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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА
Одржан меморијални СКЕД поводом годишњице РМЗО 1999
Радио-аматери Србије су 20 година од учешћа у одбрани земље од НАТО агресије 1999. године
обележили меморијалним СКЕД-ом радио-мреже за опасност. СКЕД под традиционалним називом
"Да се не заборави" је одржан 24. марта на 3725 kHz као и на репетиторској мрежи.
Радио-аматери се се подсетили жртава, велике штете узроковане ратним дејством агресора и свог
труда и доприноса да се спасу животи.
У ратној радио-мрежи за опасност учествовало је око две хиљаде радио-аматера, уз значајну подршку
радио-аматера из околних земаља па и земаља Европе. Преношене су веома битне информације за
потребе одбране али и поруке хуманитарног карактера.
Радио-аматери су за свој допринос добили два велика признања. Још у току агресије, непријатељ их је
прогласио легитимним војним циљем, а након завршетка рата одликовани су Орденом за заслуге
Савезне Републике Југославије.
Емисију управне станице на КТ је водио Душан Ћеха YU1EA. Овој станици се на прозивци јавило
235 станица.
На VHF репетитору R1 водитељ је био Драган Антонић YU1UO, а на прозивци се јавило 153 станица.
На UHF мрежи је реемитовано саопштење са R1 а прозивку је водио Слободан Николић YU1VI и ту
се јавило 176 станица.
На RU2 је водитељ био Бобан Курандић YU2KBS и учествовало је 186 станица.
На R4 Пирот, у скеду је учествовало 93 станице.
Радио клуб Тимок је реемитовао скед са КТ на репетиторима R0 на Дели Јовану у R3 на Тупижници.
Водитељи су били Миодраг Петровић YT3E и Драган Манојловић YT5DM. Било је 15 учесника.
На R7X Јелова Гора Јанко Михаиловић YU3EEA је реемитовао емисију са КТ и водио прозивку.
Учествовало је 23 станице.
Скедови су вођени и на другим репетиторима али још нисмо добили све податке.
Аудио снимак скеда са КТ можете послушати преко сајта Савеза.

Припреме за АРДФ шампионат 2020
Завршена је процедура за избор хотела на Златибору у коме ће бити EVENT CENTAR светског АРДФ
шампионата 2020, и где ће бити обезбеђен смештај учесника.
Изабран је хотел Палисад, јер је једини могао да обезбеди довољне капацитете за предвиђени број
учесника.
Извршни комитет АРДФ 2020 је у преговорима постигао оптималне финансијске услове, а уговор који
ће ових дана бити потписан између нашег Савеза и хотела Палисад.

Обрада докумената
Захтеви за издавање докумената РАТЕЛ обрађује редовним током. Нова група издатих лиценци и
дозвола ће бити послата већ првих дана априла.

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.
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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
Из QSL бироа је у марту послато у Шпанију 7 кг карата, у Турску 2 кг, а Љуба YU5EEA је однео мању
количину за Швајцарску и Киргизију да их преда HB9DUR.
У SRV је послато око 10 кг и за Црну Гору око 20 кг.
У току је прирема и слање карата корисницима бироа.

МЛАДИ РАДИО-АМАТЕРИ
Изабран тим младих радио-аматера за одлазак на камп у Бугарску
Савез радио-аматера Србије је расписао конкурс за учешће на предстојећем 9. међународном YOTA
кампу за младе који ће се одржати у околини Софије (Бугарска) у периоду 11-17.8.2019. Савез сноси
трошкове одласка.
Од пристиглих пријава у тим су изабрани: Љубомир Живковић YU5EEA (вођа тима) и чланови тима
Јанко Михаиловић YU3EEA и Лазар Гроздановић YU3LAX.
Сва три ова момка су веома добро познати као квалитетни и перспективни радио-аматери. Од њих се
очекује да достојно представљају нашу земљу и Савез, а да по повратку са кампа поделе стечена
знања и да активно учествују у активностима рада са младим радио-аматерима у нашој земљи.

Припреме за камп Младих радио-аматера
Савез радио-аматера Србије планира да се и ове године одржи камп младих радио-аматера, јер је се то
показало као активност која је веома корисна и постала је већ традиционална. Ускоро ће бити
објављен конкурс за извршног организатора кампа, тако да клубови који су заинтересовани могу да се
припремају да се пријаве.
Такође позивамо и радио-аматере који могу да на кампу одрже занимљива предавања, радионице или
презентације да припреме своје предлоге како би били размотрени за програм кампа.

ВЕСТИ ИЗ РАДИО-КЛУБОВА
Основан радио-клуб у Горњем Милановцу
Средином фебруара је и званично регистрацијом обновљен рад радио клуба Горњи Милановац.
Радио-клуб је већ постао члан Савеза радио-аматера Србије и поднео захтев за позивни знак YU1ADQ
који је овај клуб, користио од почетка 1965. године.
Своју прву акцију клуб је реализовао у Основној школи „Иво Андрић“ у Прањанима, где је
ученицима виших разреда одржана презентација радио-аматеризма.

Основан радио-клуб у Деспотовцу
И у Деспотовцу је регистрацијом званично обновљен рад Радио-клуба "Деспот". Радио-клуб је већ
постао члан Савеза радио-аматера Србије и поднео захтев за позивни знак YU1IQR.
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Радио клуб „Никола Тесла“ YU1HFG у акцији очувања животне средине
Радио клуб „Никола Тесла“ YU1HFG из Лесковца и Одељење за заштиту животне средине Града
Лесковца су 3. марта организовали заједничку акцију „Очување животне средине уз помоћ радио
станица“. Циљ је био да се прикупе важне информације о загађености паркова и игралишта у граду и
околини. У овој акцији су учествовали следећи радио аматери: YU4RED, YU3VIP, YU4GPS, YU4LED,
YU4JAN, YU4NSL, YU3MLD, YT2RIS, YT2AAY, YU5T, YU5C, YU1NIM, YU1ML, YU2KOK, YT1PIN,
YT1ML, YU5DMR, YU1ZIP, YT0I.

Радио-клуб "Нови Сад" YU7BPQ у српској мисији у свемиру
Србија ће, најраније од 4. квартала 2019. године, а најкасније од 1. квартала 2020. године, званично
имати своју мисију у Свемиру лансирањем сателита FEES у ниску Земљину орбиту. Део програма се
изводи у Радио-клубу "Нови Сад" YU7BPQ.
Теме програма су израда сателита, Cansat ракетни програм и комуникација са сателитима и
Међународном свемирском станицом. Позвани су заинтересовани студенти и средњошколци, а тиме и
млади радио-аматери, да се укључе у програм.

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ
Одржани радио-аматерски испити
Ispit u organizaciji Radio-kluba Sevojno YU1AAX iz Sevojna, održan je 9. marta. Ispite su položili 4
kandidata za prvu klasu, 22 kandidata za 3 klasu i 1 kandidat za telegrafiju.

Најаве испита
U radio-klubu "Elektron" YU1AFV u Šapcu će biti održani ispiti 21. aprila.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА
Одржана такмичења
Међународно такмичење Tesla Memorial HF CW 2019 је одржано 9. и 10. марта. На адресу
такмичарске комисије је стигло 295 дневника. Објављени су пријављени резултати који се могу
погледати на http://radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/results/claimed, а коначни
резултати су у припреми.
Такмичење KTSCWC 2019 је одржано 15. марта. На адресу такмичарске комисије је стигло 40
дневника. Пријављени резултати су објављени на http://radiosport.yu1srs.org.rs/HF/ а коначни резултати
су у припреми.

Најаве домаћих такмичења
Клуб радио-аматера ветерана Србије организује такмичење "ВЕТЕРАН" 29. марта од 17:00-17:59
UTC.
Априлски YUKT маратон ће бити одржан 12. априла од 1700/1759 UTC.
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ДИПЛОМЕ
Специјални позивни знаци активни у наредном периоду
Радио клуб "Бањица" YU1BBV од 1. до 31. марта ради пoд 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.

АМАТЕРСКА РАДИО-ГОНИОМЕТРИЈА
12. ЛОПАРГ – 2019
Радио клуб "Никола Тесла" YU1HFG из Лесковца организује међународно АРГ такмичење "12.
ЛОПАРГ – 2019". Такмичење ће бити одржано у Лесковцу на кратким таласима (3,5 MHz) у суботу,
13. априла. Пријаве такмичара и гостију треба извршити најкасније до 6. априла на: yt0i@hotmail.com
или + 381 65 3 73 73 44.

Радио клуб “Никола Тесла” YU1HFG на АРГ такмичењу у Катлановској бањи
Чланови Радио клуба “Никола Тесла” YU1HFG из Лесковца учествовали су 24. марта на
међународном АРГ такмичењу које је одржано у Катлановској бањи код Скопља.
Резултати: девојке до 19 година: YU4RED – 1. место; мушкарци до 19. година: YU3MLD – 2. место;
YU4GPS – 3. место; YT2RIS– 4. место; YU4KIS– 5. место, YU3VIP – 6. место; преко 40 година: YT0I
– 1. место; YT2AAY – 2. место; преко 50 година: YU3VIP – 1. место; преко 60 година: YU5T – 1.
место.

РЕПЕТИТОРСКА МРЕЖА
Трошкови репетиторске мреже Савеза
Савез радио-аматера Србије редовно покрива трошкове закупа за девет локација на којима се налазе
репетитори Савеза у износу од око 280 хиљада динара годишње (Битовик, Јастребац, Иришки венац,
Бесна Кобила, Вршачки брег, Црни врх, Авала, Тупижница и Дели Јован).
Поред ових трошкова плаћају се по потреби и путни трошкови за одлазак на локације ради одржавања, као и набавке резервних делова и опреме. У 2018. години је за ту намену плаћено нешто мање од
30 хиљада динара (укључивши и плаћена дуговања из претходних година).

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 26. априла 2019. године у 20
часова по локалном времену.
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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: 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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