
САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
 
Број: 1-78/1 
Датум: 31.03.2014. 
 
 
 
 
 

 

Предмет:  Позив за редовно заседање Скупштине Савеза радио-аматера Србије 

 
На основу члана 15. Статута Савеза радио-аматера Србије, сазивам редовну 

годишњу Скупштину Савеза радио-аматера Србије, која ће се одржати 26. априла  

2014.г. (субота) са почетком у 11:00 часова у просторијама Дома Војске Србије у 
Београду (Браће Југовића 19). 
 
     За заседање Скупштине предлажем следећи: 
 
 

    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. Усвајање предлога 
- пословника 
- правилника о дисциплинској комисији 
 

4. Подношење и усвајање: 
    а) Извештаја о раду Савеза радио-аматера Србије 
    б) Извештаја о приходима и расходима 
    ц) Извештаја Надзорног одбора 
    д) Извештаја Дисциплинске комисије 
 

5. Подношење и усвајање предлога планова: 
    а) Плана рада Савеза радио-аматера Србије за 2014. годину 
    б) Плана прихода и расхода Савеза радио-аматера Србије за 2014. годину 
 

6. Избор органа Скупштине 
    Председник Савеза, Извршни одбор, Надзорни одбор, Дисциплинска комисија 
 

7. Додела признања и награда за такмичења која је организовао Савез радио-

аматера Србије 
 

С поштовањем 
ПРЕДСЕДНИК 

            САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
                      Мирослав Вемић YT1AA 
 
 
 
прилог: 
материјал за седницу Скупштине 

   

Достављено: 
 
- РАДИО-КЛУБОВИМА 
- САВЕЗУ РАДИО-АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ 
- САВЕЗУ РАДИО-АМАТЕРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 



На основу члана 16. Статута Савеза радио-аматера Србије, Извршни одбор подноси Скупштини 
Савеза радио-аматера Србије  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 

за период од 31.03.2013. до 30.03.2014.г. 
 

1 - УВОД 
 
Протекли период, на који се односи овај извештај, нема карактеристике које би требало 
посебно нагласити. Ради се о периоду у коме је чланство и Савез обављало своје 
активности већ устаљеним током. 
У овој години обележавамо  90 година радио-аматеризма на нашим просторима. 
Активности и ангажовање Савез радио-аматера Србије усмеравао је на решавање 
потреба чланства наше организације. 
 

2 - ЧЛАНСТВО 
 
На основу евиденције о уплаћеној чланарини, наша радио-аматерска организација (Савез 
радио-аматера Србије, Савеза радио-аматера Војводине, Савез радио-аматера Косова и 

Метохије) у 2013.г. имала је нешто више од 1.000 чланова. 
Чланови су се определили за чланство у једном од радио-клубова, или су се определили 
да буду директни чланови у једном од савеза радио-аматера – 216 чланова. 
Од поменутих радио-клубова, у 2013.г. обaвезу чланарине за радио-клуб измирилo је 46 
радио-клубова. 
 

Преглед броја чланова савеза и радио-клубова (СРС, СРВ, СРКиМ*)  
од 2010. – 2013. 

Година 
Укупан број 

чланова 
Број директних 

чланова 
Број радио-клубова - 

чланова Савеза 
2010 1.285 330 38 

2011 1.121 269 47 

2012 1.110 254 38 

2013 1.051 216 46 
Плаћања чланарине су ослобођени чланови млађи од 16 година и инвалиди 

*) на основу одлуке Савеза, радио-аматери са пребивалиштем на Косову и Метохији не плаћају чланарину 

 
Број чланова може се сада сматрати релативно стабилним и реалним, обзиром да су у 
периоду 2007-2010 сада већ бивши чланови савеза користили могућност да, када им је то 
требало, под финансијски повољнијим условима остваре право на издавање лиценце или 
дозволе за аматерску радио-станицу. 
 

3 - РАД РАДИО-КЛУБОВА 
 
Радио-клубови су као удружења (правна лица по Закону о удружењима) у потпуности 
аутономни у раду и имају потпуну одговорност за сопствени рад и функционисање. 
У савез је учлањено нешто мање од 60% удружења која су у регистрована у Агенцији за 
привредне регистре, а која у свом називу имају „радио клуб“. 
Према Статуту Савеза чланство у Савезу није обавезујуће, па се наведено у претходној 
тачки овог извештаја односи искључиво на радио-клубове који су чланови Савеза. 
Чињенице указују да радио-клубови већином имају проблеме са финансирањем основних 
активности. 
 
Чињеница је да Савез нема могућности да суфинансира опште активности радио-
клубова, али има могућности и капацитете да радио-клубовима помогне у изради 
пројеката за учешће на конкурсима које расписује локалне самоуправе за финансирање 
пројеката «не-владиних» организација који су од значаја за систем локалне самоуправе.  
Међутим, такву могућност Савеза радио-клубови нису користили. 



 2 

 
Савез радио-аматера Србије је у више годишњих извештаја о раду препоручивао радио-
клубовима да Савезу достављају периодичне извештаје о раду како би Савез имао што 
бољи увид у рад, успехе, проблеме и потребе радио-клубова како би, на одговарајући 
начин, могао да помогне радио-клубовима.  
Нажалост, уз пар спорадичних изузетака, радио-клубови то нису чинили. 
Наглашавамо и у овом извештају: изостанак комуникације на релацији радио-клубови – 
Савез, онемогућава помоћ Савеза радио-клубовима. 
 

4 - ОРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗОВАЊЕ ИСПИТА ЗА РАДИО-АМАТЕРЕ 
 
Карактеристично за 2013. годину је интересовање за полагање испита за 3. класу радио-
аматера. 
 

Упоредни преглед положених испита за радио-аматере  2010. - 2013.г. 
Година / 
класа 

1.класа  2. класа  3. класа  Испит из 
телеграфије 

2010 29 54 - 1 
2011 70 51 8 14 
2012 23 132 22 0 
2013 23 23 22 0 

 
Из резултата испита за радио-аматере уочава се да највећу пролазност на испиту имају 
кандидати који су се укључивали у припреме или обуку за полагање испита коју су 
организовали радио-клубови. 

 
5 - ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДИО-АМАТЕРСКИХ ТАКМИЧЕЊА И МАНИФЕСТАЦИЈА 
 
5.1. КТ такмичења 
Организована су и реализована два највећа домаћа такмичења на кратким таласима - 3,5 
MHz:  

- КТ КУП Савеза радио-аматера Србије 2013. и   
- КТ маратон Савеза радио-аматера Србије 2013.  

 
Радио-клубови, Клуб ветерана (ОТЦ) и Српски CW клуб организовали су већ 
традиционална такмичења на 3,5 MHz: 

- «Ветеран 2013» - YUOTC клуб 
- «ScwC 2013» - Српски CW клуб 
- «Нови Београд 2013» – Радио-клуб «Нови Београд» YU1FJK 
- «Видовдан» – Радио-клуб «Багдала» Крушевац YU1ADO 

 
YUDX такмичење је организовано и 2013.г. Делимично измењени такмичарски комитет за 
YUDX такмичење урадио је нова правила за 2013.г. и преузео реализацију овог 
такмичења. Објављени су резултати, урађене и послате предвиђене награде. Дипломе 
нису урађене, што је последица неусаглашених надлежности око реализације YUDX 
такмичења. 
 
Савез је 2014. године организовао ново међународно такмичење Тесла Меморијал КТ 
само на 3,5МХз, које није замена за YUDX такмичење. Број примљених дневника је око 
60% у односу на YUDX такмичење 2013, што је добар резултат имајући у виду да се 
Тесла Меморијал КТ ради само на 3,5МХз и да се први пут организује. Такмичење је 
уграђено у нови web сајт radiosport.org.rs , чији је власник Савез.  
Планирано је да се нови сајт бави домаћим радио-спортом, те ће у садржај сајта, поред  
КТ и УКТ такмичења, ући ХСТ и радио-оријентиринг (АРГ).  
 
Екипа (репрезентација) Савеза радио-аматера Србије учествовала је у IARU HF 
шампионату 2013. под позивним знаком YT0HQ. Екипу је сачињавало 12 тимова са укупно 
39 чланова који су радили са 13 локација. СРС је заузео 10. место у свету у категорији HQ 
- репрезентација.  
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5.2. УКТ такмичења 
 
Радна група за УКТ је у 2013.г. организовала и објавила резултате VHF/UHF/SHF 
такмичења чији су организатори Савези радио-аматера Србије и Војводине, а према 
календару такмичења за 2013.г. 
 
Преглед VHF/UHF/SHF такмичења која су организована у 2013.г.: 

- Мартовско VHF/UHF/SHF – Радио-клуб «Никола Тесла» Сомбор YU7KMN 
- УКТ КУП VHF/UHF/SHF Савеза радио-аматера Србије - Савез радио-аматера 

Србије 
- VHF „Бањица 2013“ - Радио-клуб „Бањица“ Београд YU1BBV 
- 50 MHz Меморијал Никола Тесла – Савез радио-аматера Војводине 
- Тесла Меморијал  VHF/UHF/SHF - Савез радио-аматера Војводине 
- Септембарско VHF - Савез радио-аматера Србије 
- Октобарско UHF/SHF - Савез радио-аматера Србије 
- Војвођански октобар 432MHz - Савез радио-аматера Војводине 
- Војвођански октобар 144 MHz - Савез радио-аматера Војводине 
- СРС CW  VHF - Савез радио-аматера Србије 

 
Припремљене су све награде и дипломе за сва КТ и УКТ такмичења која је Савез 
организовао у 2013.г. 
 
На основу иницијативе чланова који се баве учешћем у међународним такмичењима, 
формиран је такмичарски клуб Contest Club Serbia. 
 
5.3. Манифестације - догађаји 
 
Поводом обележавања годишњице почетка НАТО агресије 1999.г. и почетка рада РМЗО, 
24. марта 2014.г. организован је меморијални скед РМЗО на 3,5МХз и на мрежи ВХФ и 
УХФ репетитора. Након емитовања пригодног текста, управној станици YU0SRJ јавило се  
око 800 позивних знакова из Србије, Р.Српске, Словеније, БиХ, Црне Горе, Хрватске, 
Македоније, Пољске, Русије, Румуније, Словачке, Немачке, Швајцарске, Мађарске, 
Чешке, Грчке, Украјине и Летоније.   
 
Радио-клуб «Нови Београд» је организовао традиционални ХСТ шампионат «Омладинац» 
за категорију пионира и омладинаца (децембар 2013.). 
 

6 – РАДИО-ОРИЈЕНТИРИНГ (АМАТЕРСКА РАДИО-ГОНИОМЕТРИЈА) 
 
Организовано бављење овом дисциплином је и даље у кризи. Разлози за такво стање су 
вишеслојни и дугогодишњи. Савез је покушао да реши барем део проблема, а надамо се 
да ће наредно руководство успети ефикасније да реши проблем ове дисциплине. 

 
7 - HST 
 
У мају 2013.г. Радио-клуб „Соко“ из Сокобање је, под покровитељством Савеза, 
организовао Светски ХСТ Куп (Куп нација).  
У прилогу: извештај менаџера за HST. 
 

8 - РЕПЕТИТОРСКА МРЕЖА И РАДИО-ФАРОВИ 
 
Проблематика репетитора је веома комплексна, а највећи проблеми се јављају појавом 
илегалних репетитора на аматерским фреквенцијама, као и линковањем репетитора који 
раде ван аматерског опсега на аматерске фреквенције. Савез је поднео пријаве 
надлежним државним органима, те је неколико илегалних репетитора уклоњено. 
Савез је у неколико наврата позивао све власнике репетитора да "легализују" постојеће 
стање, али одзива није било. 
Савез је за два локална репетитора склопио уговор о коришћењу са чланом Савеза 
(физичко лице) и обезбедио дозволе. 
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Финансирана је набавка дела опреме и неопходни трошкови одржавања магистралних 
репетитора.   
Проблем са покривањем дела територије Р.Србије од стране репетитора R2 код Хан 
Пијеска, чиме је ометано покривање копаоничког R2, формално је решен на нивоу РАЕК – 
РАК БиХ. 
 
Са ЈП ЕТВ су потписани уговори за смештај ВХФ и УХФ репетитора на објектима ЈП ЕТВ 
Тупижница и Дели Јован. 
Савез плаћа месечну накнаду за смештај репетиторске опреме према уговорима са ЈП 
ЕТВ. 
Савез је сносио трошкове свих до сада издатих дозвола за аматерске репетиторе. 
И поред молби и ургенција Савеза да клубови или власници репетитора доставе 
потребне податке, дозволе за рад нема 50% активних репетитора.  
 
Проблем активних радио-фарова је сличан, али са разликом што ни један радио-фар 
нема дозволу. 
 

9 - МОНИТОРИНГ 
 
И даље су присутни проблеми сметњи и ометања на аматерским опсезима. 
Савези, у сарадњи са РАЕК, покушавају да реше такве проблеме. Недостатак правне 
регулативе и даље успорава или онемогућава решавање проблема. 
  

10 - ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Информисање чланова Савеза радио-аматера Србије вршено је путем WEB сајта Савеза 
на коме се налазе актуелне информације, електронска издања часописа „Радио-аматер“, 
важећи правилници, обрасци, итд. 
Поред WEB сајта, информисање чланова је вршено путем електронске дискусионе листе 
чланова Савеза - „YU0S”. 
Поред наведеног, чланови се информишу код секретаријата Савеза лично, телефоном 
или е-маил-ом. 
 
Часопис „Радио-аматер“ 
У 2013.г. израђено је шест, а у 2014.г. један двоброј часописа „Радио-аматер“, и то као 
електронско издање. Сви бројеви часописа су бесплатно доступни члановима на WEB 
сајту Савеза. 

 
11 - МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 
Савез је на време платио чланарину IARU Регион 1 за 2013.г. 
Активности представника Савеза у IARU дата су у извештају у прилогу. 
Представник Савеза у радним групама IARU R1 за АРГ и HST присуствовао је састанцима 
ових радних група.  
Савез је припремио кандидатуру за организацију Генералне конференције IARU Регион 1 
2017.г. Кандидатуру подржава и учествује у њеној изради Туристичка организација 
Србије.  

 
12 - РАД ИЗВРШНОГ ОДБОРА И СЕКРЕТАРИЈАТА САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
 
Секретаријат Савеза је своје обавезе, које се нарочито огледају у ажурности и квалитету 
вршења послова на издавању радио-аматерских лиценци, техничкој обради 
документације за дозволе за АРС, вођењу евиденције о члановима, ажурирању WEB 
сајта Савеза, припреме испита за радио-аматере као и раду на административним 
пословима које захтева материјално-финансијско пословање, извршавао на стандардном 
нивоу. 
 

У периоду јануар – децембар 2013.г. обрађено је и издато: 168 лиценци и 77 дозвола за 
рад аматерских радио-станица. 
 



 5 

Подаци о издатим лиценцама и дозволама ажурно се уносе у базу података.  
 

Преглед броја издатих лиценци и дозвола од 2010 - 2013 

Година 
Радио-аматерске 

лиценце 
Дозволе за АРС 

Укупно: лиценце  и дозволе  
за АРС 

2010 229 250 479 
2011 191 133 324 
2012 235 120 355 
2013 168 77 245 

 

Рад Извршног одбора се одвијао на решавању проблематике која је у надлежности 
Извршног одбора. У циљу смањења трошкова седница, Извршни одбор је у периоду на 
који се односи овај извештај, радио искључиво путем електронске поште. 
 
Председник Савеза био је присутан на свим догађајима и састанцима који су били од 
значаја за Савез или где је Савез имао обавезу. 
Чланови ИО Савеза обављали су преузете обавезе у складу са временом којим су 
располагали. 
Савез је, у сарадњи са државним органима, реаговао на најаву приступања ИАРУ ткзв. 
"косовског савеза радио аматера". 
Савез је Министарству за омладину и спорт доставио предлог-елаборат за увођење 
"радио-спорта" у правилнике о спорту. 
Успостављена је елементарна сарадња са Сектором за ванредне ситуације, а тек у 
наредном периоду треба очекивати прве резултате те сарадње. 
 

13 - ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Савез се у 2013.г. финансирао од чланарине и прихода оствареног на основу уговора са 
РАТЕЛ-ом. 
Тим средствима одржан је општи ниво активности уз придржавање плана расхода 
усвојеног на претходној седници Скупштине. 
Привредно друштво "Костолац" донирало је Савезу 150.000 динара. 
 

Преглед  прихода од чланарине 2006 – 2013 (односи се само на Савез радио-аматера Србије) 
Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Износ (дин.) 970.000 1.649.000 1.438.000 1.545.000 1.158.000 869.000 1.150.000 1.980.000 

 

 

14 – ЗАКЉУЧАК 
 

И у овом извештају може се констатовати да се наша радио-аматерска 
организација  налази у ситуацији у којој се не може очекивати од Савеза да реши све 
проблеме и да обезбеди потпуно финасирање свих потреба наше организације.  

Учињен је напредак на афирмацији радио-аматерског покрета у Србији, нарочито 
на медијском плану, што би у наредном периоду могло дати одговарајуће резултате. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 

Мирослав Вемић YТ1АА 
 
Прилози: 
- Преглед прихода и расхода Савеза за 2013.г. 
- Извештај надзорног одбора 
- Извештај дисциплинске комисије 
- Извештај представника СРС у ИАРУ 
- Извештај о раду КТ комисије 
- Извештај менаџера за ХСТ 
- Извештај координатора HQ тима 
- Извештај о раду YUOTC 
- Извештај CC Serbia 
- Извештај о раду ScwC (Српски CW клуб) 
- Предлог Плана рада за 2014. 
- Предлог Плана прихода и расхода за 2014.  



Na osnovuodredabaStatutaSaveza radio-amateraSrbijeipravilnika o 

raduNadzornogodbora, Nadzorniodbornakonpregledaineposrednoguvida u 

zvaničnuiraspoloživudokumentaciju o poslovanjuSavezaradioamateraSrbijeza 2013.godinu, 

podnosiSkupštinisledeći: 

 

I Z V E Š T A J 

 

Nadzorni odbor se sastao dana, 26.03.2013.godine u prostorijama Saveza radioamatera 

Srbije (SRS) u Beogradu na poziv sekretara Saveza kako bi stekao neposredan uvid u 

dokumentaciju i proverio činjenicno stanje a cilju podnošenja izveštaja Skupštini Saveza 

radio-amatera Srbije. U cilju postizanja gore navedenog detaljno su provereni svi izvodi po 

tekućim računima koje koristi Savez (Komercijalna Banka i Findomestic Banka) kao i svi 

izveštaji blagajne u periodu od 01.01.2013.god do 31.12.2013.godine.  

 

Analiza poslovnih knjiga i rada Sekretarijata Saveza 

 

Nakon uradjene analize tekućih računa i blagajne i na osnovu bilansa uspeha na dan 

31.12.2013. godine,  utvrñeno je sledeće: 

 

� Prihodi na dan 31.12.2013. godine iznose  2.886.197,14 dinara. 

� Rashodi na dan 31.12.2013. godine iznose 2,153.212,43 dinara. 

� Razlika izmedju prihoda i rashoda - prihod na dan 31.12.2013. godine 732.984,71 

dinara 

 

Stanje na tekucim racunima kod banaka na dan 31.12.2013. godine je sledece: 

Findomesticbanka 240-448672701750-79 1.194.853,75 

Komercijanabanka 205-110224-89 40.113,60 

Komercijanabanka 205-2452-07 429.405,85 

Credit Agricolebanka 330-3000975-25 0.00 

Stanje u devizama (Euro)   10.031,39 

 

 



Troškove koje je imao Savez u ovom periodu su realizovni u skladu sa odlukama 

Izvršnog odbora koje su donesene na sastancima odnosno e-mail komunikacijom. Svi troškovi 

su uredno knjiženi i pokriveni pratećom dokumentacijom. 

Meñutim, kada smo konačno došli do dokumentacije vezane za još uvek aktivni račun 

kod Credit Agricole banke primetili smo veliki broj nepravilnosti i propusta. Naime, Nadzorni 

odbor (NO) je i prethodnih godina tražio na uvid dokumentaciju vezanu za ovaj račun ali je 

dobijao odgovor da se ista nalazi u Nišu kod Mira Helete. Postavlja se pitanje zašto se 

predmetna dokumentacija SRS-a koji ima objedinjeno knjigovodstvo za sve račune, nalazi u 

posedu fizičkog lica van prostorija Saveza i bez reversa i kako je moguće da je 

knjigovodstvene usluge pružilo lice koje sa Savezom nema sklopljen ugovor o zastupanju. 

Novac dobijen od donacija uglavnom nije pokrivan ugovorima, a ima i sumnji da je 

nenamenski trošen u druge svrhe. Zbog svega ovog, NO predlaže da se do detalja utvrdi način 

voñenja finansija po ovom računu i utvrde sve relevantne činjenice koje ukazuju na 

malverzacije u trošenju novca prilikom organizovanja HST takmičenja u Nišu 2004.god.  

 

Analiza rada Izvršnog odbora (IO) 

 

NO je detaljno pogledao odluke IO i nije našao da su odluke u sukobu sa Zakonom i/ili 

Statutom SRS-a. Izveštaj o donešenim odlukama IO mora biti u što kraćem vremenu 

prosleñen NO-u kako bi reakcija ovog odbora bila pravovremena. I ove godine je NO spisak 

odluka dobio tek prilikom posete Savezu. Smatramo da to nije u redu i predlažemo da bar 

članovi NO-a buduna listi IO kako bi odmah stekli uvid u odluke i eventualno dalje postupali 

u skladu sa svojim ovlašćenjima. 

Takodje, primećeno je da pojedini članovi IO ne plaćaju članarinu godinama unazad (Mrkšić 

Teodor-YU7AR, Raca Ljubomir-YU7RQ, Zaklan Siniša-YU7AC) što je grubo kršenje čl.7i 

čl.13. Statuta Saveza Radioamatera Srbije. Iz ovoga proizilazi da navedeni članovi IO nisu ni 

imali pravo odlučivanja prilikom glasanja pa se postavlja pitanje kako su uopšte donošene 

pojedine odluke ako su donošene konsenzusom. 

Imajući u vidu da je prethodno navedeno pre svega statutarno pitanje o čemu treba da 

raspravlja Skuština SRS-a, NO predlaže vanrednu sednicu Skupštine SRS-a na kojoj bi se 

donela odluka o eventualnoj izmeni/dopuni Statuta SRS-a. 

Ovde je predlog NO-a da se hitno donese odluka o participaciji članova Saveza Radioamatera 

Vojvodine (SRV) koji žele da budu članovi i SRS-a (shodno čl.6 Statuta SRS-a) kako bi 

ostvarivala prava na učešće u SRS-a. 

NO predlaže da se svi funkcioneri SRS-a obavežu na plaćanje članarine Savezu u kontinuitetu 

(godinu za godinom) za sve vreme mandata shodno odredbama Statuta kako bi se izbegli gore 

navedeni problemi. 



Analiza rada disciplinske komisije 

 

Sobzirom da prema evidenciji Sekretarijata Saveza nije bilo prijava disciplinskoj komisiji na 

osnovu kojih bi ista pokretala postupke, NO ne nalazi nikakve primedbe. 

Predlažemo da se sto je moguće pre donese novi Pravilnik o radu disciplinske komisije jer je 

postojeći (donet 28.05.1997.god) zastareo u svakom smislu.  

 

Analiza rada QSL biro-a 

 

Imajući u vidu veliki broj primedbi na rad QSL biroa gde se na neadekvatan način vrši naplata 

ove usluge, NO primećuje da nema nijednog ugovora sa sadašnjim QSL menadžerom 

(Filipović Petar, YT1WW) kojim se definiše delokrug njegove odgovornosti kao ni način 

naplate njegovih usluga. Smataramo da dosadašnja šestomesečna pretplata (dva puta godišnje) 

ne daje jasan uvid u iskorišćena novčana sredstva pošiljaoca. 

 

 

 

 

 

U Beogradu, 26.03.2013.    Nadzorni odbor: 

 Nenad Nakić, YT1NN , predsednik  _____________ 

Zoran Ilić, YT0I , član _______________ 

 

 

 



ПРЕГЛЕД  ПРИХОДА И РАСХОДА  

Савеза радио-аматера Србије за 2013.годину 

 
ПРИХОДИ: 

Р.бр. Опис дин 

1 Чланарина 1.983.600,00 

2 Испити и дипломе 87.500,00 

3 Коришћење позивних знакова 25.000,00 

4 QSL биро 195.305,00 

5 РАТЕЛ 218.000,00 

6 донација за ОТЦ 4.000,00 

7 Донација за ХСТ 150.000,00 

8 Kaмата по виђењу 1.522,14 

9 МК-гроуп. 221.270,00 

                                    С в е г а : 2.886.197,14 

                                                                          Пренос средстава из 2012:                    891.275,73 

РАСХОДИ: 

Р.бр. Опис дин 

1.  Уговор о делу З.Цоља 407.199,51 

2.  Примање С.Станковић (по одлуци) 126.290,00 

3.  Примање  С.Морић (по одлуци) 13.220,00 

4.  Телефон и интернет 46.153,18 

5.  Режијски трошкови простора 62.961,58 

6.  Вода 4.728,26 

7.  Одржавање, све 40.074,00 

8.  Канцеларијски мат. и фотокопирање 17.927,80 

9.  ИО СРС 68.204,50 

10.  Скупштина СРС 30.029,00 

11.  УКТ комисија 188.000,00 

12.  Репетитори, трошкови смештаја на објектима ЈП ЕТВ 40.136,33 

13.  КТ комисија 125.941,50 

14.  HQ тим 161.691,00 

15.  Такса девиз.пословање (чланарина IARU R1) 2.000,00 

16.  Трошкови испита 7.772,00 

17.  ХСТ комисија 75.678,00 

18. Трошкови ПТТ услуга-све 81.106,00 

19. QSL карте YT0HQ  12.997,00 

20. QSL биро 160.802,64 

21. ОТЦ трошкови 21.536,50 

22. Трошкови електричне енергије 15.000,00 

23. Трошкови  књиговодства-шестомечни 86.010,33 

24. Одлука о помоћи (по одлуци) 85.000,00 

26. МК-груп.  221.270,00 

27. Трошкови Надзорног одбора СРС 12.333,00 

28. Трошкови грајања-Београдске електр. 21.750,00 

25. Трошкови СПП-банака 17.400,30 

                   УКУПНИ РАСХОДИ: 2.153.212,43 

Рекапитулација: 

 

Приходи 2.886.197,14 

Пренето из 2012.г. 891.275,73 

Укупно: 3.777.472,87 

Расходи 2.153.212,43 

Стање: 1.624.259,50 

 



ПРЕДЛОГ 
На основу члана 15. Статута Савеза радио-аматера Србије донетог 25.04.2010.г., Скупштина Савеза 

радио-аматера Србије, је на заседању одржаном 26.04 2014.г. у Београду, донела следећи: 
 

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ СКУПШТИНЕ САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
 

I - Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Пословником уређују се поступци рада и одлучивања Скупштине Савеза радио-аматера 

Србије (у даљем тексту: Скупштина) 

Уколико неко питање организације и рада Скупштине није уређено овим Пословником или Ста-
тутом, Скупштина уређује то питање доношењем посебног акта. 

 

Члан 2. 

Скупштина, као највиши орган Савеза радио аматера Србије (у даљем тексту: Савез) обавља послове 

и задатке у складу са одредбама Статута Савеза и овог Пословника. 

Скупштина ради на заседањима.  

Заседање Скупштине је јавно. 

Члан 3. 

Чланови Скупштине су изабрани представници радио-клубова и непосредних чланова Савеза. 
Представник у Скупштини Савеза мора да буде члан Савеза. 

Мандат представника у Скупштини траје од заседања Скупштине за које су изабрани као 

представници, до дана уочи наредног редовног заседања Скупштине (члан 14. Статута). 
 

II – Сазивање заседања Скупштине 

 

Члан 4. 

Заседање Скупштине сазива председник Савеза.  

Позив за заседање Скупштине доставља секретаријат Савеза најмање 15 дана пре дана одржавања 

седнице. Уз позив доставља се предлог дневног реда и, у целости, материјали неопходни за рад заседања.  

Позив и материјали достављају се поштом на адресу која је евидентирана у Савезу. Секретаријат 

Савеза није одговоран за неажурну адресу или за не преузимање уредно послате пошиљке. Трошкове 
доставе позива и материјала сноси Савез.  

Председник Савеза, односно Извршни одбор одлучују коме ће се, поред представника у Скупштини, 

упутити позив за присуствовање заседању. 

Сазивање ванредног заседања Скупштине регулисано је чланом 15. Статута. 

 

III – Начин рада Скупштине 

 

Члан 5. 

Заседање Скупштине отвара и заседањем руководи председник Савеза, као председавајући 

Скупштине. У случају спречености председника, заседање отвара и радом руководи један од 
потпредседника Савеза. Уколико заседању не присуствују ни председник ни потпредседници Савеза, 

Скупштину отвара један од чланова Извршног одбора Савеза.  

Председавајући има овлашћења која су овим Пословником дата председнику Савеза у руковођењу 
на заседањима Скупштине. 

Члан 6. 

Пре почетка заседања Скупштине представници радио-клубова и чланова непосредно учлањених у 
Савез предају представничке листиће секретару Савеза или другом лицу кога за то, пре заседања 

Скупштине, овласти Извршни одбор Савеза. 

 

Члан 7. 

Након отварања заседања Скупштина, на предлог председника Савеза, бира Радно председништво од 

најмање три члана које ће уз председника Савеза водити заседање Скупштине. 

 

Члан 8. 

Радно председништво води заседање Скупштине и води рачуна да се заседање одвија у складу са 
одредбама Статута и овог Пословника. 
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У случају нарушавања реда на заседању или понашања које је супротно начелима радио-аматеризма 

и морала, Радно председништво може предложити Скупштини да се починиоцу изрекне једна од следећих 

мера: опомена или удаљeње са седнице. 

 

Члан 9. 

Након конституисања Радног председништва, председавајући предлаже, а Скупштина бира записничара, 

два оверача записника и три члана верификационе комисије. 

При одржавању заседања Скупштине на којем се врши избор председника, Извршног одбора, 

Надзорног одбора и Дисциплинске комисије Савеза, бира се и изборна комисија од пет чланова. 

Оверачи записника, чланови верификационе и изборне комисије бирају се из састава представника  
у Скупштини.  

Чланови верификационе комисије могу бити и у саставу изборне комисије. 

 

Члан 10. 

Верификациона комисија, у сарадњи са секретаром Савеза, врши увид у представничке листиће и на 

основу података Савеза констатује валидност мандата представника, а након тога и број присутних 
представника у Скупштини. 

Представник, чији мандат у Скупштини оспори Верификациона комисија, не може учествовати у раду 

Скупштине. 
На позив председавајућег Скупштине, један од чланова верификационе комисије јавно саопштава број 

присутних представника и констатује да ли Скупштина може пуноважно да ради. 

Уколико је утврђено да Скупштина може пуноважно да ради, утврђени кворум је апсолутно важећи до 
закључења заседања Скупштине. 

 

Члан 11. 

Скупштина може пуноправно да ради уколико је присутна половина више један представник. 

       Уколико Скупштини не присуствује довољан број представника, заседање се одлаже за 60 минута након 

чега Скупштина наставља рад са присутним бројем представника који могу пуноправно да одлучују, под 

условом да је утврђено присуство најмање 30% од укупног броја представника. 

Одлуке Скупштине доносе се простом већином гласова присутних представника. 

 

Члан 12. 

Након утврђивања кворума, председавајући износи предлог дневног реда заседања Скупштине.  

Сваки представник у Скупштини може захтевати да се у дневни ред унесу, поред предложеног дневног 
реда, и друга питања и предлози за које представник сматра да су хитни. Представник је обавезан да 

образложи хитност питања, односно предлога. 

О дневном реду заседања решава се без претреса. 
У случају да се захтева хитност за поједина питања или да се предложи измена утврђеног дневног реда, 

председавајући по својој оцени одлучује да ли ће се о том захтеву или предлогу отворити претрес. 

Дневни ред се усваја већином гласова присутних представника у Скупштини. 

Заседање Скупштине се одвија према усвојеном дневном реду. 

 

Члан 13. 

Председавајући у вези са сваком тачком дневног реда, пре него што отвори расправу, може да дâ реч 

известиоцу, односно подносиоцу одређеног предлога. 

На заседању Скупштине само представник има право да говори. Право на реч осталим присутним на 

заседању даје председавајући и то иск 

Представници у Скупштини се за дискусију јављају писменим пријављивањем или дизањем руку,  а 

председавајући даје реч по редоследу пријављивања. 

Нико не може добити реч пре него што су дискутовали сви који су се пријавили, изузев ако 

председавајући не оцени да је то неопходно ради давања одређених објашњења. 

 Представник може по истој тачки дневног реда говорити највише два пута. 

Укупно време дискусије по једној тачки дневног реда ограничено је на највише пет минута. 
Председавајући ће у случају прекорачења одређеног времена опоменути говорника да је време 

истекло, а ако овај не заврши говор у разумном року, председник ће му одузети реч. 

 

Члан 14. 

Говорник може говорити само о теми која је на дневном реду. 
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Ако се говорник удаљи од теме из дневног реда, председавајући ће га на то опоменути и позвати да 

се држи теме из дневног реда. Ако се говорник и после позива не буде држао дневног реда, председавајући 

ће му одузети реч. 

 

Члан 15. 

Председавајући може предложити да се трајање дискусије временски скрати и да сваки учесник у 

претресу о истом питању говори само једанпут, када оцени да ће претрес појединих питања дуже трајати 

или када је пријављен већи број говорника.  

 

Члан 16. 

Представнику у Скупштини који жели да говори о повреди овог пословника или повреди утврђеног 

дневног реда, председавајући даје реч чим је овај затражи. Образложено излагање по овом члану не може 

трајати дуже од три минута. Ако представник не буде задовољан објашњењем председавајућег, о питању 

одлучује Скупштина гласањем, без претреса. 

 

Члан 17. 

Уколико представник у Скупштини затражи реч да би исправио навод који се односи на њега или на 

организацију коју представља и који је по његовом мишљењу нетачан, председавајући ће му дати реч чим 

заврши говор лице које је изазвало потребу исправке. Представник се у свом говору мора ограничити 
искључиво на исправку и његов говор не може трајати дуже од три минута. 

 

Члан 18. 

Одлучивању се приступа после претреса, осим у случајевима у којима је овим Пословником 

одређено да се одлучује без претреса. 

Председавајући може предложити да Скупштина закључи расправу и пре него што је исцрпљена 

дискусија пријављених говорника, уколико сматра да је тема детаљно размотрена. О овом предлогу гласа се 

без расправе. 

Члан 19. 

Након обављене расправе, председник утврђује један или више предлога о којима ће се одлучивати 

гласањем. 

Пре или после расправе Скупштина може одлучити да се поједино питање скине са дневног реда. 
 

Члан 20. 

Предлог за измену и допуну предлога општег акта подноси се у облику амандмана. 
Амандман се, по правилу, подноси у писменом облику и мора бити образложен. 

Амандман се подноси најкасније пре закључења расправе.  

Амандман се неће узети у разматрање уколико није сагласан са осталим деловима општег акта, 
односно ремети суштину осталих делова општег акта. 

 

Члан 21. 

О амандманима се гласа према редоследу чланова општег акта на које се односе. 

Ако је на исту одредбу општег акта поднето више амандмана, о амандманима се гласа оним редом 

којим су поднети. 
Прихваћени амандмани постају саставни део предлога. 

 

Члан 22. 

Претрес предлога општег акта, односно одлуке Скупштине почиње извештајем известиоца. 

Предлог општег акта, односно одлука усвојен је када га Скупштина изгласа у целини. 

 

Члан 23. 

Одлуке се доносе јавним гласањем,  дизањем руке чланова Скупштине. 

 

Члан 24. 

На основу поднетог предлога, Скупштина може одлучити да се о одређеном питању тајно гласа. 

Тајно гласање се врши на истообразним, овереним, гласачким листићима. 

Тајним гласањем руководи Радно председништво или посебна комисија, с тим да сваки 
заинтересовани члан Скупштине може контролисати поступак поделе гласачких листића и њиховог 

прегледа након обављеног гласања. 
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О тајном гласању се сачињава посебан записник који оверавају чланови Радног председништва, 

односно комисије и он представља саставни део записника са заседања Скупштине. 

 

Члан 25. 

Када је Скупштина одредила тајно гласање, на месту одређеном за гласање треба обезбедити тајност 

гласања. 

Председник Скупштине, односно председавајући позива чланове Скупштине према списку 

изабраних чланова да приме гласачки листић, што се и евидентира. 

 

Члан 26. 

Радно председништво, односно комисија утврђују резултате тајног гласања следећим редом: 

1. утврђује се број израђених гласачких листића, 

2. утврђује се број чланова који присуствују заседању Скупштине, 

3. утврђује се број чланова који су примили гласачки листић, 

4. утврђује се број неупотребљених гласачких листића, који ће се запечатити у коверат, 

5. отвара се гласачка кутија и пребројавањем утврђује број гласачких листића у кутији, и ако он буде 
већи од броја чланова Скупштине који су их примили, поступак се обуставља, употребљени 

материјал се одваја за уништење и спроводи се поновно гласање, 

6. утврђује се важност, односно неважност гласачких листића, 
7. неважећи гласачки листићи одвојиће се и запечатити у посебан коверат, 

8. са важећих гласачких листића ће се прочитати резултати гласања, 

9. након обраде свих гласачких листића утврђује се број гласова који је добио сваки од предлога, 
односно сваки од кандидата. 

 

Члан 27. 

Приликом одлучивања члан Скупштине се изјашњава са „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“. 

Када се одлучује тајним гласањем, гласачки листић на коме је заокружен само један од поменута 

три одговора је важећи, док су сви остали неважећи. 

Приликом избора, гласање се врши за појединачне кандидате или за целу листу. 

 

Члан 28. 

За време одлучивања, јавног или тајног, нико не може добити реч пре него што се саопште  

резултати одлучивања. 

 

Члан 29. 

Гласање за избор председника Савеза (уједно и заступник Савеза), чланова Извршног и Надзорног 

одбора и Дисциплинске комисије је тајно.  
Право предлагања кандидата за функције из овог члана имају чланови Савеза, а може бити кандидован 

само члан Савеза. Кандидат не мора да буде представник у Скупштини Савеза. 

Предлози за кандидате достављају се секретаријату Савеза најкасније 30 дана пре одржавања заседања 

Скупштине Савеза. Предлози кандидата се подносе у писменом облику, а предлагач има право да образложи 

предлог. Предложени кандидат мора да дâ свој пристанак на кандидатуру. 

 

Члан 30. 

Уколико након истека рока за предлагање кандидата није предложен најмање онолики број кандидата 

колики је број чланова који се бирају за Извршни одбор, Надзорни одбор или Дисциплинску комисију, 

кандидате је могуће предложити на самом заседању Скупштине. 

О предложеним кандидатима отвара се претрес на којем сваки члан Скупштине има право да изнесе 

мишљење о предложеним кандидатима. 

Кандидати за председника могу да изнесу свој програмски говор и да дају одговор на питања чланова 

Скупштине. 

Члан 31. 

Након завршеног претреса Скупштина на предлог председавајућег, јавним гласањем најпре утврђује 
листу кандидата за председника Савеза, према азбучном реду почетних слова њихових презимена. 

Затим, на предлог председавајућег, јавним гласањем утврђује листе кандидата за Извршни одбор, 

Надзорни одбор и Дисциплинску комисију, према азбучном реду почетних слова њихових презимена. 
Код избора путем гласачких листића сваки члан Скупштине добија листић на коме су исписана  
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имена кандидата по азбучном реду презимена, а испред сваког имена означен је редни број. Члан гласа на 

тај начин што заокружује редни број испред имена кандидата за кога гласа. 

Уколико је број листића који су сакупљени након обављеног гласања већи од броја који је подељен  

члановима Скупштине, гласање се поништава и понавља. 

 

Члан 32. 

Председник Савеза бира се тајним гласањем. 

Ако је на листи више кандидата, изабаран је онај који је добио највећи број гласова, уколико је тај број 

најмање половина присутних више један члан Скупштине. Наведено се примењује и у случају да је на листи 

само један кандидат. 
Уколико ни један од кандидата није добио број гласова утврђен предходним ставом, два кандидата са 

највећим бројем гласова иду на поновни избор. При поновном избору добио је кандидат са највећим бројем 

гласова, уколико је тај број најмање половина присутних више један члан Скупштине. 

Уколико председник Савеза не буде изабран, даљи изборни поступак се обуставља до сазивања наредног 

заседања Скупштине. До сазивања наредног заседања Скупштине радом Савеза руководе претходно 

изабрани органи. 
Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран, оставком и разрешењем. 

Предлог за разрешење подноси Извршни одбор Савеза или 1/3 чланова Скупштине.  

Председник Савеза може поднети предлог за сопствено разрешење. 
Предлог за разрешење се подноси у писменој форми и мора бити образложен. 

Заседањем на коме се одлучује о разрешењу не може председавати лице о чијем се разрешењу решава. 

 

Члан 33. 

Након избора председника Савеза, врши се тајно гласање за чланове Извршног одбора, Надзорног 

одбора и Дисциплинске комисије. 

За чланове Извршног одбора, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије изабрани су кандидати који 

имају највећи број гласова од свих кандидата који се бирају. Ако два кандидата имају исти број гласова 

обавиће се други круг гласања. При поновном избору изабран је кандидат који је добио већи број гласова. 

Председавајућег Надзорног одбора и Дисциплинске комисије бирају између себе чланови одбора, 

односно комисије и саопштавају председавајућем Скупштине. 

 

Члан 34. 

Скупштина може на свом заседању разрешити Извршни или Надзорни одбор или Дисциплинску 

комисију или поједине чланове тих одбора или комисије Савеза пре истека времена на које су изабрани. 
Предлог за разрешење може поднети најмање 1/3 чланова Скупштине или председник Савеза. 

 

Члан 35. 

Након спроведених избора за све функције, председник Савеза преузима руковођење заседањем Скуп-

штине. 

Уколико изабрани председник Савеза није присутан на заседању, председавајући ће наставити руково-

ђење заседањем Скупштине. 

 

Члан 36. 

Председник Савеза именује два потпредседника Савеза на самом текућем заседању Скупштине. 

 

Члан 37. 

Након завршетка расправе и одлучивања у вези са свим питањима која су била на дневном реду,  

председавајући закључује заседање. 

Кад услед обимности дневног реда или из других разлога није могуће завршити расправу по свим  

тачкама дневног реда у заказани дан, Скупштина може одлучити да се заседање прекине и да се закаже 

наставак у одређен дан, о чему се писмено обавештавају само одсутни чланови Скупштине. 

 

IV – Начин доношења измена Статута  

 

Члан 38. 

 
Предлог измена, допуна и доношења новог Статута Савеза може се покренути на захтев Извршног 

одбора, најмање 10% учлањених радио-клубова или најмање 10% од укупног броја чланова Савеза. 



 

 6

О променама, допунама или усвајању новог Статута одлуку доноси Скупштина већином гласова 

присутних представника. 

 

Члан 39. 

Записничар сачињава писмени записник са седнице. 

Два оверача записника оверавају записник, а најкасније 45 дана након заседања Скупштине. 

Оверачи записника дужни су прочитати у целости текст записника и својим потписом гарантовати  

тачност његове садржине. 

Записник може имати прилоге који се састоје од писаних предлога предатих на самом заседању  

Скупштине. 
Оригинални текст записника саставља се у два примерка. 

 

IV – Завршне одредбе  

 

Члан 40. 

Овај Пословник се доноси акламацијом, а ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини и одмах 
се примењује. 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Савеза радио-аматера Србије 

Мирослав Вемић YT1AA 

 
 



ПРЕДЛОГ 

 

 

 

На основу члана 20. и 12. Статута Савеза радио-аматера Србије донетог 25.04.2010.г., 

Скупштина Савеза радио-аматера Србије, је на заседању одржаном 26.04.2014.г. у 

__________, донела следећи 
 

 

ПРАВИЛНИК  

О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ  

И ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА  
 
 

I - Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се права, обавезе и поступци рада Дисциплинске 

комисије Савеза радио-аматера Србије (у даљем тексту: Савез) и утврђују се дисциплинске 

мере које може да изрекне Дисцилинска комисија. 

 

I I – Дисциплинска комисија 

 

Члан 2. 

Дисцилинска комисија (у даљем тексту: Комисија) се састоји од три члана које бира 

Скупштина Савеза. Чланови између себе бирају председавајућег Комисије на изборном 

заседању Скупштине и саопштавају Скупштини. 

Комисија је за свој рад одговорна Скупштини Савеза. 

Комисија ради у складу са Статутом Савеза и овим правилником. 

Седнице комисије се одржавају према указаној потреби, а сазива их председавајући. 

Комисија може радити и путем е-маил или друге писане комуникације. 

 

Члан 3. 

Комисија је надлежна за повреде Статута, Правилника који регулишу рад радио-

аматера и непримерено понашање на опсезима додељеним на коришћење аматерској служби.  

 

Члан 4. 

Комисија у начелу ради на основу примљених пријава, а може радити и на основу 

сопствених сазнања.  

Пријава се подноси Комисији преко секретаријата Савеза и не може бити анонимна. 

Пријава треба да садржи све чињенице на основу којих Комисија може да донесе 

одговарајућу одлуку.  

Дисциплински поступак Комисија може водити само против чланова Савеза. 

 

Члан 5. 

Комисија је дужна да реално процени и проучи добијене пријаве, жалбе и притужбе. 

 

Члан 6. 

Комисија доноси одлуку којом одбацује пријаву или је прихвата и за учињене повреде 

из члана 3. овог Правилника изриче дисциплинску меру. 

У случају пријаве против члана Комисије, тај члан Комисије се искључује из 

одлучивања по односној пријави. 

Одлуку о дисциплинској мери комисија доноси простом већином. 

Одлука се писаним путем доставља члану на кога се односи.  
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Достава се врши преко секретаријата Савеза, који одлуку заводи, а један примерак 

оставља у архиви Савеза. 

Евиденцију о изреченим дисциплинским мерама води секретаријат Савеза.  

 

Члан 7. 

Члан Савеза коме је изречена дисциплинска мера може изјавити образложену жалбу 

Извршном одбору Савеза у року од 30 дана од пријема одлуке. 

Извршни одбор је дужан да размотри жалбу, да одлуку по жалби донесе у року од 30 

дана и да о одлуци писаним путем обавести подносиоца жалбе и Комисију. 

 

I I I – Дисциплинске мере 

 

Члан 8. 

Дисциплинске мере су: опомена и искључење из Савеза. 

За две опомене изречене у периоду од две године следи искључење из Савеза. 

Уколико жалбу на искључење из Савеза одбије Извршни одбор Савеза, члан се може 

жалити Скупштини Савеза о чему се расправља на првом наредном заседању Скупштине. 

 

IV – Завршне одредбе  

 

Члан 9. 

Овај Правилник се доноси акламацијом, а ступа на снагу даном његовог усвајања на 

Скупштини и одмах се примењује. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Савеза радио-аматера Србије 

Мирослав Вемић YT1AA 
 

 



Izveštaj o radu za 2013. oficira za vezu Saveza radioamatera Srbije  sa IARU 

 

 Tokom prethodne godine, u čestim kontaktima sa određenim brojem 

zvaničnika IARU-a vođeni su razgovori  oko radio amaterskog  statusa južne srpske 

pokrajine Kosovo.Oni su bili najčešći sa K1ZZ i K1VR. 

 Takođe, nastavljena je komunikacija sa Oleom, LA2RR i procedurama koje 

su u toku oko implementacije srpske CEPT licence. 

 Osim toga, bilo je reči i o dodeljivanja pozivnog prefiksa tzv Republici 

Kosovo – Z6. Posebno je bilo reči o aktivnostima koje ima Hans PB2T na Kosovu i o 

njegovom  lobiranju oko formiranja Saveza radioamatera Kosova – SHRAK.U svim 

tim razgovorima je izražen jasan negativan stav SRS- oko takvih aktivnosti, ali su 

istovremeno sa naše strane dati konstruktivni predlozi kako da se takvo stanje 

reši.Treba napomenuti da se nažalost u naš hobi umešala politika u velikoj meri i 

da IARU sledi politiku koju vode njihove matične države. 

 Osim kontakata u okviru IARU regiona 1, imao sam prilike da se sretnem i sa 

visokim zvaničnicima nacionalnih saveza Češke republike, Hrvatske, Amerike, 

Slovačke i Mongolije.U proteklom periodu bilo je dosta komunikacije izmedju 

članica IARU-a oko pripreme predstojećeg kongresa u Varni, u septembru ove 

godine. 

 U toku su i razgovori oko proširenja radio-amaterskih opsega i to pre svega 

u frekventnom opsegu srednjih talasa 472 – 479 kHz, kao i veoma visokih 

frekvencija iznad 122 GHz. 

 Naravno, u saradnji sa odgovarajućim stručnim službama SRS-a, aktivno 

sam učestvovao u svim dešavanjima oko tekućih problema vezanih za UHF/SHF 

opsege unutar IARU i pokušaja da se deo, pre svega opseg od 1296 MHz, 

predodredi za komercijale, ne-amaterske namene. 

U Beogradu, mart 2014. 

Ivan Mastilović, YU1LA 



САВЕЗ РАДИО АМАТЕРА СРБИЈЕ 

-ДИСЦИПЛИНСК КОМИСИЈА САВЕЗА- 

ПО. БОХ 48 

11001 БЕОГРАД 
ДАТУМ : 
 

 

         ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 

 

                            Дисциплинска комисија Савеза Радио-аматера Србије одржала је неколико неформалних 

састанака у просторијама Радио Клуба,, Крагујевац ,,-YU1EFG. Састанку су присуствовали председник 

дисциплинске комисије Стојановић Слободан-YU1YO и као члан Зоран Обрадовић-YU1VG. Са другим 

чланом Зејак Грујицом-YU5C обављен је разговор телефонским путем и путем MAILA, што сматрамо да је 

ово довољно за решавање проблема. 

                           Од секретара Савеза Радио-аматера Србије дана 02.04.2013 год. добијена је пријава за 

покретање дисциплинске одговорности  од стране Јаковљевић Миодрага-YT5EA из Крагујевца ,против 

Стојановић Слободана-YU1YO из Крагујевца. У пријави стоји да је дисциплински поступак покренут због 
тешког кршења радио-аматерског кодекса понашања на радио аматерском опсегу и да од стране 

пријављеног,трпи омаловажавања на сваком кораку већ 13 година. 

                          Састанак је одржан дана. 22.04.2013 год. у просторијама Радио Клуба-Крагујевац на коме су  
били присутни председник дисциплинске  комисије Стојановић Слободан и Обрадовић Зоран члан, са 

једним дневним редом. Разматрање пријаве Јаковљевић Миодрага. Једногласно је усвојен дневни ред. 

                            Образложење 
Пријава је прочитана и председник дисциплинске комисије Стојановић Слободан по пријави,дао своје 

образложење и виђење писња пријаве противу њега. Пријава је написана после физичког и вербалног 

напада испрд Радио Клуба –Крагујевац  21.03.2013год у 18:55 од стране Јаковљевић Миодрага након чега је 

пријављен у Полициску Управу у Крагујевцу истог дана и предмет достављен истражном судији и јавном 

тужиоцу. Овом пријавом је желео себе да опере због свега што је чинио и чини на радио опсегу. Постоји 

изјава свих чланова из Радио Клуба Крагујевац који су били у председништву у задњих 13 год.да није 

поменут ни по једном питању омаловажавања са моје стране. Напомињем да је Јаковљевић Миодраг 
доживотно искључен из Радио Клуба-Крагујевац због недисциплине и ометања на радио опсегу што стоји у 

написаним пријавама за искључење, ни једну пријаву нисам написао нити птписао.Из овога се јасно види 

да жели изнетим лажима ,да наруши мој углед у радио аматерском покрету и моје достојанство. 

                        Закључак 

Ова пријава написана од стране Јаковљевић Миодрага се одбацује једогласно као тендециозна и 

неоснована. Крајњи епилог биће на парничном поступку. 

                         Под разно 

Није више било тема за расправу чиме је састанак Дисциплинске комисије Савеза завршен. 

 
 

                                                                                                          Председник Дисциплинске комисије С.Р.С 

  
                                                                                                             Стојановић Слободан- YU1YO 
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                                                                  11000 Београд, Трг Републике  3 / VI 
__________________________________________   io.yuotc@yahoo.com 
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SAVEZU RADIO-AMATERA SRBIJE                                                    
 
 
Predmet:                           
Izveštaj  o  radu  YUOTC  kluba  za  period  izmedju  dve  Skupoštine   2013-2014.god. 
 
 
               U označenom period YUOTC klubu su pristupila četiri nova člana koja su zadovoljila 
kriterijume za članstvo.  Od starih članova, pet je dobilo status OOTC člana. Jedan član koji se 
ranije isčlanio iz kluba, obnovio je svoje članstvo.     
 
                U toku 2013.godine klub je radno, u pravom  radio-amaterskom obliku obeležavao 
15.godina od osnivanja. Od Saveza je zahtevan i dobijen specijalni pozivni znak YU15OTC sa 
kojim su članovi radili u toku cele godine, sa svim vrstama rada i na skoro svim radio-
amaterskim frekvencijama.  Izostale su aktivnosti na 144 i 432MHz. Za rad na tim 
frekvencijama nije bilo zainteresovanih članova pa ni medju onim članovima koji 
svakodnevno rade na tim frekvencijama. Posebno treba istaći i pohvaliti ekipe iz Učica, 
Novog Sada i Beograda za izuzetnu aktivnost na KT opsezima. 
                 Sa YU15OTC, klub je učestvovao u skoro svim domaćim takmičenjima. Zapaženo je 
učešće u KT Maratonu, klub je osvojio šetvrto mesto. Plasman je mogao da bude mnogo bolji 
ali je u poslednjih par meseci aktivnost počela da jenjava. Trba pomenuti i to da je klub sa 
YU15OTC učestvovao i u nekoliko medjunarodnih takmičenja. U medjunarodnom WWPMC 
takmičenju YU15OTC okitio se sa prvim mestom u Svetu. 
                  Klupski menadžer za diplome imao je prilično posla. Klub je za manje od godinu 
dana dobio više od 250 radio-amaterskih diploma. 
                  U toku je obrada pristiglih QSL kartica. Na osnovu prvih procena klub je potvrdio u 
toku 2013.godine vise od 200 zemalja. Podatak koliko je imao potvrdjeno do 2013.god.  
nemamo. Takav podatak niti QSL kartica za period do 2013.god. ne postoji. 
                  Odštampane   su   i  u  toku  je priprema za ekspediciju QSL kartica   za YU15OTC. 
IO YUOTC je zbog teške materijalne situacije zamolio IO Saveza za pomoć oko finansiranja 
QSL biroa. IO Saveza je pokazao razumevanje za našu situaciji i važnosti promocije Srpskog 
radio-amaterizma kroz akciju YU15OTC i prihvatio finansiranje QSL biroa za YU15OTC. 
Članstvo je zahvalnio rukovodstvu Saveza za pomoć. 
 
                    Mnoge planirane aktivnosti za 2014.godinu izostaće zbog teškog materijalnog 
stanja kluba.  Do Skupštine 31.05.2014.god. biće organizovano samo tradicionalno 
takmičenje “Veteran” i učešće u KT Maratonu. Izostala je i reaktivacija diplome YUOTC kluba. 
O oktivnostima nakon Skupstine, odluke će shodno realnim mogućnostima, donositi 
novoizabrano rukovodstvo.  



                    Evo šta kaže statistika. Klub ima 132 aktivna člana. U 2013.godini članarinu je 
uplatilo 14,8% a do pisanja ovog izvestaja, zaključno sa martom u 2014.godini uplatom 
članarine svoju obavezu prema klubu je izmirilo svega 2,2% članova.    
 
                     Od ostalih dešavanja treba izdvojiti dodelu Povelja osnivačima YUOTC kluba. Za 
povelje je formiran Odbor sastavljen od članova koji su bili prisutni na osnivačkoj Skupštini. 
Odbor je radio po svojoj savesti, našta Nadzorni odbor nije imao primedbe. 
 
                     YUOTC je deklarisan kao organizacija koja vodi brigu o jutarnjem skedu 
ranoranilaca i veterana, za koji se koristi pozivni znak YU0OTC. Sked se održava redovno, a 
sveke treće subote u mesecu u jutarnji sked je integrisan informativni blok “Bilten”. Bilten 
polako dobija na vrednosti, sve je više kvalitetnih informacija iz rada Saveza, takmičenja, DX 
info… Za potrebe “Biltena” formiran je redakcjski odbor.  U toku jutarnjeg skeda često se 
dešavaju i neprijatne situacije, muzika, psovke, svadje… YUOTC se ogradjuje od odgovornosti 
za takva dešavanja, obzirom da učesnici jutarnjeg skeda nisu samo i isključivo članovi YUOTC. 
 
                     Godišnja skupština koja je ove godine izborna održaće se na Grzi 
31.05.2014.godine. Posle konkursa koji je raspisan za organizaciju Susreta veterana i 
ranoranilaca, u okviru kojih se održava i Skupštiuna YUOTC, organizacija je poverena 
R.K.”Kosmos” iz Paraćina.  
 
                     Klub nije imao potrebe da saziva sud casti, a do danas NO nije podneo ni jednu 
primedbu na rad IO kluba i članova. 
 
 
 
   U Kragujevcu                                                                                    Predsednik IO YUOTC 
19. mart 2014.god.                                                                            Mile Vlaisavljević YU1Q 
 
 
 



IZVEŠTAJ HST MENADŽERA ZA 2013. GODINU 

 

 

 Od bitnijih dešavanja u 2013. godini mogu se izdvojiti Svetski kup nacija koji se održao od 1. do 5. maja u 

Soko Banji , Balkanski šampionat i 11.Svetski šampionat  koji su održani u Bugaskoj . 

Pod pokroviteljstvom našeg Saveza a u saradnji sa  radio klubom „Soko“ YU1ASB održano je još jedno uspešno HST 

takmičenje u periodu od 1. do 5.maja  . Prvi po redu Svetski kup nacija .    

Reprezentacija Srbije je bila u sledećem sastavu : Goran Hajošević YT7AW  , Ivan Milenković YT2AAA , Ranko Levi 

YU1KT , Đuro Bauk YU1RM , Živorad Tomašević YU1ED i Dragiša Cvetković YU1GG .  

Ukupno reprezentacija Srbije je osvojila 8 medalja  ( jednu zlatnu , tri srebrne i četiri bronzane ). 

Goran Hajošević YT7AW  - jedna zlatna i tri srebrne. 

Đuro Bauk YU1RM – tri bronzane. 

Živorad Tomašević YU1ED – jedna bronzana . 

Na takmičenju je bilo ukupno 45 takmičara iz 6 zemalja .  

Troškove naše reprezentacije je snosio Savez radio amatera Srbije . 

 Na Svetskom šampionatu  u Bugarskoj naša reprezentacija nije imala predstavnike .  

U 2014.godini trebalo bi se  pod hitno organizovati HST takmičenje na nivou Saveza , gde će se tačno videti 

spremnost i mogućnost svih zaljubljenika u telegrafiju . 

Predložio bih Skupštini Saveza radio amatera Srbije da se za 2014.godinu poveća planirani budžet za HST 

aktivnosti. 

 

S’poštovanjem  

U Nišu, 23.03.2013.godine       HST Menadžer SRS-a 

         Marko Živković YT2T   s.r. 



Извештај КТ комисије за 2013 

 

КТ комисија је у 2013 години имала тежак задатак да поврати изгубљено 

поворење учесника нашег најпопуларнијег међународног такмичења YUDX 

Contest. 

С обзиром да смо били у временском цајтноту, било је неопходно најпре 

направити контест комити са новим људима који могу и знају да одговоре 

данашњим захтевима у погледу организовања, маркетинга и обраде дневника, 

што за собом повлачи брзо и тачно објављивање резултата. На нашу срећу 

брзо смо нашли решење овог кадрвског питања. По конституисању контест 

комитија, кренуло се у крајње агресивну кампању око популаризације 

контеста.Ова кампања је уродила плодом, тако да је контест комитију стигло 

око 440 логова. Примећена је такође и доста велика активност наших станица, 

те им овим путем веома захваљујемо.Резултати контеста су на време 

објављени. Такође су послата признања свим учесницима. 

Прошле, а као и свих предходних година, одржано је напопуларније домаће 

такмичење КТ КУП СРС. У такмичењу је учествовало 78 станица. Резултати 

контеста су објављени а награде ће бити подељене на скупстини СРС. 

Поред YUDX Contesta и КТ КУП-а, редовно се одржава YUKT маратон. 

Према објављеним резултатима за 2013 годину, у контесту су учествовала 

103 различита позивна знака.  

Једна од активности КТ комисије је и учешће у организацији нашег HQ тима 

у контесту IARU HF Championship. Са 12 локација широм Србије наши 

такмичари су направили преко 19 милиона поена што је резултирало 11. 

место у свету.Захваљујемо такмичарима на изузетном труду и залагању које 

су показали током такмичења. 



AKTIVNOST   HQ   TIMA 

Y T 0 H Q 

IARU HF 2014 CONTEST 

 

HQ tim Srbije je (19-ti put) učestvovao na velikom takmičenju IARU HF koje jedino 

ima i kategoriju reprezentacija zemalja učesnica (HQ timovi). 

Ove godine se angažovalo 50-tak  radio amtera da dostojno reprezentuje  

operatorske i tehničke mogućnosti sa ovih prostora. 

Posle radnih sastanaka i više konsultacija izabrano je 12 (dvanaest) lokacija sa 

kojih je napravljen veoma dobar rezultat. Sa malo više sreće smo mogli biti i za tri-

četiri mesta bolje rangirani ali smo zadovoljni ostvarenim rezultatom. Objektivno, 

zbog geografskog položaja, teško možemo da ugrozimo prvih pet-šest stalnih na 

tim mestima … ali kada bi smo imali još kvalitetnih lokacija (ima ih u Srbiji ali nisu 

dostupni HQ timu) mogli bi smo stalno biti 5-10 u konkurenciji svetskih  HQ timova. 

Sve ekipe u okviru HQ tima su se trudile da daju svoj optimum lokacija-oprema-

operatori … ali bih posebno istakao novu ekipu sa lokacije Bobovo – 3.5/CW koji su 

posle tehničkog otkaza  7CW  prihvatili i taj deo obaveza i veoma korektno uspešno 

radili  do kraja. Takodje bih se zahvalio Vencu Z36W koji se iz godine u godinu bori 

u našoj ekipi … 

Savez je, u okviru mogućnosti, pomogao svaku od ekipa novčanim iznosom 

7.000RSD da se bar delimično pokriju neki od troškova organizacije i izvodjenja. 

 

mart 2014      Koordinator HQ tima YT0HQ : 

       Miroslav Maksimović – YU1MM 



IARU HF 2013 – FINAL  SCORE 

 

01. DAØHQ 26,011,224  

02. EFØHQ 25,769,500  

03. TMØHQ 24,434,251  

04. R3HQ 23,238,744  

05. OL3HQ 21,194,068  

06. SNØHQ 21,034,804  

07. GR2HQ 20,903,985  

08. S5ØHQ 19,662,008  

09. 9A28HQ 19,542,000  

10. IOØH 19,403,338  

 

11. YTØHQ 19,094,520  

 

12. EM5HQ 15,615,063  

13. YRØHQ 15,002,030  

14. LRØØF 14,968,670  

15. HGØHQ 14,355,550  

16. OE1A 13,394,079  

17. PA6HQ 12,445,286  

18. E7HQ 12,318,045  

19. LYØHQ 11,832,168  

20. LZ7HQ 11,627,916  

21. OZ1HQ 10,969,758  

22. HB9HQ 10,741,159  



YT0HQ … 2013 

1.8  cw YT5Z, YU7CM TORNJOŠ 

1.8 ssb YU1CF, YT1MI, YU1QW, YU5ZM, YT1MW GOČ 

   

3.5  cw YT1HA, YU6DX, YU9DX, YT3PL, YT2FSG BOBOVO 

3.5 ssb YT1AA, YU1YM, YT7WM, YT5CT PARAĆIN 

   

7.0  cw YU1DW, YU8A POŽAREVAC 

7.0 ssb YU1XX, YT5T, YT1WW, YU2CZV, YT2RA,  BORČA 

   

14  cw YU7AV, YU7FN, Z36W, YT6W CRNA BARA 

14 ssb YU1ZZ,YU1JW,YU1UN,YT1CW,YT1BD,YT1RW,YT8T  SEVOJNO 

   

21  cw YU1KX ĆIĆEVAC 

21 ssb YU7EE, YU7SK, YT7MFJ, YT7EI, YT1T, YT9T RUMA 

   

28  cw YU1AU, YT7AW  POŽAREVAC 

28 ssb YT2B, YT1BX, YU8NU, YU8YL, YU2EA RAUTOVO 

   

 koordinator HQ tima          YU1MM                                                             KUPINOVO 

 

Call: YTØHQ 
Operator(s): YTØHQ  
Station: YTØHQ 

Class: Headquarters HP 
QTH: Serbia - EU 
Operating Time (hrs): 24  
Location: Eastern Europe 

Summary:   Compare 
Scores 

Band CW Qs Ph Qs Zones HQ 
Mults 

160: 375 252 14 32 

80: 835 792 25 39 

40: 1417 1643 35 54 

20: 2162 2116 54 62 

15: 1601 1406 47 61 

10: 935 841 32 46 

Total: 7325 7050 207 294 Total Score 19,673,268 

 





AKTIVNOST     S C W C    U   2013. GODINI 

 

 

Aktivnost  ScwC ( srpskog telegrafskog kluba) se odvijala  kroz takmičenje KTSCWC u dva termina godinje 

… KTSCWC_1  je održano trećeg  petka u martu 2013, a KTSCWC_2  trećeg petka u julu mesecu 2013. 

Martovski contest je upriličen povodom osnivanja kluba (nekada YUCWK) 17.marta 1970.godine, a julski 

contest je u čast velikog srpskog naučnika Nikole Tesle (rodjen 10.jula 1856.godine). 

Primećeno je da contest, u oba termina, postaje sve popularniji i da pravi ljubitelji telegrafije uredno 

učestvuju  i  šalju LOG-ove.  

U martovskom delu je bilo 15-ak učesnika van Srbije pa je Boban YT9A odlučio da donira plaketu za 

plasman NYU stanica i ako to nema u zvaničnim propozicijama. Inače sve nagrade (diplome za prvih pet 

mesta u kategorijama  M (članovi) i NM (ne članovi) kao i plakete za prva mesta se  obezbedjuju 

sopstvenim donacijama članstva.  

U toku 2013.godine je u članstvo ScwC primljeno 9 (devet) članova … Djoko Z33A, Neša YU2M, 

 Arsa YU1UN, Dugi YU1WS, Marko YT1CW, Dragan YU7RL, Done YU5D, Djuro YU1RM i Marko YT2T. 

Godina je završena sa  55 aktivnih članova – a obzirom na intersovanje klub će još ojačati u narednom 

periodu. 

 

U prilogu su dati delimični rezultati (samo nagradjeni) za oba termina ... a inače svi učesnici dobijaju 

diplomu učesnika u elektronskom obliku. 

 

 

 

 

Mart 2014       Predsednik  ScwC : 

 

                  Miroslav Maksimović  -  YU1MM  



 

KTSCWC-1    mart 2013 
 

M 
Place Call   Per.1  Per.2  Per.3  Per.4  %Err   Score  

------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  YT7AW  54/19  43/18  55/17  55/16  0.00% 72870  

2.  YT9A   47/17  51/16  55/17  54/16  1.43%  67122  

3. YU5GM  50/16  51/18  51/17  55/15  0.48% 67122  

4. YU1KT  48/18  48/19  41/16  46/16  1.61%  66447  

5.  YU1ZZ  51/17  53/15  54/16  58/16  0.46%  66048 

NM 

Place Call   Per.1  Per.2  Per.3  Per.4  %Err   Score  

------------------------------------------------------------------------------------  

1.  YU1EA  51/19  52/20  55/18  55/17  1.39%  80142  

2.  YT2T   53/19  52/19  46/18  52/17  1.46%  76431  

3.  9A1AA  47/20  43/18  48/16  48/15  2.62%  67068  

4.  YO5OHO  40/16  46/18  41/16  46/17  1.70%  61707  

5.  YU1RM  44/16  33/14  48/17 3 6/17   1.83%  55488 

NYU 

Place Call   Per.1  Per.2  Per.3  Per.4  %Err   Score  

------------------------------------------------------------------------------------  

1.  9A1AA  47/20  43/18  48/16  48/15  2.62%  67068  

2.  YO5OHO  40/16  46/18  41/16  46/17  1.70%  61707  

3.  IV3CTS  30/15  39/16  43/17  39/15  3.21%  52353  

4.  S58FA  31/16  37/16  43/12  38/15  1.32%  47259  

5.  9A3R   31/15  30/11  38/16  31/12  2.99%  38556 

 

KTSCWC-2    juli 2013 
 

M  
 

Place  Call   Per.1   Per.2   Per.3  Per.4  %Err   Score  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  YT0Z   38/20  38/20  39/21  38/20  1.29% 76545  

2.  YT4A   37/20  36/19  35/19  38/21  1.35%  72048  

3.  YT9A   40/20  35/16  39/21  38/20  1.30%  70686  

4.  YU1RM  33/17  39/21  34/20  36/20  2.07%  69732  

5.  YU1KT  34/18  38/20  38/20  35/19  1.36%  69069 

NM  
 

Place  Call   Per.1  Per.2  Per.3  Per.4  %Err  Score  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. YU1EA  41/24  42/23  42/22  35/21  0.00%  91800  

2.  9A1AA  40/23  40/22  37/20  34/20  1.31%  81855  

3.  LZ8E   36/21  36/21  37/21  35/19  0.69%  75768  

4.  YU4A   35/20  35/21  36/21  32/18  3.50%  71520  

5.  YT7KM  37/21  37/19  33/20  34/19  0.70%  70863 
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Godišnji izveštaj takmičarskog kluba 

Contest Club Serbia 
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Početak, razvoj i cilj kluba 

Klub je osnovan 16.03.2013. tako što je par radio amatera, vrhunskih 

takmičara pokrenulo priču da se formira jedan zajednički takmičarski 

klub u Srbiji koji bi ujedinio sve do tada takmičarske klubove u jedan – 

Contest Club Serbia. Što bi dovelo do toga da na svetskom nivou 

delujemo zajednički i tako postižemo što bolje rezultate. Početak je bio 

težak, jer je bilo teško objasniti svima o čemu se zapravo radi i kako 

funkcioniše klub. Poslato je preko stotinu poruka na različite adrese, a 

takođe su mnogi bili kontaktirani putem mobilnih telefona itd.. Čekali 

su se odgovori, reakcije.. Međutim, već na početku su stizali e-mejlovi 

podrške, što je dodatno motivisalo sve nas da se krene još ozbiljnije u 

celu priču. Odma na početku je dogovoreno da članske karte, članarine i 

sve drugo na šta smo navikli ne postoji u ovom klubu. Jedini uslov da se 

postane član je da se dnevnik iz svetskog takmičenja WW tipa (CQ WW, 

WPX, Russian DX, WAE, CQ VHF...) pošalje na ime Contest Club-a Serbia. 

Svako novo takmičenje je donosilo i po nekog novog člana, svakim 

danom je klub postao sve masovniji, pričalo se o klubu.. Klub je 

registrovan u svetskim takmičenjima pod punim imenom, tako da ga 

„robot“ lako prepoznaje. Pored toga, 30.05.2013. na predlog nekoliko 

članova, klub zvanično postaje i deo Saveza radio-amatera Srbije sa 

sedištem u Beogradu. Rukovodstvo kluba čine: predsednik Aleksandar 

Novović YU6DX i sekretar Marko Živković YT2T. Takođe,  klub ima i 

zvaničnu yahoo listu na kojoj se može pristupiti samo ukoliko ste član 

kluba, kao i zvaničnu Facebook grupu. Sve informacije u vezi samog 

kluba možete dobiti na svim zvaničnim listama, grupama kao i na lični e-

mejl nekog iz rukovodstva kluba. 
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Klub se najviše bazira na takmičenja, zbog toga i jeste takmičarski klub i 

on na tom polju ostvaruje vidljive rezultate. Ali, svakako da je klub i 

mnogo više o toga, obuhvatio je i širi spektar interesovanja kod 

takmičara. Svakog trenutka članovi međusobno razmenjuju informacije, 

iskustva, pomažu ukoliko postoji neki problem vezan za softver u 

takmičenju, izradi antena.. Naročito se stavlja akcenat na novajlije u 

takmičenjima koji još nisu imali iskustva u takmičenjima i nisu upoznati 

sa svim „čarima“ vezanim za contesting, kao i za starije radio-operatore 

koji se ne snalaze najbolje sa novim tehnologijama. U svakom trenutku 

možete zatražiti pomoć, a odgovor na sva pitanja ćete dobiti u 

najkraćem roku.  

I na kraju, cilj kluba jeste da se konačno svi ujedinimo i delujemo kao 

jedan klub u radio-amaterskim takmičenjima i tako pokažemo snagu, 

jačinu i lojalnost u svim takmičenjima. Snaga kluba je upravo u 

članovima, brojnost članova u takmičenjima je glavni motor koji donosi 

poene za klub. Svaki poen je važan, nije bitno da li se radi o pet poena ili 

milion... Klub ne pravi razliku u poenima, svaki poen je dobrodošao! 
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Članstvo 

Klub je tokom proteklih godinu dana svakoga dana napredovao po 

broju članova, svakim novim takmičenjem klub je sve brojniji. Prema 

dosadašnjoj statistici poslato je preko stotinu različitih takmičarskih 

dnevnika na ime Contest Club Serbia, i učestvovalo je isto toliko radio-

operatora u različitim takmičenjima. U svim takmičenjima gde postoji 

kategorija za svetske klubove, Contest Club Serbia je najbrojniji po broju 

članova u Srbiji. Prosečan broj pristiglih dnevnika u WW takmičenjima 

se kreće preko pedeset što je fantastičan rezultat, oko 80% od ukupno 

broja pristiglih dnevnika iz Srbije. Tako da je klub kao najmlađi u Srbiji 

vrlo brzo postao i najbrojniji sa tendencijom rasta i u narednom 

periodu.  

U prilogu se nalazi zvaničan spisak sa članovima sa početka 2014. 

godine koji su do sada podržali i poslali dnevnike na ime Contest Club 

Serbia, kao i članove koji su učestvovali u klubovima koji su podržali 

klub: 

YT0A YT0I YT0WFF YT2B YT1BX YT1CI YT1CS YT1ET YT1HA YT1ML YT1T YT1XN YT1ZP 

YT2AA YT2AAA YT2ISM YT2MS YT2RX YT2SMS YT2T (OU5A) YT2U YT3A (YU7AV) YT3DX 

YT3E YT3PL (HB9EDB) YT3TPS YT4A YT4W YT5CT YT5M YT5N YT5T YT5W YT5Z YT6T 

YT6W YT7A YT7AW YT7B YT7BB YT7DQ YT7KM YT7M YT7T YT7W YT7WM YT7Z YT9M 

YT9W YU0A YU0U YU0W YU1ANO YU1ARC YU1AS YU1BFG YU1BN YU1CC YU1EA (YT8A) 

YU1ED YU1EL YU1FG YU1GU YU1HFG YU1IZ YU1KT YU1LM YU1ML YU1NVA YU1RA 

YU1RM YU1SAT YU1SMR YU1OO YU1TY YU1XX YU1VG YU1YV YU2A YU2EA YU2U 

YU3EMA YU3MX YU3W YU4VIP YU5A (YU1EW) YU5C YU5CW YU5D YU5R YU5T YU6DX 

YU7AF YU7AJM YU7CM YU7EE YU7GM YU7JX YU7KW YU7PG YU7RL (YT7M) YU7RQ 

YU7TB YU7W YU7ZL YU7ZZ YU8A YU8NU YU9DX 
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Rezultati 

U toku godinu dana postojanja kluba, članovi kluba su učestvovali u 

mnogim takmičenjima i u svoje dnevnike svaki put upisivali ime kluba 

kako bi se rezultati sabirali za isti. Do sada su jedino obrađeni rezultati 

iz Russian DX Contesta 2013,  gde smo kao klub zauzeli visoko 8. mesto 

u konkurenciji preko pedeset svetskih klubova sa svega šest pristiglih 

dnevnika. Što se mora priznati da je izvanredan rezultat, ove godine 

pristiglo je još više dnevnika pa se i rezultat očekuje da bude bolji. Treba 

pomenuti da je upravo to takmičenje bilo prvo u kome se zvanično 

pojavljuje ime klub na svetskoj sceni. U toku godine se očekuju rezultati 

iz ostalih takmičenja, gde se očekuju takođe dobar uspeh kluba. 

 

U ime svih članova kluba, kao i rukovodstva Contest Club-a Serbia 

Srdačan pozdrav, 

Predsednik kluba                                                             Datum: 01.04.2014. 

Aleksandar Novović YU6DX 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА  
Савеза радио-аматера Србије за 2014.г. 

 

 

У складу са финансијским и организационим могућностима, у 2014. години 
реализовати следеће активности и задатке: 
 

1. Рад на едукацији радио-клубова и помоћ у раду, нарочито у обуци за радио-
аматере. 

2. Израдити смернице програма развоја радио-клубова. 
3. Организовати Збор Савеза радио-аматера Србије. 
4. План мреже VHF и UHF репетитора ажурирати и обезбедити дозволе. 
5. Популаризација КТ КУП-а СРС, YUDX такмичења и КТ маратона. 

Реализовати све активности у вези са КУП-ом, КТ маратоном, КТ Тесла 
Меморијалом и YUDX такмичењем, од слања пропозиција до објављивања 
резултата и доделе награда.  

6. Радити на омасовљењу УКТ КУП-а СРС и осталих УКТ такмичења. 
7. Организовати екипу HQ за рад у IARU HF шампионату.  
8. Организовати националне АРГ и ХСТ шампионате, према потребама. 
9. Упутити екипе-репрезентацију Савеза на међународна ХСТ и АРГ такмичења, 

према могућностима. 
10.  Редовно информисање чланства и јавности. 
11.  Припремити предлог измена Правилника о аматерским радио-станицама. 
12.  Израдити испитна питања за све класе радио-аматера. 
13.  Организовати семинаре за инструкторе-извођаче наставе за радио-аматере. 
14.  На погодан начин обележити 90 година радио-аматеризма у Србији. 
 

Поделу обавеза и рокове ће извршити Извршни одбор у складу са 
могућностима Савеза. 

 
 

Извршни одбор СРС  



ПРЕДЛОГ 
Плана прихода и расхода 
јануар – децембар 2014.г. 

 
 

 ПРИХОДИ Укупно 
1 Чланарина 1.285.000 

2 РАТЕЛ 220.000 

3 Испити и дипломе 84.000 

4 Једнословни поз.знаци, одобрења 22.000 

5 QSL биро 200.000 

6 Спонзорства или донације 190.000 

7 Камата по виђењу 1.000 

8 Остало 8.000 

 Збир прихода у 2014.г. 2.010.000 

 Пренос из 2013.год. 1.620.000 

 Укупно 3.630.000 

 

 
 РАСХОДИ Укупно 
1 Накнада за секретара Савеза, бруто (11 месеци) 400.000 

2 Накнада за стручног сарадника, бруто (11 месеци) 132.000 

3 Накнада за израду часописа (градски превоз) 13.000 

4 Извршни одбор и Скупштина Савеза 84.000 

5 Полагање испита (путни трошкови испитне комисије) 45.000 

6 Чланарина IARU R1 за 2014 84.000 

7 Субвенција радио-клубовима за младе радио-аматере (положен испит) 140.000 

8 АРГ активности 130.000 

9 HST активности 140.000 

10 КТ - награде и дипломе за КТ КУП (2013), КТ Маратон 2013 и YUDX 
Contest 2013 (део) и 2014, КТ Тесла Меморијал (2014) 

153.000 

11 КТ - YUHQ тим (учешће у IARU HF шампионату 2013) 165.000 

12 УКТ - награде и дипломе за такмичења Савеза у 2013.г. 76.000 

13 QSL- биро 270.000 

14 УКТ – трошкови одржавања VHF/UHF репетитора 116.000 

15 УКТ – дозволе за VHF/UHF репетиторе 9.000 

16 УКТ – накнада ЈП ЕТВ по уговорима за смештај VHF/UHF репетитора 72.000 

17 Признања члановима Савеза (у складу са Правилником о признањима) 92.000 

18 Канцеларијски мат. и фотокоп. 24.000 

19 Телефон и интернет 61.000 

20 Поштарина 45.000 

21 Режије-све (за просторије СРС) 198.000 

22 Одржавање-све 31.000 

23 Завршни рачун и књиговодство 90.000 

24 СПП провизија 15.000 

25 Остало 15.000 

 Збир 2.600.000 

 

 
Приходи ................. 3.630.000  

Расходи ................. 2.600.000 

Разлика ............... + 1.030.000 

 



Предложени кандидати за изборне функције 
стање 09.04.2014. 

 

Кандидати су поређани по азбучном реду презимена 
 

За председника 

презиме и име поз.знак 
кандидован од 

стране 
Задње плаћене 
чланарине 

кандидат сагласан 
са кандидатуром 

Благојевић Владимир YU1NVA YU1BBV Инвалид-не плаћа ДА pismeno 
Вемић Мирослав YT1AA YU1ADO 2013 НЕ mail  
Капун Војислав YU7AV YU7ECD, YU1EXY 2013 ДА pismeno 
Максимовић Мирослав YU1MM YU1BEF 2013 НЕ mail 
Ћеха Душан YU1EA YU1FJK 2013 НЕ mail 
Хајошевић Горан YT7AW YUOTC 2012 НЕ mail 

За чланове ИО 

презиме и име поз.знак 
кандидован од 

стране 
Задње плаћене 
чланарине 

кандидат сагласан 
са кандидатуром 

Алексић Живојин YT1HA YU1FJK 2013 НЕ mail 
Андрејевић Војислав YU7VA YU7JDE, YU1BVD 2009 ДА mail 
Баричек Ласло YU7CM YU7JDE, YU1BVD 2013 ДА mail 
Бартош Карол YU7MC YU1BVD 2013 Čeka se odgovor 
Васић Зоран YU9DX YU1FJK 2013 НЕ usmeno 
Вељић Јулија YU8YL YU1AST 2013, 2014 ДА mail 
Влаисављевић Миле YU1Q YUOTC 2011, 2014 ДА mail 
Гујаничић Живомир YU1AN YUOTC, YU1AAX 2010 ДА usmeno 
Исаиловић Градимир YU1IG YU1BVD, YU1AAX 2011 ДА usmeno 
Јовановић Бобан YT1JB YU1AAX 2013 ДА mail 
Кркић Владета YU1KX YU1BVD 2013 ДА mail 
Марјановић Горан YU5M YU1AAX 2013 НЕ mail 
Миловановић Милан YU1ZZ YU1FJK 2013, 2014 НЕ mail 
Младеновић Зоран YU1EW YU1BVD, YU1EXY 2010 Čeka se odgovor 
Накић Ненад YT1NN YU1EFG 2013 ДА mail 
Нововић Александар YU6DX YU1FJK 2013 НЕ mail 
Павловић Лазар YU1JW YU1BVD 2011,2014 НЕ mail 
Пекмезовић Зоран YU7KW YU7JDE, YU1BVD 2012 ДА mail 
Петровић Миодраг YT3E YUOTC 2013 ДА mail 
Радуловић Синиша YU1RA YU1BVD 2013 НЕ  usmeno 
Спасић Ненад YU1TA YU1GUV 2012, 2014 ДА mail 
Страхиновић Милан YU8A YU1BVD 2013 НЕ маил 
Супуровић Предраг YT9TP YU1AAX 2013, 2014 ДА mail 
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За Надзорни одбор 

презиме и име поз.знак 
кандидован од 

стране 
Задње плаћене 
чланарине 

кандидат сагласан 
са кандидатуром 

Батричевић Снежана YU6AW YU1BVD, YU1FJK 2013 НЕ mail 
Вукелић Зоран YU1EP YU1FJK 2013, 2014 НЕ mail 
Гујаничић Живомир YU1AN YU1AAX 2010 Čeka se odgovor 
Косић Драган YU7AB YU1BVD 2008 НЕ mail 
Максимовић Мирослав YU1MM YU1FJK 2013 ДА mail 
Милетић Љубиша YU7AU YU1BVD 2013, 2014 НЕ mail 
Цоља Звонко YT1WA YU1FJK 2013 НЕ usmeno 

 
За Дисциплинску комисију 

презиме и име поз.знак 
кандидован од 

стране 
Задње плаћене 
чланарине 

кандидат сагласан 
са кандидатуром 

Антић Александар YU6A YU1BVD, YU1FJK 2013, 2014 НЕ mail 
Божић Славко YU1SB YU1BVD 2013, 2014 НЕ usmeno 
Леви Ранко YU1KT YU1FJK 2013 НЕ mail 
Oбрадовић Зоран YU1VG YU1EFG 2013 ДА usmeno 
Спасенић Момчило YU2MS YU1AAX 2013 ДА mail 
Томашевић Живорад YU1ED YU1BVD 2013, 2014 НЕ usmeno 
Упчев Антон YU5D YU1FJK 2013 НЕ mail 

   
    Pojašnjenje: 
    DA ili NE potvrñene kandidature i način na koji je potvrda data (usmeno znači telefonom) 
     










