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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Заказана је седница Скупштине Савеза радио-аматера Србије

Скупштина Савеза радио-аматера Србије ће бити одржана 11. маја  2019. (субота) са почетком у 11:00 
часова у Великој сали Градске општине Вождовац, Београд, Устаничка 53. Организације радио-
аматера које су чланови Савеза ће позиве и материјале за Скупштину добити поштом.

Неке од тема на Скупштини биће:
- Додела захвалница организацијама и фирмама које су помогли рад СРС у протеклом периоду;
- Подношење и усвајање извештаја о раду Савеза ињегових радних тела;
- Подношење и усвајање предлога Плана рада и Финансијског плана Савеза радио-аматера Србије за 
2019. годину;
- Давање овлашћења ИОСРС да припреми предлог одлуке о удруживању са Савезом радио-аматера 
Војводине и Савезом радио-аматера Косова и Метохије;
- Усвајање пословника о раду Скупштине;
- Усвајање Правилника о раду Дисциплинске комисије;
- Чланарина у СРС;
- Додела награда за такмичења која је организовао Савез радио-аматера Србије.

Материјале за Скупштину чланови могу преузети и у електронском облику. 

Градска општина Вождовац је, у сарадњи са Радио-клубом "Бањица" YU1BBV, дала бесплатно 
коришћење велике скупштинске сале за одржавање Скупштину Савеза радио-аматера Србије.
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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. Објављен је конкурс за 
извршн  о  г организатора кампа  , тако да клубови који су заинтересовани могу да се пријаве. Рок за 
пријаве је 1. мај. 2019.

Савез настоји да обогати и учини што разноврснијим програм овогодишњег кампа младих радио-
аматера.

Због тога позива радио-аматере који би желели да са омладинцима поделе своја искуства у разним 
областима аматеризма: техника, дизајн и израда антена, V/U/SHF, MS и EME рад, сателити, 
пропагације и предвидјања, портабл активности, такмичења, дигиталије и друго.

Камп је одлична прилика да искуснији радио-аматери, који итекако имају шта да кажу, поделе своје 
знање и искуство са младима.

Заинтересовани се могу јавити Горану Хајошевићу YT7AW, YOTA менаџеру или Васи Настасићу 
YT5T, секретару Савеза. Рок за предлоге је такође 1. мај.

QSL биро

У априлу је у QSL биро стигло 7 кг карата из Русије, а послато 11.5 кг за Русију.

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ

Одржани радио-аматерски испити

У Радио-клубу Електрон из Шапца YU1AFW, 21. априла су одржани радио-аматерски испити. За 
2. класу је положио 1, а за 3. класу је положило 4 кандидата.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА

Најаве домаћих такмичења

Мајски YUKT маратон ће бити одржан 10. маја од 1700/1759 UTC.

АМАТЕРСКА РАДИО-ГОНИОМЕТРИЈА

АРГ такмичење „Меморијал Драган Релић“

Радио клуб "Никола Тесла" YU7KMN Сомбор, организује традиционално АРГ такмичење "Мемори-
јал Драган Релић", које се одржава 15. јуна у Бачком Моноштору, крај Сомбора. Упитили су позив 
свим заинтересованима за учешће да се пријаве.

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.

Захваљујемо се свима који су ремитовали Билтен преко репетитора и на тај начин пружили подршку и
омогућили да га што више радио-аматера чује.
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БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

Наредни Радио-билтен Савеза радио-аматера Србије ће бити емитован 31. маја 2019. године у 20 часо-
ва 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.

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: Миодраг Петровић YT3E

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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