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Излази сваког последњег четвртка у месецу
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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА
Регистрација стварних власника капитала за радио-клубове
Законом о централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018) прописана је
обавеза евидентирања стварних власника капитала правних лица и других субјеката.
Ова обавеза се односи и на савезе радио-аматере и радио-клубове. Последњи рок за упис је 31. јануар
2019. године (данас). Запрећене казне за неизвршавање обавезе су веома велике.
Регистрација се обавља електронским путем, на сајту АПР. Потребна је само лична карта овлашћеног
заступника са инсталираним електронским потписом. АПР је обезбедила и подробна упутства на свом
сајту.
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Нови позивни знакови
У новембру и децембру је РАТЕЛ издао лиценце за 8 нових радио-аматера и 4 лиценци за промењене
позивне знакове.
Нови радио-аматери су:
YU2NO
YU7MIK
YU7RE
YU4MON

Велимир Стефановић
Мирослав Вајда
Јон Ардељан
Слободан Јеремић

YT1MSM
YT1PGA
YT8TNT

Слађана Митић
Зоран Чипан
Новица Тонић

YU2KOK
YU4MUP

Никола Митић
Зоран Томић

Позивне знаке су променили:
YT2DVV
YT9ST

Владо Дивјак
Драган Јанковић

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.
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.

QSL биро
У претходном периоду у QSL биро је стигло из Турске 260 г, Кореје 320 г, Немачке 8.7 кг
Карте су послате у Нови Зеланд 370 г (по ZL3WW), Грчку 2 кг, Литванију 2 кг и у Данску 2кг.

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ
Најаве радио-аматерских испита
Радио-клуб "Бањица" YU1BBV из Београда је најавио одржавање испита за 2. фебруар 2019.
Радио-клуб „Електрон“ YU1AFV из Шапца је најавио одржавање испита за 9. фебруар 2019.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА
Међународни YOTA камп 2019. Бугарској
Девети међународни камп младих радио-аматера YOTA 2019 ће бити одржан у Бугарској, у околони
Софије, од 11. до 17. августа. Камп оганизује Бугарска федерација радио-аматера (БФРА).
На овом кампу ће се нарочито радити на припреми и обуци учесника тако да могу да организују
сличне активности у својим локалним срединама.
Савез радио-аматера Србије је од ИАРУ затражио резервацију 5 места за представнике из Србије. По
добијању званичне потврде Савез ће објавити конкурс за омладинце који ће тамо представљати нашу
земљу а касније и преузети део организације рада са младима у Србији.
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YOTA Subregional Camp DL 2019
Немачки савез радио-аматера (DARC) организује подрегионални камп младих радиоаматера. од 15. до
17. марта 2019. На кампу могу учествовати и млади из других земаља ако то желе. Смештај и исхрана
су бесплатни а учесници сами организују и плаћају превоз. Пријаве су до 2. фебруара.

Nordics On The Air Finland 2019
У Финској ће се од 19. до 22. априла одржати подрегионални камп младих радио-аматера нордијских
земаља. На кампу могу учествовати и млади из других земаља ако то желе. Симболично учешће у
трошковима је 20 евра што обухвата смештај, исхрана и превоз са аеродрома или бродске луке до
кампа. Учесници сами организују и плаћају превоз до Финске. Пријаве су до 24. фебруара.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА
Најаве домаћих такмичења
08.02.2019. YUKT маратон

Најаве међународних КТ такмичења
9/10.2.2019 CQ WW RTTY WPX
16/17.2.2019 ARRL DX CW
22/24.2.2019 CQ 160m SSB contest

ТЕЛЕГРАФИЈА
16. светски ХСТ шампионат
16. светски ХСТ шампионат се одржава од 13. до 17. септембра 2019. у Бугарској, у одмаралишту
Светог Констатина и Јелене, близу Варне. Организатор је Бугарска федерација радио-аматера (БФРА)
која је упутила позив заинтересованим тимовима и појединцима да се пријаве за учешће.

АРГ
12. ЛОПАРГ Лесковац 2019.
Радио-клуб "Никола Тесла" YU1HFG из Лесковца је најавио организацију 12. ЛОПАРГ, Лесковачког
отвореног првенства у аматерској радио-гониометрији. Такмичење ће се одржати 13. априла 2019. у
околини Лесковца, на опсегу 3.5 MHz. Такмичари и гости треба да се пријаве до 6. априла 2019.
године електронском поштом на yt0i@hotmail.com и телефоном на + 381 65 3 73 73 44.

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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YU6A Аца Антић је реемитовао Билтен на репетитору Р1 на Авали. Захваљујемо му се као и свима
другима који су ремитовали Билтен преко репетитора (а нису нам јавили) 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. фебруара 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.

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: Зоран Младеновић YU1EW
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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