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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА
Посета представника ИАРУ Савезу радио-аматера Србије
Секретар ИАРУ Р1 Ханс Тимерман PB2T и Оливер Табаковски Z32TO члан извршног комитета ИАРУ
Р1 су 20. октобра били у посети Србији. Циљ ове посете била је провера капацитета хотела у коме ће
се одржати 25 Конференција ИАРУ као и организационих способности Савеза радио-аматера Србије.
Током ове посете гости су до детаља проверили капацитете и техничке могућности хотела Парк у Новом Саду где је планирано одржавање конференције. Такође су одржали неколико састанака са представницима Извршног комитета ИАРУ 2020 (Душан Ћеха YU1EA, председник ИК ИАРУ2020, Станиша Заклан YU7AC потпредседник СРВ, Павел Бенка YT7TA, Мирко Шевић YU7WW председник
YU7BPQ и Зоран Младеновић YU1EW, председник СРС као и са Соњом Царевић менаџером Хотела
Парк.
Коначан закључак је да Хотел Парк и Савез радио-аматера Србије као организатор испуњавају услове
за организацију и одржавање конференције. Уследиће даље консултације око наредних задатака који
треба да се обаве.
Након завршених састанака, Радио-клуб "Нови Сад" YU7BPQ је приредио коктел, торту и пригодне
поклоне за госте.

Послате су уплатнице за чланарину
Секретаријат Савеза радио-аматера Србије је послао поштом уплатнице за чланарину оним члановима
који још увек нису платили чланарину за текућу годину. Позивамо све чланове да измире чланарину
јер је то основни извор прихода за све активности Савеза.
Нови чланови уз плаћање чланарине треба да попуне и Образац ПР01 - Приступница за појединачне
чланове односно Образац ПР02 - Приступница за радио-клубове.
Чланови који су по неком основу ослобођени плаћања чланарине свој члански статус остварују слањем попуњене приступнице.
Позивамо вас и да ажурирате своје податке у евиденцији Савеза попуњавањем и слањем упитника
Образац УП01 - Упитник за радио-аматере односно Образац УП02 - Упитник за радио-клубове.

Издавање докумената
Савез је у овој години издао 89 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.
Издавање докумената у РАТЕЛ-у је настављено редовно. У септембру је издато 17 а у октобру 44
лиценце. Стиже доста захтева тако да су у обради документи за још око 40 радио-аматера.

Нови позивни знакови
У септембру и октобру је РАТЕЛ издао лиценце за 35 нових радио-аматера и 12 лиценци за
промењене позивне знакове.
Нови радио-аматери су:
YT2KZA
YT2VAR
YT5AKO
YU1SMD
YU7NAN
YU7NBG
YU7ORL

Живорад Кидишевић
Ранко Васић
Алекса Јовановић
Марко Пауновић
Милан Наранджић
Габор Борош
Роберт Љубичић

YU4AML
YU4DSD
YU4GPS
YU4HRU
YU4IKA
YU4IKM
YU4JVN
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Александра Младеновић
Дуња Спасић
Горан Петковић
Слободан Хорњак
Илија Лукић
Дарко Ђорђевић
Невена Петровић
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YU4KIS
YU4LUK
YU4MLA
YU4MZK
YU4PPG
YU4RED
YU4RNR
YU4RST
YU4VBX
YU4YES
YT1AVI

Стефан Антић
Лука Грујић
Младен Јанковић
Милан Пјевац
Петар Грујић
Марта Станковић
Вељко Петровић
Ивица Зеремски
Вук Брајковић
Мила Јовковић
Иван Арнаутовић

YT1DMR
YT1DTS
YT1MXH
YT1PJS
YT1SVD
YT1TRI
YT7MTP
YT7MZM
YT7RWN
YT8BOB

Драган Миленковић
Томислав Стајић
Сузана Ђорђевић
Слободан Јенчић
Драгиша Спасојевић
Ивица Димитријевић
Мирослав Индриковић
Зоран Милошев
Петер Васелек
Слободанка Петровић

Позивне знаке су променили:
YT7D
YT1EB
YT1SG
YU4YY
YU7DA
YU7DJ
YT3AWW
YT5DMR
YT5DOX
YU1VIP
YU5CAP
YU5GMT

Дејан Букур
Дејан Филиповић
Горан Стојковић
Драган Ђорђевић
Атила Деме
Јордан Костовски
Александар Милинковић
Предраг Флоријан
Добривоје Максимовић
Слободан Петровић
Ненад Гавриловић
Марко Трговчић

Честитамо нове позивне знакове и желимо им да у овом хобију нађу велико задовољство и много
добрих пријатеља.

Обнављање докумената
Подсећамо радио-аматере да радио-аматерске лиценце и дозволе важе 10 година и да они радио-аматери којима су ови документи истекли или ускоро истичу треба да их обнове.
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. Пропис примењује РАТЕЛ тако
да радио-аматери који мисле да су овим оштећени треба да се обрате овој агенцији.
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. Oво се односи и на радио-клубове, у случају да промене адресу седишта.

Испоручивање диплома о положеним испитима
У Савезу стоји један број диплома о положеним испитима 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.
Ако некоме више одговара да дипломе добије директно на кућну адресу или да преузме у Савезу (може и неко други да преузме), треба да се јави у Секретаријат да се договори са Секретаром око преузимања.
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Ажурирање података у евиденцији Савеза о члановима и радио-аматерима
Подаци у евиденцији Савеза о члановима и радио-аматерима утврђено је да има дост аподатак који су
застарели и неопходно је да се ажурирају. Због тога су направљени обрасци упитника и сви су позвани
да их попуне и пошаљу 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.
Обрасце упитника можете преузети са сајта Савеза на адреси http://www.yu1srs.org.rs/savez/clanarinelicence-dozvole.

QSL биро
У октобру је QSL биро послао DARC-у (Немачка) 5.5 кг QSL карата преко Зика, YT3ZZ. Пристигло је
из Јапана 4.5 кг, Литваније 1.6 кг: Бразила 1.1 кг и Холандије 9 кг.
Пристигле карте ће бити достављене у наредних десетак дана, а биће послати још неки пакети другим
бироима.
Информације о QSL бироу можете погледати на http://www.yu1srs.org.rs/qsl-biro.

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ
Обуке и припреме за радио-аматерске испите
Академски рдио-клуб "Михајло Пупин" YU1EXY у Београду организује обуку за радио-аматере.
Предвиђено је да обука почне 15. новембра. Сви заинтересовани за обуку се могу јавити на
atomic.yu0w@gmail.com.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА
YOTA December 2018
У децембру се одржава традиционална активности YOTA December у којој ће учествовати и наши
млади радио-аматери.
Активност траје целог месеца а циљ је да се активира што више младих радио-аматера. Као и раније,
пријаве и резервације термина за рад ће бити омогућене на сајту https://callplan.yu1srs.org.rs/.
Позивамо радио-клубове и старије радио-аматере да организују свој подмладак и омогуће им да се у
што већем броју укључе у ову активност.
Координатор активности је Горан Хајошевић YT7AW, YOTA менаџер Савеза.

ВЕСТИ ИЗ КЛУБОВА
Активности у радио-клубу "Пирот" YU1INO
У Радио клубу "Пирот" YU1INO је осмишљено интерно такмичења за младе радио-аматере које се одвија тако што сваки оператер треба да у одређеном року, најчешће је то 15 минута уради што више радио веза на КТ и УКТ. На овај начин мотивишу младе радио-аматере да унапређују своје вештине.
Поред овога, млади радио-матери су укључени у рад у такмичењу КТ маратон и у освајању поена за
радио-аматерске дипломе.
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Чланови овог клуба су учествовали и у две акције потраге за несталим лицима. Оба лица су пронађена.

Презентација Радио-клуба "Таково" YU1AEK основцима у Горњем Милановцу
У оквиру обележавања "Дечје недеље", Радио-клуб "Таково" YU1AEK Горњи Милановац, је у модерној галерији културног центра, одржао презентацију за ученике основних школа. Посебно интересовање основци су показали за то да успоставе своје прве радио-аматерске везе. Практичан рад на станицама, приказали су браћа Алексеј и Сергеј, који са нестрпљењем очекују полагање испита за радиоаматере.

АМАТЕРСКА РАДИО-ГОНИОМЕТРИЈА
АРГ такмичење "Куп "Радована Медића" 2018
Војна пошта 4522 Батајница и ове године организује такмичење у радио-аматерској гониометрији
"Куп Радована Медића". Такмичење ће бити одржано 30. октобра од 8:45 у насељу 13. мај у општини
Земун у Београду, а радиће се на опсегу 3.5 MHz. За више информација контакт је имејл
dejan.v.djuric@vs.rs или телефон 011 307 45 39 и 064 347 56 47).

Одржано је отворено АРГ првенство - Смедерево 2018
Радио-аматерски клуб „Смедерево“ YU1EMN је организовао отворено АРГ првенство у Михајловцу
код Смедерева 30. септембра. Такмичење је било једнодневно, на 144 MHz и 3.5 MHz за категорије
такмичара старијих од 19 година, а за млађе такмичаре, само 3.5МХз. Учествовало је 54 такмичара а
укупно било 86 учесника из Србије, Црне Горе, Македоније и Бугарске.
Овом приликом проглашена су и три најуспешнија радио-клуба, по такмичарским резултатима у
радио-гониометрији у 2018 години и награђени су пехарима од стране IO SRS. То су: 1.YU7KMN
2.YU1HFG и 3.YU1ACR.

АРГ екипа радио клуба YU1HFG на 15. ARDF маратону у Македонији
Међународно АРГ такмичење 15. ARDF маратон одржано је 7. октобра у Катлановској Бањи поред
Скопља. На овом такмичењу је учествовало пет такмичара из Радио-клуба "Никола Тесла" YU1HFG
из Лесковца. Учествовали су такмичари из Србије, Македоније, Бугарске и Албаније.
У категорији W19 Анђелија Николић YU4LAN је освојила 2. место. У категорији М19 Василије Илић
YU3VIP је освојио 1. место. У категорији М40 Зоран Пејић YU1ZIP је освојио 1., а Зоран Илић YT0I
2. место. У категорији М60 Зоран Димитријевић YU5T је освојио 2. место.

ДИПЛОМЕ
Диплома "Горан Савић" клуба "Пети океан"
Међународни клуб радио-аматера-пилота "Пети Океан" од 20. до 30. септембра 2018 активирао је диплому "Горан Савић" посвећену погинулом радио-аматеру и пилоту мајору Горану Савићу (19732012). Српска секција овог клуба је користила је посебан позивни знак YT44GS и урадила 3443 везе
врста-ма рада CW, SSB и DIGI.
Овим поводом издата је 331 диплома ловцима и 160 диплома активаторима. Преглед издатих диплома
се може видети на https://aviaham.hamlog.ru/diplom/gs/diploms.php.
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Диплома „Ужице 2018“
Поводом дана Града Ужица, Радио-клуб „Ацо Вучковић“ YU1ABH, Радио-клуб „Севојно“ YU1AAX
Севојно и Радио-клуб „Ужице“ YU1ACE су и ове године организовали Диплому „УЖИЦЕ“. Диплома
је електронска и бесплатна је. Радио-аматери који су прикупљали поене за освајање дипломе могу на
сајту http://yu1abh.uzice.net/diplome/diploma-uzice/ проверити да ли су диплому освојили и поднети
захтев за издавање дипломе.

Специјални позивни знаци активни у наредном периоду
За активности младих радио-аматера обезбеђен је позивни знак YT0YOTA. Његово коришћење је почело 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.
Специјалним знаковима YU100WWI и YT100SF Савез радио-аматера Србије 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 је у употреби до краја 2018. године поводом 70 година постојања и рада Академског
Радио-клуба "Михаило Пупин " YУ1ЕXY – YТ0А.
Савез радио-аматера Војводине ове године обележава 70 година од оснивања па је тим поводом активирао 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 је активан од 1. јула до 31. децембра 2018.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА
Одржана такмичења
У КТ такмичењу YUKT Маратон за месец октобар учешће је узело 54 аматерских радио-станица. На
сајту www.radiosport.org.rs су објављени су пријављени и незванични резултати.
У такмичењу "CQ Војводина 2018" учешће је узело 57 аматерских радио-станица. На сајту
www.radiosport.org.rs објављени пријављени резултати.

Најаве домаћих такмичења
Једанаеста етапа такмичења "YUKT Маратон" одржава се 19. новембра od 17:00 UTC до 17:59 UTC.
Организатор је Савез радио-аматера Србије. Правила такмичења погледајте на
http://www.radiosport.org.rs/HF/razno/YUKT_MARATON_pravila_2018.pdf.
Београдски радио-аматерски клуб YU1ANO, у част обележавања Дана ослобођења Београда у I и II
Светском рату, организује КТ такмичење "Београдски победник". Такмичење ће се одржати 26.
октобра (петак) од 17:00 до 18:30 часова UTC на 3,5 MHz CW и SSB. Правила погледајте на
https://www.yu1ano.org/takmicenja/5-kt-takmicenje-beogradski-pobednik.

Најаве међународних КТ такмичења
27/28.10. CQWW SSB, https://www.cqww.com/rules.htm
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10/11.11. WAE RTTY, https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/worked-all-europe-dx-contest/en/
24/25.11. CQWW CW https://www.cqww.com/rules.htm

Најаве међународних УКТ такмичења
3/4.11. SRS CW 144MHz (Marconi memorial), http://www.srv.org.rs/pages/ukt.htm

РАДИО-БИЛТЕН
Емитовање
Билтен се на кратким таласима емитује на фреквенцији 3725 kHz а реемитује се на репетиторској мрежи, на примарним и локалним репетиторима.
Ово издање Радио-билтена припремио је и уредио Предраг Супуровић YT9TP, а водио Миодраг Петровић YT3E са своје станице 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.
Наредни Радио-билтен Савеза радио-аматера Србије ће бити емитован 29. новембра 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
хттп://http://www.yu1srs.org.rs/
Телефон: 011 263 42 48
Председник Савеза радио-аматера Србије:
Зоран Младеновић YU1EW
Уредник: Предраг Супуровић, YT9TP
Водитељ: Миодраг Петровић YT3E
Радио-билтен се емитује сваког последњег четвртка у месецу на кратким таласима на 3725 kHz и на мрежи радио-аматерских 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 издање шаљите електронском поштом на адресу bilten@yu1srs.org.rs, најмање један дан пре одржавања Билтена.
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