
На основу члана 32. Правилника о начину коришћења аматерских радио-станица 
("Сл.Гласник Р.Србије" бр. 52/11) и члана 18. Статута Савеза радио-аматера Србије, 
Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је 14.12.2019.г. донео: 

 
 
 

ПРАВИЛНИК 

О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА РАДИО-АМАТЕРЕ 
 

 
Члан 1. 

 

Стручни испит за радио-аматера (у даљем тексту: испит) може полагати сваки 
грађанин Р.Србије, под условима наведеним у овом Правилнику. 
 

Члан 2. 
 

Испит се организује за:  
1. класу и 3. класу радио-аматера, као и за одржавање аматерских радио-веза 
Морзеовом телеграфијом. 
 
Неопходни услови за полагање 1. класе: 

- положен испит за 3. класу и најмање 2 године стажа у 3. класи, или 
- положен испит за 3. класу и одговарајући доказ1 да је кандидат самостално 

одржао аматерске радио-везе са најмање 100 земаља по DXCC листи 
врстом емисије А1А, Ј3Е.  

 
Члан 3. 

 
Испит се полаже по градиву наведеном у “Програму за полагање стручног 
испита за звање радио-аматера” (у даљем тексту: програм) који доноси Савез 
радио-аматера Србије. 

 
Организовање испита 

 
Члан 4. 

 
Испит организује Савез радио-аматера. 
 

Испит може да организује и организација радио-аматера2, на основу захтева 
који доставља Савезу, а испит се одржава на основу писане сагласности Савеза 
радио-аматера (у даљем тексту: Савез). 
 

                                                
1 Као доказ прихватају се QSL карте, LoTW, eQSL и потврде са on-line-log сервиса. 
2 Организације радио-аматера дефинисане су чланом 2. тачка 20. Правилника о начину коришћења аматерских 

радио станица. 
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Захтев за организовање испита доставља се Савезу најмање 15 дана пре 
предложеног термина одржавања испита. 
 
Захтев садржи: датум и време одржавања испита, место и тачну адресу локације 
где се одржава испит, списак пријављених кандидата по класама (са подацима о 
кандидату) на прописаном обрасцу и предлог чланова испитне комисије. 
 
Простор у коме се одржава испит мора да буде организован на начин да сваком 
кандидату и испитној комисији омогући услове за несметан рад. 
 
Савез даје писану сагласност за одржавање испита уколико су испуњени сви 
неопходни услови за одржавање испита. 
 
Кандидат за полагање испита подноси пријаву за полагање испита, на 
прописаном обрасцу, организацији радио-аматера која организује испит.  
 
О термину и месту полагања испита кандидат мора да буде обавештен најмање 
8 дана раније.  

 
Испитна комисија 

 
Члан 5. 

 
Испит се полаже пред испитном комисијом коју именује Савез, а чине је 
председник комисије и најмање два члана. 
 
Председник или члан комисије може да буде пунолетан радио-аматер 1. класе 
са најмање 5 година стажа у 1. класи. Уколико се полаже и испит из Морзеове 
телеграфије чланови комисије морају имати положен испит из Морзеове 
телеграфије.  
Сваки члан комисије мора да буде члан Савеза. 
 
Савез ће посебним документом именовати чланове који могу да буду 
председници испитне комисије.  
 

Члан 6. 
 

Испитна комисија дужна је да пре почетка испита утврди идентитет кандидата 
за полагање испита и упозна кандидате са правилима полагања испита. 
 

Кандидат мора у свему да поштује упутства испитне комисије. 
 

Уколико комисија недвосмислено закључи да је кандидат прекршио правила 
полагања испита, дужна је да таквог кандидата удаљи са испита. 
 

Комисија води записник о полагању испита на прописаном обрасцу. 
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Садржај испита и начин полагања испита 
 

Члан 7. 
 
Испит се полаже из два дела: практични и теоријски. 
 

Испитни материјал формира Савез, а уручује се лично председнику испитне 
комисије. 
 

Практичним делом испита проверавају се знања кандидата из области 
аматерског радио-саобраћаја. Кандидат извлачи 3 питања на која треба усмено 
да одговори, односно да покаже способност самосталног коришћења аматерске 
радио-станице. 
 

Након положеног практичног дела испита кандидат може полагати теоријски 
део испита. 
 

Теоријски испитни материјал садржи 60 питања, где су заступљене све области 
из програма. Теоријски (писмени) део испита полаже се заокруживањем једног 
од четири понуђена одговора на дато питање. Теоријски део испита траје 60 
минута. 
 

Кандидат је положио теоријски део испита уколико има најмање 70% тачних 
одговора из сваке од три испитне области. 
 

Испит за рад Морзеовом телеграфијом полаже се у два дела: практични и 
теоријски (10 питања). 
 

Након испита преглед теоријског испитног материјала врши испитна комисија 
и даје оцену испита са “положио/ла” или “није положио/ла”. 
 

Резултате испита кандидатима саопштава испитна комисија. 
 

Кандидат који не положи испит, а сматра да је оштећен одлуком испитне 
комисије, може уложити образложену писану жалбу Извршном одбору Савеза у 
року од 7 дана од дана одржавања испита. 
 

Кандидат који не положи испит, има право на полагање новог испита након 
најмање 30 дана. 
 

Члан 8. 
 

По завршеном испиту испитну документацију (комплетан испитни материјал3, 
записник и пријаве кандидата за полагање испита) доставља Савезу председник 
испитне комисије у року од 3 дана од дана одржавања испита.  

                                                
3
 Достављају се и неискоришћени испитни тестови и решења тестова. 
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Испитна документација чува се у Савезу најмање 3 године.  
 
Записник о полагању испита мора да буде својеручно потписан од стране свих 
чланова испитне комисије и оверен од стране одговорног лица организације 
радио-аматера која је организовала испит. 
 
На основу записника са испита, Савез издаје диплому о положеном стручном 
испиту за одговарајућу класу радио-аматера, односно диплому о положеном 
испиту за рад Морзеовом телеграфијом. 
 

Члан 9. 
 
Кандидат плаћа надокнаду за полагање испита. 
 

Одлуку о висину надокнаде за полагање испита доноси Савез. 
 

Члан 10. 
 
Овај Правилник ступа на снагу 30 дана након доношења. 
 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину 
организовања и спровођења стручних испита за радио-аматере који је Извршни 
одбор Савеза радио-аматера Србије донео 07.12.2011.г. бр. 1-385/1-2011. 
 
 
 

САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
ПРЕДСЕДНИК 
Зоран Младеновић YU1ЕW 

 
 
 
 
 
 
број: 1-273/3 
датум: 29.12.2019. 
 


