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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА
Савез радио-аматера Србије у Сектору за ванредне ситуације
Скупштина Републике Србије је донела Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Текст закона је објављен у У “Службеном гласнику РС“, бр. 87/2018 од 13.11.2018.
године.
У члану 13, међу снагама система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама наведен је и Савез радио-аматера Србије. На овај начин је, кроз прописе, Савез радио-аматера Србије потпуно укључен у систем за ванредне ситуације.
Потпун текст закона можете погледати на интернет презентацији Скупштине Србије.
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Радио-аматери су ослобођени од плаћања накнаде за коришћење радио-фреквенција
Скупштина Србије је усвојила Законо о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник
РС", број 95 од 8. децембра 2018.). У члану 265. овог Закона је уређено да од 1. јануара 2019. радиоаматери не плаћају накнаду за коришћење радио-фреквенција.
До сада је РАТЕЛ ову накнаду наплаћивао, али је у споразуму са Савезом радио-аматера Србије износ
био симболичан – 10 динара по дозволи и то је у целости плаћао Савез за све радио-аматере без обзира на то да ли су чланови Савеза или не.
Предлог за ослобођење од плаћања ове накнаде је дао Савез радио-аматера Србије сматрајући да радио-аматери, с обзиром на друштвени значај а незавидан положај у друштву, треба да буду ослобођени
плаћања, поготово јер је било наговештаја да би износ ове накнаде могао бити повећан.
Цео текст предлога Закона можете погледати на сајту Скуштине Србије. Закон је објављен у
Службенм гласнику Републик Србије број 95/2-2018. од 8. децембра. 2018.

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.
Радио-аматери којима су лиценце истекле, према прописима, док их не обнове, не смеју емитовати на
радио-аматерским фреквенцијама.
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 је донео и примењује га
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.

Ажурирање података у евиденцији Савеза о члановима и радио-аматерима
У евиденцији Савеза о члановима и радио-аматерима има доста података 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, тако и на све радио-аматере и радио-клубове, без обзира да
ли су чланови Савеза.
Обрасце упитника можете преузети са сајта Савеза.

QSL биро
У претходном периоду у QSL биро је стигло 0.5 kg из Израела; 7 kg из Русије; 1 kg из Словачке (посредством YT7TA ), 1 kg из Швајцарске, 1 kg из Норвешке и 1 kg из Данске.
Послато je 1 kg у Швајцарску (посредством YU3AA), 3 kg у W2, 3 kg у W3 и 2 kg у Летонију.

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ
Најаве радио-аматерски испита
У другој половини јануара 2019. су најављени испити у Савезу радио-аматера Србије у Београду и Радио-клубу "Багдала" YU1ADO у Крушевцу.
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Радио-клуб "Бањица" YU1BBV из Београда је најавио одржавање испита за 2. фебруар 2019.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА
YOTA децембар 2018
У децембру се одржава традиционална активности YOTA децембар у којој учествују и наши млади
радио-аматери. Активност траје целог месеца а циљ је да се активира што више младих радио-аматера, млађих од 25 година.
Као и раније, пријаве и резервације термина за рад су омогућене на сајту https://callplan.yu1srs.org.rs/.
Овај пут су младим радио-аматерима на располагању два специјална позивна знака YU18YOTA и
YT18YOTA.
Координатор активности је Горан Хајошевић YT7AW, YOTA менаџер Савеза. Менаџер за резервације
је Јанко Михаиловић YU3EEA, а лог менаџер је Љубомир Живковић YU5EEA.

ДИПЛОМЕ
Специјални позивни знаци активни у наредном периоду
Млади радио-аматери за време YOTA децембра раде са два специјална позивна знака: YU18YOTA и
YT18YOTA. План активности за ове знакове можете пратити на Call Plan YU18YOTA и Call Plan
YT18YOTA.
Специјалним знаковима YU100WWI и YT100SF Савез радио-аматера Србије обележава 100 година
пробоја Солунског фронта и победе у Првом светском рату. Активност траје до краја године. План
активности пратите на Call Plan YU100WWI и Call Plan YT100SF.
Знак YU70EXY је у употреби до краја 2018. године поводом 70 година постојања и рада Академског
Радио-клуба "Михаило Пупин " YU1EXY – YT0A.
Савез радио-аматера Војводине је поводом обележавања 70 година од оснивања активирао позивни
знак YU70SRV. Знак ће бити активан до краја године. План активности погледајте на Call Plan
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 Call Plan 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
YUKT Маратон
Одржавањем децембарске етапе КТ Маратона је завршено такмичење за 2018. годину. Објављени су
пријављени резултати и незванични резултати. После истека рока за жалбе биће објављени коначни
месечни и годишњи пласмани па ће такмичари моћи да преузму своје ПДФ дипломе.
Резултати се могу погледати на сајту Радиоспорт.
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Најаве домаћих такмичења
11.01.2019. YUKT маратон

Најаве међународних КТ такмичења
5/6.1. ARRL Roundup RTTY + Digi (FT8)
19/20.1. HA DX contest CW/SSB
25/27.1. CQ 160m CW

РАДИО-БИЛТЕН
Емитовање
Билтен се на кратким таласима емитује на фреквенцији 3725 kHz а реемитује се на репетиторској мрежи, на примарним и локалним репетиторима.
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 31. јануара 2019. 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/
Телефон: 011 263 42 48
Председник Савеза радио-аматера Србије:
Зоран Младеновић YU1EW
Уредник: Предраг Супуровић, YT9TP
Радио-водитељ: Александар Антић YU6A
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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