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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Обавештење о таксама РАТЕЛ-а за 2019-ту годину

На основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. гласник РС, бр 95/2018) који је почео 
да важи 1.1.2019. године, (члан 265, став 1, тачка 1), радио-аматери не плаћају годишњу накнаду за 
коришћење фреквенција почевши од 1.1.2019. године.

До 31.12.2017. године, годишња накнада за коришћење радио-фреквенција за све појединачне дозволе
за коришћење радио-фреквенција за радио-аматерске станице (радио-аматери и радио-клубови ) је 
била измиривана од стране Савеза радио-аматера Србије.

У 2018. години ова обавеза је на терету физичких лица радио-аматера и радио клубова у износу од 
1.000,00 дин по дозволи за аматерске, односно клупске радио-станице. Наплати годишње накнаде 
подлежу сва физичка лица и радио-клубови која су имала важеће дозволе за аматерске радио-станице 
у периоду од 1.1.2018 – 31.12.2018. године.

На основу наведеног, молимо све чланове да по добијању обавештења од стране Регулаторне агенције 
за електронске комуникације и поштанске услуге да изврше уплату накнаде за 2018.годину и која по 
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дозволи износи 1000,00 дин. Неизмиривање ове обавезе подлеже примени законских одредби које се 
односе на дуговања.

QSL биро

У јуну је стигло из: Швајцарске - 1.5Кг; Словачке - 1Кг; Норвешке - 1Кг; Бугарске - 1.730Кг  преко  
YT2SMS.

Послато у: Словенију - 830г преко S57CP; Мађарску - 1.150Кг преко YU1RK; Холандију - 6Кг преко 
YU1RK; Белгију - 3.620Кг преко YU1RK; Аустрију - 1.210Кг преко YU1RK; Немачку - 16Кг преко 
YU0W; Јапан - 7Кг.

У јулу стигло из: Словеније - 3.680Кг преко YU1OS; Немачке - 9.6Кг.

Послато у СРВ - 4Кг преко YU7AF.

У августу стигло из: Индије -250г; САД - 1.880Кг; VK3 - 45г; YO3IPA - 80г

Послато у: Бугарску - 670г преко YU5EEA; Алжир - 2Кг преко YU5EEA; Румунију - 4.650Кг преко 
YU5EEA, Чешку - 3.3Кг преко YT7TA; СРВ - 3.5 Кг преко YU3AA.

ВЕСТИ ИЗ КЛУБОВА

Дружење радио-аматера у Деспотовцу

Радио-клуб “Деспот” YU1IQR из Деспотовца је 24. августа организовао сусрет радио-аматера у 
оквиру традиционалне манифестације “Дани Српског духовног преображења” која се  више од 20 
година уназад одржава у Деспотовцу, подно зидина манастира Манасије.

Учествовало је 83 радио аматера и троје деце из преко 20 градова Србије.

Скупу је присуствовао и Председник Савеза радио-аматера Србије, Зоран Младеновић YU1EW, који 
је био на располагању за питања у вези рада Савеза.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА

Одржан је камп младих радио-аматера у Бугарској

Савез радио-аматера Србије је и овде године послао младе радио-аматере на међународни камп који је
одржан у Бугарској у месту Банкја близу Софије. Савез је сносио трошкове пута и учешћа.

Тим су чинили млади из различитих делова Србије: Марта YU1ZZZ и Лазар YU3LAX из Лесковца, 
Јанко YU3EEA из Ужица, Алекса YT5AKO из Ариља и Љуба YU5EEA као вођа тима из Београда.

Програм кампа је био разноврстан и наши млади радио-аматери су веома задовољни. Вратили су се са
свежим идејама какве активности за младе би могле да се организују у наредном периоду.

Представници ИАРУ су позитивно изненађени активностима у Србији и бројем активних младих 
радио-аматера и показали спремност да подрже организацију међународног кампа у Србији.
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АРГ

Европски АРГ шампионат ИАРУ Р1

22. Европски АРГ шампионат ИАРУ Р1 одржава се од 2. до 8. септембра у месту Рогла у Словенији. 
Пријављено је 374 учесника из 28 земаља са 3 континента.

Истовремено тамо ће се одржати и састанак радне групе за АРГ ИАРУ Р1 на коме ће наш представник
Драган Гачпар, YU3GD из Смедерева информисати радну групу о току припрема за светски АРГ 
шампионат који ће се одржати у септембру следеће године на Златибору.

Савез радио-аматера Србије ће уз финансијску помоћ Савеза радио-аматера Војводине послати и пет 
такмичара: Драгана Борковића, YT7EA из Панчева, Ненада Ђорђевића из Сомбора, YU7ARG, 
Василија Илића YU4VIP, Лазара Гроздановића YU3LAX из Лесковца и Драгана Манојловића, 
YT5DM из Зајечара.

Од наших радио-аматера на шампионату ће бити и Душан Ћеха, YU1EA као председник судијског  
жирија.

Руководство СРС-а жели нашој екипи успешно такмичење! 

Роштиљада 2019

Радио-клуб "Никола Тесла" YU1HFG из Лесковца, 31. августа, по трећи пут, организује ревијално 
АРГ такмичење за младе радио-аматере "Роштиљијада 2019". Такмичење ће се бити на 3,5 МХз за 
такмичаре до 26 година. Остали гониометристи се могу такмичити рекреативно.

РЕПЕТИТОРСКА МРЕЖА

Одржавање репетиторске-мреже

Савез радио-аматера Србије одржава мрежу примарних репетитора. Месечни трошкови само за 
употребу локација ЕТВ су следећи:

Локација Цена

Авала 9,691.01
Бесна кобила 436.09
Битовик 2,325.84
Црни врх 2,907.30
Црвено село 9,691.01
Дели Јован 2,907.30
Иришки венац 3,488.76
Јастребац 523.32
Штубеј 1,710.67
Тупижница 1,453.66
Вршачки брег 1,259.83
Укупно месечно: 36,394.79
Укупно за 12 месеци: 436,737.48

Поред ових трошкова, Савез плаћа и набавку материјала и и опреме и трошкове одласка на терен ради
поправки и инсталација.

Очекујемо од чланова да имају разумевања да су трошкови велики, а буџет Савеза, који се пуни скоро 
искључиво само плаћањем чланарина, не може да подмири све потребе одједном.
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Репетитор Р0 у Црвеном Селу код Суботице постаје магистрални

Завршени су радови на постављању репетитора YU0VSU на телевизијски торањ у Црвеном селу код 
Суботице који постаје магистрални репетитор. 

Овај репетитор је после дуге неактивности 2016. године поново активирао Радио-клуб "Суботица" 
YU7DVW, а ове године је одлучено да тај репетитор добије статус магистралног и буде постављен на 
стуб Емисионе технике РТС-а, са новом опремом.

Савез радио-аматера Србије је обезбедио локацију и репетиторски уређај Kenwood TKR720, а радио-
клуб је обезбедио диплексер, каблове, антену и опрему за EchoLink и, наравно, рад на постављању 
репетитора.

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 26. септембра 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 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.
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Издавач: Савез радио-аматера Србије, YU1SRS, Београд
Трг Републике 3/ВИ, 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 YT1AC

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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