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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

9. међународни YOTA камп у Бугарској

Савез радио-аматера Србије је расписао конкурс за учешће на предстојећем 9. међународном YОТА 
кампу за младе који ће се одржати у околини Софије (Бугарска) у периоду 11-17.8.2019.

Представницима Србије додељена су три места: вођа екипе и два члана екипе. Трошкове одласка и 
учешћа ће сносити Савез радио-аматера Србије.

Детаље конкурса можете погледати на сајту Савеза. Пријаве са кратком радио-аматерском 
биографијом и препоруком матичног радио клуба послати до 10. марта Горану Хајошевићу YT7AW
YOTA менаџеру Савеза, на адресу yt7aw@yahoo.com. 

- 1 / 5 -

http://www.yu1srs.org.rs/bilten/
mailto:yt7aw@yahoo.com
http://www.yu1srs.org.rs/mladi-radio-amateri/kampovi/536-konkurs-saveza-radio-amatera-srbije-za-9-medjunarodni-yota-kamp-u-bugarskoj


БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

Нови позивни знакови

РАТЕЛ нас је обавестио да су сви захтеви за издавање докумената пристигли у претходном периоду 
обрађени а документи послати поштом. 

У јануару и фебруару је РАТЕЛ издао лиценце за 56 нових радио-аматера, 6 лиценци за промењене 
позивне знакове и 89 лиценци за обновљене знакове.

Нови радио-аматери су:

YT1ZA Жељко Мићовић
YT2NEN Снежана Арбутинов
YT2OLI Оливера Анђелковић
YT2SAS Саша Анђелковић
YU1CL Харитон Влајић
YU1PHD Драгослав Митровић
YU1PI Вукашин Богићевић
YU2DJN Драган Јовановић
YU2KAP Милоје Фемић
YU2LTB Богдан Гашовић
YU4NGG Горан Глигорић
YU7NAD Давид Хорват
YU7NMA Адам Молнар-Габор
YU7NP Ласло Фаркаш
YU7OPT Јанош Беда
YU7SAS Александар Шибул
YU4AXT Алекса Тошић
YU4CHI Милан Илић
YU4CVE Владимир Цветковић
YU4DAN Данијел Шпалета
YU4DAX Стефан Митић
YU4DCC Далибор Ћурић
YU4EKO Горан Јанчић
YU4FOK Жељко Илић
YU4GAL Милош Бојат
YU4JDS Сенаид Скелић
YU4KMS Катарина Станић
YU4MLN Милан Ивановић
YU4MMA Марко Максимовић

YU4NHL Зоран Маринковић
YU4NPC Ненад Цветковић
YU4NPR Немања Радовановић
YU4OXO Драгољуб Димитријевић
YU4PEG Милан Богдановић
YU4PTL Тереза Лукач
YU4QRE Иван Панчевац
YU4RAN Драган Ранчић
YU4SJS Јасмин Саковић
YU4SSO Сенад Станимировић
YU4TPP Петар Тошић
YU4UKI Урош Живојиновић
YU4ZKU Зоран Каљевић
YT1BOB Бобан Пешић
YT1EDB Драгица Богићевић
YT1GRK Горан Рајковић
YT1MCA Миливоје Милетић
YT1MMM Милош Митић
YT1SDB Владица Богојевић
YT7DAA Александар Докић
YT7DJC Илија Вила
YT7MGM Мирко Матић
YT7PRR Ранко Павловић
YT7SES Раде Филиповић
YT8FPD Драгослав Поповић
YT8JSL Слађан Јосијевић
YT8MIS Инђић Милан
YT8OSM Саша Марковић

Позивне знаке су променили:

YT1VS Владета  Спасић
YT5HOK Марко Ђоковић
YT5JLA Милан Јокић

YT5R Ивица  Тошић
YU1NJD Његош Дракула
YU5DMR Драган Миленковић

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-ама-
тери 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 се-
дишта.
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Издавање HAREC и CEPT лиценце

Услед великог број захтева за издавање HAREC и CEPT лиценце који оптерећују службу РАТЕЛ-а која
издаје документе, РАТЕЛ је упутио молбу радио-аматерима да захтеве за издавање ових докумената 
шаљу само ако су им они заиста потребни.

CEPT лиценца је документ којим се у другим земљама CEPT-а доказује поседовање одговарајуће 
лиценце. Он је неопходан ако радио-аматер посећује другу државу и жели да емитује са њене 
територије.

HAREC је потврда о положеном радио-аматерском испиту који одговара ЦЕПТ лиценци. Овај 
документ вам је потребан само ако у некој држави боравите дуже од привременог боравка и она вас 
обавезује да извадите сталну националну лиценцу те државе. 

QSL биро

У претходном периоду у QSL биро је стигло из Бугарске 1 кг, Канаде 1 кг, Француске 2 кг, Португалије
2 кг, Пољске 10,5 кг, Италије 9 кг и Немачке 9 кг QSL карата. 

Испорука пристиглих карата почеће 5. марта.

Карте су послате у W7 3 кг, W6 2 кг и W5 2 кг.

ВЕСТИ ИЗ РАДИО-КЛУБОВА

Рaдионица конструкторске секције у YU1ABH

Конструкторска секција радио-клуба 28. фебруара одржава практичну радионицу на којој ће млади 
конструктори ће састављати кит уређаје адаптера за повезивање рачунара са радио-станицом ради 
емитовања телеграфије путем рачунара. Уређаје су добили од Александра Томића YU0W. Китови су 
рађени са компонентама у SMD технологији.

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ

Одржани радио-аматерски испити

У радио-клубу "Бањица" YU1BBV у Београду су испити одржани 2. фебруара. Испите су положили 
један кандидат за прву класу и шест кандидата за трећу класу.

У радио-клубу „Електрон“ YU1AFV у Шапцу су 9. фебруара одржани испити. Испите су положила 
три кандидата за прву класу.

Најаве испита

У радио-клубу "Багдала" YU1ADO у Крушевцу ће испити бити одржани 2. марта. Пријављено је 26 
кандидата.

Радио-клуб "Севојно" YU1AAX из Севојна испите организује 9. марта. Пријављено је 33 кандидата.
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КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА

Одржана такмичења

Фебруарски део КТ такмичења YUKT Маратон је одржано 8. априла. Примљен је 61 дневник што је 
више од уобичајеног. Објављени су незванични резултати а за неколико дана очекујте и званичне. 
www.radiosport.yu1srs.org.rs/HF.

Објављени су званични резултати КТ такмичења "Tesla Memorial HF CW 2018". Можете их погледати 
на http://radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/ а учесници са сајта могу преузети и дипломе у 
електронском формату.

Најаве домаћих такмичења

КТ такмичење "Tesla Memorial HF CW 2019" ће бити одржано 9. и 10. марта 2019. (субота и недеља) 
од 1800 UTC до 0559 UTC. Правила такмичења су промењена: повећан је број категорија и ради се на 
опсезима од 80 и 40 метара. Аутоматизовани сервис за пријем дневника је већ постављен. За детаље 
погледајте http://radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/.

YUKT маратон се одржава 8. марта 2019.

Најаве међународних КТ такмичења

1. 3. 2019. HF KUP SRRS

ДИПЛОМЕ

Специјални позивни знаци активни у наредном периоду

Радио клуб "Бањица" YU1BBV ће од 1. до 31. марта радити опд специјалним позивним знаком 
YU125VS поводом 125. година од оснивања Основне школе "Војвода Степа", која се налази у 
Кумодражу, родном месту чувеног српског војног команданта Војводе Степе Степановића. За везе са 
овом станицом добија се специјална QSL карта. Погледајте http://  www.qsl.net/yu125vs  .

РАДИО-БИЛТЕН

Емитовање

Билтен се на кратким таласима емитује на фреквенцији 3725 kHz а реемитује се на репетиторској мре-
жи, на примарним и локалним репетиторима.

Ненад Спасић YU1TA је реемитовао Билтен на репетитору Р2 на Копаонику. 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. марта 2019. године у 20 ча-
сова по локалном времену.

Прилози за Билтен

Позивамо радио-клубове и радио-аматере да правовремено шаљу најаве или извештаје о својим ак-
тивностима, 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 месе-
ца, а најкасније један дан пре емитовања Билтена, како бисмо имали довољно времена да све ваљано 
припремимо.

- 4 / 5 -

mailto:bilten@yu1srs.org.rs
http://www.qsl.net/yu125vs
http://www.qsl.net/yu125vs
http://radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/
http://radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/
http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/HF


БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

Молимо вас да у подацима наводите пуне називе радио-клубова и имена радио-аматера заједно са по-
зивним 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 Билте-
на 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:  Петко Лековић Y  T  1  AC  

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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