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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Одржана седница Извршног одбора Савеза

Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је одржао другу седницу 15. септембра. Дневни ред је 
био обиман. Урађено је следеће:

- Анализирано је извршавање обавеза и послова проистеклих од претходног састанка;

- Договорене су даље активности око организације конференције ИАРУ Р1 и светског АРДФ 
шампионата 2020 и именовани координатори;

- Усвојени су Општ  и   правилник о раду стручних и техничких тела   и Правилник о поступку ин  фор  ми  -  
са  ња  . Констатовано је да је започета израда Пословника о раду Извршног одбора и да се тај посао 
заврши у наредном периоду;

- Разматрани су извештаји о активностима у организацији Савеза у претходном периоду: ХQ тима, 
конструкторског пројекта, издавање докумената. Договорено је да се направи правилник о издавању 
посебних нестандардних позивних знакова;

- Дата је информација о тренутном стању у финансијама Савеза;

- За генералног секретара Савеза именован је Синиша Радуловић YU1RA с тим да треба да се у 
најкаћемо року одреди опис опис његових послова и обавеза;

- Разматрана је информација пописне комисије која је утврдила да има доста неслагања са затеченим 
стањем и документацијом, као и да има доста инвентара који терба да се отпише. Договорено је да се 
у наредном периоду уради попис репетитора, да се друга опрема која је дата на коришћење врати у 
Савез и да се до краја године уради детаљан попис имовине Савеза;

- Разматран је предлог да Савез покрене неку привредну делатност у циљу обезбеђивања додатних 
прихода. Предложено је да се ради продаја кит комплета неких јефтинијих уређаја који су потребни 
радио-аматерима а тешко се набављају. Закључено је да је то добар предлог и да треба радити на томе,
с тим да се најпре мора видети каква је законска регулатива и економска изводљивост;

- Разматран је предлог да се организује заједнички састанак са Извршним одбором Савеза радио-
аматера Војводине у вези њиховог предлога о удруживању ова два Савеза. Закључено је да такав 
састанак треба одржати и да то треба урадити са најбољим намерама да се разреше нејасноће које 
постоје. Иницијално треба да се састану две мање делегације на нивоу председника два Савеза са 
сарадницима и који ће договорити смернице заједничког састанка. У међувремену треба да се утврди 
и какве су законске могућности удруживања;

- Разговарано је и о почетку припрема за израду новог Статута Савеза радио-аматера Србије јер се 
показало да у актуелном Статуту има нејасноћа које изазивају различита тумачења, а то је наслеђен 
задатак који је од Скупштине добио Извршни одбор у претходном мандату;

- Усвојен је предлог да се за овогодишњу активност промоције младих радио-аматера YOTA December
2018 обезбеде два специјална позивна знака:  YU18YOTA и YT18YOTA;

- Разматране је предлог да у наредној години Савез у сарадњи са ИАРУ организује регионални камп 
за младе радио-аматере. Договорено је да YOTA менаџер припреми конкректан предлог организације 
ове манифестације;

- Договорено је, с обзиром да су у Савез стигли неки предлози за доделу награда и признања Савеза, 
да се о томе одлучи накнадно, после Нове Године. Потребно је да се у складу са финансијским 
могућностима донесе одлука о броју признања коај ће се додељивати и упутити позив свим 
члановима да дају предлоге;

- Усвојен је предлог да се поново почне са издавањем SWL позивних знакова и да се уради правилник 
који ће ту област уредити и пропратни документи;

- Прихваћен је предлог да се уведе у редовну праксу промоција нових радио-аматера кроз 
објављивање извештаја о издатим новим лиценцама;
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- Разматран је ток и начин информисања радио-аматера кроз веб сајт, Билтен, имејл листе, форум и 
друштвене мреже. Оцењено је да је информисање значајно унапређено и да треба да се настави са 
таквим начином рада. Констатовано је да руководство Савеза још увек није преузело управљање над 
званичном групом Савеза на Фејсбуку у да то треба да се реши у најкраћем року како би Савез могао 
да користи тај канал за информисање;

- Прихваћена је иницијатива да Савез наступи на сајму у Фридрихшафену, а да се Станиша Заклан 
YU7AC задужи да преузме организацију припрема и да припреми извештај шта је све потребно да се 
уради и колики би били трошкови ради доношења коначне одлуке о том наступу.

- Констатовано је да дисциплинска комисија још увек није почела да ради и задужен је председник да 
разговара са члановима ове комисије;

- Разматран је допи OTC клуба који је изнео проблем ометања њихових СКЕД-ова. Договорено је да 
се упути допис РАТЕЛ-у и у каже на овај проблем;

Конференција ИАРУ Р1 2020 и светски АРДФ шампионат 2020

Извршни одбор је разматрао ток припрема припрема за конференцију ИАРУ Р1 2020 и светски АРДФ 
шампионат 2020. Констатоване су велике обавезе око организације а нарочито је истакнуто да се ради 
о важним активностима за које неопходна апсолутна сагласност свих укључених у организацију и 
направљен договор за даље кораке. 

Очекује да се ће на конференцији учествовати око 200 представника, а да ће АРГ шампионат имати 
око 500 учесника. Договорено је да се за обе манифестације одвојено формирају организациони и 
извршни одбори како би се ваљано поделили и реализовали сви послови.

Конференција ИАРУ Р1 ће бити одржана у Новом Саду и очекује се посета делегације ИАРУ са којом 
ће се потврдити да ли предвиђена локација одговара одржавању ове манифестације. За координатора 
припрема за одржавање конференције је именован Душан Ћеха YU1EA.

Светски АРГ шампионат ће бити одржан на Златибору, а организација је много захтевнија него за 
конференцију ИАРУ. За извршног координатора АРДФ шампионата је именован Иван Тодоровић 
YU0U а за његовог заменика Милорад Ђулејић YU1OR.

Координатори су задужени да до првог октобра припреме предлоге планова активности.

Издавање докумената

Након паузе због годишњих одмора издавање докумената у РАТЕЛ-у је настављено редовно.

У септембру је Савез издао 16 потврда о додељеним новим позивним знаковима. 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.

Савез је добио питања у вези ограничења трајања лиценци издатих по старом Правилнику када су 
лиценце биле неограниченог рока важења. Правно тумачење које је Савез добио је да је по закону 
могуће да нови правилник ограничи рок важења раније издатих лиценци. У сваком случају, Савез 
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само преноси обавештење. Пропис примењује РАТЕЛ тако да радио-аматери који мисле да су овим 
оштећени треба да се обрате овој агенцији.

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.

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.

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.

QSL биро

У септембру су стигле QSL карте: из  Холандије и Белгије 10 кг; из Немачке 10 кг, САД 2 кг, 
Белорусије 1,1 кг и од Г3ТXФ око 70 гр. Нису слате карте у друге бирое.

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

Имејл листе Савеза

Савез је за потребе обавештавања чланова направио две имејл листе:

Листа yу1срс-цланови (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 она 
садржава само обавештења и није бити оптерећена коментарима и дискусијама.

Листа yу1срс-дискусије (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.

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

Приметили смо да се често дешава да се чланови пријаве за праћење имејл листе са имејл адресом 
коју нису послали Савезу као свој контакт. У таквим случајевима не можемо да утврдимо идентитет 
члана, па не можемо да одобримо приступ листи. 

Молимо вас, пре него што пошаљете пријаву за праћење листе, преузмите са сајта Савеза Упитник за 
радио-аматере, односно Упитник за радио-клубове, попуните и пошаљите секретару Савеза како би 
ажурирао податке у евиденцији.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА

Млади радио-аматери гостују на Обоснику

У оквиру такмичарског програма за младе радио-аматера (Youth Contesting Program) у овогодишњем 
такмичењу CQWW RTTY (29. и 30. септембар) учествоваће два наша млада радио-аматера Јанко 
Михаиловић YU3EEA и Љубомир Живковић YU5EEA. 

Они ће са још два млада радио-аматера из Италије и Холандије радити под позивним знаком 4O4YCP 
са такмичарске локације 4O3A, на врху Обосник код Боке Которске.

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ

Обуке и припреме за радио-аматерске испите

Радио-клуб "Нови Београд" YУ1ФЈК организује нови циклус обуке за стицање радио-аматерских 
лиценци. Обука почиње у четвртак, 04. октобра 2018. године, а одржаваће се уторком и четвртком од 
18 часова у просторијама клуба. Сви заинтересовани се могу пријавити до 03.10.2018. на 
rklub@yu1fjk.org или понедељком од 18 часова у просторијама клуба. 

Радио-клуб "Бањица" YU1BBV организује курс за радио-аматере 1. и 3. класе. Курс почиње 16. 
октобра у 20 часова у просторијама клуба. Заинтересовани се могу пријавити на телефон: 065/398 37 
90, на имејл yu1bbv@yahoo.com или сваког уторка и четвртка од 18 - 21 час у просторијама клуба. 
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ВЕСТИ ИЗ КЛУБОВА

Одржана радионица у АРК "Михајло Пупин" YУ1ЕXY 

У Академском радио-клубу "Михајло Пупин" YU1EXY, 12. септембра је организована конструкторска
радионица у којој је успешно напављена три USB интерфејса за повезивање рачунара и радио-
станица. Интерфејси су прављени у SMD техници. Након описа рада  и његових карактеристика, 
интерфејс је тестиран у клубском ППС-у.

Учесници радионице су били Иван Урошевић YT5IVN, Горан Хајошевић YT7AW и Александар 
Томић YU0W.

Радио-клуб "Зрењанин" YU7AOP на конференцији BALCON 2018 

Радио-клуб "Зрењанин" YU7AOP је учествовао на конференцији BALCON 2018 у Новом Саду. То је 
четврто учешће овог клуба на овој манифестацији, па су припремили занимљиве садржаје који су 
привлачили велику пажњу посетилаца: мини изложбу старих радио уређаја, пријемника и старих 
војних и полицијских уређаја; демонстрацију рада Морзеовом телеграфијом и фонијом на 7 и 14 MHz 
са антенама поставељним на згради сајма; и SDR пријемник и мапу са приказом позиција авиона чији
су сигнали примљени на овај начин.

Међу посетиоцима су били и наши али и страни радио-аматери са којима су се чланови клуба 
упознали.

Радио-аматери на “Чивијашком карневалу“ у Шапцу

Радио-аматерски клуб “Електрон“ YU1AFV је за време “Чивијашког карневала“ у оквиру 50. Шабачке
чивијаде од 13. до 15. септембра успешно обезбеђивао радио-везу са пет ручних станица, како би се 
карневалске групе неометано и по плану кретале по зацртаним маршутама.

АМАТЕРСКА РАДИО-ГОНИОМЕТРИЈА

Отворено АРГ првенство „Смедерево 2018“

Радио-аматерски клуб „СМЕДЕРЕВО“ YU1EMN организује отворено АРГ првенство у Михајловцу 
код Смедерева 30. септембра. 

Такмичење ће бити једнодневно, на 144 MHz и 3.5 MHz за категорије такмичара старијих од 19 
година, а за млађе такмичаре, само 3.5 MHz. За старије такмичаре ће се пласман рачунати за оба 
опсега заједно. Контакт и информације: Миша Ђулејић YU1OR, yu1or.misa@gmail.com  .  

Одржано међународно ревијално АРГ такмичење "Роштиљијада 2018" у Лесковцу 

Радио клуб "Никола Тесла" YU1HFG из Лесковца, 1. септембра 2018. организовао је међународно 
ревијално АРГ такмичење "Роштиљијада 2018" на брду Хисар. Такмичење је намењено младим 
радио-аматерима старости до 25 година и одржано је на 3.5 MHz са три сакривена предајника и 
радио-фаром. Учествовало је 20 такмичара из Скопља, Пловдива, Сомбора и Лесковца.

Категорија W12: 1. Нађа Станковић YU4NSL, 2. Мила Јовковић YU4YES

Категорија W16: 1. Марта Станковић YU4RED

Категорија W19: 1. Веселина Топалова LZ

Катагорија W21: 1. Ивана Лазаревска Z3, 2. Марија Митровска Велковска Z3, 3. Алекстандра Митровска 
Z3

Категорија М12: 1. Лука Лазаревски Z3, 2. Марко Лијескић YU4MLL, 3. Илија Лукић YU4IKA
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Категорија М14: 1. Никола Момић YU4MOM

Категорија М16: 1. Драган Станојевић YU4LED

Категорија М19: 1. Стефан Антић YU4KIS, 2. Горан Петковић YU4GPS, 3. Василије Илић YU3VIP

Категорија М21: 1. Драган Лазаревски Z3, 2. Дарио Сарчевић YU2FBC, 3. Бојан Велковски Z3

Категорија Рекреативци: 1. Ђорђе Лазаревски Z3, 2. Марија Топалова LZ, 3. Стојан Топалов LZ

РЕПЕТИТОРСКА МРЕЖА

Репетитор RU384 (RU8) на Церу

Репетитор RU384 (RU8) на Церу је од 18. августа ван функције због замене репетиторског интерфејса.
Екипа радио-клуба "Електрон" YU1AFV ће изаћи на репетитор 28. септембра да би га укључила.

ДИПЛОМЕ

Диплома "Горан Савић"

Међународни клуб радио-аматера-пилота "Пети Океан" од 20. до 30. септембра 2018 активира 
диплому "Горан Савић" посвећену погинулом радио-аматеру и пилоту мајору Горану Савићу (1973-
2012). https://aviaham.hamlog.ru/diplom/gs/.

Диплома „Ужице 2018“ 

Поводом дана Града Ужица, Радио-клуб „Ацо Вучковић“ YU1ABH, Радио-клуб „Севојно“ YU1AAX 
Севојно и Радио-клуб „Ужице“ YU1ACE организују Диплому „УЖИЦЕ“. Диплома је електронска и 
бесплатна и ради се сваке године од 1. до 16. октобра, а за њено освајање потребно је сакупити 
одговарајући број поена одржавањем веза са радио-аматерима из Ужица. 
http://yu1abh.uzice.net/diplome/diploma-uzice/.

Диплома "Лесковац"

Радио-клуб "Никола Тесла" YU1HFG из Лесковца издаје Диплому "Лесковац". Диплому може 
освојити сваки радио аматер ако одржи везе са радио аматерима из Лесковца. За ову диплому важе 
везе почев од 01.01.2010. године. Диплома је бесплатна и издаје се у електронском облику.

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 преко 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 " YУ1ЕXY – YТ0А.
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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.

Радио-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 је организовано и такмичење.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА

Домаћа такмичења у наредном периоду

YUKT Маратон у октобру се одржава 12. октобра. Правила такмичења погледајте на
http://www.radiosport.org.rs/HF/razno/YUKT_MARATON_pravila_2018.pdf. Организатор је Савез
радио-аматера Србије. 

Радио-секција "Козара" YU1AAV радио-клуба Нови Београд YU1FJK поводом обележавања 40 година
од оснивања секције, организује отворено КТ такмичење на 80м "40 година YU1AAV". Такмичење ће 
се одржати у петак 28. септембра 2018. од 17:00 UTC до 17:59 UTC у четири периода по 15 минута. 
Категорије: MIX, само CW и само SSB. Станица са јубиларним знаком YU40AAV ће радити само на 
једној фреквенцији (плус минус QRM) и позивати CQ како би сви имали могућност да ураде везу са 
њом.  http://www.radiosport.org.rs/HF/razno/40g YU1AAV_pravila.pdf.

Такмичење Војвођански октобар UHF се одржава 6. октобра од 14:00 до 21:00 UTC. Такмичење 
Војвођански октобар VHF се одржава 21. октобра од 07:00 до 12:00 UTC. Ради се CW, SSB и FM. 
Организатор такмичења је Савез радио-аматера Војводине. Правила такмичења погледајте на:  
http://srv.org.rs/pages/takmicenja/ukt/voktobar/vokt18pr.pdf.

Међународна КТ такмичења

29/30.09.2018, CQWW RTTY, https://www.cqwwrtty.com/rules.htm

6/7.10.2018, Russian WW Digital Contest, http://www.rdrclub.ru/rdrc-news/russian-ww-digital-contest/51-
rus-ww-digi-rules

20/21.10.2018, JARTS WW RTTY, http://jarts.jp/rules2018.html 

27/28.10.2018, CQWW SSB, http://www.cqww.com/

Међународна УКТ такмичења

6.10.2018, IARU R1 UHF/SHF, http://srv.org.rs/pages/takmicenja/ukt/iaruushf/uktsrs2pr.pdf 

27/28.10.2018, ARRL EME contest, http://www.arrl.org/eme-contest

РАДИО-БИЛТЕН

Емитовање

Билтен се на кратким таласима емитује на фреквенцији 3725 kHz а реемитује се на репетиторској 
мрежи, на примарним и локалним репетиторима.
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Ово издање Радио-билтена припремио је и уредио Предраг Супуровић YT9TP, а водио Душан Ћеха 
YU1EA са своје станице у Београду.

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 25. октобра 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.

ИМПРЕСУМ

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

Председник Савеза радио-аматера Србије: 
Зоран Младеновић YU1EW

Уредник: Предраг Супуровић, YT9TP
Водитељ:  Душан Ћеха YU1EA 

Радио-билтен се емитује сваког последњег четвртка у месецу на кратким таласима на 3725 кХз 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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