144 MHz такмичење СРС се ове године одржава од 1. септембра у 14.00 UTC 
(локално време 16.00) до 2. септембра у 13.59 UTC. Ради се CW, SSB и FM. Организатор је Савез 
радио-аматера Србије.  http://www.radiosport.org.rs/UKT/index.php/kalendar-takmicenja/od-2018-godine.

ВХФ КУП СРРС се одржава 01. и 02. септембра. Ради се CW, SSB и FM. Организатор је Савез радио-
аматера Републике Српске. https://hamradiors.org/index.php/takmicenja/srrs-propozicije/238-vhf-kup-srrs-
2018-propozicije.

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 Петровић 
YT3E.

Захваљујемо се свима који су ремитовали Билтен преко репетитора и на тај начин пружили подршку и
омогућили да га што више радио-аматера чује.

Наредни Радио-билтен Савеза радио-аматера Србије ће бити емитован 28. септембра 2018. године у 20
часова по локалном времену.

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 искључиво електронском 
поштом на адресу bilten@yu1srs.org.rs у текстуалном облику. Прилоге шаљите 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.
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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

Уредник: Предраг Супуровић, YT9TP
Водитељ:  Драган Манојловић YT5DM 

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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