Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је дана 15. 09. 2018. године у Београду донео
овај правилник, који одмах ступа на снагу.

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ИНФОРМИСАЊА
О РАДУ САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ
1. Предмет
Члан 1.
Овим правилником се уређује начин на који Савеза радио-аматера Србије (у даљем тексту
Савез), информише о свом раду чланове, радио-аматере који нису чланови и јавност.
Члан 2.
Информације које Савез саопштава могу бити информације о сопственим активностима, активностима других радио-аматерских организација или друге информације које оцени као
интересантне радио-аматерима.
Члан 3.
Циљ информисања је да радио-аматери и јавност, у складу са интересом и потребама, буду
обавештени о активностима Савеза и другим дешавањима у радио аматерском покрету у
Србији и свету.
Прикупљају се, уређују и објављују све потребне информације, осим оних које су законом,
другим прописом или општим актом донетим на основу закона утврђене као пословна тајна.
2. Начин информисања
Члан 4.
Информисање се врши путем:
- интернет презентације Савеза;
- Билтена Савеза;
- званичних имејл листа Савеза;
- званичне странице и групе Савеза на Фејсбуку;
- званичног канала Савеза на Јутјуб сервису;
- интернет форума Савеза;
- саопштења и других информација за медије,
- израдом сопствених промотивних материјала, и
- других погодних начина информисања.
Члан 5.
Информисање се врши путем Радне групе за информисање. Ова радна група прикупља
информације, обрађује их и објављује на погодан начин.
Радном групом за информисање руководи Менаџер за информисање.

3. Прикупљање информација
Члан 6.
Изабрана и именована лица и радна тела Савеза су обавезни да о освојим активностима
правовремено обавештавају Радну групу за информисање. Њима није дозвољено
објављивање саопштења, података и докумената без посредства Радне групе за
информисање.
Радна група се стара о техничком уређивању, једнообразности и потпуности објављених
информација.
Члан 7.
Радна група за информисање може овластити поједина лица или тела да нека обавештења,
као што су резултати такмичења, документи и подаци који се аутоматски генеришу и друго,
објављују самостално на начин који одреди радна група.
Члан 8.
Организатори активности у којима Савез радио-аматера Србије учествује у организацији или
финансирању тих активности су дужни да правовремено обавесте о активностима најавом
активности и извештајима о одржаним активностима.
Члан 9.
На упит Радне групе за информисање о подацима ради припреме и објављивања обавештења
обавезно је одговорити. Крајњи рок за доставу одговора одређује Менаџер за информисање
приликом постављања упита, а тај рок треба да буде усклађен са стварним могућностима
достављања одговора и не може бити краћи од два радна дана.
Члан 10.
Друга лица, пре свега радио-клубови и радио-аматери, могу такође да о својим активностима
обавештавају Радну групу за информисање. Они то треба да чине сопственом иницијативом.
Члан 11.
Обавештења могу бити у облику докумената и података или припремљених саопштења. достављају се у електронском облику погодном за даљу обраду у складу са Упутством за
припрему материјала за објављивање које припреми Радна група за информисање.
Члан 12.
Обавештења о активностима, важним догађајима и друга обавештења се морају доставити
Радној групи за информисање правовремено, најбоље у најкраћем року након што се догађај
десио, ради објављивања на интернет презентацији, односно, најкасније 24 сата пре радиоемитовања Билтена, ради објављивања у Билтену.
4. Поступак обавештавања
Члан 13.
Обавештавање се спроводи по следећем поступку:
- Обавештење се прослеђује Радној групи за информисање.
- Радна група одлучује о објављивању обавештења, обавештење обради и припреми за
објављивање и објављује га прво на интернет презентацији Савеза. По правилу, обавештење
треба да буде објављено на начин који омогућава да му се приступи директним линком.

- Све копије или сажетак из саопштења које се објављују на другим местима морају
садржавати директан линк ка изворном обавештењу на интернет презентацији Савеза. Није
дозвољено објавити копију или извод из обавештења без навођења директног линка ка
изворном обавештењу на интернет презентацији Савеза.
- Радна група обавештење објављује и на имејл листи Савеза за обавештавање чланова.
Обавештење може садржати цео текст или сажетак уз обавезан директан линк ка обавештењу
на интернет презентацији Савеза.
- Радна група обавештење објављује и на званичној Фејсбук страници Савеза. Обавештење
може садржати цео текст или сажетак уз обавезно навођење директног линка ка обавештењу
на интернет презентацији Савеза. Све копије обавештења на Фејсбуку (share, like) морају
бити дељење изворног обавештења на званичне Фејсбук стране Савеза а не копиран текст.
- Трећим лицима је дозвољено да објављују копије обавештења или сажетке обавештења уз
услов да се уз објаву обавезно мора налазити директан линк ка изворном тексту обавештења
на интернет презентацији Савеза, односно подељена обавештења са званичне Фесјбук
странице Савеза.
5. Интернет презентација Савеза
Члан 14.
Интернет презентација Савеза радио-аматера Србије је централно место преко кога Савез
обавештава чланове, радио-аматере и јавност о свим активностима.
Члан 15.
За потребу приказивања интернет презентације, Савез користи један интернет домен
регистрован на своје име. Интернет презентација Савеза се налази на том домену. Одређени
делови интернет презентације се могу постављати и на поддомене, а само изузетно, ако
технички није другачије могуће, на друге домене.
Члан 16.
Садржај интернет презентације су обавештења о активностима, документи Савеза,
записници, одлуке и извештаји органа и тела Савеза, и све друге информације за које се
оцени да треба да се налазе на њој.
Члан 17.
Приступ садржајима на интернет презентацији Савеза је по правилу јаван, али приступ
неким деловима интернет презентације може бити ограничен само за чланове Савеза,
односно за чланове појединих органа и радних тела.
Одлуку о ограничавању приступа доноси Извршни одбор Савеза.
Приступ заштићеном делу интернет презентације се омогућава на захтев или по аутоматизму,
ако је то технички изводљиво.
Члан 18.
Савез у својим документима, уз остале контакт податке, обавезно наводи и адресу интернет
презентације Савеза. Органи и тела Савеза, уколико на интернет презентацији имају посебне
одељке, у својим документима обавезно наводе интернет адресе тих одељака.

6. Билтен
Члан 19.
Савез радио-аматера Србије издаје Билтен као своје гласило. Он се емитује као Радио-билтен
сваког последњег четвртка у месецу.
Члан 20.
Менаџер за информисање је уједно и уредник Билтена.
Члан 21.
Након емитовања Радио-билтена, Радна група за информисање објављујте текст Билтена на
интернет презентацији Савеза. Текст Билтена може бити опширнији од емитованог у радиоемисији.
Уколико је могуће, емитовање радио-билтена се снима и снимак објављује на Јутјуб каналу и
на интернет презентацији Савеза.
7. Листе електронске поште
Члан 22.
Радна група за информисање уређује и званичне листе електронске поште. Намена ових
листа је да се омогући да чланови Савеза буду обавештавани о активностима Савеза
електронском поштом.
Члан 23.
Мора постојати обавезно једна листа електронске поште које ће бити употребљавана
искључиво за обавештавање чланства и на којој, осим администратора, други неће моћи да
шаљу обавештења.
Свако обавештење објављено на интернет презентацији Савеза треба да буде објављено и на
овој листи електронске поште.
Члан 24.
Поред листе за обавештавање могу постојати и друге листе електронске поште за дискусије,
или за потребе органа и тела Савеза. Њихово формирање и начин и правила рада и
администрације одређује Менаџер за информисање по потреби.
8. Фејсбук страница и група
Члан 25.
Радна група за информисање одржава страницу (Page) и групу (Group) не друштвеној мрежи
Фејсбук (Facebook).
Члан 26.
Фејсбук страна се користи за објављивање обавештења. Свако обавештење објављено на
интернет презентацији Савеза треба да буде објављено и на Фејсбук страни. Обавештења на
Фејсбук страни може објављивати само администрација групе.

Члан 27.
Фејсбук група се користи за двосмерну комуникацију са заинтересованима. На њој се деле
обавештења са Фесјбук странице Савеза али се могу објављивати и друга обавештења.
Обавештења на Фејсбук групи може објављивати сваки члан групе. Објаве у групи постају
јавне након што их администрација групе одобри.
Учлањавање у Фејсбук групу је добровољно и самоиницијативно. Чланство одобрава администрација групе.
9. Јутјуб
Члан 28.
Радна група за информисање одржава и канал на Јутјуб (YouTube) сервису за видео садржаје.
Намена овог канале је објављивање снимака емитованих Радио-билтена, емисија медија у
којима се промовише радио-аматеризам, и других видео записа образовног и техничког
карактера и уопште садржаја везаних за радио-аматеризам.
10. Питања и одговори
Члан 29.
Радна група за информисање комуницира са члановима, радио-аматерима и јавности путем
званичних начина комуникације и настоји да правовремено даје одговоре на сва питања уз
саветовање са надлежним органима и радним телима Савеза.
Члан 30.
Званичне начине комуникације за постављање питања одређује Извршни одбор на свој
предлог или на предлог Менаџера за информисање.
Члан 31.
Радна група за информисање на основу питања која добија од чланства, и увидом у друге
информације у оквиру интернет презентације Савеза уређује одељак са честим питањима.
Намена овог одељка је да се на једном месту и на уређен начин, представи често постављана
питања и одговори на њих, са циљем да се омогући да заинтересовани, посетом интернет
презентације Савеза, могу сами пронађу одговоре на питања која се често понављају, тако да
не морају да се посебно обраћају Савезу.
11. Медији
Члан 32.
Радна група за информисање уређује саопштења и информација о активностима Савеза која
упућује медијима.
Гостовања, изјаве, интервјуе и друга учешћа у медијима се договарају са органима и телима
Савеза.

12. Израда сопствених промотивних материјала
Члан 33.
Радна група за информисање може планирати израду промотивних материјала Савеза. Ови
материјали могу бити у штампаном, звучном, видео или другом погодном облику.
Промотивни материјали се могу израђивати у сарадњи са другим Савезима радио-аматера и
радио-клубовима.
Промотивни материјали могу бити стављени на располагање другим савезима и радиоклубовима у сврху промоције радио-аматеризма у њиховим срединама. Одлуку о уступању
ових материјала доноси Извршни одбор.
13. Администрација
Члан 34.
Администрацију интернет презентације Савеза, листа електронске поште Савеза, званичних
страница и групе Савеза на Фејсбуку, званичног канала на Јутјуб сервису, форума и других
начине обавештавања администрира и уређује Радна група за информисање. Правила
коришћења и администраторе свих сервиса одређује Менаџер за информисање на сопствени
предлог или предлог радне групе.
Изузетно, за обављање административних послова у складу са Чланом 34. Менаџер за
информисање може ангажовати и именовати лица која нису чланови Радне групе за
информисање.
Уколико је потребно ангажовање лица уз накнаду, одлуку о томе доноси Извршни одбор
Савеза на предлог Менаџера за информисање.

За Извршни одбор,
у Београду, 15.09.2018.

Председник
Зоран Младеновић, YU1EW

