
САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

Број: 1-36/2
Датум: 25.11.2022.

З А П И С Н И К
са редовне изборне годишње седнице Скупштине Савеза радио-

аматера Србије

Редовна изборна годишња седница Скупштине Савеза радио-аматера Србије (СРС)
одржана је дана 19. новембра 2022.г. у Конференцијској сали Дунав, Хотел Југославија,
Булевар Николе Тесле 3, Земун. Скупштина је започела са радом у 11:00 часова са доле
наведеним дневним редом и материјалима који су делегатима достављени раније. 

    Д Н Е В Н И    Р Е Д:

1. Избор радних тела Скупштине:
    а) Радног председништва
    б) Записничара
    ц) Два оверача записника
    д) Верификационе комисије
    е) Изборне комисије

2. Усвајање извештаја Верификационе комисије

3. Подношење и усвајање:
    а) Извештаја о раду Савеза радио-аматера Србије за 2019.- окт. 2022. годину
    б) Извештаја о приходима и расходима
    ц) Извештаја Надзорног одбора
    д) Усвајање завршног рачуна за 2019., 2020. и 2021. годину
    е) Извештаја Дисциплинске комисије

4. Захтев Радио клуба 44 YU1AAA из Београда за измену Статута СРС
    
5. Избор органа скупштине СРС (Председник/заступник Савеза, Извршни одбор,
Надзорни одбор, Дисциплинска комисија)
    а) Представљање кандидата
    б) Гласање о предложеним кандидатима
    ц) Извештај Изборне комисије о резултатима гласања

6. Подношење и усвајање предлога планова
     а) Плана рада Савеза радио-аматера Србије за 2022./2023. годину
    б) Финансијског плана Савеза радио-аматера Србије за 2022./2023. годину
    
7. Додела награда за такмичења која је организовао Савез радио-аматера Србије
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На почетку Скупштине председник Зоран Младеновић YU1EW поздравио је све присутне.
Посебно је поздравио Оливера Табаковског Z32TO, члана Извршног комитета ИАРУ Р1.
Такође је посебно поздравио и нашег члана Славка Божића YU1SB као најстаријег
активног радио-аматера присутног на Скупштини, Живорада Томашевића Џимија YU1ED
као свестраног олдтајмера. Поздравио је посебно и Срећка Морића YU1DX, који се дуго
није појављивао на радио-аматерским скуповиа, те се захвалио Слободану Мирковићу
YU4ROK, који је бесплатно озвучио конференцијску салу и омогоћио аудио снимак
Скупштине и Владану Јованчићу YT3GTI који је омогућио видео снимак Скупштине. Након
тога председник је ставио на гласање предложени дневни ред, који је једногласно
усвојен.

Тачка 1. Избор радних тела Скупштине

Једногласно је изабрано радно председништво у саставу

- Зоран Младеновић YU1EW
- Слободан Станковић YT2SS
- Иван Чакаревић YT1CI

За записничара је једногласно изабран Васо Настасић YT1XX

За овераче записника су једногласно изабрани  

- Живорад Томашевић YU1ED
- Мирослав Максимовић YU1MM

У Верификациону комисију су једногласно изабрани:

- Васо Настасић YT1XX
- Звонко Цоља YT1WA
- Живота Томић YT1T

У Изборну комисију су једногласно изабрани:

- Александар Томић YUØW
- Бобан Јовановић YT1JB
- Животије Аврамовић YT2ZZ

Тачка 2. Извештај верификационе комисије

Верификациона комисија прегледала је све оверене делегатске листиће и констатовала
да од 475 чланова Савеза и од укупно могућeg 31 делегата Скупштини СРС присуствује
18 делегата са правом гласа. 

Верификациона комисија је констатовала да у складу са чланом 28. Статута СРС,
Скупштина може пуноправно да одлучује ако јој присуствује више од 50% делегата,
односно 16 делегата и више. 

Извештај верификационе комисије je једногласно усвојен.

Тачка 3. Подношење и усвајање извештаја 

Извештај о раду

Извештај о раду СРС достављен је свим делегатима 15 дана пре одржавања Скупштине.
Извештај садржи детаљне информације о активностима Савеза радио-аматера Србије,
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чланова СРС, раду ИО и раду комисија и радних тела СРС. 

Зоран Младеновић YU1EW се у кратким цртама осврнуо на извештај о раду који обухвата
период од 2019. године па све до октобра 2022. године. У минулом периоду рад Савеза
био је фокусиран на 3 кључне области. Прва област је рад са младим радио-аматерима.
Све је почело првим кампом за младе у Сомбору, те настављено кампом у Параћину,
касније са кампом на Гочу и последњи 2019. године је био на Златибору. За 2020. годину
је био најпре планиран регионални Балкански камп у Делиблатској пешчари али је због
пандемије вируса корона отказан. Друга област је организација ИАРУ догађаја и то
Конференције ИАРУ Р1 и Светског ИАРУ АРДФ Шампионата планираних за 2020. годину
али су и они отказани због пандемије. Конференција и Шампионат су више пута одложени
због пандемије, где се је на крају Конференција одржала виртуелно, а АРДФ Шампионат
преложен на 2022. годину. У марту ове године је дошло до сукоба интереса Украјине и
Руске федерације, који је ескалирао и направио проблеме на многим подручјима, па и у
ИАРУ Р1, где је дошло до политизације унутар саме ИАРУ АРДФ Радне групе. Извршни
Комитетет одмах је реаговао саопштењем у коме се одбацује било какво уплитање
политике и на јасан начин ставио до знања да су санкције према било којој чланици ИАРУ
апсолутно неприхватљиве. Mеђутим, штета је већ била направљена. Десило се да
одређене земље условљавају своје учешће учешћем других земаља што је знатно
смањило број могућих учесника Шампионата. Такође, азијске земље су и даље имале
рестрикције у путовањима везано за пандемију вируса корона, што је такође утицало на
број могућих учесника. На основу датих чињеница и анализе, ИК АРДФ 2020/2022 донео
је одлуку да предложи ИО СРС да се повучемо као организатори Шампионата. ИО СРС је
предлог прихватио и донео одлуку о повлачењу. Шампионат је преузела БФРА бугарска
асоциација радио-аматера која је угостила нешто мало преко 200 такмичара, што нама не
би било довољно да се Шампионат одржи без великих губитака, за разлику од БФРА коју
њихова држава финансијски подржава приличним износима. 
Остале активности Савеза су такође развијане и одржаване. Савез је послао АРГ
такмичаре на такмичења у Словенију и Бугарску. ХСТ бележи пад активности и
заинтересованости. Постоје врсни такмичари али активност је слаба. 2022. године су
одржана два међунардна ХСТ такмичења, Европски куп и Светски ИАРУ ХСТ Шампионат.
Оба су одржана у Сокобањи, чију организацију је преузео Радио-клуб Соко YU1ASB из
Сокобање. 
HQ тим Савеза је подржаван у складу са могућностима (скупови, мајице...). И ту је
примећено засићење појединих чланова тима. Појавио се је и проблем са локацијама. 
Репетиторска мрежа је ширена и одржавана у складу са могућностима. Сама
репетиторска мрежа може бити основ за укључење као алтернативни сервис за
комуникације Сектора ванредних ситуација, те да се у том смислу делимично или потпуно
финансира од истог. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама предвиђа такав начин, то јест, надокнаду трошкова.
Везано за репетиторску мрежу озбиљан проблем представља дуг Савеза за смештај
наше опреме на локацијама ЈП ЕТВ. Такође, Савез радио-аматера Војводине није баш
хтео да финансира трошкове за смештај опреме на локацијама ЈП ЕТВ. Исто тако СРВ не
учествује довољно везано за пословање QSL бироа СРС-а. Информативни састанак
делегација СРС и СРВ је показао да су обе стране вољне да се међусобни проблеми
реше. Даљи разговори на релацији СРС - СРВ су остављени наредном руководству.
Везано за РМЗО, председник је рекао да је СРС учествовао у ИАРУ РМЗО вежби преко
геостационарног сателита. Додао је да се чланство мора више упознати са међународним
правилима и поступцима приликом ванредних ситуација, те да се у том смислу изради
приручник, скрипта или сл.
Председник се је осврнуо и на проблеме у Секретаријату, то јест, администрацији
предмета чланова, вођењу евиденција, извођење испита и остало. Тај проблем је такође
остављен будућем руководству. Председник је упознао присутне да је програмер и
администратор програма Зоран Миленовић YU1ZDM преминуо и да актуелни програм
није у функцији већ дуже времена. 
 

Извештај о приходима и расходима

Сви делегати добили су финасијски извештај у материјалима. 
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Председник Зоран Младеновић YU1EW се је у кратким цртама осврнуо на финансијски
извештај.
Делегате је још једном упознао са трошковима који су везани за организацију
међународних манифестација (Конференција, АРДФ Шампионат, ХСТ...) као што су
резервације хотела са авансом, израде АРДФ карата и остало. Похвалио је правника
Ивана Чакаревића YT1CI који је много помогао у заврзлами са отказивањем
манифестација, повраћајем аванса хотела и осталим правним стварима.
Такође је додао, да нам је Оливер Табаковски Z32TO много помогао у надокнади
трошкова приликом израде карата за АРДФ Шампионат, то јест, рекао је да ће нам ИАРУ
Р1 надокнадити 6.500ЕУР које смо потрошили за ту намену.
Председник се је такође осврнуо на трошак везано за репетиторе који се налазе на
локацијама ЈП ЕТВ на територији Војводине, то јест, да се нађе решење заједно са СРВ
како да се измири дуг. Сам дуг СРС према ЈП ЕТВ је око 960.000 динара за све локације.
Од тога, дуг за репетиторе на територији Војводине је 690.000 динара. Као што је већ
рекао, на наредном руководству је да реши насталу ситуацију.
Председник је још додао, да је укупан дуг СРС на дан одржавања Скупштине приближно
1.150.000 динара.

Извештај Надзорног одбора

Сви делегати добили су извештај Надзорног одбора у материјалима. 

Усвајање завршних рачуна за 2019., 2020. и 2021. годину

Сви делегати добили су завршне рачуне у материјалима. 

Извештај Дисциплинске комисије

Сви делегати добили су извештај Дисциплинске комисије у материјалима. 

Дискусија по питању извештаја

Слободан Станковић YT2SS је рекао да анализом завршних рачуна можемо установити
да Савез годишње има губитак од приближно 400.000 динара. Каже да је то чисто
последица ситуације, јер чланарине једноставно нису довољне за текуће пословање.
Додаје, да је ситуација решива али да је релација СРС - СРВ већи проблем од поменутог
годишњег губитка. Осврнуо се ја на састанак са представницима руководства СРВ. Са
наше стране представници су били Зоран Младеновић YU1EW, Слободан Станковић
YT2SS и Иван Чакаревић YT1CI. Као други проблем, поред првог финансијског, је то, што
су чланови и делегати СРВ учествовали у раду СРС, по неком "чудном" систему. По
Закону о удржењима то није могуће, јер сви чланови могу и морају бити учлањени према
истим условима, што у овом случају није било тако, јер чланови СРВ не плаћају
чланарину и СРС. На састанку су представници СРВ глатко прихватили да не учествују на
наредној изборној Скупштини. До сад је СРВ плаћао 70.000 динара по Споразуму за
заједничке трошкове, за који каже, да није баш добро и јасно дефинисан. Тај износ
Скупштина СРС није одредила и то свакако није могло бити законито и довољно да
радио-аматери са територије Војводине учествују у раду Скупштине СРС. Везано за
чланство у ИАРУ, Слободан Станковић YT2SS каже да једино СРС представља све
радио-аматере са територије Србије у тој организацији. То је представљено делегацији
СРВ и то на следећи начин, везано за чланарину, да СРС плаћа 70% чланарине ИАРУ,
док би СРВ плаћао 30%. Делегацији СРВ-а је везано за пословање QSL бироа СРС
представљено, да ће њихови чланови убудуће морати плаћати услуге бироа према
комерцијалним условима, што се њима није свидело. Делагација СРВ је имала неке друге
идеје везано за QSL биро СРС, па јединствен закључак по том питању није постигнут.
Везано за репетиторе на територији Војводине на локацијама ЈП ЕТВ, по представљању
делегаццији СРВ, колики је њихов део дуга, прва реакција је била да се погасе
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репетитори. Били су замољени да сутрадан пошаљу допис за гашење репетитора на
територији СРВ на локацијама ЈП ЕТВ, али такав допис СРВ никад није стигао у СРС. 
Везанао за приходе и трошкове СРС и СРВ договорено је, да је то одвојено, а да се у
случају заједничких манифестација, одлазака на такмичења и слично, све договара пре
истих, и да се сви детаљи тада и дефинишу, укључујући и финансијске. 
Везано за Статуте СРС и СРВ, Слободан Станковић YT2SS је додао да Статут СРС не
ограничава чланове местом пребивалишта, док Статут СРС то ограничава на територију
Војводине. 

Зоран Младеновић YU1EW је рекао да ће се о проблемима на релацији СРС - СРВ, које је
изнео Слободан Станковић YT2SS бавити ново руководство.

Оливер Табоковски Z32TO је замолио да руководство СРС постигне договор са СРВ и да
у ИАРУ Р1 буде члан само једна организација, као и до сад. 

Извештаји и завршни рачуни стављени су на гласање. 

Сви извештаји и завршни рачуни су једногласно усвојени.

4. Захтев Радио клуба 44 YU1AAA из Београда за измену Статута СРС

Председник РК 44 YU1AAA Слободан Станковић YT2SS је рекао да се већ пар година у
радио-аматерским разговорима говори о промени Статута али никако да се то реализује.
Каже да има пар тачака предлога Статута које су изазвале дискусије на мрежама. Као
прва тачка је то да су СРВ и СРКиМ избачени из Статута СРС, јер није могуће да чланови
та два Савеза буду и чланови СРС јер чланарину СРС не плаћају. За СРКиМ је додао, да
нема информацију о томе да ли исти уопште функционише, да ли одржавају Скупштине,
седнице ИО и сл. Али, у Статуту је остављена могућност да се СРВ и СРКиМ учлане у
СРС. За директне чланове СРС предлог Статута предвиђа да сваки директан члан, који
жели да буде делегат, мора да прикупи 25 потписа директних чланова СРС. Највећа
измена у предлогу новог Статута је та, да изабрани председник/законски заступник сам
бира састав Извршног одбора и на Скупштини информативно представља састав ИО. На
листама су мишљења била подељена. Као пример за промену начина бирања ИО,
Слободан Станковић YT2SS наводи досадашње руководство, где је изабрани председник
добио шест чланова ИО по избору Скупштине, док је два потпредседника он именовао. А
резултати су такви, какви јесу, каже Слободан Станковић YT2SS. Он као члан, није
задовољан радом досадашњег руководства, то јест прецизније, тројицом чланова, који се
нису бавили делатношћу за коју су били задужени у оквиру ИО. Додао је, да предлог
новог Статута омогућава промену руководства као и претходни, тако да уколико чланови
СРС не буду задовољни његовим радом, могу одмах по предвиђеној процедури да
започну смену руководства.  
Слободан Станковић YT2SS је искористио прилику и одмах представио свој састав ИО,
уколико буде изабран за председника/законског заступника. То су: потпредседник
Слободан Којић YT9A и чланови Бобан Јовановић YT1JB, Бранислав Хачко YT3D, Бојан
Божић YU2DXB, Синиша Радуловић YU1RA и Миодраг Јаковљевић YT3X.

Љубомир Живковић YU5EEA је рекао да је препорука ИАРУ Р1, обзиром да је био наш
делегат на ИАРУ Р1 виртуелној Конференцији, да у руководству било ког савеза буде и
нека млађа особа.

Слободан Станковић YT2SS је рекао да ће ту препоруку применити на менаџере, јер су
они покретљивији од старијих, наравно уколико он буде изабран за председника.

Душан Грујић YU1OS је дао примедбу да се нумерација чл. 9 предлога Стаута понавља.   

Слободан Станковић YT2SS је обећао да ће бити извршена корекција нумерисања.

Након дискусије председник Зоран Младеновић YU1EW ставио је предлог новог Статута
на гласање.
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Предлог новог Статута СРС је једногласно усвојен.
Председник Зоран Младеновић YU1EW је констатовао резултат гласања и рекао да се
рад Скупштине наствља по новом Статуту СРС.

5. Избор Председника/заступника Савеза и Надзорног одбора

Председник Зоран Младеновић YU1EW је рекао да делегати изврше гласање и да један
по један убаце гласачке листиће за избор председника и Надзорног одбора у гласачку
кутију.

По завршетку гласања Изборна комисија са гласачком кутијом у посебној просторији
пребројала је гласове делегата.

Док су се чекали резултати гласања председавајући је прешаао на тачку 7 дневног реда.

Тачка 7. Додела награда за такмичења која је организовао СРС

Подељене су плакете и награде за такмичења у којима је организатор СРС.

Душан Грујић YU1OS је после поделе плакета и награда предложио новом руководству
да се Славко Божић YU1SB и Срећко Морић YU1DX прогласе за почасне чланове СРС.

Живојин Петровић YU1PZ је подржао промену Статута и предложио да се у наредном
периоду размишља о томе, да и нерадио-аматери могу да буду чланови руководства
СРС. 

Пезултати гласања и састави органа Савеза

Резултате избора прочитао је Александар Томић YUØW.

За председника/законског заступника СРС једногласно је изабран Слободан
Станковић YT2SS (18 гласова).

За чланове Надзорног одбора кандидати су добили следећи број гласова:

1. Мирослав Максимовић YU1MM 16 гласова
2. Зоран Пекмезовић YU7KW 13 гласова
3. Горан Јовановић YT5TX   9 гласова
4. Томислав Варагић YT5CQ   8 гласова
5. Миодраг Петровић YT3E   8 гласова

Изабрани састав НО је следећи: Мирослав Максимовић YU1MM, Зоран Пекмезовић
YU7KW и  Горан Јовановић YT5TX.

Након проглашења резултата, по пословнику о раду Скупштине новоизабрани председник
СРС Слободан Станковић YT2SS наставио је председавање Скупштине.

6. Подношење и усвајање предлога планова

Сви делегати добили су План рада у материјалима.

Слободан Станковић YT2SS је у наставку седнице у кратким цртама представио План
рада СРС за наредни период, док је обећао да ће Финансијски план представити до 15.
децембра ове године, јер како каже, није сагледао и проучио све битне ствари у Савезу. 
Прва ствар, на коју се је осврнуо, је подмлађивање радио-клубова и самим тим и СРС.
Каже да постоје начини да младе привучемо, те да ће то бити један од главних фокуса
новог руководства. Додаје, да ће се руководство посветити и раду са радио-клубовима,
који представљају стубове Савеза. Радио-клубови су прилично неактивни и запуштени. У
том смислу, планиране су посете истих. Председник је наговестио и нови систем радио-
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аматерских операторских класа, нови оштрији систем полагања истих, али и увођење
такозване ENTRY класе, то јест, све класе ће бити организоване према ЦЕПТ
препорукама. Систем полагања испита ће бити сличан као у САД. Идеја је и да се
прошири конструкрски рад по клубовима. Такмичења на радио-таласима неће бити
занемарана, као ни HQ тим. Ни остале активности као АРДФ и ХСТ неће остати без
подршке Савеза, али у склопу финансијских могућности истог. АРДФ је иначе дисциплина
која привлачи младе. Везано за информисање чланова председник обећава ажурност у
раду. Веб сајт СРС ће бити иновиран. Нада се, да ће до краја године поново почети са
емитовањем билтена на радиио-таласима од 3.725kHz. Репетиторска мрежа ће бити
детаљно прегледана. Биће направљена прегледна мапа и табела репетитора са свим
подацима о истим. QSL биро ће бити детаљно анализиран и биће направљен нови
ценовник у вези пријема и слања QSL карата. Везано за РМЗО председник је рекао да ће
му се посветити детаљније, јер је то сегмент, који може обезбедити део средстава СРС. У
вези тога ће бити контактирани радио-клубови који су више фокусирани на те ствари, као
на пример, Радио-клуб Пирот YU1INO са председником Бојаном Божићем YU2DXB, који
је сад и члан ИО СРС. У плану је такође и предвиђена ИАРУ Р1 Конференција, за коју се
нада, да ће нам обезбедити део прихода. За следећу годину најављује и одржавање
Кампа младих радио-аматера и Збор СРС.

Осврт на Финансијски план који ће бити детаљно представљен до 15.12.2022.г. 

Слободан Станковић YT2SS је поновио већ изречено да СРС годишње према завршним
рачунима прави губитак од преко 400.000 динара. За наредни период је најавио, да ће се
Савез потрудити да оствари сарадњу са државним органима и институцијама, у смислу
остваривања неких прихода, те да ће гледати да се одређени тим људи позабави
пројектним финансирањем, то јест, припремом документације за одређене, нама
интересантне конкурсе. Такође је додао, да би радио-клубови ту требали да се укључе, то
јест, да Савез евентуално организује неки семинар или радионицу у вези тога. Наравно,
већ постоје радио-клубови који су успешни у томе. За чланарину је рекаао да ће се
морати плаћати брже. Рок за плаћање чланарине ће бити скраћен, то јест, биће
предвиђено да се чланарина плати до краја јануара или фебруара текуће године, да би
Савез имао увид у средства са којима располаже на Скупштини те исте године. Износ
чланарине није промењен 11 година. Председник је наговестио повећање исте.
Чланарину неће плаћати млађи од 18 година, старији од 80 година и чланови са
пребивалиштем на Косову и Метохији. 

Дискусија по питању Плана рада и Финансијског плана

Иван Урошевић YT5IVN је честитао руководству на избору. Везано за План рада, мисли
да недостаје сегмент лобирања код државних институција и надлежних органа у вези
самих активности радио-аматера оператора, као што је на пример постављање антена на
крововима зграда. У том смислу, додаје, да би било потребно изменити или дорадити
Закон о становању да се радио-аматерима олакша постављање антена. Везано за рад са
школама, додао је, да РК Нови Београд YU1FJK има јако лоше искуство и да је мали број
ученика заинтересован за радио-аматеризам. Додао је да би било добро, да су
предаваћи из радио-клубова акредитовани за извођење обуке од стране министарства,
јер то даје ноту озбиљности самој презентацији радио-аматеризма и касније обуци
кандидата. Везано за обуку кандидата, рекао је да би било добро да постоје минималне
цене обуке, а не да по правилу, обука буде бесплатна. Додаје, да је сваком радио-клубу
било који приход добродошао. 

Слободан Станковић YT2SS се је сложио са Иваном Урошевићем YT5IVN да је тешко
привући младе из школа, али да није немогуће. За СРС је рекао да ће чланови
учлањењем добити организацију, која ће им помоћи да се баве хобијем, да ће од осталих
чланова моћи прикупити нова сазнања и искуства, техничку и административну подршку,
могућност присуствовања семинарима и радионицама, то јест, све оно што Савез као
кровна организација треба да пружи.

Оливер Табаковски Z32TO је у име ИАРУ Р1 Извршног комитета и председника ИАРУ Р1
поздравио присутне. Честитао је новоизабраном руководству на избору и пожелео
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успешан рад. Званично је у име руководства ИАРУ Р1 замолио Скупштину СРС да
овласти Душана Ћеху YU1EA и Зорана Младеновића YU1EW као одговорне људе за
припрему Генералне Конференције ИАРУ Р1.

Слободан Станковић YT2SS је рекао да из формалних разлога, према Статуту СРС,
Скупштина нема мандат да то уради али да ће предлог ИАРУ Р1 ставити на гласање који
ће бити препорука ИО СРС да званичну одлуку донесе према резултату гласања.

Председник Слободан Станковић YT2SS је ставио предлог ИАРУ Р1 на гласање.

Скупштина је једногласно усвојила предлог ИАРУ Р1. 

Председник Слободан Станковић YT2SS је након пррихватања предлога ИАРУ Р1 ставио
на гласање План рада СРС и предлог да се Финансијски план детаљно достави
делегатима и осталој радио-аматерској јавности до 15.12.2022.г.

План рада СРС је једногласно усвојен.

Предлог да се Финансијски план детаљно достави делегатима и осталој радио-
аматерској јавности до 15.12.2022.г. је такође једногласно усвојен.

Седница скупштине завршила је рад у 15:00 часова.
   
    

    Председавајући:

------------------------------------
Слободан Станковић YТ2SS

Записник водио и саставио: Да је записник тачан оверавају:

---------------------------------------- ---------------------------------------------
 Васо Настасић YT1XX, секретар                    Живорад Томашевић YU1ED

У Београду, 25.11.2022.

---------------------------------------------------
                                           Мирослав Максимовић YU1MM
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