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ИМПРЕСУМ

ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Одржана седница Извршног одбора СРС

Извршни одбор СРС је одржао седницу 14. децембра. Дневни ред је био обиман па коначан извештај 
још није урађен. Разматрана је финансијска ситуација, извештаји о припремама за АРДФ2020 и ИАРУ
ГК2020, разговарало се о припремама за одржавање Скупштине, усвојени извештаји о учешћу на 
европском АРДФ у Словенији, Балканском АРДФ у Молдавији, Кампу младих на Златибору и 
пројекту ЦПН (Ардунио) а усвојени су и неки нови правилници. 

Разматрани је формирање  радне групе за операторске дипломе, и радне групе за информисање. 
Разматрано је и питање чланарине и накнада за наредну годину, као и измене неких правилника и 
доношење нових, извршење пописа и друго.

- 1 / 5 -



БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

Издвајамо закључак Извршног одбора је да су у 2020 години најважније активности организација 
Светског АРДФ шампионата и Генералне конференције ИАРУ 2020. Извршни комитети за ова два 
догађаја су добро обављали задатке а у наредној години ће ова два догађаја имати приоритет у односу 
на све друге активности Савеза.

Подробније информације о седници објавићемо у наредном периоду.

Припреме за Генералну конференцију ИАРУ 2020 у Новом Саду

Припреме за одржавање Генералне конференције ИАРУ 2020 у Новом Саду одлично напредују и 
приведене су крају. 

Обезбеђен је простор за одржавање конференције у хотелу Парк у Новом Саду који је испунио све 
захтеве ИАРУ. Договорени су сви детаљи и сутра ће бити потписан уговор између СРС и хотела Парк.

Изабрани су извођачи и добављачи за разне техничке послове и опрему потребне за одржавање 
конференције.

ИАРУ је одобрио све што је до сада урађено, СРС је послао предрачун и очекује се да ће почетком 
јануара ИАРУ уплатити први део средстава.

У наредном периоду треба да се уради интернет презентација за потребе конференције, али и да се 
пронађу спонзори да би се обезбедила средства за припрему конференције.

Припреме за Светски АРДФ шампионат Златибор 2020

Припреме за одржавање светског АРДФ шампионата који ће бити одржан на Златибору 2020 такође 
одлично напредују. 

Обезбеђен је смештај у Хотелу Палисад и одабрана су четири терена за такмичење. У сарадњи са 
Оријентиринг савезом Србије су урађене карте за два,  а самостално за још један терен. Карте ради 
реномирани реамбулатор Георги Карталов из Бугарске. У наредној години је планирано да се 
самостално уради карта и за четврти терен.

Одлучено је да се уз Светски АРДФ шампионат одржи и Светски АРДФ куп тако да ћемо следеће 
године имати два велика светска АРГ догађаја.

У наредној години ће се наставити са даљим активностима око припреме и реализације ова два 
догађаја. Потребно је завршити припрему карата и организовати штампу, и решити још доста 
техничких детаља. Такође треба да се спроведе и промотивна кампања према свим светским савезима 
како би се привукао што већи број учесника.

Формирање Радне групе за информисање

У наредном периоду је планирано да се интензивира рад на унапређењу информисања чланства и 
јавности о активностима Савеза радио-аматера Србије, радио-клубова и радио-аматера. План је да се 
изради нова интернет презентација у напреде постојећи интернет сервиси Савеза.

Да би се то остварило неопходно је да се укључи више људи који ће на томе радити: графички 
дизајнери, веб дизајнери, веб програмери и веб администратори. Заинтересовани се могу пријавити на
имејл informisanje@yu1srs.org.rs. Осим личних података треба да наведу каква знања и искуства имају.

Уједно позивамо чланове да нам шаљу предлоге и прилоге за унапређење интернет презентације 
Савеза.
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Чланарина

Позивамо чланове који још увек то нису учинили да треба да плате чланарину за 2019. годину. 

Подсећамо да се за одређивање броја представника на заседању Скупштине Савеза радио-аматера 
Србије у обзир узимају информације о плаћеној чланарини у години која претходи заседању 
Скупштине. То значи да ће за Скупштину која ће се одржати у 2020. години рачунати чланарине 
плаћене у 2019. години.  То се односи како на радио-аматере тако и на радио-клубове. 

Све детаље око плаћања чланарине наћи ћете на   веб презентацији Савеза  . На овој страни имате и 
приказ примера попуњене уплатнице. 

ИСПИТИ

Одржани испити

Радио клуб „Тимок“ из Зајечара YU1ACR је 24. децембра организовао полагање испита за радио-
аматере. Испит за трећу класу је положило 8 кандидата. Најмлађи кандидат има 11 а најстарији 70 
година.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА

YOTA децембар

Децембар месец је пословично месец активности младих радио-аматера. Наши омладинци раде под 
позивним знаком YT19YOTA и до сада је урађено преко 2700 веза. Активност се може пратити на 
сајту https://callplan.yu1srs.org.rs/call/YT19YOTA. За учешће у активности се до сада пријавило 18 
оператора. 

Остало је још неколико дана до краја овог месеца па млади радио-аматери (до 26 година) преко сајта 
могу резервисати термине за рад. Распоред уређује Горан Хајошевић YT7AW а логове обрађује 
Љубомир Жувковић YU5EEA.

СРС добио организацију регионалног YОТА кампа

ИАРУ Р1 је донео одлуку да подржи кандидатуру СРС-а за организацију, и буде главни покровитељ 
регионалног YОТА кампа током 2020. године.

Камп ће бити одржан у периоду 3-6. марта 2020. у Школско-рекреативном центру "Чардак" надомак 
Делиблата. Прелиминарни програм кампа предвиђа: СДР, конструкције антена, мерења у радио 
аматеризму, рад у такмичењима, аутоматизација, ХСТ, АРГ итд.

Очекује се учешће око 40 младих радио аматера из земље и иностранства. О самом кампу ускоро 
следи више информација.

Иначе ИАРУ Р1 већ годинама уназад организује низ активности усмерених ка популаризацији радио 
аматеризма међу младима. СРС је од 2015. године заузео озбиљан став у раду са младима и редовно 
опредељује део буџета за организацију националног кампа, слање представника на међународне 
YОТА кампове итд. Овај дугогодишњи рад је препознат од стране ИАРУ и имао је велики допринос у 
добијању организације регионалног кампа.
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Омладинско КТ такмичење

Пре неколико дана, 22. децембра од 17:00 до 18:30 одржано је прво омладинско КТ такмичење на 80м.
Упркос изузетно лошим и изазовним пропагацијама активност је била веома задовољавајућа. 
Укључило се преко 15 младих из Ужица, Београда, Лесковца, Сомбора, Зрењанина, Пирота, Новог 
Сада и Смедерева, и укупно око 50 учесника. 

Резултате такмичења можете погледати на сајту Радио спорт.

Ово је прво такмичење таквог типа у ближем региону и део је надоградње досадашњег начина рада са
младима. У наредном периоду ћемо настојати да отклонимо уочене грешке, унапредимо такмичење и 
привучемо још више младих учесника из земље и иностранства. 

ТАКМИЧЕЊА

ФМ симлекс трофеј

Извршни одбор СРС је прихватио предлог да се организује ново УКТ такмичење под радним називом 
ФМ симплекс трофеј. УКТ комисија је такође подржала овакво такмичење.

Такмичење ће имати ревијални и промотивни карактер где није главни циљ победити него да што 
више радио-аматера учествује. Циљ је да се привуче што више радио-аматера за рад ван репетитора, 
портабл рад, градњу антена и дружење. Тремин одржавања такмичења ће бити у летњем периоду када
временске прилике омогућавају пријатан рад на отвореном.

СПЕЦИЈАЛНИ ПОЗИВНИ ЗНАКОВИ

YT50SCWC

Српски телеграфски клуб YUCWK ће у току 2020. године а поводом 50 година од оснивања, 
активирати специјални позивни знак YT50SCWC. Менаджер дневника веза је Милан Миловановић 
YU1ZZ а QSL менаджер је YU1MM Мирослав Максимовић.

РЕПЕТИТОРСКА МРЕЖА

Постављен локални репетитор YU0UGM у Горњем Милановцу

 Радио клуб Горњи Милановац YU1ADQ, поставио је и пустио у рад локални УХФ репетитор 
YU0UGM (RU394). Постављен у је рејону Клатичева, на око 5 км од центра Горњег Милановца и 
покрива већи део територије општине Горњи Милановац.

Средства за куповину репетитора радио клуб Горњи је добио на конкурсу Општине Горњи Милановац
за пројекте удружења у областима од јавног значаја.

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.
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Ово издање Билтена није емитовано већ је објављено само као електронски документ.

Наредни Радио-билтен Савеза радио-аматера Србије ће бити објављен 30. јануара 2020. 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.

ИМПРЕСУМ

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-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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