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На основу члана 20., 22., 27., 29., 31. и 32. "Правилника о начину коришћења аматерских 
радио-станица" (Сл.Гласник Р.Србије, бр. 52/2011) и члана 18. тачка 5. Статута Савеза радио-
аматера Србије, Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је, дана 15.12.2015.г., донео: 
 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О ДОДЕЛИ ПОЗИВНИХ ЗНАКОВА И ЗНАКОВА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ 

 
 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником одређује се поступак доделе и критеријуми за одређивање позивних 
знакова, знакова идентификације, као и идентификационих ознака за пријемне радио-
аматере.  
 

Позивни знак се састоји од префикса и суфикса.  
Суфикс, у смислу овог Правилника, је словчани низ абецеде састављен од једног, два или три 
слова. 
 

За позивне знакове који одступају од претходно наведеног правила примењује се члан 20. 
став 4. "Правилника о начину коришћења аматерских радио-станица". 
 

Радио-аматери 1) 

 

Члан 2.  
 
Радио-аматерима 1., 2. и 3. класе додељују се позивни знаци са три слова у суфиксу према 
члану 5. овог Правилника, а позивни знаци са једним или два слова у суфиксу и према 
условима наведеним у додатку овог Правилника. 
 

Радио-аматер може имати само један позивни знак на сталном коришћењу. 
 

Позивни знак се додељује у поступку издавања радио-аматерске лиценце. 
 

Додељени позивни знак може се променити само променом класе радио-аматера или 
стицањем услова за добијање позивног знака са једним или два слова у суфиксу. 

 

Члан 3.  
 
За добијање позивног знака са два слова у суфиксу, где је прво слово »А«, важе услови као за 
добијање сталног позивног знака са једним словом у суфиксу.  
 

Захтеве за доделу позивних знакова са једним или два слова у суфиксу решавају комисија из 
члана 8. овог Правилника.  
Одлуку о додели позивних знакова доноси Извршни одбор Савеза радио-аматера на основу 
предлога комисије. 

 

 

 

 

                                                
1
   Звање радио-аматер, у смислу овог Правилника, одговара звању аматерски радио-оператор које се користило у 

„Правилнику о врстама аматерских радио-станица и техничким условима за њихово коришћење“ (Службени лист СФРЈ, бр. 
59/85) и у „Правилнику о условима за стицање звања радио-оператора на аматерским радио-станицама и о условима за 
издавање овлашћења за њихов рад“ (Службени гласник СР Србије, бр. 49/79). 
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Организације радио-аматера2 
 

Члан 4. 
 

Радио-клубовима се додељују позивни знаци са три слова у суфиксу из следећих серија: 
YU1 - за радио-клубове чије седиште није на територији АП Војводина и АП Косово и 
Метохија; 
YU7 - за радио клубове чије је седиште на територији АП Војводина; 
YU8 - за радио клубове чије је седиште на територији АП Косово и Метохија. 
 

Радио-клубу може да се додели један позивни знак са једним словом у суфиксу, без обзира на 
префикс. У случају да се ради о радио-клубу који има више активних примопредајних 
секција, комисија Савеза радио-аматера Србије може таквом радио-клубу да одобри доделу 
највише два позивна знака са једним словом у суфиксу. 
 

Позивни знак са једним словом у суфиксу може се доделити радио-клубу на основу 
испуњених услова наведених у прилогу додатку овог Правилника и може се користити 
искључиво у такмичењима. 
 

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. 
 

За добијање на коришћење позивног знака са једним словом у суфиксу неопходан услов је 
поседовање важеће дозволе за аматерску радио-станицу. 
 

Идентификација емисија аматерских примопредајних станица 
 

Члан 5. 
 

Доделу позивних знакова врши Савез радио-аматера Србије, а покрајински савези радио-
аматера за позивне знакове који садрже број 7, односно 8. 
 

Низ позивних знакова 
Користи се за идентификацију емисија 
аматерских примопредајних станица 

YТ1А  - YТØZ 1. класа и организације радио-аматера 

YТ1АА – YТ9ZZ 1. класа  

YТØАА - YТØZZ Савез радио-аматера Србије3 

YТ1ААА – YТ1ZZZ 2. класа 

YТ2ААА – YТ2ZZZ 1. класа 

YТ3ААА – YТ3ZZZ 1. класа 

YТ4ААА – YТ4ZZZ Резерва 

YТ5ААА – YТ5ZZZ 1. класа 

YТ6ААА – YТ6ZZZ Резерва 

YТ7ААА – YТ7ZZZ 2. класа 

YТ8ААА – YТ8ZZZ 2. класа 

YТ9ААА – YТ9ZZZ Резерва 

YТØААА - YТØZZZ Савез радио-аматера Србије 3 

 

YU1А – YUØZ 1. класа и организација радио-аматера 

YU1АА – YU9KZ 1. класа  

YU9LА – YU9ZZ Страни држављани4 

                                                

2  Организације радио-аматера су радио-клубови и савези радио-аматера, односно организације радио-аматера 
регистроване по Закону о удружењима. 
3  Начин доделе позивних знакова са бројем Ø одређује Савез радио-аматера Србије. 
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YUØАА – YUØZZ Савез радио-аматера Србије 3 

YU1ААА – YU1MZZ Организација радио-аматера 

YU1NАА – YU1ZZZ 1. класа  

YU2ААА – YU3ZZZ 1. класа 

YU4ААА – YU4ZZZ 3. класа 

YU5ААА – YU5ZZZ 1. класа 

YU6ААА – YU6ZZZ Резерва 

YU7ААА – YU7MZZ Организација радио-аматера 

YU7NАА – YU7ZZZ 1. класа 

YU8ААА – YU8MZZ Организација радио-аматера 

YU8NАА – YU8ZZZ 1.  класа 

YU9AАА - YU9WZZ Резерва5 

YU9XАА - YU9XZZ Резерва  

YU9YАА - YU9YZZ Страни држављани 4 

YU9ZАА - YU9ZZZ Резерва  

YUØАAА – YUØRZZ Савез радио-аматера Србије 3 

YUØTAА – YUØTZZ Савез радио-аматера Србије 3 

YUØWAА – YUØWZZ Савез радио-аматера Србије 3 

YUØYAА – YUØYZZ Савез радио-аматера Србије 3 

 

Додела позивних знакова са једним словом у суфиксу је у надлежности Савеза радио-аматера 
Србије и исти се могу додељивати за целу територију Р.Србије без обзира на пребивалиште 
или седиште корисника таквог позивног знака.  
 

Савез радио-аматера Србије може, за одређене акције или активности ограниченог трајања, 
одобрити радио-клубу или радио-аматеру - члану Савеза радио-аматера привремено 
коришћење позивног знака са бројком Ø у позивном знаку.  
 

Поред наведеног у члану 20. став 5. "Правилника о начину коришћења аматерских радио-
станица", неће се издавати позивни знакови који у суфиксу садрже комбинације слова које 
представљају стандардну радио-аматерску скраћеницу, непримерен жаргонски или језички 
израз или асоцијацију на рекламу комерцијалног или политичког карактера. 
 

Изузетак у примени члана 5. и 6. овог Правилника може да буде додела позивних знакова са 
два или три слова у суфиксу за потребе Савеза радио-аматера Србије, Војводине и Косова и 
Метохије. 

 

Члан 6. 
 

Доделу знакова идентификације врши Савез радио-аматера Србије по следећем: 
Низ знакова идентификације Користи се за идентификацију емисија  

YUØVAA – YUØVZZ 
Аматерских репетиторских станица које раде унутар 
фреквенцијског опсега 144MHz 

YUØUAA – YUØUZZ 
Аматерских репетиторских станица које раде унутар 
фреквенцијског опсега 432MHz 

YUØSAA – YUØSZZ 
Аматерских репетиторских станица које раде унутар 
фреквенцијских опсега 1,2GHz и 2,4GHz 

YUØZAA – YUØZZZ 
Аматерских радио-фар станица светског, националног, 
регионалног и локалног карактера 

YUØXAA – YUØXZZ 
 

Аматерских станица за дигиталне комуникације 

 

                                                                                                                                                                     

4  Према члану 26. "Правилника о начину коришћења аматерских радио-станица" дозволу за аматерску радио-
станицу страном физичком лицу издаје Регулаторна агенција (РАТЕЛ). 
 
5      Позивни знаци из ове серије, издати до примене Правилника донетог 08.12.2011. , важе и даље. 
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Члан 7. 
 

Идентификациону ознаку аматерске пријемне станице и одобрење за коришћење пријемне 
станице издаје Савез радио-аматера Србије на основу аматерске радио-лиценце подносиоца 
захтева, а у складу са чланом 20. "Правилника о начину коришћења аматерских радио-
станица" према коме се идентификациона ознака аматерске пријемне станице састоји из 
слова YU, броја, латиничних слова “РС” и четири цифре. 
 

Процедура одобравања позивних знакова и знакова идентификације 
 

Члан 8. 
 

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

Комисија је у свом раду независна, а одлуке се доносе консензусом. 
Комисија разматра захтеве које подносиоци достављају секретаријату Савеза радио-аматера 
Србије. 
 

Члан 9. 
 

Јединствену евиденцију-регистар свих издатих позивних знакова и знакова идентификације 
води Савез радио-аматера Србије. 
 

Евиденција се води у облику трајног записа. 
 

Члан 10. 
 

Позивни знак додељен по овом Правилнику, може се доделити другом кориснику најмање 
након 2 године од дана престанка коришћења или истека важности дозволе уколико се ради 
о знаку додељеном за употребу у такмичењима, односно након 10 година од дана престанка 
важности лиценце за позивни знак који је додељен на стално коришћење. 
 

Исти позивни знак може се доделити другом кориснику и пре истека 10 година, уколико 
претходни корисник да свој писани пристанак. 
 

Члан 11. 
 

За коришћење позивних знакова који нису додељени на стално коришћење плаћа се накнада 
чији износ одређује ИО Савеза радио-аматера Србије. 

 
Прелазне одредбе 

 

Члан 12. 
 

За радио-аматере и радио-клубове који су до 27.01.2007.г. имали додељене позивне знакове, 
поступаће се по следећем: 
 

- радио-клубови задржавају већ додељене позивне знакове са три слова у суфиксу; 
 

- радио-аматери који су до 27.01.2007.г. имали класе А, Б, Д, Е и Ф задржавају већ 
додељене позивне знакове; промена позивног знака могућа је само у случајевима да 
раније додељен позивни знак има префикс 4N или YZ;  
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- радио-аматерима који до 27.01.2007.г. нису имали додељен позивни знак, а имају 
класе А, Б, Д, Е и Ф, позивни знак ће се доделити према пракси која је примењивана за 
наведене класе до 27.01.2007.г., а у складу са овим Правилником; 

 
- радио-аматерима који су до 27.01.2007.г. имали класу Ц, додељиваће се позивни знаци 
са три слова у суфиксу. 

 
Члан 13. 

 
Тумачење овог Правилника је у надлежности ИО Савеза радио-аматера Србије. 
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења. 
Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник који је Извршни одбор Савеза 
радио-аматера Србије донео 08.12.2011.г. 
 
 
 
 
 
 
бр.  4-319/1 
датум: 15.12.2015. 
 

 

 

 

  

ДОДАТАК 
 

Услови за доделу позивних знакова са једним или два слова у суфиксу 

 
- 1 –  

 
Радио-аматеру 1. класе може се доделити позивни знак са једним или два слова у суфиксу. 
 
Позивни знак са једним или два слова у суфиксу може да се додели на основу поднетог 
захтева и испуњеним условима за добијање таквог знака. 
 

- 2 –  

 

Услови за доделу позивног знака са једним словом у суфиксу 

 
За доделу позивног знака са једним словом у суфиксу неопходно је да радио-аматер користи 
позивни знак са два слова у суфиксу најмање 3 година и да је остварио најмање 300 поена 
уколико такав знак хоће да користи искључиво за учешће у такмичењима, односно 750 
поена уколико позивни знак са једним словом у суфиксу хоће да користи као стални позивни 
знак. 
Неопходан услов за добијање позивног знака са једним словом у суфиксу на стално 
коришћење је да најмање 30% остварених поена буде из критеријума 8. и 9. 
Радио-аматеру који користи позивни знак са три слова у суфиксу може се доделити стални 
позивни знак са једним словом у суфиксу уколико оствари 750 поена, а позивни знак са три 
слова у суфиксу користи најмање 5 година. 
Као време коришћења позивног знака рачуна се време од датума издавања дозволе за рад. 
  

ПРЕДСЕДНИК 
САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 

Мирослав Ивковић YU1DW 
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Критеријуми за остваривање поена су: 
 

1.- KT опсези  
Урађена 1 земља по DXCC листи = 0,91 поена  
 
2.- 50MHz 
Урађено 1 QTH поље = 0,83 поена или   
Урађена 1 земља по DXCC листи = 2,5 поена  
 
3.- 144MHz  
Урађено 1 QTH поље = 1,25 поена или  
Урађена 1 земља по DXCC листи = 8,33 поена  
 
4.- 432MHz 
Урађено 1 QTH поље = 2,5 поена или   
Урађена 1 земља по DXCC листи = 12,5 поена  
 
5.- 1,2GHz 
Урађено 1 QTH поље = 5 поена или   
Урађена 1 земља по DXCC листи = 25 поена  
 
6.- опсези изнад 2,3GHz 
Урађена једна аматерска радио-веза = 5 поена  
 
7.- Одржане EME или MS аматерске радио-везе користећи сопствене уређаје и антене са 
локације која је уписана у дозволи за  радио-станицу: 
Урађена једна EME аматерска радио веза = 12,5 поена или  
Урађена једна MS аматерска радио-веза = 5 поена 
 
Под једном аматерском радио-везом не сматрају се поновљене аматерске радио-везе са 
истим коресподентом.  
 
8.- Такмичења на КТ опсезима: уколико се, учествујући у категорији »један оператор«, 
пласирао: 
а) у међународном WW такмичењу на КТ опсезима у «топ» пласман (према резултатима 
објављеним од стране организатора) или у првих шест у такмичењима где организатор у 
«топ» пласманима објављује само победнике по категоријама, или први у Србији = 50 
поена 
б) у првих три у Србији у YUDX Contest6, KT КУП СРС7 , YU KT маратон = 50 поена 
ц) у првих три у домаћим KT такмичењима 6 = 25 поена 
 
9.- VHF/UHF/SHF такмичења: уколико се учествујући у категорији »један оператор« у 
VHF/UHF/SHF такмичењу које организују републички, односно покрајински савези 
радио-аматара, пласирао међу првих 3 у својој категорији = 50 поена 
 
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 број поена првопласираног у 
истој категорији. 

                                                

6         Поене за пласман у YUDX C од 2005.г. и надаље могу остварити само радио-клубови јер у овом такмичењу не постоји 
категорија „један оп.“.  
7         Под категоријом КТ КУП СРС сматра се и КТ такмичење КУП СРЈ (КУП Савеза радио-аматера Југославије); под домаћим 
КТ такмичењима сматрају се и такмичења одржана у време постојања Савеза радио-аматера Југославије. 
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Услови за доделу позивног знака са два слова у суфиксу 

 
За доделу позивног знака са два слова у суфиксу, изузимајући суфиксе у којима је прво слово 
»А«, неопходно је да радио-аматер користи позивни знак са три слова у суфиксу  најмање 3 
године и да је остварио најмање 150 поена. 
Као време коришћења позивног знака рачуна се време од датума издавања дозволе за рад. 
 
Критеријуми за остваривање поена су: 
 

1.- KT опсези  
Урађена 1 земља по DXCC листи = 0,91 поена  
 
2.- 50MHz 
Урађено 1 QTH поље = 0,83 поена или   
Урађена 1 земља по DXCC листи = 2,5 поена  
 
3.- 144MHz  
Урађено 1 QTH поље = 1,25 поена или  
Урађена 1 земља по DXCC листи = 8,33 поена  
 
4.- 432MHz 
Урађено 1 QTH поље = 2,5 поена или   
Урађена 1 земља по DXCC листи = 12,5 поена  
 
5.- 1,2GHz 
Урађено 1 QTH поље = 5 поена или   
Урађена 1 земља по DXCC листи = 25 поена  
 
6.- опсези изнад 2,3GHz 
Урађена једна аматерска радио-веза = 5 поена  
 
7.- Одржане EME или MS аматерске радио-везе користећи сопствене уређаје и антене са 
локације која је уписана у дозволи за  радио-станицу: 
Урађена једна EME аматерска радио веза = 12,5 поена или  
Урађена једна MS аматерска радио-веза = 5 поена 
 
Под једном аматерском радио-везом не сматрају се поновљене аматерске радио-везе са 
истим коресподентом.  
 
8.- Такмичења на КТ опсезима: уколико се, учествујући у категорији »један оператор«, 
пласирао: 
a) у међународном WW такмичењу на КТ опсезима у европски «топ» пласман (према 
резултатима објављеним од стране организатора) или у првих десет у Европи у 
такмичењу где организатор у «топ» пласманима објављује само победнике по 
категоријама, или у прва три у Србији = 30 поена 
b) у првих пет у Србији у KT КУП СРС6 , YU KT маратон = 30 poena 
c) у првих пет у домаћим KT такмичењима 6 = 15 poena 
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Уколико је подносилац захтева остварио пласман/пласмане који у се критеријумима бр. 
8. односе на добијање знака са једним словом у суфиксу, оствариће број поена који 
одговара том услову. 
 
9.- VHF/UHF/SHF такмичења: уколико се учествујући у категорији »један оператор« у 
VHF/UHF/SHF такмичењима која организују републички, односно покрајински Савези 
радио-аматара, пласирао међу првих 6 у категорији један оператор = 30 поена 
 
Уколико је подносилац захтева остварио пласман/пласмане који се у критеријумима бр. 
9. односе на добијање знака са једним словом у суфиксу, оствариће број поена који 
одговара том услову. 
 
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. 
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Уколико за исти позивни знак захтев поднесе више радио-аматера или радио-клубова, 
предност ће имати захтев који је први поднет, а у случају да су два или више захтева 
истовремено поднети, предност ће имати захтев са више поена добијених у критеријумима 
8. и 9.  
Поднети захтеви који не испуњавају услове, у смислу претходног става, неће имати право 
приоритета за тражени позивни знак.  
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Подносилац захтева ће у захтеву својим потписом, под материјалном и кривичном 
одговорношћу, гарантовати да је испунио захтеване услове радећи под сопственим личним 
позивним знаком. 
 
Подносилац захтева мора да поседује дозволу за аматерску радио-станицу. 
 
Уз захтев се подносе докази о испуњењу критеријума (листа рађених DXCC, QТH поља, копија 
званичних резултата такмичења, и др.), као и копије дозвола за аматерску радио-станицу 
које се односе на временски период када су остварени поени који се наводе у захтеву. 
Листа рађених DXCC мора бити сложена по абецедном реду DXCC земље. 
Листа рађених QTH поља мора бити сложена по абецедном реду QTH поља. 
Преглед резултата такмичења у обрасцу захтева мора да буде сложен по називу такмичења 
и години такмичења. 
 
 
Савез радио-аматера Србије 
бр.  4-319/1 
датум: 15.12.2015. 

 

***** 

 


