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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Одржана је седница Скупштине Савеза радио-аматера Србије

Скупштина Савеза радио-аматера Србије је одржана 11. маја у Београду. Градска општина Вождовац 
је, у сарадњи са Радио-клубом "Бањица" YU1BBV, дала бесплатно коришћење велике скупштинске 
сале за одржавање Скупштине.

Скупштини је присуствовало 27 представника клубова.

Додељене су захвалнице организацијама и фирмама које су помогли рад СРС у протеклом периоду; 

Извршена је додела награда за такмичења која је организовао Савез радио-аматера Србије.

Усвојени су извештаји о раду Савеза и његових радних тела;

Усвојен је предлог Плана рада и Финансијског плана Савеза радио-аматера Србије за 2019. годину;

Скупштина је дала овлашћење Извршном одбору да припреми предлог одлуке о удруживању са 
Савезом радио-аматера Војводине и Савезом радио-аматера Косова и Метохије;

Усвојен је пословник о раду Скупштине;
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Усвојен је Правилник о раду Дисциплинске комисије;

Усвојена је одлука да се уведе симболична годишња чланарина за повлашћене чланове.

На седници је било дискусија око текућих проблема са којима се радио-аматери срећу, критика и 
похвала рада Савеза у претходном периоду. Више детаља ће бити доступно у записнику са седнице 
Скупштине који ће ускоро бити постављен на сајт Савеза.

Уведена симболична чланарина за повлашћене чланове

Скупштина Савеза радио-аматера Србије је на седници одржаној 11. маја донела одлуку да се за 
повлашћене чланове, који су до сада били ослобођени плаћања чланарине, уведе симболично плаћање
годишње чланарине у износу од 100 динара.

Ово је уведено зато што је секретаријат Савеза имао велике проблеме да утврди члански статус за 
лица која су ослобођена плаћања чланарине. Симболичним износом чланарине је тај админстративни 
проблем решен.

Такође је констатовано да је законска обавеза чланова да попуне приступницу у чланство и плаћају 
чланарину. Неопходно је да сви чланови који нису попунили приступницу то и ураде. Образац 
приступнице се може преузети са сајта Савеза (http://www.yu1srs.org.rs/savez/clanarine-licence-
dozvole).

Припреме за камп Младих радио-аматера

Савез радио-аматера Србије и ове године организује Камп за младе радио-аматере. Непосредни 
организатор је, на основу одлуке СРС, а по пријави за организацију, Слободан Станковић YT2SS.

Камп ће бити одржан у Одмаралишту „Бела бреза“ у месту Рожанство на падинама Златибора, 
општина Чајетина. Термин одржавања кампа је од 07. до 12. јула 2019. године.

За учешће на кампу, потребно је послати попуњену пријаву. Пријаве треба слати искључиво преко 
радио-клубова. Малолетни ученици треба да имају и сагласност родитеља. Попуњене и скениране 
пријаве треба послати најкасније до 3. јуна 2019. на kamp2019@yu1srs.org.rs.

Број бенефицираних места на кампу је лимитиран па ће СРС и организатор, по добијању пријава 
извршити избор полазника. По извршеном избору полазника клубови су дужни да изврше уплату 
котизације у износу од 2.000,00 динара по сваком полазнику одмах, а најкасније до 30.06.2019. године.
Организатор ће обезбедити повлашћене (не бенефициране) цене и за евентуално упућивање других 
заинтересованих на камп за које је такође потребно попунити пријаву.

Све информацијеу вези Кампа наћи ћете на сајту Савеза на http://www.yu1srs.org.rs/kamp.

Средином маја је подигнут степен приправности због најављених падавина 

Сектор за ванредне ситуације је након упозорења Републичког Хидрометеоролошког завода о 
обилним падавинама које се очекују у наредним данима 12. маја подигао степен приправности на 
највиши ниво.

Савез радио-аматера Србије је овим поводом позвао радио-аматере да у складу са ситуацијом и сами 
буду приправни и да је пожељно да се повећа редовна активност на репетиторима ради провере 
покривености и домета свих учесника.

Радио-клубови су се одазвали на позив и на више локалних репетитора су извршене прозивке и 
провере веза.

Савез радио-аматера Србије уписан у евиденцију удружења младих

Савез радио-аматера Србије је од Министарства омладине и спорта добио потврду да је 9. маја 2019. 
уписан у јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.
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Овим се нашем Савезу отвара простор за пријављивање на конкурсе за финансирање и суфинансира-
ње за пројеката од јавног интенреса  уобластима омадинског сектора које расписује ово министарство.

Савез позива радио-клубове да се и они упишу евиденцију удружења младих.

QSL биро

У претходном периоду у QSL биро су стигле карте из Бугарске – 1 кг; Летоније – 1 кг; Ирске – 230 г; 
Румуније – 95 г; Тајланда – 450 г; Хрватске – 6,7 кг (YU1RK); Француске – 2 кг; Аустрије – 3.7 кг; и 
Немачке – 10Кг;

Послато у: Хрватску – 650 г (YU1RK); Русију – 10 кг (RY1A) и Украјину – 10Кг.

ВЕСТИ ИЗ КЛУБОВА

Меморијал "Крупањ – Град херој"

У недељу, 26. маја, одржан је први радио-аматерски меморијал “Крупањ – Град херој“ у знак сећања 
на мајске поплаве које су погодиле Србију у мају 2014. године. 

Радио-клуб “Електрон“ из Шапца, који је организатор, поставио је на платоу испред Дома културе у 
Крупњу радио-станицу, где су грађани моћи да се информишу о самом меморијалу и раду клуба.

Станица је радила на 80 и 40 метара, а у склопу манифестације, изведена је и презентација којом је  
приказана важност радио таласа и учешћа радио-аматера у редовним и ванредним околностима.

Акцију је подржала локална самоуправа као и Туристичка организација Крупња.

YUOTC клуб

1. јуна одржаће се 22. сусрет и Скупштина YUOTC као и 35. сусрет радиоаматера ветерана и 
раноранилаца са почетком у 11:00 часова. Место одржавања је Београд - Земун сплав Беолидо на 
Дунавском кеју. Обезбеђени су ручак и пиће за све присутне по цени 1000 дин по особи.

На Скупштини ће бити подељене награде за такмичење ВЕТЕРАН 2019.

Пожељно је потврдити долазак на имејл otc@yu1srs.org.rs и/или на телефоне 064/8131028, 
068/4203030.

Припреме за полагање испита у  YU1HQR

У радио клубу "Никола Тесла" YU1HQR из Шапца у току је обука за радио-аматерске операторе треће
класе. На курсу је осам младих радио-аматера, а већина су млади извиђачи Града Шапца. Извођач 
обуке је Срђан Лекић - Лека, YU1FI.

Одржавање испита се очекује у јуну месецу.

КТ И УКТ ТАКМИЧЕЊА

Одржано ВХФ такмичење БАЊИЦА 2019

ВХФ такмичење БАЊИЦА 2019 одржано је у недељу 19. маја у организацији Радио-клуба "Бањица" 
YU1BBV. Пристигло је укупно 37 такмичарских дневника. Пријављене резултате такмичења можете 
погледати на сајту: https://www.qsl.net/yu1bbv/vhf_banjica/2019/01_prijavljeni/lx_claimed.htm
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ДИПЛОМЕ

YT74DP

Позивни знак YT74DP је додељен српској секцији радио клуба ,“5 Океан“, из Русије, поводом 
обележавања Дана победе над фашизмом 1941-1945 г. Коришћен је од 3. до 9. маја 2019. Урађено је 
4780 веза. До сада је освојено 89 диплома.

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.

Наредни Радио-билтен Савеза радио-аматера Србије ће бити емитован 27. јуна 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: Зоран Младеновић Y  U1EW  

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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