
САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
 
Број: 1-113/1 
Датум: 05.05.2016. 
 
 

 

Предмет:  Позив за редовну седницу 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 21. маја  

2016.г. (субота) са почетком у 11:00 часова у Великој сали Градске општине 
Вождовац,  Београд, Устаничка 53, Нови Београд 
 
     За седницу 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 
 

2. Усвајање извештаја верификационе комисије 
 

3. Подношење и усвајање: 
    а)  Извештаја о раду Савеза радио-аматера Србије 
    б)  Финансијског извештаја 
    ц)  Извештаја Надзорног одбора 
    д)  Усвајање завршног рачуна за 2015-ту 
    е)  Извештаја Дисциплинске комисије 

4. Избор председника и заступника СРС  
    а) Представљање кандидата 
    б) Гласање о предложеним кандидатима 
    ц) Извештај верификационе комисије о резултатима гласања 
 

5. Подношење и усвајање предлога планова: 
    а) Плана рада Савеза радио-аматера Србије за 2016. годину 
    б) Финансијског плана Савеза радио-аматера Србије за 2016. годину 
     

6. Додела награда за такмичења која је организовао Савез радио-аматера Србије 
 

 
С поштовањем 
      

В.Д. ПРЕДСЕДНИК-а 
            САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
                           
 

Мирослав Ивковић, с.р. 
 
 
 
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 27.06.2015. до 01.05.2016.г. 

 

1.  Увод 

У протеклом периоду руководство Савеза радио аматера Србије  наставило је да води организацију у 

складу са усвојеним планом рада и  финансијским могућностима.  Један од најважнијих циљева био је  

одржати квалитет услуга и сервиса који Савез врши за чланове и  друге радио-аматере у Србији. У том 

смислу стручна служба СРС се приоритетно бавила  обрадом докумената  и организацијом полагања 

стручних испита и радио-аматерских звања. Као и у ранијем периоду од како је СРС преузео тај део 

посла , ово је рађено професионално и ефикасно, и мислимо да је огромна већина радио-аматера 

веома задовољна како издавања докумената данас функционише. То се исто може рећи и за РАЕК-

РАТЕЛ  јер за све ово време нисмо имали ни један озбиљјнији проблем.  

Истовремено ИО СРС настојао је да скромна средства којима Савез располаже усмери на активности у 

организацији, покушавајући да равномерно подржава различите области радио-аматерских 

интересовања, посебно оне акције атрактивне за младе радио-аматере.  

Уочљиво је било међутим, да за клубове и чланство учествовање у било каквим акцијама, па и оним 

мањим  представља проблем. Дакле, не ради се о недостатку интересовања већ о хроничном 

недостатку средстава. Парадоксалано је да је  истовремено углед радио-аматера у јавности прилично 

добар.  

У готово свим разговорима наши саговорници показивали су разумевање и добру вољу, али нису имали 

законску основу да нам финансијски помогну,  јер су и Савез и клубови регистровани по Закону о 

удружењима грађана  и они морају на тај начин да нас третирају.  

Свесно тога, руководство СРС покренуло је  низ састанака са релевантним  државним органима како би 

се статус  радио-аматера системски променио.  За то је потребно изменити и неке законске услове што 

је могуће само  нашим координисаним  наступом.  Један од таквих састанака одржан је у марту месецу 

2016.-те са ВС и представницима Министарства одбране.  Представници ВС и МО били су добро 

припремљени  и упознати са нашим  проблемима и могућностима, и јасно нам ставили до знања где и 

како нам могу помоћи.  Договорене су и неке друге конкретне ствари, попут  тога да се радио-

аматерима интересантна телекомуникациона опрема коју  они расходују,   прво понуди Савезу радио-

аматера Србије 

Исто такви, предходно добро припремљени састанци биће одржани  са МУП-ом,  Сектором за ванредне 

ситуације, и Градом Београдом. 

 



Да се нешто већ мења у перцепцији према радио-аматерима,  јасно је и у случају који смо имали са 

пословним простором у коме се СРС налази. Наиме, пословни простор Стари град је, поступајући по 

налогу ревизора и сходно градским одлукама, подигао цену закупа нашег простора на комерцијални 

ниво, што је повећање од преко 20 пута. Након састанка у П.П. Стари Град којем су с наше стране 

присуствовали М.Ивковић,  В.Настасић и З.Младеновић,  уз подршку  представника МО, наш закуп је 

сада смањен на 20% комерцијалне цене, односно прихватљивих 8 хиљада динара месечно. 

И на нивоу клубова све је више назнака и конкретних случајева у којима локалне самоуправе 

финансијски помажу своје радио-клубове. 

Питање системског финансирања радио-клубова и Савеза остаје приоритетни задатак овог  ИО. 

   

 

 

2. Чланство 

(приказ броја чланова и клубова у 2014 и 2015-тој години) 

Година Укупан број чланова Број директних чланова Број радио-клубова 

чланова Савеза 

2014 1005 218 44 

2015 1093 202 39 

 

3. Рад са младима- IARU YOTA KAMP 2015.-te и 2016.-те 

4. Организовање и реализованје испита за радио-аматере 

                      СРС 

Класа 2015 2016 

1. класа 34 3 

2. класа 42 13 

3. класа 122 32 

CW 12  

Укупно: 210 48 



 

 

2015 2016 

Клуб 1 2 3 CW 1 2 3 CW 

YU1AAX 1 1 7      

YU1ACR  10 32      

YU1ANM   6      

YU1BBV 3  2  1 2 1  

YU1BFG 3  14      

YU1BPA  17 4 2     

YU1CKV     1 11   

YU1EBC       14  

YU1EXY 1  5 9     

YU1FJK 12 3 8  1  5  

YU1GTU 1  14      

YU1GUV       8  

YU1HFG 1 5 4 1     

YU1HQR 3 5 15      

YU1INO 2  8      

YU1SRS 7 1 3    4  

Укупно: 34 42 122 12 3 13 32  

 

 

 

 

 



 

СРВ 

2015 2016 
Клуб 

1 2 3 CW 1 2 3 CW 

YU7BPQ 2 1 4      

YU7DVW 4        

YU7KMN 3 1       

Укупно: 9 2 4      

 

5. ХСТ, прилог 

6. АРГ, прилог 

7. Репетиторска мрежа 

Развој и одржавање магистралне репетиторске мреже настављено је  по плану. Поред раније 

набављених 5 нових YAESU DR1X дигитално-аналогних репетитора Савез радио-аматера Србије набавио 

је 250м коаксијалног кабла LDF4-50 и 300м коаксијалног кабла CNT400. Такође, набављено је пет 

професионалних ВХФ и пет професионалних УХФ вертикалних антена.  Дигитално-аналогни репетитор 

R1 на  Авали ради  већ годину дана без проблема, а то је случај и са DR1X репетитором R5 на Ф.Гори, 

који је почетком маја 2016.-те  дефинитивно  заменио стари TKR720 .  На   Копаонику  DR1X је пуштен у 

пробни рад али због радова на разминиравању терена тренутно је цела репетиторска инсталација 

R2/RU2 измештена на привремену локацију.  Репетиторски сајт на Дели Јовану у целости је 

реконструисан, замењени су сви каблови и антене, направљени нови држачи за антене на новим 

позицијама на стубу. Са Дели Јована  сада беспрекорно раде R0 и RU3, који је улинкован у УХФ мрежу.  

Почетком маја 2016.-те добили смо сагласност за постављање репетитора на ЕТВ објекат на 

В.Јастребацу. Са руководиоцем објекта договорени су сви детаљи, снимљене позиције и услови за 

монтажу на објекту. Очекујемо да  и тај дигитално аналогни репетитор проради. Пети DR1X опредељен 

је за Торник и он ће бити постављен кад се дефинишу односи са ЕТВ као власником локације и 

Теленором као власником објекта/контејнера у коме је смештен R0 репетитор.  

На Тупижници је извршена реконструкција антена и поправка репетитора. Савез је обезбедио 

коаксијални кабл и једну антену, а радове су изводили радио-аматери из Зајечара. Међутим, за ту 

локацију потребан је озбиљнији приступ, и боље механичко извођење. Осим тога тамо постоји јак 

локални извор сметњи а тај проблем могуће је решити само у сарадњи са ЕТВ. Ово све захтева мало 

више времена, нешто средстава и у плану је за решавање после Великог Јастребца.  



На Битовику изнад Пријепоља постављен је ВХФ репетитор R1, захваљујући ангажовању локалних 

радио-аматера из радио-клуба YU1ANM. Репетитор ради одлично.  

Треба напоменути да се у обављању радова на новим инсталацијама репетитора веома водило рачуна 

да  сви радови буду квалитетни и професионални,  да је коришћен квалитетан коаксијални кабл који је 

СРС набавио али  је значајну количину квалитетних  каблова за Тупижницу, Пирот и Битовик обезбедио 

и донирао Бобан са Копаоника ,  YU2KBS. Сви учесници у овим радовима су радили волонтерски. 

Највећи део свих послова обавили су Шеки, YU1VI и Марко YU3RTT. R1 на Битовику  постављен је 

великим залагањем  Абуда, YU1DZ.  Бобан, YU2KBS стандардно одржава Копаоник а помогао је такође 

при подешавању дуплексера за друге локације.  R5/RU5 на Ф.Гори урадили су и одржавају Љубе, YU7BG 

и екипа из YU7BPQ . Милан, YT1PRM много је помогао је око набавке антена и радова на Тупижници, као 

и Мики, YT3E и екипа из Зајчара. Наравно, помоћи је било и других  радио-аматера. 

Веома добру евиденцију репетитора осмислио је и реализовао Педја, YT9TP. 

За све новопостављене репетиторе обезбеђена је дозвола за рад. 

Остали магистални репетитори раде углавном без проблема, као и цела магистрална УХФ мрежа. У 

овом периоду постављен је и један број локалних репетитора за који је Савез углавном давао сагласност 

уз услов да раде заиста као локални репетитори, малом снагом и са локација за локално покривање. 

8. РМЗО и рад у ванредним околностима 

На наше задовољство није било потребе за активиранје РМЗО већ је мрежа проверена приликом 

обележавања годишњице бомбардовања од стране НАТО-а. Деловање радио аматера у ванредним 

ситуацијама основни је мотив реконструкције и модернизације репетиторске мреже у који је Савез 

радио-аматера уложио највише средстава 2015-те године. И радио клубови су томе посветли доста 

пажње у протеклом периоду. Одржано је више припрема и вежби радио-аматера за рад  у ванредним 

ситуацијама. Такође, више клубова је обезбедило значајна финаснсијска средства организујући пројекте 

с тим у вези и учествујући на конкурсима  МО и локалних самоуправа. 

9. Информисање, прилог 

10. Међународна сарадња 

У минулом периоду није било међународних скупова ИАРУ Р1 а и финансијским планом није било 

предвиђено присуство наших представника на састанцима на радних тела ИАРУ Р1. Изузетно Душан 

Ћеха присуствовао је као део нашег тима састанку АРГ РГ у Чешкој републици и ХСТ РГ у Охриду, 

Македонија. Релативно добра сарадња постоји са СР Црне Горе којима смо обећали логистичку 

подршку у организацији АРГ шампионата. 

11. YUOTC клуб, прилог 

12. SCWC- Српски CW клуб, прилог 

13. Извештај о раду УКТ радне групе, прилог 



14. Извештај Contest Club Serbia, прилог 

15. Извештај HQ тима, прилог 

16. Извештај КТ комисије, прилог 

17. Извештај комисија за доделу позивних знакова, прилог 

Београд, мај 2016. 

       Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије 



PREGLED  PRIHODA  I  RASHODA  01.01 do 31.12.  2015.

P R I H O D

Prenesena sredstva iz 2014.godine 2.127.139,08

Članarina 1.591.800,00

Ispiti i diplome 210.000,00

Specijalni  znakovi 23.000,00

RATEL ugovor 304.000,00

HST Svilajnac donacija 100.000,00

HST Svilajnac uplate učesnika 36.000,00

HST Svilajnac kotizacije konverzija 1490€ 179.321,50

IARU HST  Ohrid 50.000,00

Donacije za HQ takmičenja 200.000,00

OTC  donacije 7.000,00

QSL biro uplate 140.320,00

Kamata po vidjenju 762,37

Donacija za KT 2.500,00

Ugovor Ministarstvo odbrane ARG šampionat Češka 460.000,00

Ukupni prihodi : 5.431.842,95

R A S H O D 

Primanja S.Stanković – po odluci 141.500,00

Primanja po ugovoru – V.Nastasić 641.918,99

Primanja po ugovoru – P.Filipović 208.860,76

Telefon i internet 67.655,65

Voda 7.171,14

Režijski troškovi prostora 43.448,26

Električna energija 38.331,97

Troškovi grejanja - Beogradske elektrane 18.569,00

Održavanje, sve 28.132,38

Kanc. materijal i fotokopiranje 39.580,00

IO SRS 31.809,00

Skupština SRS 17.975,00

Troškovi ispita za ARO 10.756,00

KT komisija i nagrade za KT takmičenja 189.234,12

Nabavka repetitora YAESU DR1X 5 kom 740.533,38

Nabavka Ispravljača za repetitore 5 kom 34.938,86

Nabavka koaks. kablova za repetitore 188.430,00

Nabavka 5 kom VHF i 5 kom  UHF antena za repetitore 156.250,00

HQ  tim 51.069,00

 FM digital grupa održavanje repetitora 142.320,77

Repetitori zakup i el.energija 63.559,90

Dozvole za repetitore 1.045,00

Troškovi SRS dozvola 3.090,00

HST  Svilajnac 597.773,00

OTC klub 8.829,00

Knjigovodstvene usluge 91.962,52

ARG  takmičenja, IARUB ARG Češka, ARG komisija 451.135,55

Vraćena sredstva Ugovor MO - ARG 111.558,45



QSL  služba 92.566,00

PTT  troškovi 78.186,27

Kamp mladih radio-amatera Italija 102.012,00

Donacija radio klubu Kladovo 20.000,00

Provizije devizna poslovanja 6.510,00

Troškovi APR-a 8.200,00

Troškovi SPP banaka 20.453,44

Ukupni rashodi :               4.455.365,41

REKAPITULACIJA

PRIHODUI 5.431.842,95

RASHODI 4.455.365,41

STANJE 31.12.2015. 976.477,54

Devizni račun  €

Prihodi

Prenešeno iz 2014-te 4.238,06

HST Svilajnac -uplata rumunskog saveza 910,00

Ukupno prihodi 5.148,06

Rashodi

Članarina IARU 2015 788,33

HST IARU šampionat Makedonija 570,00

Troškovi deviznih transakcija 18,00

Ukupno rashodi 1.376,33

Stanje 31.12.2015. 3.771,73

Izveštaj sastavila: Slavica Stanković



  

      

    



Na osnovu člana 19 Statuta Saveza radio-amatera Srbije o radu Nadzornog odbora, Nadzorni 
odbor, nakon neposrednog uvida u zvaničnu i raspoloživu dokumentaciju o poslovanju 
Saveza radio-amatera Srbije u periodu izmedju dve Skupštine podnosi sledeći :  
 

I Z V E Š T A J 
 
Nadzorni odbor se sastao dana 04.maja 2016 godine u prostorijama Saveza radio-amatera 
Srbije u Beogradu, na poziv sekretara Saveza i u prisustvu Slavice Stanković zadužene za 
rad sa finansijama, kako bi stekao neposredan uvid u finaijsku i svu ostalu dokumentaciju i 
proverio činjenično stanje u cilju podnošenja izveštaja Skupštini Saveza radio-amatera Srbije. 
Detaljno su provereni svi izvodi po tekućim računima koje koristi Savez ( Komercijalna banka 
i Findomestic banka ) , svi izveštaji blagajne u periodu 01.01.2015.godine do 
31.12.2015.godine i odluke IO SRSa za istu godinu. 
 
Analiza poslovnih knjiga i rada Sekretarijata Saveza  
 
Nakon uradjene analize tekućih računa i blagajne i na osnovu bilansa uspeha na dan 
31.12.2015.godine, utvrdjeno je sledeće:  
 
# Prihodi na dan 31.12.2015.godine iznose       3.304.703,87 RSD  
# Preneto iz 2014.godine         2.127.139,08 RSD  
# Rashodi na dan 31.12.2015.godine iznose      4.455.355,41 RSD  
# Razlika izmedju prihoda i rashoda na dan 31.12.2015.godine iznosi     976.477,54 RSD  
 
Stanje na tekućim računima kod banaka na dan 31.12.2015.godine je sledeće:  
 
Findomestic banka              696.682,57 RSD  
Komercijalna banka                     279.794,97 RSD  
Ukupn dinarski računi:            976.477,54 RSD  
 
Komercijalna banka (devizni račun)              
# Prihodi na dan 31.12.2015.godine iznose                 910,00 EUR  
# Preneto iz 2014.godine                4.238,06 EUR  
# Rashodi na dan 31.12.2015.godine iznose             1.376,33 EUR  
# Razlika izmedju prihoda i rashoda na dan 31.12.2015.godine iznosi         3.771,73 EUR 
 
 

Svi troškovi koje je Savez imao u izveštajnom periodu su realizovani preko računa a 
na osnovu odluka IO, uredno su uknjiženi i pokriveni pratećom dokumentacijom. 
IO SRS je tokom 2015-te godine bio u stalnom zasedanju putem e-mail liste, održano je 
nekoliko sasatanak a NO je imao kompletan uvid u rad IO obzirom da su sva 3 člana na  
mailing listi i prisustvovli su svim sastancima IO SRSa.  
 
Na osnovu uvida u dokumentaciju i na osnovu celogodišnjeg praćenja rada IO SRSa, NO 
smatra da je rukovodstvo Saveza radilo u skladu sa statutarnim odredbama i ovlašćenjima te 
da nije bilo kršenja istih. 
 
04. maj 2016.godine      Predsednik Nadzornog odbora 
B e o g r a d         Miroslav Maksimović – YU1MM 
 





Извештај радне групе за HST 2015/2016 

 

12. светски HST шампионат одржан је од 09. до 13.09.2015. у Охриду, у организацији Савеза 

радиоаматера Македоније. Србију је представљала екипа у саставу : Јулија Вељић YU8YL и 

Горан ХајошевићYT7AW. На такмичењу су постигнути следећи резултати : 

Горан ХајошевићYT7AW : Rx – 5. место 

Tx – 4. место 

                                                    MR – златна медаља 

Rufz – бронзана медаља 

                                                     Укупан пласман – 5. место 

Јулија Вељић YU8YL : Rx – 4. место 

Tx – 5. место 

MR – 4. место 

Rufz – 4. место 

                                          Укупан пласман – 6. место 

 

HST репрезентација СРС ће учествовати са 3 такмичара на 4. Балканском првенству које се ове 

године одржава у Молдавији. 

У току су и припреме за Светско HST првенство које ће бити ове године организовано 

највероватније у Црној Гори. 

 

 

 

    МЕНАЏЕР ЗА HST 

Миро Хелета YU2A 



 

 

САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 

            Радна група за АРГ 

 

Извештај о раду у 2015 години 

        На самом почетку напомињем да је РГ за АРГ у 2015-ој била у фази конституисања и  да неке 

озбиљније активности није имала.  Активност у области АРГ-а, сводила се на редовне активности  

клубова који традиционално имају АРГ  као редовну активност и појединаца који самостално раде 

и учествују на такмичењима.  Извештај о раду у 2015-ој састављен је на основу извештаја о раду 

клубова, који су имали АРГ активности и активностима за које знамо, које су се догодиле али о 

њима није било званичних извештаја. 

Радио-клуб „Никола Тесла“ Лесковац 

 Током априла и маја 2015 год.  организован је АРГ курс за чланове Клуба , који је похађало 

више  чланова.  Организован је завршни испит 25 маја 2015.год. који је са успехом положило осам 

чланова.  

 Клуб је успешно организовао  клупско  такмичење 17.05.2015.год. и своје традиционално  

АРГ такмичење  8 ЛОПАРГ ,  11 октобра 2015.год. које има и међународни карактер, јер су редовно 

присутни такмичари из суседних држава. 

 Чланови клуба, АРГ такмичари  редовно учествују на такмиченјима у окружењу. 

 Клуб је имао три представника у АРГ репрезентацији СРС-а на  IARU 1 шампионату у Чешкој  

августа месеца 2015.год. 

Рдио-клуб „Никола Тесла“ Сомбор 

 Клуб неколико година већ интензивно ради на промовисању радио-аматеризма међу 

шкшлском омлдином, са акцентом на АРГ.  У 2015-ој је у скаду са могућностима рађено у 3 ОШ са 

преко 200 ученика. Рад је резултирао успехом и 83 полазника језавршило комплетан план обуке. 

 Поводом 50 година АРГ-а  у Сомбору, приређена је изложба на којој је фотографијама , 

трофејима и опремом за АРГ презентвана активност клуба током 50 година. Истим  поводом 

одржано је и јубиларно АРГ такмичење са 32 учесника, полазника курсева у сомборском школама, 

Војске Србије и чланова Клуба. Међу учесницима било је и ученика школе за децу са посебним 

потребама.  



Радио-клуб „Нови Београд“ Нови Београд 

 Организовано  16.октобра 2015.год. је већ традиционално мемоијално  АРГ такмичење у 

сарадњи са  ВП____ Војске Србије. 

 

СРС  АРГ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

СРС је конкурисао  пројектом   код  МО Србије, за средства којим би 8 АРГ  такмичара ишло 

на  IARU 1 шампионату у Чешку.  Пројекат је одобрен и намера остварена.  Извшењем пројекта је 

руководио Душан Ћеха. 

 

АРГ  техника –кострукције 

 За потребе репрезентативаца    Драган Борковић је одрадио неопходни сервис 

гониометара и позајмио своје гониометре репрезентативцима, који нису имали опрему.  Драган 

Борковић ради на пројектима за КТ и УКТ АРГ пријемнике, погодне за самоградњу и организовану 

градњу  мање серије, у колико се за то укаже прилика,  односно  буде интересовања. 

Да подсетим 

Јануара 2015-е, на састанку ИО СРС –а,  усмено сам понудио  оставку уз образложење.  О 

мојој понуди није разматрно, предложено је да останем АРГ менаџер, радим колко и шта могу до 

даљњег,  или  до избор другог менаџера. 

У међувремену, организовао сам неколико нас , љубитеља АРГ-а  у  РГ за АРГ, о чему је 

извештен ИО СРС у писаном облику.  Идеје  и конкретни предлoзи постоје, али да би се АРГ точак 

покренуо, треба још доста тога.... 

  

 

 

05.05.2016.год.                                                                                                              СРС  РГ за АРГ   

                                                                                                                     Менаџер:   Милорад Ђулејић YU1OR 

 



Informisanje članova  
 
Informisanje članova Saveza radio-amatera Srbije vrši se na više načina: 
-Putem oficijelnog sajta SRS  
-Putem namenskih sajtova SRS 
-Putem sajta SRV 
-Putem foruma SRS 
-Putem elektronskih E-mail lista 
-Putem FACEBOOK profila Savez radio-amatera Srbije 
-Putem Radio BILTENA na KT i UKT 
 
Sajt SRS postoji od 2002 godine, i njegovu izradu i održavaje od početka radi Boban 
Jovanović YT1JB. Postavljanje  podataka na sajt rade, pored njega, i aktelni sekretar SRS 
Vaso Nastasić YT5T, Zvonko Colja YT1WA kao  predsednik KT komisije i Siniša Radulović 
YU1RA kao član UKT komisije. Na sajtu postoje svi potrebni podaci za članstvo. Postoji 
mišljenje da je potrebno redizajnirati sajt u cilju bolje preglednosti, brisanju nepotrebnih starih 
informacija i isticanje bitnih prioritetnih informacija. 
http://www.yu1srs.org.rs/ 
 
Sajt Sаveza radio-amatera Vojvodine SRV je takodje odličan i veoma aktuelan.  
http://www.srv.org.rs/ 
 
Za potrebe odreñenih aktivnostu SRS, u prethodnom periodu, napravljeno je nekoliko sajtova 
volonterski i besplatno: 
 
-Sajt za 3.Balkanski HST Sampionat u Svilajncu:  
  http://hst2015.yu1srs.org.rs/ 
-Sajt za evidenciju reptitorke mreže za potrebe FM Digital grupe: 
  http://fm-digital.yu1srs.org.rs/ 
-Sajt  CALLPLAN za koordinaciju rada specijalnih pozivnih znakova: 
  http://callplan.yu1srs.org.rs/ 
-Sajt  SRS callbook: 
  http://callbook.yu1srs.org.rs 
-Sajt YUFF radne frupe: 
 http://yuff.co.rs/sr_RS/ 
-Sajt za potrebe takmičenja TESLA Memorijal HF: 
 http://www.radiosport.org.rs/HFTeslaMemorial/ 
 
Ovaj poslednji sajt je zamišljen da bude oficijelni sajt za sva naša tamičenja u organizaciji 
SRS na KT i UKT. Planirano je da prijem dnevnika ide preko WEB-a, da se u budućnosti 
urade i contest roboti. 
 
Forum SRS funkcioniše u okviru oficijelnog sajte SRS veoma uspešno u poslednje dve 
godine. Za razliku od početnih problema i često neukusnih diskusija, nepotebne tenzije su 
sada dosta smanjene. Vode se veoma konstruktivne i često diskusije tehničke prirode. 
 
Elektonske liste YU0S i YU0V rade dobro već dugo godine. Ako izuzmemo mesece pred 
Skupštinu SRS, kada tenzije obično porastu, ostalo vreme ove liste opravdavaju svoju 
namenu, a to je prvenstveno informisanje članstva Na ove dve liste ima oko 500 članova. 
Pored ovih lista postoje tematske E-liste za: ARG, HST i DiGITAL rad. 



 
Društvene mreže postaju naša stvarnost. Na FACEBOOK postoji dosta grupa iz Srbije , 
koje na pozitivan način promovišu naš  radio-amaterizam.Pre dve godine osnovana je grupa 
Savez radio-amatera Srbije, koja se može smatrati našom oficijelnom grupom, na ovoj 
društvenoj mreži. Broj članova na njoj se svakim danom sve više uvećava i sada broji oko 620 
članova. Na ovoj grupi postavljamo sve informacije ili linkove prema informacijama iz naše 
organizacije. Primetan je veliki broj mlañih amatera na grupi, koji nisu na E-listama, sto 
potvrñuje opravdanost našeg praćenja novih trendova. 
 
Radio BILTEN Saveza radio-amatera Srbije YU1SRS emituje se svakog poslednjeg 
četvrtka u mesecu na 3725 Khz u 20 h Mez . Bilten se reemituje na odreñnom broju VHF 
repetitora,  koliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju. U poslednje vreme bilten se 
prosledjuje preko LIVE STREAM –a na internet. Najava svakog biltena se vrši elektonskim 
putem. Standardne teme su: 
 
-Aktuelne informacije  iz Saveza SRS i SRV 
 -Informacije iz klubova 
 -Ispiti - odrzani, najavljeni 
 -Repetitorska mreza, radio farovi FM digital grupa 
 -YUFF tim informacije o aktivnostima , WCA i SOTA 
 -KT i UKT takmičenja 
 -DX vesti 
 
Radio Bilten SRS traje od 20 do 40 minuta, zavisno od količine informacija. Priprema biltena 
traje u proseku tri dana. Emitovanje se u poslednjih dve godine obavlja uz veliku pordšku 
radio-amatera i klubova iz Užica i Sevojna. Bilten se vodi volonterski bez ikakve nadoknade 
za struju, benzin, internet, telefon.U početku je bilo ometanja na KT, ali poslednjih pola 
godine skoro da ga nema. Od članstva je reaktiviranje Radio BILTENA prohvaćeno 
pozitivno. Mislim da bilten treba negovati kao naš osnovni vid informisanja i vraćanje na 
tradicionalne vrednosti našeg hobija. 
 
 
 
20.03.2016. godine                                                                    Milan Milovanović, YU1ZZ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  КЛУБ РАДИО-АМАТЕРА ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ YUOTC           

Савез радио-аматера Србије 11000 Београд, Трг Републике 3 / VI 

        YUOTC - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

За период између две Скупштине  Савеза радио-аматера Србије. 

У означеном периоду YUOTC клуб је обавио све битне активности у оквиру скромног 

буџета . 

Чланство 

У периоду на који се односи овај извештај заувек нас је  напустио Владa Босиочић YU1JP . 

У истом периоду у клуб није било нових  учлањених чланова.   

Статистика чланства тренутно изгледа овако: 

-Од   оснивања  клуба у клуб је  - учлањено 177 чланова      -активних чланова 128  

                                                                                                      –исчлањених              7 

                                                                                                      -преминулих             42 

Такмичење „Ветеран 2016“ 

Такмичење је одржано по плану, резултати су обрађени и објављенми у року. 

У такмичењу се појавило 65 учесника а такмичарске дневнике послало је 50 такмичара, од 

тога за пласман 41 и за контролу 9 

Ове године клуб није имао спонзоре за доделу признања тако да ће признања и дипломе 

бити обезбеђени из нашег скромног буџета. Покушаће се са захтевом  ИО Савеза за 

финансирање  овог такмичења из буџета Савеза па ако добијемо позитиван одговор и 

средства биће боље него до сада. 

 

 



Активности 

Осим такмичења “Ветран” у протеклом периоду није било других активности. Разлози су 

више него очигледни. Критична финансијска ситуација утицала је на стопирање 

реактивације YUOTC дипломе, незаинтересованост чланства директно је утицала на 

квалитет „Радио билтена“ који је укинут због малог броја слушалаца и недостатка 

квалитетног садржаја ипак  га “одржава у животу”  Коста YU2MDQ . Јутарњи скед више 

нема форму на коју смо навикли али захваљујући неуморном Кости – на фреквенцији зна 

да се окупи и више од двадесет радио аматера. Похвале у сваком случају ! 

 Скед  на широј територији Београда је свакодневни  на  S21 и за сваки дан је други 

водитељ ...         YU1OST - Остоја, YU2MAJ - Миша, YT1MKT - Мија, YU1SG - Миша,                    

YU2KJK - Јулијана, YT1RDB - Драган, YU1SCH -  Драган ... Џокер је Аца - YU6A … 

Сусрети радио-аматера 

Конкурс за овогодишње Сусрете расписан је 28.фебруара 2016.год. Није било 

заитересованих, нико се није пријавио за извршног организатора до задатог рока па је 

конкурс обновљен 12.04 са роком 30.април.2016.г.  У накнадном конкурсу пријавио се 

Драгослав YU1SDZ са супругом Драгицом  YТ1ТZD  из Великог Поповца код Петровца 

на Млави тако да ће 11.06.2016 ту бити дружење радио-аматера. 

Могуће да ће бити још неких активности у исто време ... нпр. YUFF округли сто, Р/А сајам 

опреме и компонената ... 

Финансирање клуба 

Чланарина као облик финансирања опадала је из године у годину, тако да је практично 

свега неколико чланова финансирало потребе клуба што није довољно за нормално 

функционисање. 

Из скромног буџета клуба подмирују су само основни трошкови везано за признања и 

дипломе такмичења „Ветеран“, QSL биро, венци за преминуле чланове... Ситне трошкове 

су углавном сносили чланови ИО. 

СТАЊЕ:  На рачуну Савеза клуб располаже са  .....................      2010 РСД 

                 Благајна располаже са ..............................................      7000 РСД 

      Благајна располаже са ...............................................          50 ЕUR 
                 
 

              Председник  YUOTC: 

30.04.2016.г.      Мирослав Максимовић – YU1MM 



                               Skupština Saveza radio-amatera Srbije   
                          21.maja 2016.godine 

                      I Z V E Š T A  J       S C W C  

       za period  između dve  Skupštine Saveza 
 

 

Klub ljubitelja rada telegrafijom  osnovan je 17.marta 1970 godine pod imenom  YUCWK. 

Godine 2006  klub je, na Skupštini u Kragujevcu, promenio  Pravilnik kao i ime u ScwC . 

Tada je u klubu bilo 33 člana dok se sada sa zadovoljstvom  može konstatovati da ScwC sada ima  62 člana. 
 

U period izmedju dve Skupštine Saveza u ScwC nije  bilo novoprimljenih  članova, a nažalost  ostali smo 

bez Voje Kapuna YU7AV  (M72)  koji nas je zauvek napustio. 

 

Jedna  od  bitnih aktivnosti kluba je i održavanje  lokalnog  takmičenja  pod  imenom  KTSCWC. Prvo 

takmičenje je održano 17.marta 2009 godine na godišnjicu kluba. Takodje su održana takmičenja 2010 i 2011 

godine u istom martovskom terminu sa četiri perioda po 15 minuta. Od 2012 godine se takmičenje odvija u dva 

termina godišnje i četiri perioda po 30 minuta: 

 
# treći petak u martu – povodom godišnjice osnivanja kluba  (17.mart 1970.g.) 

 

# treći petak u julu – povodom godišnjice rodjenja Nikole Tesle (10.juli 1856.g.) 
 

Nagrade su diplome do petog mesta u svakoj kategoriji kao i plakete za prvo mesto u tri kategorije i sve je na 

bazi  samofinasiranja članova kluba. 

 
Učesnici  u takmičenju su, pored  YT/YU i operatori  4O, E7, S5, HA, YO, LZ, Z3, UA, DL, I,  ... 

 

Takmičenje je jedno od boljih lokalnih takmičenja, a lepo je čuti što ga mnogi karakterišu kao najbolji 

lokalni contest. Autor dizajna takmičarskih diploma i plaketa je Goran YT1PTN, jubilarnih diploma Kele 

YU1AO i jubilarnih QSL karata Srećko YU1DX. 

 

Godina  2015-a  bila je jubilarna – 45 godina od osnivanja kluba tako da je obeležena  i specijalnim pozivnim 

znacima članova ( ITU Operation Bulletin nr.1070 od 15.02.2015.)   sa brojem 45 u pozivnom znaku kao i 

klubskih YU45CW i YT45CW gde je održano preko 40000 veza na klupske i nekoliko ličnih pozivnih znakova. 

U čast jubileja se izdaje i prigodna  jubilarna diploma i do sada je izdato 50 diploma (bronzanih, srebrnih, 

zlatnih) u JA, SV, LY, I, HA, S5, DL, 9A, OK UA3, UA9, UT2….. 

 

Godina 2016.  je 160-ta godina od rođenja Nikole Tesle i ScwC se pridružuje obeležavanju ove godišnjice sa 

specijalnim pozivnim znakom  YT160TESLA  (Operational Bulletin No. 1095 - 1.III.2016). 

 

Skupština ScwC je održana u Svilajncu 17.maja 2015.god.  gde je predsedniku produžen mandat, a izabran 

novi  IO u sastavu: M.Maksimović YU1MM, A.Upčev YU5D, M.Živković YT2T, M.Jakovljević YT3X i 

V.Simić YT7AA. 

 

30.04.2016.g.              Predsednik  ScwC: 

       Miroslav Maksimović  YU1MM 



ИЗВЕШТАЈ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКТ ТАКМИЧЕЊА ЧИЈИ ЈЕ ОРГАНИЗАТОР  

САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
период од 06.06.2015.г. до 15.04.2016.г. 

 

 
Савез радио-аматера Србије је организатор следећих такмичења на УКТ опсезима: 

- УКТ КУП VHF/UHF/SHF Савеза радио-аматера Србије (први викенд у месецу мају) 
- Септембарско VHF такмичење на 144МHz (први викенд у месецу септембру) 
- Октобарско UHF/SHF такмичење на 432МHz и вишим опсезима (први викенд у месецу 
октобру) 

- СРС CW VHF на 144MHz (први викенд у новембру) 
 
Септембарско и октобарско такмичење организују се у склопу IARU R1 такмичења. 
Пласман се израђује само за аматерске радио-станице са територије Р.Србије. 

Обрада дневника и резултата врши се LX софтвером за контролу дневника. 
Предвиђене награде и дипломе додељују се само члановима Савеза радио-аматера 
Србије. 
Правила такмичења су усклађена са препорукама IARU R1 закључно са 2014.г. 
 
Статистички подаци 

Такмичење 
Број примљених 
дневника за 
пласман 

Број 
контролних 
дневника 

Датум објаве 
пријављених 
резултата 

Датум објаве 
коначних 
резултата 

УКТ КУП СРС 2015 34 2.564 12.05.2015. 25.06.2015. 

Септембарско 2015 22 1.454 14.09.2015. 12.10.2015. 

Октобарско 2015 12 977 12.10.2015. 12.11.2015. 

СРС CW VHF 2015 14 599 16.11.2015. 02.12.2015. 

 
Припремио 

Синиша Радуловић YU1RA 

 

 
Прилог 
 
Преглед броја учесника у УКТ такмичењима које организује Савез радио-аматера Србије 
 

УКТ КУП СРС VHF/UHF/SHF 
Godina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Više op. 144MHz 14 13 12 11 10 10 7 10 8 

Jedan op. 7 17 5 15 12 7 6 5 7 

Jedan op. do 25W - - - - 9 14 6 10 3 

Jedan op. do 50W 15 7 25 16 - - - - - 

Jedan op. PHONE - - - - - - 9 9 7 

Jedan op. FM+432 10 7 9 9 4 2 - - - 

Više op. 432MHz 6 5 4 4 4 3 3 2 3 

Jedan op.  6 4 5 12 4 4 3 5 3 

Više op. 1,3GHz 3 1 - - - - - - - 

Jedan op.  3 0 - - - - - - - 

Više op. 2,3GHz 1 1 - - - - - - - 

Jedan op.  0 0 - - - - - - - 

Više op. 10GHz 1 0 - - - - - - - 

Jedan op.  1 0 - - - - - - - 

1,3 GHz  - - - - 2 4 3 1 3 

1,3 GHz - 10 GHz - - 1 6 - - - - - 

2,3 GHz – 10 GHz - - - - 0 1 1 0 0 

ukupno 68 55 61 73 45 45 38 42 34 

 



 2 

 

Септембарско VHF 144MHz 
           Godina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Više op. 11 11 13 10 11 12 12 7 8 

Jedan op. 15 24 17 24 19 23 11 11 8 

Jedan op. FM 3 5 4 6 5 3 - - - 

Jedan op. PHONE - - - - - - 13 14 6 

ukupno 29 40 34 40 35 38 36 32 22 

 
Октобарско UHF/SHF +  

Godina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

432 MHz Više op. 4 3 3 3 5 2 6 6 2 

432 MHz Jedan op. 8 5 4 7 5 6 10 13 6 

1296 MHz Više op. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

1296 MHz Jedan op. 2 2 1 2 2 2 2 3 4 

2300 MHz Više op. 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

2300 MHz Jedan op. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 GHz Jedan op. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ukupno 16 10 9 14 13 12 20 26 12 

 
 

СРС CW VHF 144MHz  
Godina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Više op. 2 2 3 3 6 5 6 3 3 

Jedan op. 9 6 8 8 9 8 10 7 11 

ukupno 11 8 11 11 15 13 16 10 14 

 
 

 

 



 

 Contest Club Serbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Savez radio-amatera Srbije                                                                                                                                                              

 Trg republike 3/VI 

 11001 Beograd, Srbija 

 

Beograd, 

Maj 2016 

 
 

 

Godišnji izveštaj takmičarskog kluba 

Contest Club Serbia 

Izveštaj u periodu od 8.6.2015. – 4.5.2016. 

 

Članstvo 

U navedenom periodu, članovi kluba su nastavili da svoje dnevnike šalju za 

Contest Club Serbia, i na taj način doprineli da klub zauzme što bolji 

plasman na svetskom nivou i održava kontinuitet dobrih rezultata. Tokom 

ovog perioda, broj poslatih dnevnika od strane članova kluba je kao i 

prethodnih godina, to je broj od preko stotinu poslatih dnevnika u 

takmičenjima gde postoji kategorija za svetske klubove. Broj članova se 

svakim novim takmičenjem povećava, članstvo je upoznato sa svim 

aktivnostima vezanim za klub, a i za predstojeće aktivnosti koje dolaze. 

 

Takmičenja 

U svim svetskim takmičenjima za koje postoji kategorija za svetske klubove, 

klub je po broju članova (poslatih dnevnika) bio u samom vrhu, dok ništa 

manje nije zaostajao i po broju osvojenih poena, a naročito u odnosu na 

neke klubove koji dolaze iz mnogo većih zemalja širom sveta. Svakako, 

treba pomenuti odbranjeno prvo mesto u svetu u takmičenju „Tesla HF 

Memorijal“ za 2015. godinu, gde je konkurencija svake godine sve jača i 

jača. U ostalim svetskim takmičenjima, klub je osvojio zapažene rezultate, a 

hronološki to izgleda ovako, (odnosi se na ukupni plasman u svim 

takmičenjima za 2015 godinu): 
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- CQ WW 160M 

Plasman                                               Broj pooena                      Ukupan broj dnevnika 

15. CONTEST CLUB SERBIA                 2,476,139                        18 

 

- CQ WPX RTTY 

 

18. CONTEST CLUB SERBIA                 6,404,142                        12 

 

 

- CQ WPX  

 

12. CONTEST CLUB SERBIA                            90,874,740                      83 

 

 

- TESLA HF MEMORIJAL 

 

12. CONTEST CLUB SERBIA                          2,950,316                        27 

     

 

- CQ WW RTTY 

 

35. CONTEST CLUB SERBIA               1,444,903                        10 

 

 

- CQ WW 

 

27. CONTEST CLUB SERBIA               24,357,579                      90 

 
 
 
 

U Beogradu, Maj 2016.                                                 Predsednik kluba 
 
                                                                                  Aleksandar Novović YU6DX 

 



 

 
 

 

 

 

 

Izveštaj  o  HQ timu  u 2015. godini. 
 

Skupština  SRS 21.05.2016 godine. 

 

Nastavljamo tradiciju da smo u prvih deset.  Ove godine nismo mogli računati na  lokacije : 

Niš (Rautovo) ,otkazano na vreme, zbog nedostatka/neispravnosti  lineara  i  Crnu baru jer 

nas je , pred sam termin contesta,zauvek napustio Voja YU7AV vlasnik lokacije. 

Može se primetiti da je uradjeno manje veza nego prethodne godine ali da je broj množitelja 

osetno veći. 

Pri pregledu dnevnika je primećeno da je operatorski rad bio na visokom nivou jer nije bilo 

puno grešaka. 

Uvodjenjem servera za on line uvid u rad se mnogo postiglo (tnx YU1EW) ali je šteta što se 

svi nisu logovali. Nadajmo se da će iduće godine biti svih dvanaest ekipa na serveru. 

Primećeno je i veće učešće stanica iz Srbije … evidentirano 363 QSO-a sa YU/YT stanicama. 

Za sledeći put treba još poraditi na mreži, broju veza na SSB-u na gornjim bandovima,… ima 

mesta za napredovanje.  

Uporedjenje claimed scorova 2014/2015 : 

 

YTØHQ    8124   7632   206   286      23,166,804   Contest Club Serbia         2014 

 

YT0HQ   6863   7549    213   314    21,741,912   Contest Club Serbia      2015 

 

             Koordinator HQ tima Srbije: 

30.04.2016      Miroslav Maksimović  YU1MM 

http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=n1a7zjfgvvmsp


YT0HQ - IARU HF 2015 

  

 BAND   SSB    CW ITU  HQ  POINTS   AVG  

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

  160   336   453  10  32    1361  1.72  

   80   581   883  25  43    3021  2.06  

   40  1501  1703  45  59    8119  2.53  

   20  2593  2179  52  69   15423  3.23  

   15  1243  1624  48  59    9871  3.44  

   10   609   707  33  52    3461  2.63  

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

TOTAL  6863  7549 213 314   41256  2.86  

======================================== 

        TOTAL SCORE : 21,741,912 

  
Operators :  

  
160 CW  Tornjoš   YT5Z  :YT5Z YU7KC YU7CM 

160 SSB Goč       YU1CF :YU1CF YT1MI YU1QW YT1TAR YT9W YT1MW 

                         YU1CF/X 

80  CW  Bobovo    YU5R  :YT1HA YU6DX YT3PL 

80  SSB Paraćin   YT1AA :YT1AA 

40  CW  Požarevac YU1DW :YU1DW YU8A YU4SSR 

40  SSB Beograd   YT0A  :YT5T YU1XX YT1CI YT1ZA YT2RA 

20  CW  Užice     YT9X  :YU1MM YU1WS YT8T YU1JW YT1BD YU1ZZ 

20  SSB KragujevacYT3X  :YT1X YT3X YU6MM YT1RW YT2CQ YT5CT 

15  CW  Ćićevac   YU1KX :YU1KX Stefan Bojan 

15  SSB Ruma      YT7Z  :YU7SK YU7EI YU7CF YT9T 

10  CW  Požarevac YT5W  :YU1AU 

10 SSB  Bobovo    YU5R  :YU9DX YT7AW YT2FSG 

  

Team leader 2015: Max YU1MM 

  

Headquarters HP 

Call CW Qs Ph Qs Zones HQ Mults Op Time Score  

C4HQ 9011 6552 210 319 24 38,100,167 
 

TMØHQ  7840 8600 221 328 
 

29,884,266 
 

EF4HQ  7508 8067 204 318 24 27,156,528 
 

DAØHQ  9783 10404 217 315 24 25,013,044 
 

OL5HQ  7421 7874 220 316 24 23,429,632 
 

EM5HQ 7954 6337 207 308 24 23,222,380 
 

ZWØHQ  4539 4411 202 268 24 22,666,220 
 

9AØHQ  7564 6862 214 312 
 

22,237,176 
 

YTØHQ 7549 6863 213 314 24 21,741,912 
 

S5ØHQ 6913 6272 210 316 24 20,643,922 
 

 

http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=NBa3zlfssymiP
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=wwalzjfsyamiu
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=ewarz5fsvsqiH
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=75aKzEfsycacD
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=jkawzXfvfmcaW
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=xbawznfvaggi3
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=t0a5zofssyiqd
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=nDaxzWfssyfcK
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=L1a8z4fssyicW
http://www.3830scores.com/showrumor.php?arg=E2aTzofsvgif7


IZVEŠTAJ KT KOMISIJE ZA 2015. godinu 
 

Tokom 2015.g. KT komisija je radila u sastavu: 
 
Krkić Vladeta YU1KX - predsednik 
Šević Mirko YU7WW - član 
Colja Zvonko YT1WA – član I menadžer za (YUKTM, KTKUP, HF TESLA 
MEMORIAL) 
 
Tokom prošle godine održana su sva takmičenja u organizaciji SRSa koja su 
održana i prethodnih godina tako da nije bilo prekida u kontinuitetu ove 
aktivnosti. 

Jedno od najznačajnijih meñunarodnih takmičenja u organizaciji SRSa, 
YUDX Contest 2015 je održano u mesecu aprilu i primljeno je oko 283 
takmičarskih dnevnika što je na nivou prethodnih godina. Bez obzira što su na 
vreme objavljeni rezultati, transparentno publikovani na sajtu SRSa, mišljenje 
komisije kao i većeg dela takmičara je da su potrebne promene u pravilima, 
najvećim delom kada su u pitanju opsezi i množitelji. Zadatak komisije u 
narednom periodu je da se izanaliziraju dosadašnja iskustva, razlozi pada 
broja primljenih dnevnika i učesnika i da se donesu nova, atraktivnija I 
privlačnija pravila u cilju poboljšanja samog takmičenja i broja učesnika. U 
2016 godini takmičenje je održano po starim pravilima i za očekivati je da će   
u 2017 godini biti usvojena nova pravila. 

Takoñe, meñunarodno takmičenje u organiyaciji SRSa, Tesla Memorial 
HF CW Contest 2015 je održano krajem marta i primećen je nešto veći broj 
učesnika nego 2014 godine, oko 215 primljenih dnevnika. Sve etape 
takmičenja (samo takmičenje, rezultati, informisanje, sajt takmičenja kao i 
nagrade) su ispoštovane i takmičenje uspešno završeno. Kompletnu 
organizaciju su sproveli Siniša Radulović YU1RA i Zvonko Colja YT1WA. 

Najpopularnije i najveće domaće takmičenje, KT KUP SRSa 2015 je 
takoñe održano uspešno uz poštovanje pravila takmičenja, rezultati objavljeni 
na vreme i nagrade obezbeñene od strane SRSa koje će biti podeljene na 
skupštini SRS. Broj učesnika je standardni, nešto više od 60, što komisija 
smatra malim brojem pa je i to zadatak komisije pa i IO da se ustanove uzroci 
nedovoljnog broja učesnika i kako zainteresovati ostale RA da se uključe u KT 
takmičarske aktivnosti SRSa. 

Najzahtevnije takmičenje, YU KT Maraton 2015, je održano 7 godinu 
za redom. Registrovano je nešto preko 110 pozivnih znakova koji su se 
pojavljivali u takmičenju tokom 12 meseci, meñu kojima se skoro svake 
godine pojavljuju po neki novi znaci kojih nije bilo u prethodnim godinama. 
Ovo je jedno od najtransparentnijih takmičenja, obzirom da se takmičarima 
sve daje na uvid (primljeni dnevnici, prijavljeni, nezvanični i konačni rezultati 
kao i spisak svih grešaka svakog učesnika). Održano je sa uspehom i 
smatramo da ovo takmičenje treba nastaviti, bez obzira što boluje, kao i ostala 
domaća takmičenja od malog broja učesnika, po mišljenju komisije. 

Pored ovih takmičenja održana su i tradicionalna KT takmičenja (IARU 
HF šampionat u organizaciji SRSa, Veteran 2015 u organizaciji OTC kluba, 
SCWC u organizaciji Srpskog CW kluba) kao i takmičenja u organizaciji nekih 
radio-klubava iz Srbije (Vidovdan u organizaciji Radio-kluba “Bagdala”, 



Šumadija Kup u organiyaciji radio-kluba “Kragujevac” i Novi Beograd u 
organizaciji radio-kluba “Novi Beograd”). Treba samo još napomenutu da su 
takmičari iz Srbije aktivni u dobrom delu meñunarodnih takmičenja i može se 
reći da ostvaruju dobre rezultate, što se može pogledati na zvaničnim 
sajtovima tih takmičenja. 

Sve odluke, kada je to bilo potrebno, KT komisija je svaki put donosila 
jednoglasno. Komunikacija izmeñu članova komisije je obavljana putem e-
maila ili preko telefona. 

Na osnovu komentara takmičara koji su velikim delom pohvalni, KT 
komisija može biti zadovoljna svojim radom, sa budućim ciljem da se i dalje 
radi na poboljšanju ove kativnosti naročitu u domenu broja učesnika, 
atraktivnih pravaila i savremenom načinu prikupljanja dnevnika i objavljivanju 
rezultata. 

 
U Beogradu, 02.05.2016.g 
KT komisija SRS 
 
U konsultaciji sa članovima KT komisije 
Izveštaj sastavio Colja Zvonko YT1WA 
 
 

 
 



 

ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗИВНИХ ЗНАКОВА 

период од 06.06.2015.г. до 15.04.2016.г. 
 

 

 
Комисија је радила у складу са Правилником о додели позивних знакова и знакова 
идентификације (Савез радио-аматера Србије 08.12.2011. и 4-319/1 од 15.12.2015.).  
На основу члана 8. Правилника основни задатак комисије је решавање захтева за доделу 
позивних знакова са једним и два слова у суфиксу. 
 
У наведеном периоду урађено је следеће: 

- захтеви за 2х1 
 
Подносилац 
захтева 

Датум 
решавања 

Додељен 
позивни знак 

Начин коришћења 

YU1GUV 04.05.2015. YT3J За учешће у такмичењима - клуб 

YT5CT 22.12.2015. YT5X Стални позивни знак 

YT7EE 31.12.2015. YT7E Стални позивни знак 

YU7WL 04.02.2016. YU7C Стални позивни знак 

YU1BBV 18.02.2016. YT0B За учешће у такмичењима – клуб 

YT2AAA 08.04.2016.  (захтев је у процедури) 

 
- захтеви за 2х2 
 
Подносилац 
захтева 

Датум 
решавања 

Додељен 
позивни знак 

Напомена 

YT5TAS 20.07.2015. YT5MM  

YU1NNN 21.08.2015. YT3EE  

YU1PCD 26.08.2015. - Захтев одбијен 

YU1QKB 15.10.2015. - Захтев одбијен 

 
- Oдобрења за коришћење позивних знакова 

Израђено је укупно 40 докумената (одобрења за коришћење такмичарских и 
привремених позивних знакова). 
 

- Израђен је предлог новог Правилника о додели позивних знакова који је ИО СРС 
усвојио 15.12.2015.г. 

 
 
 
Комисија је радила у саставу: 
Љубиша Милетић YU7AU 
Милан Миловановић YU1ZZ 
Синиша Радуловић YU1RA 
 

Извештај саставио 

Синиша Радуловић YU1RA 



Izveštaj o specijalnim pozivnim znacima u 2015. i 2016. godini. 
 
U toku 2015. i 2016. godine u eteru su bili znaci koji su obeležavali jubileje ili manifestacije. 
Za potrebe lakše koordinacije u radu sa specijalnim znacima napravljen je poseban sajt: 
http://callplan.yu1srs.org.rs/ 
 
YU90HST 
Znak je bio u eteru pre i za vreme 3. Balkanskog HST prenstva održanog u Svilajncu od 15-
17 maja 2015. god. Znak je ujedno promovisao 90 godina radio-amaterizma u Srbiji. 
Aktivnost su vodili članovi Radio Kluba „Resava“ YU1ARC - YU5R. 
 
YU45CW YT45CW 
Znaci su bili u upotrebi do 31. decambra 2015. godine. Znake su koristili članovi Srpskog CW 
kluba-ScwC. Koordinaciju rada i prikupljanje dnevnika su obavili Dragan Stojanović YT7M i 
Miroslav Maksimović YU1MM. Ukupno je uradjeno oko 5200 veza, samo CW vrstom rada. 
 
YU90IARU  YT90IARU 
Znaci su bili u upotrebi od 01.maja do 31. decembra 2015. godine . Znaci su izdati radi 
promocije 90 godina od osnivanja IARU i 90 godina radio-amaterizma u Srbiji. Dnevnici su 
postvaljeni na CLUBLOOG, LoTW i sajt IARU 90.Ukupno je napravljeno 45.000 veza na 
oba pozivna znaka. Potrebno je štampati odredjenu količinu QSL karata da se odgovori na 
direktno pristigle karte. 
 
YT90NS 
Povodom 90 godina od osnivanja Radio Kluba „Novi Sad“ YU7BPQ, znak je bio u eteru od 
01.januara do 31. decembra 2015. godine. Aktivnost su vodili radio-amateri iz Novog Sada. 
 
YT65A  YU65GMN  YT65GMN 
Povodom obležavanja 65 godina od osnivanja Radio Kluba „Mužlja“ YU7GMN, znaci su bili 
u eteru od 15. avgusta do 31. decembra 2015. godine. Znak YT65A se korstio samo u 
takmičenjima, YU65GMN na KT samo SSB i CW vrstom rada , a YT65GMN  na KT samo 
digitalnim vrstama rada. 
 
YU178SB 
Znak je koristio Radio Klub „Soko“ YU1ASB iz Soko Banje. Znak je korišćen od 01.aprila 
do 31.jula 2015. godine, povodom proslave 178. godina turizma u Soko Banji.Odgovorni 
operator je bio Saša Đokić YU1KN. 
 
YT15YOTA 
Znak je bio u eteru u decembru mesecu 2015. godine, povodom meseca mladih radio-
operatora. SRS se po prvi put uključio u ovakvu manifestaciju. Odgovorni operator i 
koordinator aktivnosti je bio Goran Hajošević YT7AW. Na stanici su radili samo mladi 
amateri sa manje od 26 godina starosti.  
 
YU0TESLA 
Znak je izdat Radio Klubu „Novi Beograd“ YU1FJK povodom obeležavanja 160 godina od 
roñenja Nikole Tesle. Znak će biti u eteru tokom cele 2016. godine. Prve veze i dnevnici su 
več postavljeni na LoTW. Znak je bio aktivan u toku Tela Memorijal HF takmičenja 2016. 
 
 



YU160TESLA i YT160TESLA 
Znaci su izdati Savezu radio-amatera Srbije povodom obeležavanja 160 godina roñenja našeg 
naučnika i svetskog genija Nikole Tesle. Znaci će biti u eteru sve do kraja 2016. godine. 
Aktivnost na znak YU160TESLA vodiće svi članovi SRS, a aktivnost na znak YT160TESLA 
vodiće članovi Srpskog CW kluba - ScwC. U toku marta meseca urañeno je 6000 veza na oba 
pozivna znaka 
 
 
 
 
Arhiviranje dnevnika SRS znakova 
LoTW i CLUBLOG 
 
U toku 2015. godine otvoren je nalog na CLUB LOG. Tu se arhiviraju veze svih pozivnih 
znakova, koje je SRS koristio u novijoj istoriji od kada su dnevnici vodjeni elektronskim 
putem.U pitanju su znaci HQ tima i svi jubilarni i specijalni znaci koje je Savez radio-amatera 
Srbije koristio. CLUBLOG omogućuje našim korespodentima pretragu dnevnika i u skladu sa 
tim napravili smo linkove za sve znake prema arhivi CLUB LOG-a. Primer se može videti na: 
https://www.qrz.com/db/YT0HQ 
 
Do sada je arhivirano 242.062 veze za sledeće pozivne znake: 
YU1SRS YT0HQ 4N9HQ 4O0HQ YT7HQ YT80HQ YT8HQ YU8HQ 4N15ARDF 
YU0TESLA 4N160SRS YT15YOTA YU90IARU YT90IARU YU160TESLA 
YT160TESLA 
 
Početkom 2016. godine otvoren je SRS nalog na LoTW. Poznato je da je LoTW jedini priznat 
i ujedno napoznatiji on line log, jer podžava ceo program ARRL diploma, kao što su DXCC 
5BDXCC WPX i slično. Kao osnovni znak je postvaljen YU1SRS, a na njega su naslonjeni 
svi ostali znaci koje sam pomenuo. Cilj je da korespodentima elektronski potvrdimo sve veze 
na specijalne znakove, koje je SRS koristio poslednjih dvadesetak godina. Odmah su na 
LoTW poslati svi dnevnici iz arhive sa CLUB LOG-a. Od pomenutih 240 hiljada veza mi smo 
trenutno dobili potvrdu za 83.898 veza i sa tim smo stekli uslove za diplome DXCC i 
5BDXCC. Postavljanjem dnevnika na LoTW smo delimično smanjili troškove za promet 
papirnih QSL karata. 
 
 
 
 
 
20.03.2016. godine                                                              Milan Milovanović, YU1ZZ 
  
 



Izveštaj o sredstvima javnog informisanja SRAS 

 

Savez radio-amatera Srbije (SRAS) članstvo informiše prvenstveno preko WEB sajta, foruma i 

zvanične e-mail liste. Ovde se postavljaju i mogu naći aktuelne informacije, pravilnici, kao i 

potrebni obrasci. 

Adresa sajta je http://www.yu1srs.org.rs/. Do foruma se dolazi izborom opcije na sajtu ili direktno 

na adresi http://www.yu1srs.org.rs/forum/. Zvanična e-mail lista Saveza je 

yu0s@yahoogroups.com. 

Osim ovoga, aktivni su i drugi sajtovi, kao poddomeni osnovnog sajta i to: 

http://fm-digital.yu1srs.org.rs - registar repetitora 

http://callplan.yu1srs.org.rs - plan rada specijalnih znakova YU90IARU YT90IARU 

http://calbook.yu1srs.org.rs - adresar SRAS licenciranih radio-amatera 

 

28.04.2016. Boban Jovanović, YT1JB 

 



Peti YOTA (youngsters on the air) kamp, a prvi za ekipu Srbije, je održan u periodu 18-

25.7.2015 u malom primorskom mestu Marina di Massa, na zapadnoj obali Italije. 

Našu zemlju su predstavljali Marija Kostić iz Sombora, Dijana Ostojić iz Vitanovca kod 

Kraljeva, Vasilije Ilić iz Leskovca, i kao voña ekipe Goran Hajošević iz Sombora. 

Na kampu je učestvovalo 76 mladih radio amatera starosti 14 do 25 godina, iz 24 DXCC 

zemlje: 3V, 9A, A4, E7, EA, EI, ES, G, GM, GW, HA, I, LZ, OE, OH, OK, OM, ON, OZ, PA, 

SM, SP, YU, ZS.  

Tokom svih 7 dana kampa organizovana su predavanja i aktivnosti na temu raznih 

oblasti radio amaterizma: ARISS, DX, takmičenja, CW, ARG, elektronika, antene, 

koaksijalni kablovi…  

Neke od najinteresantnijih su prezentacije 9Q0HQ i 5Z0L ekspedicija, D4C lokacije, Messi 

& Paoloni koaksijalnih kablova... 

Srpskim omladincima se ipak najviše svidela aktivnost „good Morsing“ gde su se učesnici 

na komičan način upoznavali sa telegrafijom. Rezultat toga je da je Marija naučila celu 

Morzeovu azbuku, Vasilije počeo da je uči, a Dijana utvrdila gradivo. 

Usled velike gužve, YU ekipa je imala samo 2 termina po sat vremena za stanicom 

II5YOTA, ali i to se maksimalno iskoristilo. Vasilije je napravio oko 150 veza SSB, Dijana 

je skoro udvostručila svoj dosadašnji broj CW veza, a Marija je uradila svoje prve veze 

na SSB. 

Naša ekipa je svoj timski duh najviše iskazala prilikom sklapanja PSK prijemnika za 14 

MHz. Lepo su podelili odgovornosti pa je za čas bio sklopljen i zalemljen ovaj kit, koji je 

naravno odmah i proradio i sa 4m žice na zemlji očitao nekoliko stanica iz OM, GM, UA... 

Uz to, najviše pažnje ostalih učesnika privukle su Marija i Dijana sa lemilicom u ruci, i 

prilično kvalitetnim lemljenjem koje je kasnije i pohvaljeno od strane organizatora. 

Sve u svemu, ovaj kamp je izuzetno doprineo razvoju naših omladinaca jer su pored već 

naučenih stvari trebali da se oprobaju i u, za njih, potpuno novim oblastima amaterizma. 

I u tome su bili vrlo uspešni. 

Dijana, Marija i Vasilije su jednoglasni da im je ovo bilo nezaboravno iskustvo jer su prvi 

put imali uvid u razne mogućnosti i oblasti radio amaterizma, i po prvi put su bili u prilici 

da upoznaju toliko istomišljenika iz raznih delova evrope i afrike. 

Ovo troje dece se definitivno zaljubilo u radio amaterizam, a na nama je da ih podržimo 

u daljem razvoju i zadržimo meñu nama.  

Po povratku sa kampa se rodila ideja da se krajem avgusta napravi mini YUFF YOTA 

ekspedicija sa omladincima iz raznih krajeva Srbije. Više detalja uskoro. 

Gledajući sa strane, moglo se primetiti koliko su tehnički potkovaniji, razvijeniji i 

savremeniji učesnici iz zapadnih zemalja koji su i pravili prezentacije o upotrebi 

raspberry Pi i pametnih telefona u modernim komunikacijama. Bilo bi dobro da se u 

narednom periodu posveti više pažnje tehničkom/tehnološkom opismenjavanju radio 

amaterske omladine Srbije.  

73 yt7aw 



Izveštaj o radu YUFF koordinacionog tima

U prethodnom periodu YUFF tim je nastavio sa promocijom zaštićenih područja Srbije u
koja  spadaju:  nacionalni  parkovi,  parkovi  prirode,  rezervati  prirode,  specijalni  rezervati
prirode, predeli izuzetnih odlika ( predeli naročite lepote ), strogi rezervati prirode, zaštićena
staništa, kao i spomenici prirode.

Kako  bi  zaokružio  YUFF  program,  koordinacioni  tim  je  formirao  sajt,  u  cilju  bolje
informisanosti  radio-amatera  zainteresovanih  za ove aktivnosti,  te uveo program diploma,
koje se dodeljuju i „lovcima“ i „aktivatorima“. U toku 2015. izdato je lovcima 70 bronzanih,
60 srebrnih, 49 zlatnih i 24 dijamantske diplome, dok je YU1CA poneo titulu dijamantskog
aktivatora. Takodje, izdato je i 7 diploma „Ludi lovac“, onima, koji su u 2015. uradili 44, ili
više različitih referenci.

Imajući u vidu veliku aktivnost i popularnost YUFF programa, kao i zadatke koji stoje pred
YUFF timom, u proteklom periodu  je sastav tima  proširen i sada ga sačinjavaju:
Ljuba YU1TY, Neša YU2M, Miki YT3X, Marko YT2T, Mili YT2CQ, Alex YU6DX i Željko
YT5X.  Aca  YU1CA je  oslobodjen  dužnosti  u  YUFF koordinacionom timu  zbog  brojnih
obaveza oko aktivacija YUFF, WAS i drugih programa, a u znak priznanja i zahvalnosti na
velikom broju aktiviranih referenci u 2014. i 2015. proglašen je počasnim članom YUFF tima.

YUFF tim je pokrenuo  akciju u znak sećanja na tragično nastradalog pilota VS, inače naseg
drugara i vrhunskog radio-amatera, Gorana Savića, YT2A. Goran je bio jedan od najvećih
promotera YUFF programa. YUFF tim je proglasio 26. septembar kao dan Srpske Flore i
Faune. U 2015. godini  je na taj  dan u prirodu izašlo 80 amatera,  koji su sa 39 različitih
znakova aktivirali 27 referenci, nacionalnih parkova, parkova prirode ili zaštićenih oblasti.
Aktivatori  su tog dana uradili  ukupno 8143 veza. Tim povodom je izdato je ukupno 180
elektronskih diploma za lovce i aktivatore. Primećeno je da je tog dana ukupno, iz različitih
zaštićenih oblasti Evrope, aktivacije vršilo preko 80 različitih stanica, što ukazuje na to da je
akcija naišla na prihvatanje i odziv i van granica Srbije.
YT2A Memorijal će se odvijati svake godine u subotu najbližu 26. septembru, a YUFF tim će
blagovremeno precizirati tačan termin.

U 2015. godini izvršeno je 172 aktivacije 70 različitih zaštićenih područja republike Srbije. U
aktiviranju YUFF destinacija najviše su se istakli:
YU1CA, YT5X,  YU1JF,  YU2M, YT3X,  YU7AE,  YT2AZD,  YU1ZZ,  YT1RW, YU1TY,
YU1WC,  YT2CQ,  YU7RQ,  YU1KLD,  YU1FW,  YT2T,  YU7ADY,  YU1RK,  YT7AW,
YU1ASB,  YU2TT, YU5C, YU7AU, YT6W, YU7KW, YT7AT, YU3AA i YT7KM.

Ukupan broj YUFF referenci je sredinom 2015. proširen na 103, a početkom 2016. godine je
proširen na ukupno 121. U prva 4 meseca 2016. već su aktivirane 54 reference u ukupno 106
aktivacija.

Sve informacije oko aktivnosti YUFF tima se mogu naći na sajtu: http://yuff.co.rs/sr_RS/

03. maj 2016. godine YUFF koordinacioni tim



ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА  
Савеза радио-аматера Србије за 2016.г. 

 

У складу са финансијским и организационим могућностима, у 2016.-тој години 
реализовати следеће активности и задатке: 
 

1. Наставити рад  на решавању статуса радио клубова и Савеза радио аматера Србије 
у друштву. Наставити сарадњу са релевантним државним органима како би нам 
помогли у изради законског оквира који би омогућио финансиранје радио клубова и 
савеза. Развијати сарадњу са Сектором за ванредне ситуације. 

2. Израдити смернице и дугорочни програм развоја радио-клубова и организације. 
Радити на томе да се нагласи спортска компонента у нашим активностима: АРГ, ХСТ 
и контестима. 

3. Организовати Збор Савеза радио-аматера Србије, уколико се за то обезбеде 
ванредна стредства . 

4. Наставити са развојем VHF и UHF мреже магистралних репетитора, дигитализовати 
је даље и технички унапредити.  Редовно одржавати. Ажурирати и обезбедити све 
потребне  дозволе. Вишак опреме препустити клубовима за локалну аматерску 
репетиторску мрежу.  

5. Наставити подршку КТ КУП-у СРС, YUDX такмичењу и КТ маратону. 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. Посебну пожњу 
посветити активирању радио аматера на СХФ опсезима. Поставити више ВХФ, УХФ 
и СХФ радио фарова.  

7. Наставити подршку HQ  екипи за рад у IARU HF шампионату.  
8. Наставити са подршком и пропагирањем IARU YOTA програма за младе радио 

аматере. Послати наше младе представнике на  IARU YOTA  u Austriju. 
9. Организовати националне АРГ и ХСТ шампионате, финансиране већим делом из 

донација. Активно радити на добијању организације међународних такмичења, 
посебно оних у организацији IARU. 

10. Упутити екипе-репрезентацију Савеза на међународна ХСТ и АРГ такмичења, према 
могућностима. Учествовати у раду ИАРУ Р1 радних тела. 

11.  Редовно информисање чланства и јавности. 
12.  Припремити предлог измена Правилника о аматерским радио-станицама у складу 

са новим временом и технологијама. У изради новог Правилника инсистирати на 
ефикасним мерама заштите радио-аматерских фреквенција од све чешћих 
злоупотреба. 
Настојати да законодавац садашњу лиценцу и дозволу замени јединственом  ЦЕПТ 
лиценцом. Покренути код Министарства пољопривреде измену Закона о 
нејонизујечем зрачењу, тј. пратећег Правилника.  

13.  Развити он лине систем за вежбу и проверу знања са испитним питањима за све 
класе АРО. Посебну пажњу посветити делу који се односи на рад у ванредним 
ситуацијама. 

14.  Организовати семинаре за инструкторе-извођаче наставе за радио-аматере. 
15.  Напавити пилот пројекат - израду СДР примопредајника у киту у циљу привлачења  

младих у наш покрет. 
16.  Учествовати у конкурсима који делимично или у целости финасирају програме и 

пројекте каквима се Савез радио-аматера Србије бави. 
 
Поделу обавеза и рокове ће извршити Извршни одбор у складу са могућностима 

Савеза. 

Извршни одбор СРС  



ПРЕДЛОГ 
Плана прихода и расхода 
јануар – децембар 2016.г. 

 

 ПРИХОДИ Укупно 
1 Чланарина 1.600.000 

2 Чланарина пренос  Савез радио-аматера Војводине 100.000 

3 РАТЕЛ 300.000 

3 Испити и дипломе 200.000 

4 Једнословни поз.знаци, специјални знаци, одобрења 30.000 

5 QSL биро 140.000 

6 Спонзорства или донације 450.000 

7 Учествовање у пројектима и суфинасиране акције 500.000 

8 Камата по виђењу 1.000 

9 Остало 50.000 

 Збир прихода у 2016.г. 3.371.000 

 Пренос из 2015.год. 974.217 

 Пренос са девизнохг рачуна из 2015 године –(3.772 €) 464.000 

 Збир 4.809.217 

 

 РАСХОДИ Укупно 
1 Накнада за секретара Савеза, бруто  650.000 

2 Накнада за стручног сарадника, бруто  150.000 

3 Накнада за рад QSL менаджера, бруто 210.000 

4 Извршни одбор и Скупштина Савеза 60.000 

5 Полагање испита (путни трошкови испитне комисије) 30.000 

6 Чланарина IARU R1 за 2016 (788,33 €) 97.000 

7 Субвенције радио-клубовима и специјализованим клубовима 140.000 

8 АРГ активности 500.000 

9 HST активности 350.000 

10 КТ - награде и дипломе  170.000 

11 КТ - YUHQ тим (учешће у IARU HF шампионату 2015) 165.000 

12 УКТ - награде и дипломе за такмичења Савеза у 2014/2015.г. 100.000 

13 QSL- биро 350.000 

14 УКТ – трошкови одржавања VHF/UHF репетитора 120.000 

16 УКТ – коаксијални каблови, конектори, држачи, монтажна опрема 
за магистралну репетиторску мрежу 

200.000 

18 УКТ – дозволе за VHF/UHF репетиторе 20.000 

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

90.000 

20 Признања члановима Савеза (у складу са Правилником о 
признањима) 

25.000 

21 Трошкови слања младих радио-аматера на YOTA  камп  120.000 

22 Канцеларијски мат. и фотокоп. 25.000 

23 Телефон и интернет 70.000 

24 Поштарина 90.000 

25 Режије-све (за просторије СРС) 210.000 

26 Одржавање-све 35.000 

27 Завршни рачун и књиговодство 100.000 

28 СПП провизија 15.000 

29 Остало 15.000 

 Збир 4.107.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Приходи  4.809.017 

Расходи 4.107.000 

Разлика 702.017 


