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ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОЗИВНИХ ЗНАКОВА СА 
ЈЕДНИМ И ДВА СЛОВА У СУФИКСУ 

 

 

 

На основу члана 20., 22., 27., 29., 31. и 32. "Правилника о начину коришћења аматерских 

радио-станица" („Сл.Гласник Р.Србије“, бр. 52/2011), члана 18. тачка 5. Статута Савеза 

радио-аматера Србије, Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је, дана 

16.01.2023.г., донео: 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ И КОРИШЋЕЊУ ПОЗИВНИХ ЗНАКОВА СА ЈЕДНИМ И ДВА СЛОВА У 

СУФИКСУ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  1. 

Овим Правилником одређује се начин и критеријуми за доделу позивних знакова са 

једним и два слова у суфиксу и услови за њихово коришћење.  

Позивни знак са једним словом у суфиксу може се доделити организацији 

радио-аматера или радио-аматеру, а позивни знак са два слова у суфиксу на стално 

коришћење може се доделити само радио-аматеру.  

Додела позивних знакова са једним словом у суфиксу је у надлежности Савеза 

радио-аматера Србије (у даљем тексту: Савез) и исти се могу додељивати за целу 

територију Републике Србије без обзира на пребивалиште или седиште корисника таквог 

позивног знака. 

УСЛОВИ ЗА ДОБИJАЊЕ ПОЗИВНИХ ЗНАКОВА 

Члан  2. 

Позивни знак са два слова у суфиксу, осим позивних знакова којима суфикс почиње 

словом „А“ или има два иста слова у суфиксу, може се доделити радио-аматеру који 

поседује 1. класу,  а на основу поднетог захтева и са испуњеним следећим условима:  

1. Коришћење знака са три слова у суфиксу у непрекидном периоду од две године, који 

се рачуна од датума издавања дозволе за радио-станицу.  

2. Освојених 150 поена према критеријумима за обрачун поена за знак са два слова у 

суфиксу (Члан  15.).  

 Члан  3. 

Позивни знак са једним словом у суфиксу може се доделити радио-аматеру који поседује 

1. класу,  а на основу поднетог захтева и са испуњеним следећим условима:  

1. Коришћење знака са два слова у суфиксу у непрекидном периоду од две године, који 

се рачуна од датума издавања дозволе за радио-станицу.  
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2. Освојених 750 поена према критеријумима за обрачун поена за знак са једним 

словом у суфиксу (Члан  16.).  

3. Од освојених 750 поена минимално 300 поена освојених по критеријумима 8. и 9. 

(Члан  16.).  

Члан  4. 

За добијање позивног знака са два слова у суфиксу, где је прво слово »А« или два иста 

слова, важе услови као за добијање сталног позивног знака са једним словом у суфиксу.  

Члан  5. 

Позивни знак са једним словом у суфиксу за повремено коришћење у такмичењима 

може се доделити радио-аматеру који поседује 1. класу,  а на основу поднетог захтева и 

са испуњеним следећим условима:  

1. Коришћење знака са два односно три слова у суфиксу у непрекидном периоду од две 

године, који се рачуна од датума издавања дозволе за радио-станицу.  

2. Освојених 300 поена према критеријумима за обрачун поена за знак са једним 

словом у суфиксу (Члан  16.).  

3. Од освојених 300 поена минимално 150 поена освојених по критеријумима 8. и 9. 

(Члан  16.). 

Члан  6. 

Позивни знак са једним словом у суфиксу за повремено коришћење из претходног члана 

радио-аматер може користити искључиво за учешће у такмичењима. 

Члан  7. 

Радио-аматер који поседује стални знак са једним словом у суфиксу не може поднети 

захтев за други знак са једним словом у суфиксу за повремено коришћење у 

такмичењима.  

Члан  8. 

Позивни знак са једним словом у суфиксу може се доделити радио-клубу на основу 

поднетог захтева и са испуњеним следећим условима:  

1. Коришћење клупског знака у непрекидном периоду од две године, који се рачуна од 

датума издавања дозволе за клупску радио-станицу.  

2. Освојених 300 поена према критеријумима за обрачун поена за знак са једним 

словом у суфиксу (Члан  16.). 

Члан  9. 

У случају да радио-клуб има више активних примопредајних секција, таквом радио-клубу 

могу да се доделе највише два позивна знака са једним словом у суфиксу. 

Позивни знак са једним словом у суфиксу радио-клубови могу користити искључиво за 

учешће у такмичењима. 
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Члан  10. 

Сваки подносилац мора имати важећу дозволу за аматерску радио-станицу, а поени 

према критеријумима за све наведене случајеве важе само ако су освојени у складу са 

свим условима дефинисаним у тој дозволи.  

Члан  11. 

Сви поени скупљени за добијање позивног знака са два слова у суфиксу важе и као поени 

за добијање позивног знака са једним словом у суфиксу, повременог за коришћење у 

такмичењима или сталног.   

Сви поени скупљени за добијање позивног знака са једним словом за повремено 

коришћење у такмичењима важе и као поени за добијање сталног позивног знака са 

једним словом у суфиксу. 

Члан  12. 

Поени прикупљени по критеријуму 1.3, 2.2 могу чинити до 10% укупно потребних поена 

за било који од позивних знакова са једним или два слова у суфиксу.  

Члан  13. 

Одобрење за коришћење позивног знака са једним словом у суфиксу за календарску 

годину издаје Секретаријат Савеза, а на основу поднетог захтева за коришћење позивног 

знака и плаћене накнаде према одлуци Извршног одбора Савеза радио-аматера Србије.  

Члан  14. 

Савез радио-аматера Србије, Савез радио-аматера Војводине и Савез радио-аматера 

Косова и Метохије могу добити на коришћење позивни знак са једним словом у суфиксу 

без испуњења услова, уз важећу дозволу за радио-станицу, а могу га користити без 

ограничења. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСВАЈАЊЕ ПОЕНА  

Члан  15. 

Критеријуми за обрачун поена за доделу позивног знака са два слова у суфиксу. 

Критеријум 1. Опис: KT - 1,8-29,9 MHz Број поена 

1.1 Урађене земље по DXCC листи на опсезима 1,8-
29MHz врстом емисије CW или SSB 

1 поен  
за једну  DXCC земљу 

1.2 Урађене земље по DXCC листи на опсезима 1,8-
29MHz врстом емисије RTTY, PSK и слично.  

0,75 поена 
за једну  DXCC земљу 

1.3 Урађене земље по DXCC листи на опсезима 1,8-
29MHz врстом емисије FT8, FT4  

0,5 поена 
за једну  DXCC земљу 

Критеријум 2. Опис: 50 MHz Број поена 

2.1 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 
опсегу 50MHz врстом емисије CW или SSB 

2,5 поена 
за једну DXCC земљу 

0,9 поена 
за једно QTH поље 

2.2 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 
опсегу 50MHz врстом емисије FT8, FT4, JT65 

1,25 поена 
за једну  DXCC земљу 

0,45 поена 
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за једно QTH поље 

Критеријум 3. Опис: 144 MHz Број поена 

3.1 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 
опсегу 144MHz врстом емисије CW или SSB 

8,5 поена 
за једну  DXCC земљу 

3.2 1,25 поена 
за једно QTH поље 

Критеријум 4. Опис: 432 MHz Број поена 

4.1 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 
опсегу 432MHz врстом емисије CW или SSB 

12,5 поена 
за једну  DXCC земљу 

4.2 2,5 поена 
за једно QTH поље 

Критеријум 5. Опис: 1296 MHz Број поена 

5.1 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 
опсегу 1,2GHz врстом емисије CW или SSB 

25 поена 
за једну  DXCC земљу 

5.2 5 поена 
за једно QTH поље 

Критеријум 6. Опис: 2,3 GHz и изнад 2,3GHz Број поена 

6. Урађене аматерске радио-везе на опсезима 
2,3GHz и изнад 2,3GHz. 
Под једном аматерском радио-везом не 
сматрају се поновљене аматерске радио-везе са 
истим коресподентом. 

5 поена  
за једну аматерску 
радио-везу 

Критеријум 7. Опис: EME и MS Број поена 

7.1 Одржане EME или MS аматерске радио-везе 
користећи сопствене уређаје и антене са 
локације која је уписана у дозволи за  радио-
станицу. 
Под једном аматерском радио-везом не 
сматрају се поновљене аматерске радио-везе са 
истим коресподентом. 

12,5 поена  
Урађена једна EME 
аматерска радио 
веза  

7.2 5 поена  
Урађена једна MS 
аматерска радио-
веза  

Критеријум 8. Опис: KT такмичења Број поена 

8.1 Такмичења на КТ опсезима: категорија »један 
оператор« у међународном WW такмичењу, за 
пласман у првих 6 у Европи (резултати 
објављени од стране организатора) или у првих 
десет у Европи у такмичењима где организатор 
у «топ» пласманима објављује само победнике 
по категоријама. 

30 поена 
по такмичењу 

8.2 Такмичења на КТ опсезима: категорија »један 
оператор« у међународном WW такмичењу за 
пласман „први у Србији“ (резултати објављени 
од стране организатора). 
Неопходан услов за признавање поена за „први 
у Србији“ је остварен број поена у такмичењу 
који не може бити мањи од 5% у односу на број 
поена првопласираног у истој категорији. 
У случају пласмана међу првих 15 у Европи 
право на поене имају и остали који нису „први у 
Србији“, а испуњавају услов „5%“. 

30 поена 
по такмичењу 

8.3 YUDX Contest: категорија »један оператор«, за 
пласман међу првих пет у Србији. 

30 поена 
по такмичењу 
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8.4 TESLA Memorial HF Contest: категорија »један 
оператор«, за пласман међу првих пет у Србији. 

30 поена 
по такмичењу 

8.5 KT KUP СРС, YUKT маратон/КТ Првенство Србије: 
категорија »један оператор«, за пласман међу 
првих пет у Србији. 

30 поена 
по такмичењу 

8.6 
 
 

Домаћа KT такмичења: категорија »један 
оператор«, за пласман међу првих пет у Србији, 
уз услов да је у овјављеном пласману у тој 
категорији било бар 8 такмичара.. 
Признају се резултати домаћих КТ такмичења 
који су објављени на  званичној страници Савеза 
за објављивање резултата такмичења. 

15 поена 
по такмичењу 

Критеријум 9. Опис: УKT такмичења Број поена 

9. VHF/UHF/SHF домаћа такмичења: уколико се 
учествујући у категорији »један оператор« у 
VHF/UHF/SHF такмичењу које организују 
републички или покрајински савези радио-
аматера пласирао међу првих 6 у својој 
категорији, , под условом да је у тој категорији 
најмање 8 такмичара у званично објављеном 
пласману. 

30 поена 
по такмичењу 

 

Члан  16. 

Критеријуми за обрачун поена за доделу позивног знака са једним словом у суфиксу. 

За радио-клубове критеријуми 8. и 9. се односе и на категорију „више оператора“. 

Критеријум 1. Опис: KT опсези 1,8-29,9 MHz Број поена 

1.1 Урађене земље по DXCC листи на опсезима 1,8-

29MHz врстом емисије CW или SSB 

1 поен  

за једну  DXCC земљу 

1.2 Урађене земље по DXCC листи на опсезима 1,8-

29MHz врстом емисије RTTY, PSK и слично. 

0,75 поена 

за једну  DXCC земљу 

1.3 Урађене земље по DXCC листи на опсезима 1,8-

29MHz врстом емисије FT8, FT4, JT65 

0,5 поена 

за једну  DXCC земљу 

Критеријум 2. Опис: опсег 50 MHz Број поена 

2.1 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 

опсегу 50MHz врстом емисије CW или SSB 

2,5 поена 

за једну DXCC земљу 

0,9 поена 

за једно QTH поље 

2.2 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 

опсегу 50MHz врстом емисије FT8, FT4, JT65 

1,25 поена 

за једну  DXCC земљу 

0,45 поена 

за једно QTH поље 

Критеријум 3. Опис: опсег 144 MHz Број поена 

3.1 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 

опсегу 144MHz врстом емисије CW или SSB 

8,5 поена 

за једну  DXCC земљу 

3.2 1,25 поена 

за једно QTH поље 

Критеријум 4. Опис: опсег 432 MHz Број поена 
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4.1 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 

опсегу 432MHz врстом емисије CW или SSB 

12,5 поена 

за једну  DXCC земљу 

4.2 2,5 поена 

за једно QTH поље 

Критеријум 5. Опис: опсег 1296 MHz Број поена 

5.1 Урађене земље по DXCC листи или QTH поља на 

опсегу 1,2GHz врстом емисије CW или SSB 

25 поена 

за једну  DXCC земљу 

5.2 5 поена 

за једно QTH поље 

Критеријум 6. Опис: опсег 2,3 GHz и изнад 2,3GHz Број поена 

6. Урађене аматерске радио-везе на опсезима 

2,3GHz и изнад 2,3GHz. 

Под једном аматерском радио-везом не 

сматрају се поновљене аматерске радио-везе са 

истим коресподентом. 

5 поена  

за једну аматерску 

радио-везу 

Критеријум 7. Опис: EME и MS Број поена 

7.1 Одржане EME или MS аматерске радио-везе 

користећи сопствене уређаје и антене са 

локације која је уписана у дозволи за  радио-

станицу. 

Под једном аматерском радио-везом не 

сматрају се поновљене аматерске радио-везе са 

истим коресподентом. 

12,5 поена  

Урађена једна EME 

аматерска радио-

веза  

7.2 5 поена  

Урађена једна MS 

аматерска радио-

веза  

Критеријум 8. Опис: KT такмичења Број поена 

8.1 Такмичења на КТ опсезима: категорија »један 

оператор« у међународним WW такмичењима 

CQ  WPX (CW, SSB, RTTY), CQ 160M (CW, SSB), CQ 

WW DX (CW, SSB, RTTY), Russian DX Contest – 

RDXC, IARU HF World Championship за пласман у 

првих 5 у Свету. 

Наведено се не односи на изведене категорије 

(classic, rookie, youth, tb-wires,  и слично).  

100 поена 

по такмичењу 

 

8.1.а) Такмичења на КТ опсезима: категорија »један 

оператор« у међународним WW такмичењима 

за «топ» пласман у првих 5 у Свету (резултати 

објављени од стране организатора) или у првих 

пет у Свету у такмичењима где организатор у 

«топ» пласманима објављује само победнике 

по категоријама. 

50 поена 

по такмичењу 

 

8.2 Такмичења на КТ опсезима: категорија »један 

оператор« у међународном WW такмичењу за 

пласман „први у Србији“ (резултати објављени 

од стране организатора). 

Неопходан услов за признавање поена за „први 

у Србији“ је остварен број поена у такмичењу 

који не може бити мањи од 15% у односу на 

50 поена 

по такмичењу 
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број поена првопласираног у Европи у истој 

категорији. 

У случају пласмана међу првих 10 у Европи 

право на поене имају и остали који нису „први у 

Србији“, а испуњавају услов „15%“. 

8.3 YUDX Contest: категорија »један оператор«, за 

прва три места у Србији, само за пласман у All 

Band категорије. 

50 поена 

по такмичењу 

8.4 TESLA Memorial HF Contest: категорија »један 

оператор«, за прва три места у Србији. 

50 поена 

по такмичењу 

8.5 KT KUP СРС, YUKT маратон/КТ Првенство Србије: 

категорија »један оператор«, за прва три места у 

Србији. 

50 поена 

по такмичењу 

8.6 Домаћа KT такмичења: категорија »један 

оператор«, за прва три места у Србији, уз услов 

да је у овјављеном пласману у тој категорији 

било бар 8 такмичара. 

Признају се резултати домаћих КТ такмичења 

који су објављени на званичној страници Савеза 

за објављивање резултата такмичења. 

25 поена 

по такмичењу 

Критеријум 9. Опис: УKT такмичења Број поена 

9. VHF/UHF/SHF домаћа такмичења: уколико се 

учествујући у категорији »један оператор« у 

VHF/UHF/SHF такмичењу које организују 

републички или покрајински савези радио-

аматера пласирао међу првих 3 у својој 

категорији, под условом да је у тој категорији 

најмање 5 такмичара у званично објављеном 

пласману.  

50 поена 

по такмичењу 

Члан  17. 

Уколико је подносилац захтева за позивни знак са два слова у суфиксу остварио 

пласман/пласмане који се у критеријумима бр. 8. и 9. из претходног члана односе на 

добијање знака са једним словом у суфиксу, оствариће број поена који је за њега 

повољнији. 

Члан  18. 

За све наведене критеријуме, без обзира на варијату позивног знака којис се захтева, не 

важе се везе преко репетитора, аматерских сателита и других активних ретранслатора.  

ПРОЦЕДУРА ОДОБРАВАЊА И ДОДЕЛЕ ПОЗИВНИХ ЗНАКОВА  

Члан  19. 

Позивни знак са једним или два слова у суфиксу може да се додели на основу поднетог 

захтева и испуњених услова за добијање таквог знака. 
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Подносилац захтева ће у захтеву својим потписом, под материјалном и кривичном 

одговорношћу, гарантовати да је испунио захтеване услове користећи сопствени лични 

позивни знак. 

Члан  20. 

Захтев се на прописаном обрасцу (прилог 2 Правилника) уз доказе (Члан  21.) доставља 

Секретаријату Савеза радио-аматера Србије. 

Захтев са прилозима може се доставити и електронском поштом, уз обавезу да се 

попуњен и потписан образац захтева мора доставити поштом. 

Члан  21. 

Уз захтев се прилаже документација којом може да се утврди истинитост података 

наведених у захтеву: 

- За критеријуме 1., 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 прилаже се преглед потврђених земаља по DXCC 

листи сортиран по абецедном реду DXCC земље; 

- За критеријуме 2.2, 3.2, 4.2 и 5.2 прилаже се преглед потврђених QTH поља сортиран по 

абецедном реду QTH поља; 

- Преглед потврђених веза за критеријуме 1. до 7. мора да садржи податке који 

представљају извод из дневника (датум, време UTC, позивни знак, фреквенцијски опсег, 

врста емисије, предат и примљен РС/Т); 

- Одговарајући доказ да су везе потврђене, према листи прихватљивих доказа у прилогу 

1; 

- Копија званичних резултата такмичења за критеријуме 8 и 9; 

- Копија или копије дозвола за радио-станицу које се односе на временски период када 

су остварени поени који се наводе у захтеву. 

Члан  22. 

Сваки слободан знак, у било којој од варијанти описаних у овом Правилнику сматра се 

привремено резервисаним од тренутка достављања комплетног захтева и свих доказа о 

испуњености услова као је дефинсано Правилником. Ни на један други начин се било 

који знак не може резервисати. Привремена резервација знака престаје завршетком 

поступка. Уколико је захтев позитивно решен, на даље га користи подносилац захтева. 

Уколико је захтев решен негативно, резервација се поништава и знак је слободан за 

подношење захтева другим радио-аматерима.  

Члан  23. 

Захтеве за доделу позивних знакова са једним или два слова у суфиксу решава Комисија 

за доделу позивних знакова са једним и два слова у суфиксу, у року од 30 дана од 

пријема захтева у Секретаријату. 

Члан  24. 

Захтев који није у складу са овим Правилником комисија неће решавати, о чему ће у року 

од седам дана од пријема захтева у Секретаријат Савеза обавестити подносиоца захтева 

преко Секретаријата. 
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Члан  25. 

Обавештење о исходу захтева комисија доставља подносиоцу захтева преко 

Секретаријата СРС. 

Уколико комисија одбије захтев, подносилац захтева може уложити образложену жалбу 

Извршном одбору СРС у року од 15 дана од обавештења о одбијању. 

Члан  26. 

Радио-аматер којем је захтев позитивно решен има рок од 60 дана од добијања 

позитивног обавештења да поднесе захтев за лиценцу и о томе обавести Секретаријат 

Савеза. У случају да у том року није поднео захтев за лиценцу, позитивно решење се 

поништава. Исти радио-аматер не може поднети нови захтев следећих 6 месеци од дана 

поништења решења, а  тражени знак је слободан за друге захтеве у међувремену.  

Члан  27. 

Комисија за доделу позивних знакова са једним и два слова у суфиксу формира се на 

нивоу Савеза радио-аматера Србије, а састоји се од два члана које именује Савез 

радио-аматера Србије и једног члана кога именује Савез радио-аматера Војводине. 

Члан  28. 

Комисија је у свом раду независна, а одлуке се доносе консензусом. 

Комисија ради по Пословнику о раду комисије.  

Члан  29. 

Подносилац захтева за доделу позивног знака у смислу овог Правилника, за којег 
Комисија утврди да је свесно доставио нетачне податке губи право на достављање новог 
захтева у периоду од две године.  

Члан  30. 

Корисник привременог такмичарског знака са једним словом у суфиксу је у обавези да 

обнови коришћење знака подношењем захтева Савезу најкасније до 28.2. текуће године, 

aли свакако пре првог такмичења у којем жели да учествује користећи додељени знак.  

Коришћење привременог такмичарског знака без обнове одобрења за коришћење 

сматра се прекршајем који повлачи аутоматски одузимање права коришћења знака.  

Савез задржава право да о неовлашћеном коришћењу привременог такмичарског знака 

у смислу овог члана обавести организаторе такмичења у којима су корисници знака 

учествовали.  

Члан  31. 

Радио-аматер или организација радио-аматера, корисник привременог такмичарског 

знака са једним словом у суфиксу губи право на коришћење знака уколико позивни знак 

користе ненаменски, ван такмичења,  противно одредбама овог других прописа и 

правилника који се односе на радио-аматерске комуникације.  
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У случају из претходног става, корисник знака може поднети нови захтев за овакав знак 

под условима дефинисаним правилником (Члан  5.) као да се подноси први пут, тек по 

истеку две године од тренутка губљења права коришћења.  

Члан  32. 

Радио-аматер или организација радио-аматера, корисник привременог такмичарског 

знака са једним словом у суфиксу који две године не обнови одобрење губи право на 

коришћење знака. Ако корисник након истека овог рока жели да обнови одобрење, у 

обавези је да претходно уплати све пропуштене годишње накнаде од тренутка истека 

претходног одобрења до тренутка подношења захтева за одобрење, укључујући и 

накнаду за годину у којој се подноси одобрење.  

До тренутка подношења захтева за продужење са испуњеним свим наведеним условима 

у претходном ставу, позивни знак је на располагању другим радио-аматерима.  

Ако корисник не плати пропуштене накнаде, захтев се сматра новим захтевом за 

добијање привременог такмичарског знака и у обавези је да испуни све услове како је 

дефинисано овим правилником (Члан  5.) 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  33. 

Тумачење овог Правилника је у надлежности Извршног одбора Савеза радио-аматера 

Србије. 

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења. 

Доношењем овог Правилника престају да важе одредбе претходног Правилника који се 

односе на доделу позивних знакова са једним и два слова у суфиксу. 

 

Прилози:  

1. Листа прихватљивих доказа за потврду одржаних веза 

2. Образац „Подаци уз захтев за доделу позивног знака са једним или два слова у 

суфиксу 

 

У Београду, 16.1.2023. 

 

 

 Савез Радио-аматера Србије 

 Председник  

 Слободан Станковић YT2SS 
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Прилог 1: Листа прихватљивих доказа за потврду одржаних веза 
 
Као прихватљиви докази о освојеним поенима по критеријумима дефинисаним 

Правилником, сматрају се:  

1. QSL карта кореспондента 

2. LoTW листинг – потврда 

3. QRZ.com log листинг – потврда 

4. eQSL карта кореспондента 

5. HamLog карта 

6. ClubLog карта 

7. LOG QSL.com карта 

О другим доказима коначну одлуку доноси Извршни одбор Савеза.  
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