
САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
 
Број: 1-109/1 
Датум: 23.04.2019. 
 
 

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 11. маја  

2019.г. (субота) са почетком у 11:00 часова у Великој сали Градске општине 
Вождовац, Београд, Устаничка 53 
 
     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. Додела захвалница организацијама и фирмама које су помогли рад СРС у 

протеклом периоду 
 

3. Усвајање извештаја верификационе комисије 
 

4. Подношење и усвајање: 
     а)  Извештаја о раду Савеза радио-аматера Србије 
     б)  Финансијског извештаја 
     ц)  Извештаја Надзорног одбора 
     д)  Усвајање завршног рачуна за 2018.-ту 
     е)  Извештаја Дисциплинске комисије 
 

5. Подношење и усвајање предлога планова: 
     а) Плана рада Савеза радио-аматера Србије за 2019. годину 
     б) Финансијског плана Савеза радио-аматера Србије за 2019. годину 
 

6. Давање овлашћења ИОСРС да припреми предлог одлуке о удруживању са 

Савезом радио-аматера Војводине и Савезом радио-аматера Косова и Метохије 

 

7. Усвајање пословника и правилника 
а) Усвајање пословника о раду скупштине 

     б) Усвајање Правилника о раду Дисциплинске комисије 

8. Чланарина у СРС 
 

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

 
С поштовањем 
      

ПРЕДСЕДНИК 
            САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ
                        

     Зоран Младеновић, 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 14.04.2018. до 23.04.2019.г.

 1. Увод

У протеклом периоду руководство СРС посветило се решавању стратешких  питања сматрајући да је то 

од суштинског значаја за развој радио-аматеризма у Ср�ији.

У сарадњи са Рателом учествовали смо у изгради нацрта Правилника о аматерским радио станицама 

прилагођеног новом времену и потре�ама. Рател је практично прихватио све наше предлоге, али је у 

поступку ревизије предлога Правилника Министарство трговине, туризма и телекомуникација ставило 

примед�е на одређене делове правилника, пре свега на део који се односи на злоупотре�у радио-

аматерских фреквенција и казнене мере сматрајући да нека од предложених решења  могу да �уду 

оспорена јер нису у складу са Уставом. Аматерски радио-сервис се заправо налазимо у некој врсти 

правног вакума,  јер заправо Законодавцу није јасно зашто ми инсистирамо на правилима понашања на 

радио-аматерским опсезима када истовремено данас разне телевизије са националним покривањем  

имају могућност да кроз нпр. разне „ријалити“ програме  емитују вулгарности �ез последица. Остаје нам

да се позовемо на праксу у другим земљама и да дођемо до неког за нас прихватљивог решења.

Друга важна ствар постигнута у договору са Рателом је да ће  нови ЗоЕК који је враћен из Скупштинске 

процедуре на дораду највероватније створити правни основ да се издавање лиценци за радио-аматере 

врати сада и формално на Савез радио-аматера Ср�ије.

Учествовали смо такође у припреми предлога новог Плана намене, којим су повећане привилегије 

радио-аматерима у Ср�ији, тако што су неки опсези  проширени а неки нови додељени, у складу са 

фреквентним опсезима и праксом за радио-аматере у осталим државама Европе. Предлог новог плана 

намене је у процедури доношења.

Као што знате, крајем 2017. Рател је раскинуо протокол  којим је на СРС пренео послове припреме 

документације за издавање лиценци, чиме смо изгу�или један део прихода али се и нашли у позицији 

да више радио-аматери немају додатни економски интерес за учлањење у СРС/СРВ, кроз јевтинију 

услугу. То је очекивано резултирало мањим �ројем чланова у 2018-тој за око 50 у односу на раније 

године.

Надаље, појавио се реалан про�лем да ће РАТЕЛ морати да повећа накнаду  за коришћење фреквенција

радио-аматерима са дотадашњих  10 динара на реално калкулисани износ од око 1.800 динара по 

дозволи годишње. Ово је претстављало оз�иљну опасност по интересе радио-аматера Ср�ије. Зато смо 

покренули акцију да се системски реши овај про�лем и то тако што ћемо да тражимо да се у Закон о 

надокнадама за коришћење јавних до�ара радио-аматери  осло�оде ове о�авезе. После 

кооресподенције са МТТТ , уз њихову подршку, наш предлог је прихваћен од стране Министарства 



финансија Ср�ије и у Закону о накнадама за коришћење јавних до�ара , који је ступио на снагу почетком

ове године радио-аматери су експлицитно осло�ођени плаћања ове накнаде. Овом приликом желим да

се посе�но захвалим Жики, YU1PZ  на помоћи у  реализацији овог важног посла.

Сарадња и састанци са МО, МУП, ВС  и СВС �или су од велике помоћи да се Савез радио-аматера Ср�ије.

То нам је помогло да, иако се СРС није налазио експлицитно у нацрту Закона, ствар изменимо и нађемо 

у Закону о смањењу ризика од катастрова и управљању у ванредним ситуацијама. Закон је усвојен. 

Савез радио-аматера Ср�ије је сада део система. Ово је отворило  законску могућност за системско 

финансиранје Савеза и клу�ова, као и клу�ова. О�евештени смо да се средства за СРС планирају и да 

можемо да их очекујемо крајем ове године, мада нам сам износ још увек није познат. Подсећам 

чланове да нацрт Закона није предвидео радио-аматере.

ИОСРС наставио је да подржава рад младих радио-аматера, кроз камп за младе на Гочу, који је �ио 

најпосеченији до сада. Финансијска подршка СРС је повећана, са идејом да се повећа још више ове 

године. Осим тога, уочили смо да сам програм кампа и садржај активности не прати на довољно до�ар 

начин време и потре�е младих, па ћемо ове године подићи ниво и садржај активности на кампу за 

младе.

У вези припрема за АРДФ 2020 Извршни комитет за организацију одрадио је до�ар посао. До�или смо 

повољне услове смештаја од хотела Палисад и потписали Уговор са њима којим резервишемо термин за

септем�ар 2020, чиме је остварен главни предуслов за успешну организацију светског АРДФ 

шампионата. Очекује нас израда карата и још техничког посла али сада опуштеније можемо да идемо 

даље.

Слична ствар је и са припремом за конференцију ИАРУ Р1. Хотел  Парк у Н.Саду нам је дао до�ре цене за

смештај, као и друге услове. Остало је да се договоримо око начина резервације, али смо детаље 

оставили за мај месец, након што Извршни комитет  ИАРУ Р1 да зелено светло и одо�ри финансијски 

план организације и евентуални аванс. Састанак ИК ИАРУ Р1 ће се одржати крајем априла.

Мислимо да је значајан помак направљен у делу информисања чланства, понајвише личним залагањем 

менаджера за информисање Пеђе, YT9TP. 

ИОСРС је настојао је да, у складу са финансијским могућностима из�алансирано подржава све редовне 

активности СРС, водећи рачуна о структури чланства, �роју заинтересованих активиста и потре�ама СРС. 

Извештаји по о�ластима следеи део су општег извештаја о раду , како је то уо�ичајена пракса до сада.

2. Финансијски извештаји-прилог

3. Извештај НО-прилог

4. Извештај ДК-прилог

5. План рада за 2019.-прилог

6. План прихода и расхода за 2019.-прилог



7. Статистички подаци СРС-прилог

8. Извештај о раду са младима-прилог

9. План рада са младима-прилог

10. Извештај ХСТ РГ-прилог

11. Извештај АРГ РГ-прилог

12. Извештај о информисању-прилог

13. Извештај о раду ОТЦ-прилог

14. Извештај о раду SCWC-прилог

15. Извештај о раду CCS-прилог

16. Извештај о раду Комисије за доделу позивних знакова-прилог

17. Извештај УКТ такмичарске комисије-прилог

18. Извештај о раду HQ тима-прилог

19. Извештај о раду КТ такмичарске комисије-прилог

20. Извештај о раду у YUDXC такмичењу-прилог

21. Извештај о специјалним позивним знацима-прилог

22. Извештај Комисије за мониторинг-прилог

22. Извештај о раду QSL �ироа-прилог

23. Извештај о сарадњи са ИАРУ-прилог

24. Извештај о сарадњи са ИАРУ радним групама за ХСТ и АРДФ-прилог

25. Предлог Пословника о раду Скупштине-прилог

26. Предлог о раду Дисциплинске комисије-прилог

Београд, март 2018.

Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије



PREGLED  PRIHODA  I  RASHODA  OD 01.01.2018. DO 31.12. 2018.

Dinarski računi

PRIHODI 

Prenos iz 2017. 833.438,13

Članarina 1.502.871,16

Ispiti i diplome 112.500,00

Specijalni znakovi 25.000,00

QSL biro – uplate 88.438,00

Obrade dokumenata 1.000,00

Potvrde – novi znak 36.500,00

Fonadacija – nagrada Tesla 1.920,00

RATEL – protokol 135.000,00

Projekat – Centar nauka 140.000,00

Kamata po viđenju 112,72

Donacija za razne akcije 270.099,52

Ukupno: 3.146.879,53

RASHODI

Primanja teh.sekretara po odluci 150.005,00

LD  - sekretar 634.868,48

QSL menadžer – ugovor 208.860,76

Telefon – internet – hosting 53.163,25

Voda 4.612,28

Režije 125.271,11

Troškovi – popravke 15.856,50

Kancelarijski materijal 18.654,97

IO  SRS 59.464,10

Skupština SRS 8.234,00

YUDX 4.337,00

Ispiti 5.886,00

KT komisija-plakete za takmičenja 79.904,50

UKT komisija - nagrade 123.866,40

Održavanje magistralnih repetitora 27.465,00

YOTA 838,23

HQ tim za 2017.-tu i 2018.-tu 147.969,00

Provizija. međunarodna – faktura 2.400,00

Reppetitori ETV– lokacija i energija 202.967,62

ARG komisija 6.536,00

HST Bansko YT7AW 17.725,00

Kamp “mladih” 151.600,00

Knjigovodstvo 85.154,17

RATEL ugovor 39.220,00

QSL – ptt – prijem – slanje 80.746,00

ARDF2020 pripreme 54.644,00

Troškovi PTT  SRS 53.203,10

Gašenje računa Direktna banka 1.302,89

Platni promet provizije 23.995,77



Ukupno 2.388.751,13

REKAPITULACIJA (dinarski)

Prihodi 3.146.879,53

Rashodi 2.388.751,13

Stanje 31.12.2018. 758.128,40

DEVIZNI RAČUN

Prihod EUR

Prenos  iz  2017. 1.624,57

Ukupno 1.624,57

Rashod EUR

Članarina 2018. 794,95

ARDF – balkan – Rumunija 720,00

Provizija banke 10,00

Ukupno 1.524,95

REKAPITULACIJA (devizni)

Prihod 1.624,57

Rashod 1.524,95

Stanje 31.12.2018. 99,62

Stanje izvodi  za 31.12.2018.

Ž.r 205-  redovan 631.171,54

Ž.r. 205- namenski 126.956,86

Ukupno prenos u 2019-tu 758.128,40

Beograd, 08.04.2019.

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 22.aprila 2019.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 ) , svi izveštaji blagajne u periodu 01.01.2018.godine do 
31.12.2018.godine i odluke IO SRS-a za istu godinu. 

Analiza poslovnih knjiga i rada Sekretarijata Saveza 
Nakon uradjene analize tekućih računa i blagajne i na osnovu bilansa uspeha na dan 
31.12.2018.godine, utvrdjeno je sledeće: 
# Prihodi na dan 31.12.2018.godine iznose 3.146.879,53 RSD
   sa prenešenim sredstvima iz 2017-te. 
# Preneto iz 2017.godine : 833.438,13 RSD 
# Rashodi na dan 31.12.2018.godine iznose 2.388.751,13 RSD 
# Razlika izmedju prihoda i rashoda na dan 31.12.2018.godine iznosi 758.128,40 RSD 

Stanje na tekućim računima na dan 31.12.2018.godine je sledeće: 
Komercijalna banka – redovan    631.171,54 RSD 
Komercijalna banka – namenski    126.956,86 RSD 
Ukupan dinarski iznos  :    758.128,40 RSD 
Komercijalna banka (devizni račun) 
Stanje na dan 31.12.2018.godine iznosi  99,62EUR 

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 2016-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. 

22. aprila 2019.godine 
Predsednik Nadzornog odbora 
Miroslav Maksimović – YU1MM



 

 

 

 

IZVEŠTAJ DISCIPLNSKE KOMISIJE 
 

 

Komisija u minulom periodu nije imala prijava od strane organizacija i radio-amatera. 

Komisija se nije sastajala jer nije bilo potrebe. Mere Disciplnske komisije su opomena i 

isključenje iz Saveza, što u praktičnom smislu ne znači baš mnogo. Nadamo se da će novim 

Zakonom o elektronskim komunikacija i novim Pravilnikom o načinu korišćenja ARS, rad 

Disciplinske komisije imati neki smisao. 

 

Beograd, 23.04.2019.    

 

                      za Disciplinsku komisiju 

 

       Slobodan Ivančević YU1DK 



ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА  
Савеза радио-аматера Србије за 2019.г. 

 

У складу са финансијским и организационим могућностима, у 2019.-тој години треба 
наставити са реализацијом активности и послова започетих у прошлој години: 
 

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 и локалним органима 
власти задуженим за ванредне ситуације, на основу могућности које нам је отворио 
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. 

2. Израдити смернице и дугорочни програм развоја радио-клубова и организације, с 
посебним нагласком на подмлађиванје организације. Организовати атрактивне 
програме и садржаје у циљу привлачења младих у овај најтехничкији хоби од свих 
хобија. Радити на томе да се нагласи спортска компонента у нашим активностима: 
АРГ, ХСТ и контестима. Видети постоји ли реална могућност да се покрене 
процедура за доношење Закона о радио-аматерима. 

3. Наставити са одржавањем VHF и UHF мреже магистралних репетитора, подржати 
започету дигитализацију и даље и технички унапредити. Ажурирати и обезбедити 
све потребне  дозволе. Вишак опреме препустити клубовима за локалну аматерску 
репетиторску мрежу.  

4. 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.  

5. Радити на омасовљењу УКТ КУП-а СРС и осталих УКТ такмичења. Посебну пожњу 
посветити активирању радио аматера на СХФ опсезима. Размотрити могућност 
групне набавке СХФ трансвсртера. Поставити више ВХФ, УХФ и СХФ радио фарова.  

6. Наставити подршку HQ  екипи за рад у IARU HF шампионату. 
7. КТ и УКТ такмичења заправо представљају најбоље кондиционирање оператора. 

Укључити их у пакет потенцијалних обавеза које могу да буду део будуће сарадње 
СРС са сектором за ванредне ситуације. 

8. Наставити са подршком и пропагирањем IARU YOTA програма за младе радио 
аматере. Слати наше младе представнике на  IARU YOTA  уколико материјалне 
могућности то омогућавају. Камп за младе прерастао је у традиционалну 
манифестацију коју СРС мора максимално да подржава. Подићи квалитет програма 
кампа на виши ниво.  

9. Организовати националне АРГ и ХСТ шампионате, финансиране већим делом из 
донација. Уколико се организује Збор СРС ови шампионати могу се спроводити у 
оквиру истог. Активно радити на добијању организације међународних такмичења, 
посебно оних у организацији IARU. 

10. Направити стратегију развоја АРГ-а и радио-орјентиринга. Омогућити такмичарима 
да могу на јевтин и брз начин дођу до квалтетнијих ХФ и ВХФ гониометара, кроз 
групну набавку или кит комплете. Искористити организацију АРДФ 2020 за 
евентуалну набавку потребне технике. 

11. Наставити све потребне припреме за организацију IARU R1 конференције у Новом 
Саду 2020. Године. Максимално подржати извршни комитет организације. 

12. Наставити започете припреме за успешну организацију светског АРДФ шампионата 
2020.-те године на Златибору и максимално подржату извршни комитет 
организације. 

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

14. Редовно информисање чланства и јавности. Задржати радио-билтен као 
најпримеренији начин информисанја кроз наш основни медиј радио-таласе.  



15.  Наставити сарадњу са Рателом и Министарством телекомуникација око измена 
Правилника о аматерским радио-станицама у складу са новим временом, потребама  
и технологијама.  

16. 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. 

17. Унапредити ИТ инфраструктуру Савеза у смислу набавке нове опреме и у смислу 
заштите података.  

18. Радити на унапређењу интерне евиденције чланова и радио-аматера ради 
обезбеђења квалитетнијих сервиса за потребе радних тела Савеза и чланства. 
Ускладити чување података са законским условима. 

19. Организовати семинаре за инструкторе-извођаче наставе за радио-аматере. 
20. Организовати семинаре за чланове испитне комисије и направити систем 

лиценцирања истих. 
21. Организовати пилот пројекате - израду једноставних уређаја, СДР примопредајника, 
интерфејса и слично у киту у циљу привлачења  младих у наш покрет. 
22. 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 2019.г. 

 

 ПРИХОДИ Укупно 
1 Чланарина 1.600.000 

2 Чланарина пренос  Савез радио-аматера Војводине 125.000 

3 Испити и дипломе 150.000 

4 Једнословни поз.знаци, одобрења 50.000 

5 QSL биро 80.000 

6 Спонзорства или донације 300.000 

7 Учествовање у пројектима и суфинасиране акције 200.000 

8 Камата по виђењу 1.000 

9 Остало (Сектор за ванредне ситуације, ИАРУ) 1.500.000 

 Збир прихода у 2019.г. 2.476.000 

 Пренос из 2018.год. 758.128 

 Пренос са девизнохг рачуна из 2018 године –(99,62 €) 11.800 

 Збир 4.775.928 

 
 

 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 50.000 

5 Полагање испита (путни трошкови испитне комисије) 20.000 

6 Чланарина IARU R1 за 2019 (788,33 €) 93.000 

7 Субвенција радио-клубовима и специјализованим клубовима 40.000 

8 АРГ активности 200.000 

9 HST активности 100.000 

10 КТ - награде и дипломе за КТ КУП 2019, КТ Маратон 2019 и YUDX Contest 2019, 
КТ Тесла Меморијал (2019) 

120.000 

11 КТ - YUHQ тим (учешће у IARU HF шампионату 2019) 135.000 

12 УКТ - награде и дипломе за такмичења Савеза у 2019.г. 150.000 

13 QSL- биро 100.000 

14 УКТ – трошкови одржавања VHF/UHF репетитора 30.000 

16 УКТ – трошкови материјала за одржавање -коаксијални каблови, конектори, 
држачи, монтажна опрема за магистралну репетиторску мрежу 

20.000 

17 УКТ – дозволе за VHF/UHF репетиторе 5.000 

18 УКТ – накнада ЈП ЕТВ по уговорима за смештај VHF/UHF репетитора 300.000 

19 Трошкови припреме ИАРУ конференције GC2020 200.000 

20 Трошкови припреме ARDF2020 800.000 

21 Трошкови слања младих радио-аматера на YOTA  камп у Бугарску 50.000 

22 Камп младих 220.000 

23 Канцеларијски мат. и фотокоп. 25.000 

24 РМЗО- израда приручника за понашанје РА у ванредним ситуацијама 100.000 

25 Телефон и интернет 65.000 

26 Поштарина 45.000 

27 Режије-све (за просторије СРС) 150.000 

28 Одржавање-све 30.000 

29 Завршни рачун и књиговодство 90.000 

30 Банке провизија 25.000 

31 Остало 15.000 

 Збир 4.188.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Приходи  4.775.928 

Расходи 4.188.000 

Разлика 587.928 

 



 

 
 
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ИЗ БАЗЕ СРС ЗА ГС 2019 
 

 

Одржани испити (само СРС): 

Класа 2018 

1 класа 19 

2 класа 19 

3 класа 88 

CW 3 

Укупно: 129 
 

 

Издате потврде о додели позивног знака (само СРС): 

Година Број потврда Број искоришћених потврда 

2018 110 106 

Укупно: 110 106 
 

 

Издате лиценце (новолиценцирани радио-аматери, замене и продужења) и дозволе: 

Година Лиценце Дозволе 

2018 164 43 

Укупно: 164 43 
 

 

Одржани испити по клубовима (само СРС): 

2018 
Клуб 

1. кл. 2. кл. 3. кл. CW 

YU1ACR   4  

YU1ADO 1 14   

YU1AFV 2  4  

YU1AKV 3 1 3 1 

YU1AXY   5  

YU1BBV 4  6  

YU1FJK   20  

YU1HFG 6 2 7  

YU1INO 1  8 3 

YU1SRS 2  5  

Укупно: 19 17 62 4 

 

 

СРВ испити: 

2018 
Клуб 

1. кл. 2. кл. 3. кл. CW 

YU7AOP 12   1 

YU7BPQ 10  3  

YU7JDE 2    

YU7KMN 3  6  

Укупно: 27  9 1 

 



 

 

 

 

 

СРС, СРВ, СРКиМ (укупан број чланова): 
Година Укупан број чланова Број директних чланова Број радио-

клубова чланова 

Савеза 

2017 1133 223 54 

2018 1020 173 47 

 



Извештај о раду са младима 2018. 
 

Камп за младе 

 

Радио клуб “Витановац” YU1AKV је на Гочу од 30.6. до 4.7.2018 био домаћин 
кампа за младе. Кампу је са предавачима и гостима присуствовало око 50 

учесника из свих делова Србије. 
Савез је за потребе организације кампа издвојио 100.000 динара, а из 

донације је обезбеђено још нешто више од 50.000 динара. Остатак средстава 

је обезбеђен од партиципације и средстава организатора. 
Током кампа био је постављен ППС из којег су млади оператори уз 

специјални знак YT0YOTA остварили преко 2000 веза. 
Обрађене теме: 

Операторски рад, програми за вођење дневника, теорија антена и 
простирања радио таласа, АРГ, ХСТ, дигиталне комуникације итд. 

Камп је био знатно богатији програмом него ранијих година, а може се 
издвојити и чињеница да су млади преузели део програма на себе, и 

говорили о активностима између кампова, а на крају су организовали и 
радионицу на тему “млади – шта даље”. Исход радионице ће се користити 

приликом планирања идућег кампа. 
 

YOTA месец 

 

У децембру, као и више година уназад, наши млади су под учествовали у 

YOTA месецу, активности коју IARU R1 редовно организује у циљу промоције 
рада на радио таласима.  

Из Србије је учествовало укупно 25 радио аматера старости до 25 године, и 
користећи позивне знаке YT18YOTA и YU18YOTA укупно остварили преко 4000 

веза.  
Бећ традиционално, највише младих се јављало из Лесковца, а изостале су 

активности радио клубова из Сомбора, Новог Сада и Зајечара. 
 

Међународни камп за младе 

 

Током 2018. године међународни камп за младе је одржан у Јужноафричкој 
Републици. Иако је Србија на располагању имала 4 места, због високих 

трошкова није било наших представника. 
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Горан Хајошевић YT7AW 



План рада са младима 2019. 
 

Током 2019. године као и до сада планира се више активности са младима: 
− организација кампа за младе 

− одлазак екипе на међународни камп младих радио аматера 
− учешће у YOTA месецу. 

 
Камп за младе 

 

Савез и ове године током лета треба да организује камп за младе у трајању 
од 5 дана (4 ноћи). За разлику од претходних година, овај пут ће Савез 

разрадити програм кампа на такав начин да сигурно обухвата минимум: 
− теорију и праксу антена; 

− оспособљавање ППС-а у теренским условима; 
− операторски рад; 

− дигиталне комуникације; 
− електронику и конструкторство; 

− АРГ и ХСТ; 
− ... 

 
Савез ће конкурсом одредити извршног организатора кампа, и за ту намену 

определити 200.000 динара. Расписаће се и додатни позив за предаваче. 
 

Међународни камп за младе 

 

Ове године се међународни камп за младе организује у суседној Бугарској у 

периоду 11-17.8.2019 з околини Софије. Савез је обезбедио место за 3 наша 
представника (вођа тима и 2 члана) који ће бити одређени на основу 

расписаног конкурса. 
Трошкови су 25 евра по учеснику (котизација), и додатни трошкови превоза 

до Софије. Савез ће из буџета или донација покрити укупан трошак одласка 
и боравка трочлане екипе. 

 
Учешће у YOTA месецу 

 

Као и претходних година, децембар је месец опредељен за организоване 

активности младих на радио таласима. Под окриљем IARU R1 сваке године 
око 40 станица широм региона учествује у овој акцији са слецијалним 

позивним знацима са суфиксом  YOTA. СРС и ове године треба да се 

прикључи овој активности, и на време обезбеди знак YT19YOTA који ће се 
користити у ову сврху. 

 
Горан Хајошевић YT7AW 



HST Savez Radio amatera Srbije 

PROGRAM ZA 2019. godinu  

 

 

 

- Organizovati HST prvenstvo Srbije na nekom skupu radio-amatera , zboru ili slično i 

time dati šansu mladim i novim takmičarima . 

- Evropski KUP nacija ( koji podržava IARU ) biće održan u maju 2019. godine u 

Bukureštu-Rumunija . Pored Evropskih ekipa pravo nastupa imaju i ekipe van 

Evrope. Cena kotizacije će biti oko 200 evra po takmičaru . 

- Svetski HST šampionat biće ordržan u Septembru u Bugarskoj – Albena . Cena po 

takmičaru iznosi oko 300 evra. 

- Balkanski HST šampionat neće se održati ( nije podržan od strane IARU ) nite će biti 

u sklopu kupa nacija kao što je bio slučaj 2018.godine. 

- Trebalo bi naglasiti da potencijalni takmičari već sada počnu skljupati sredstva za 

odlazak na gore navedena takmičenja i pronalaze sponzore. 

 

 

 

Predlog članova radne grupe za HST  

 

    1.  Miro Heleta   YU2A 

    2. Goran Hajošević YT7AW 

    3. Julija Veljić  YU8YL 

    4. Dušan Ćeha  YU1EA 

    5. Marko Živković YT2T 

  

 

 



 

Izveštaj sa Balkanskog HST prvenstva i KUP-a nacija 2018 

 

U Bugarskoj u mestu Bansko od 02.-05.maja 2018. godine održan je 6. Balkanski šampionat i 

11.Evrposki kup nacija u HST-u. 

Goran Hajošević YT7AW je predstavljao naš Savez . 

Postigao je sledeće rezultate : 

 

EVROPSKI KUP NACIJA : 

- Predaja TX  ............................................. 2. mesto 

- Prijem RX  ............................................... 3. mesto 

- Morse Runner .......................................... 2. mesto 

- Rufz ........................................................... 3. mesto 

- UKUPNO ..................................................  4. mesto 

  

BALKANSKI ŠAMPIONAT : 

- Predaja .......................................................  1. mesto 

- Morse Runner ............................................  2. mesto 

- Rufz .............................................................  2. mesto 

- UKUPNO .................................................... 2. mesto  

 

 

 

 

 

 

 

U Nišu , 08.09.2018.godine      HST Menadžer 

                  Miro Heleta YU2A 



Савез Радио-аматера Србије 

          Радна група за АРГ 

 

                                                                                                      Извршном одбору СРС-а 

АРГ РГ је формирана у августу месецу 2018, у веома кратком року након именовања АРГ 

менаџера. Није било застоја у активностима, јер се редовно усвојени план рада и календар 

такмичења одвијао без проблема. Ново изабрани ИО СРС-а је пратио финансијски план рада, а АРГ 

РГ из претхоног периода је учествовала у организацији и спровођењу предвиђених активности. 

Организована су сва календаром предвиђена такмичења, на задовољство организатора и 

учесника, како такмичара тако и гостију у 2018. Години уочено је веома изражено интересовање 

АРГ такмичара из окружења, који су посећивали наша такмичења. Морам да приметим да су наши 

такмичари у скромнијем броју посећивали АРГ такмичења у окружењу. Такмичења која су 

организовали кобови из Сомбора, Лесковца и Смедерева, имала су међунарадни карактер. 

ШАРГ СРС-а нисмо успели да организујемо 2018-е године, из објективних разлога, што  не 

значи да мало другачијим планиранјем термина није могло бити избегнуто. 

АРГ такмичари СРС-а, учесвовали су на 13.Балкан АРДФ у Румунији, скромно али примерено 

нашим могућностима. Наравно и резултати су били скромни, такмичар Борковић Драган је освојио 

две медаље. 

За  World ARDF у Кореји нисмо припремали екипу, разумљиво из финансијских разлога. 

Настављена је сарадња са ВП4522 – Батајница, око припреме и извођења меморијалног АРГ 

такмичења, Куп „Радован Медић“- АРГ 3,5MHz. 

Вредно је поменути да је 2018.године пројектом финансираним од стране МО, 

организован АРГкурс у Средњој стручној војној школи. Носилац пројекта је био радио клуб из 

Сомбора, а партнер у пројекту радио клуб из Смедерева. Наравно, лично је помогло и неколико 

радио аматера из Београда. Обучено је 33 ученика и иницирано формирање радио-клуба у овој 

установи.  

АРГ опрема СРС-а се уредно одржава.  

SPORT ident  опрема СРС-а, још увек није комплетирана. Недостаје известан број чипова и 

комплетан прибор за причвршћивање чипова на прст такмичара. 

Немамо опрему(предајнике) за ARDF Sprint.  

За Fox-Oring имамо скромну опрему у два радио-клуба. Организују се годишње два 

такмичења у овој дисциплини, за младе такмичаре. Ова АРГ дисциплина је погодна за 

демонстрацију АРГ-а и обуку младих.  



Наши АРГ конструктори су за ARDF Sprint развили или прилагодили доступна решења, 

нашим могућностима градње, тако да су урађени прототипови предајника за нама нове АРГ 

дисциплине. У току је финализација детаља за израду два комплета ових предајника у радио 

клубовима из Сомбора и Смедерева. 

АРГ РГ је била спремна за сваку врсту помоћи око покретања АРГ активности у клубовима 

који то не раде, али није било захтева. 

О оквиру кампа за младе радио аматере, у организацији СРС-а, одрађен је теоријски и 

практични део програма према плану организатора. У току ове активности примећен је завидан 

интерес за АРГ код одређеног броја полазника, али исто тако и изразита незаинтересованост код 

мањег броја учесника кампа.  

Из тог разлога сам био слободан да за 2019-у годину предложим посебан камп за АРГ, са 

акцентом на младе гониометристе који имају запажено интересовање и већ показују пристојне 

такмичарске резултате. Не треба оптерећивати нечим оне који се за то не интересују. 

Крајем 2018-е, тачније половином новембра припремљен је план АРГ активности за 2019. 

и календар такмичења. Крајем марта  ове године, припремљен је и план трошкова у складу са 

планом рада за 2019.годину. 

 

 

 

        20.04.2019.god. 

                                                                                                                                    СРС АРГ РГ  

                                                                                                             Менаџер, Милорад Ђулејић-YU1OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 

Радна група за АРГ  

Београд 

 

                                            Календар АРГ такмичења за 2019.годину 

 

Датум Такмичење Организатор 

13. Април. 2019.год.  ЛОПАРГ – 3,5MHz РК“Никола Тесла“  Лесковац  

18. Мај. 2019.год. FOX ORING – за такмичаре до 16 година  РК“Сента“  Сента 

15.Јун. 2019.год. Меморијал „Драган Релић“ 3,5MHz РК“Никола Тесла“  Сомбор  

21-23. 06. 2019.год. 14th Balkan ARDF Championchip Moldavija 

 World EYAC  (?)  

??. Јул. 2019.  СРС  Камп за младе радио-аматере (*) ? 

24/25.08.2019.год. СРС ШАРГ 2018  -  3,5/144 MHz СРС – Делиблато - Чардак 

31.08.2019. Ревијално ARG 3,5MHz - Роштиљијада РК“Никола Тесла“  Лесковац   

02-08. 09. 2019. 22. R1 ARDF Championchip    Rogna - Slovenija 

15.09.2019. FOX ORING za decu do 16 godina RK „Nikola Tesla“ Sombor 

28.09.2019. 144/3,5MHz „ОТВОРЕНО АРГ СД 2019“ РК“Смедерево“- Смедерево 

12/13.10. 2019. СРВ ШАРГ (3,5MHz-) SRV - Senta 

?? Куп „Радован Медић“- АРГ 3,5MHz (*) ВП4522  - Батајница 

 

(*) - Планира се и следи потврда организатора, најкасније  крајем фебруара 2018. 

 

 

06.11.2018.god. 

                                                                                                                                    СРС АРГ РГ  

                                                                                                             Менаџер, Милорад Ђулејић-YU1OR 

 



Савез радио-аматера Србије
Радна група за информисање
Датум: 20. 04. 2019.

ИЗВЕШТАЈ О ИНФОРМИСАЊУ СРС 
за период од 16. 4. 2018. до 19. 4. 2019.

ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ

Извршни одбор је на почетку мандата затекао релативно слабо решено информисање чланс-
тва, радио-аматера и јавности и јасно изражено незадовољство чланова и радио-аматера так-
вим стањем.

Претходно руководство је унело значајно унапређење активирањем Радио-билтена СРС што 
је био важан и веома добар потез. Међутим, сајт Савеза који би требало да буде окосница ин-
формисања, је слабо ажуриран и имао је око 300 чланака објављених у претходних 12 година.
Форум у оквиру Савеза је био неактиван. Званична имејл листа YU0S на којој је било најви-
ше информација из Савеза је имала око 201-ог пратиоца. Званична група Савеза на Фејсбуку 
је имала око 900 пратилаца.

СТРАТЕГИЈА ИНФОРМИСАЊА

С обзиром на циљеве и задатке које је председник навео као свој програм, Извршни одбор је 
усвојио као један од главних задатака да се ради на даљем унапређењу информисања и да оно
буде усмерено како на чланове, тако и на све радио-аматере и јавност, као три циљне групе.

Други важан стуб добре информисаности је отвореност, јавност рада, односно могућност да 
чланови буду упућени у планове и да учествују својим сугестијама у доношењу планова и ак-
тивностима Савеза и његових радних тела. 

Намера да се информисање уреди тако да се заиста обезбеди да информисање буде квалитет-
но се види и у доношењу Правилника о информисању и Правилника о раду радних тела СРС,
којим је Извршни одбор утврдио начин како се врши информисање али и обавезе радних те-
ла, односно функционера СРС да информишу о својим активностима, што до сада нисмо 
имали.

С обзиром на савремена кретања а и финансијску ситуацију очигледно је да не најбољи, наје-
фикаснији и најјефтинији начин информисања употреба Интернета те је већина активности 
била ка томе и усмерена.

Стратегија информисања је постављена тако да је основа сајт СРС-а. Принцип који се спро-
води је да се све информације објављују на сајту, а да се након тога прослеђују и кроз друге 
начине информисања а то су примарно имејл листа и Фејсбук страница Савеза.

САЈТ

Сајт СРС је у једној мери реорганизован тако да је садржај логичније распоређен и избегнути
су ранији проблеми да посетиоци нису могли да нађу оно што су тражили, као што су до-
кументи, обрасци и обавештења. 

Вести су одвојене у засебну целину у односу на остали статични и информативни садржај.



На сајту је од 16.4.2018. do 19.4.2019. објављено 195 чланака. Највећи део су вести и обавеш-
тења али је сређен и одређени број статичних страна.

Додате су нове стране (Камп младих радио-аматера, Билтен, QSL биро, Конструкторство, Ор-
ден, Постани радио-аматер, Донације, Честа питања и друго) на којима су постављене потпу-
није информације. Постојеће стране су такође ажуриране и употпуњене.

Посећеност сајта је доста повећана, у просеку око три пута, али у неким тренуцима је била и 
много већа што се види на приложеном графикону. Само у последња четири месеца број пов-
ратних линкова ка сајту је повећан 10 пута.

На сајт је постављена једноставна анкета да се провери утисак код посетилаца и она показује 
да сајт сада добија добре оцене. Око 76.5% посетилаца се изјаснило позитивно, а свега 4.9% 
је изразило веће незадовољство.

Од садржаја којима је СРС представљен на Интернету, највише повратних линкова имају 
Билтен, Адресар, Тесла меморијал CW HF такмичење, План активности специјалних 
позивних знакова  и YUDX такмичење и насловна страна сајта Савеза.

У свакодневној комуникацији са радио-аматерима се више не примећује велико незадовољ-
ство сајтом, како је то било раније. Напротив - често радио-аматери изражавају позитивне 
утиске, што је показатељ да су унапређења била сврсисходна и да смо постигли помак у доб-
ром смеру.

Постоји доста техничких ствари које треба да се реше на сајту. Сам софтвер је прилично зас-
тарео и много тога му недостаје, тако да је неопходно да се замени савременијим.

Један од проблема је што сајт не ради на заштићеном протоколу (https) што је од недавно пос-
тало неопходно а Гугл је већ почео да смањује видљивост сајтова који то не користе. Ово је 
ограничење хостинг сервиса коју употребљавамо и решење је у промени хостинга.

Када се говори о сајту Савеза не мисли се ту само о основном сајту (http://www.yu1srs.org.rs) 
већ се ради о још неколико сајтова који представљају проширења основног сајта и сви су у 
функцији Савеза. То су сајтови http://radiosport  .yu1srs.org.rs  , http://callbook  .yu1srs.org.rs  , 
https://callplan  .yu1srs.org.rs  , http://yudx.yu1srs.org.rs, https://hst2015.yu1srs.org.rs/ и други.

Извршни одбор је усвојио одлуку да се интернет присуство Савеза на врши само на домену  
yu1srs.org.rs колико год је то технички изводљиво, што такође треба да допринесе бољој орга-
низованости садржаја и укупној видљивости Савеза на Интернету као и свеукупном имиџу 
Савеза. То је практично скоро сасвим спроведено . Остали су неки имејлови и имејл листе 
који нека радна тела користе за комуникацију а који нису на СРС-овом домену и робот за 
YUDX такмичење где постоје технички проблеми, али смо радили на томе и вероватно ћемо 
их решити.

Шта треба урадити:

- Заменити постојећи програм који покреће сајт савременијим, усклађеним са савременим 
нормама и технологијама интернет присуства. То је велики посао за који Савез још увек није 
спреман. Да би се ово остварило потребно је да се формира тим људи који ће на томе радити.

- Променити хостинг сервис неким који је технички знатно бољи.

http://radiosport.yu1srs.org.rs/
http://radiosport.yu1srs.org.rs/
http://radiosport.yu1srs.org.rs/
https://hst2015.yu1srs.org.rs/
http://www.yudx.yu1srs.org.rs/


- Допунити сајт информацијама које су често потребне чланству или које би служиле у сврху 
промоције СРС-а у јавности.

- Треба представити све делатности радио-аматера на начин који ће јавност 
заинтересовати и привући ка радио-аматеризму: операторски рад, такмичарски рад, АРГ, 
телеграфија, РМЗО, дигиталне врсте рада, репетиторску мрежу, и све остало што може 
бити интересантно јанвости или је потребно чланству.

- Треба представити историјат радио-аматеризма у нашој земљи и уопште. Треба 
представити радна тела Савеза и нарочито њихове активности. На пример на сајту уопште
не постоје информације о HQ тиму осим кад се објаве рутинске вести о HQ такмичењу. 
HQ тим треба да има цео један одељак на сајту.

- Информације о такмичењима су несређене и разбацане на више места тако да то уме да 
прави и забуне. Треба то све објединити и систематизовати.

- Треба чланству обезбедити јасна и читка упутства како се неке процедуре у Савезу 
обављају а не сводити све на читање и тумачење прописа и правилника.

- Треба обезбедити кориснички сервис преко кога би сваки радио-аматер могао да провери
своје обавезе према Савезу (плаћање чланарина и накнада, QSL сервис, статусе и слично) 
али који би обезбедио и радним телима Савеза информације о чланству које су им 
потребне за рад (статус чланства, важење лиценци и дозвола и слично). Ово наравно треба
да буде интерни, заштићени, сервис а информације треба да буду доступне само по 
овлашћењу.

- Адресар радио-аматера треба да се унапреди тако да постане ауторитативни сервис за 
проверу валидности позивних знакова, а то значи да било који радио-аматер који жели да 
провери да ли је валидна његова веза са неким позивним знаком из Србије на одређени 
датум, то на сајту може да провери. Ово је, иначе, препорука ИАРУ свим националним 
Савезима да обезбеде као сервисе. Постојећи адресар је информативног карактера, 
нередовно је ажуриран а и не садржи податке о валидности.

Такође је важно да сајт Савеза има део на енглеском језику. Он не мора бити садржајан као 
домаћи али треба да обезбеди страним посетиоцима информације које су њима битне.

Да би се све ово урадили потребно је да се окупи тим људи који имају одговарајућа знања и 
способности и потребно је доста времена да би све то остварили. То је свакако велики посао 
и не треба очекивати д ато може да буде урађено одједном и у кратком року већ треба да се 
ради поступно, плански и систематично да би се до овога дошло као коначног циља. 
Очекивао сам да ћу са формирањем тима већ да почнем, али још увек нису створени 
предуслови за то. Наравно, свако ко је заинтересован да се укључи у овај посао може да ми се
јави.

У корист реализацији овога иде и то што нису потребна велика материјална средства, свакако
не много већа од онога колико и сада Савез троши на сајтове, већ пре свега зависи од воље и 
способности људи који би се у то укључили и подршке да то ураде.

БИЛТЕН

Извршни одбор је наставио са добром праксом емитовања Билтена СРС коју је започело прет-
ходно руководство, а то је радио Милан Миловановић YU1ZZ. Ми смо то унапредили тако 
што поред радио-емитовања, Билтен објављујемо на сајту Савеза у електронској верзији као 
ПДФ (ћирилични и латинични) и као аудио записе (користећи YouTube сервис). 

Уз помоћ Жаклини Димитријавић YU5DZA сакупили смо аудио снимке и доста ранијих Бил-
тена тако да је на сајт постављено 34 издања Билтена, од чега 12 последњих имају и аудио и 
ПДФ верзије, а осталих 22 само аудио записе. 



Одзив радио-аматера за емитовање Билтена са њихових локација није лош, али је мањи него 
што је очекивано.  У емитовању Радио-билтена учествовали су Милан Миловановић YU1ZZ, 
Драган Манојловић YT5DM, Миодраг Петровић  YT3E, Мирослав Вемић  YT1AA, Душан 
Ћеха YU1EA, Аца Антић YU6A,  Зоран Младеновић YU1EW и Петко Лековић YT1AC. 
Такође радио-аматери реемитују Билтен на репетиторску мрежу али не јављају увек када то 
раде тако да немамо поуздану евиденцију о томе. Свима смо веома смо им захвални, јер 
Радио-билтен је нешто што треба да негујемо као симбол свих наших активности.

Има још радио-аматера и клубова који имају врло добре услове да емитују Билтен и очеку-
јемо од њих да се јаве и укључе у ову активност. Емитовање се изводи лако, добије се готов 
текст који само треба да се прочита. Потребно само имати добар сигнал.

Материјал за Билтен се прикупља тако што је отворена посебна имејл адреса  
bilten@yu1srs.org.rs на коју сви заинтересовани могу послати прилоге. Поред радних тела Са-
веза, своје прилоге за Билтен могу слати и радио-клубови и радио-аматери.

Прилози за Билтен се постављају и на сајт Савеза, Facebook и шаљу и на имејл листе. Билтен
у ствари представља ретроспективу свега што је објављено. 

За сада, осим радних тела, клубова и радио-аматера, који шаљу прилоге о својим 
активностима, помоћ имам од Горана Хајошевића YТ7АW који припрема преглед такмичења 
у наредном периоду. План је да у припрему и објављивање Билтена и уопште вести 
укључимо више људи.

Шта треба урадити:

- Обезбедити подршку више радо-клубова и радио-аматера за емитовање и реемитовање 
Билтена.

- Обезбедити да се емитовање Билтена врши на репетиторској мрежи на систематичан начин.

- Било је разговора на тему да се направи неки начин удаљене контроле станица за емитовање
Билтена што би омогућило да се Билтен емитује са једног места на више локације (КТ и 
УКТ).

ИМЕЈЛ ЛИСТЕ

Имејл листе су важне за обавештавање. Свака објава се након што буде постављена на сајт, 
шаље и на имејл листе, са линком ка вести на сајту. 

Овде смо направили битну промену. Крајем августа смо имејл листу YU0S пребацили на сер-
вис groups.io јер је Yahoo постао непоуздан (често је падао и поруке нису пролазиле). То смо 
искористили да листу организујемо мало другачије. 

На старој YU0S листи је било мало пратилаца, јер је људима сметао велики број порука које 
су природна последица могућности дискутовања али и и непријатних ситуација. То се лоше 
одражавало на информисање јер, напуштањем листе, ти људи више нису могли добијати оба-
вештења од Савеза.

На новом сервису су направљене две листе: једна са слање обавештења на коју објаве шаље 
само Савез и другу за дискусије. 

Увођење листе за обавештавање поред дискусионе листе се показало као добар потез. Одмах 
је број пратилаца листе за обавештавање почео да расте. У свега две недеље број пријавље-
них пратилаца је увећан за 40%, а тренутно листу yu1srs-clanovi прати 351 члан. 



Насупрот томе, на листи yu1srs-diskusije број пратилаца стагнира. У истом периоду број пра-
тилаца се повећао за 13 особа. То показује да могућност дискутовања у ствари прави проблем
(велики број порука, непримерене објаве, коментари па и свађе) и људи због тога не желе да 
прате ту листу, али да јесу заинтересовани за обавештења из Савеза.

И поред великог релативно великог повећања које је постигнуто, апсолутни број пратилаца 
имејл листе је и даље мали у односу на укупан број чланова и треба да се ради на томе да се 
он повећа. 

Један од проблема је и неажурност евиденције у Савезу тако да има чланова који су промени-
ли имејл адресе и не користе оне које су некада пријавили Савезу за контакт. Неопходно је да 
се евиденција ажурира.

Поред ове две наведене имејл листе, на новом сервису сада имамо могућност да отварамо и 
листе за радна тела Савеза и за нека смо то већ урадили. То је доста практично јер је 
администрација знатно поједностављена.

Шта треба урадити:

- Радити на повећању броја пратилаца листе за обавештавање и обухватити што је могуће 
већи број чланова.

- Омогућити да се преко имејл листе обавештавају и радио-аматери који нису чланови, ша и 
други заинтересовани (медији на пример).

FACEBOOK

Потенцијал за допирање до публике на Фејсбуку и видљивост објава је велики. Да би се 
остварио пун потенцијал неопходно је да се то ради и преко Фејсбук стране и преко Фејсбук 
групе и то треба да се ради систематично, по стручним и професионалним нормама промо-
ције на Интернету и у складу са процедуром која је одређена Правилником о информисању.
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На Фејсбуку је 18. маја 2018. започео рад званичне стране Савеза тако што је Ненад Спасић 
YU1TA препустио Савезу незваничну, коју је он до тада уређивао, да не бисмо правили нову. 
Одмах је на страни почело објављивање вести, најава и других информација. Већина објава 
су упућивале посетиоце да погледају претходно постављене објаве на сајту Савеза, али су 
постављане и друге објаве.

Када је страна преузета имала је 113 пратилаца. У року од три дана тај број је скоро утро-
стручен, а тренутно страна има 563 лајкова односно 587 пратилаца. Интересовање је велико, 
неке објаве су имале и по више хиљада прегледа.

Потенцијал Фејсбука није до краја искоришћен. Велика препрека је то што Радна група за 
информисање не користи званичну групу Савеза на Фејсбуку јер она од почетка мандата овог
Извршног одбора није под контролом Савеза. То је ствар коју треба решити јер Савез много 
губи немогућношћу да користи тај канал промоције.

Шта треба урадити:

Треаб решити проблем са коришћењем Фејсбук групе и укључити је у потпуности у нови 
систем информисања.

YOUTUBE

На YoutToube је направљен канал Савеза. Основна намена му је да служи као бесплатно 
складише аудио снимака Билтена. Тако је уштеђено да се не троши плаћени простор на 
хостингу сајта. Сви записи су линковани директно са сајта Савеза. 

Поред архив Билтена, канал садржи и изабране видео записе домаћих медија на тему радио-
аматеризма а може се употребити у у друге сврхе, на пример за неке образовне садржаје.

Посећеност није велика, нити је очекивана, али је добро то радити баш због формирања 
архиве.

Шта треба урадити:

За сада нема неког простора за унашпређивање. Овај сервис се користи на начин који је 
сасвим довољан за садашње потребе Савеза.



ФОРУМ

Форум је у ствари идеално место за дискусије, много боље од имејл листа. Из неког разлога, 
иако постоји годинама, Савез није озбиљније упућивао ради-аматере да га користе већ је 
дискусије усмеравао на имејл листу.

Осим позивања радио-аматера да користе форум ни ми нисмо у претходном периоду много 
радили на томе да га активирамо. Разлог је што форум захтева велико ангажовање да би се 
покренуо а нема људи који би то радили.

Шта треба урадити:

Тренутно немам конкретан предлог како активирати форум. Знам шта треба да се уради 
(треба ангажовати више људи који би покретали дискусије и активно учествовали) али не 
видим начин како да се то изведе.

МЕДИЈИ

Поред комуникације са чланством и радио-аматерима, значајан посао информсиања је и 
комуникација са медијима. 

О значајнијим дешавањама у Савезу и радио-аматеризму медији су обавештавани и то је дало
неке резултате. Појавиле су се објаве у медијима на свим нивоима, почев од националних 
телевизија па до локалних новина.

Неки медији су објављивали вести на основу обавештења из Савеза, у неким случајевима су 
представници Свеза гостовали у медијима а у неким случајевима смо упућивали медија на 
представнике радио-клубова.

Издвојићу догађаје који су изазвали пажњу медија:

- Скед из Зајечара са Међународном свемирском станицом;

- Камп младих радио-аматера;

- Обележавање годишњице РМЗО 1999;

- Међународни дан радио-аматера.

Шта треба урадити:

И у наредном периоду треба користити сваку прилику да се комуницира са медијима и да се 
преко њих информације о радио-аматеризму представе јавности. То треба радити и на нивоу 
савеза и на нивоу радио-клубова. Информисаност и однос јавности према радио-аматерима а 
тиме и људи који у овом друштву доносе одлуке је за нас веома значајно и на томе морамо 
стално да радимо.

РЕЗУЛТАТИ

Већ сам навео неке резултате и ефекте рада на информисању у претходној години и нећу их 
понављати.

Поред техничких и организационих промена, важна промена је и настојање да се на питања 
чланства одговара. Чланови сада могу да очекују да ће када поставе питање и некој 
активности Савеза, добити одговор и појашњење.

Такође је у некој мери спроведен и принцип да чланство буде обавештено пре доношења 
неких битних одлука, навешћу као пример именовања радних тела, за које је правовремено 
послато обавештење и јавни позив за давање предлога. 



Оно што је важно је да је осетно побољшан однос радио-аматера према СРС-у. Показало се 
да је негативан однос према Савезу у великој мери последица необавештености и да, када 
смо могућили да радио-аматери буду боље информисани и они који су раније били веома 
критични почели да подржавају активности Савеза па чак и да се укључују у њих.

Показало се да је мишљење да ако се да више информације да ће се тиме дати више критича-
рима није имало великог основа. Изгледа да је критика долазила као последица неповерења 
које је опет настало због слабе обавештености.

Мој закључак је да је СРС по питању обавештавања и комуникације са чланством кренуо у 
добром смеру.

ШТА ТРЕБА РЕШИТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Иако смо информисање и јавност рада у претходној години ставили у први план то још увек 
не функционише најбоље. Деценије другачијег приступа су оставиле корење и потребно је 
време да се промени однос према томе и начин рада.

Постоји велики отпор информисању и отворености. Он се креће од игнорисања до отвореног 
противљења и одбијања да се извештава о раду и разним врстама опструкција. Понекад 
изгледа да се више времена и енергије губи због опструкција него на користан рад.

Треба изричито спороводити поступак доношења одлука које су од стратешког значаја да 
чланство о томе буде обавештено правовремено и да има прилику да изнесе своја мишљења и
предлоге пре доношења коначних одлука.

На свему томе треба радити. Нарочито радним телима и функционерима СРС-а мора постати 
јасно да је обавештеност и укључивање чланства веома битна за СРС и да она може да донесе
само добро и да је то, на крају крајева њихова и законска обавеза.

СРС мора да задржи постојеће и прошири чланство и то може да постигне смао тако да ра-
дио-аматери препознају са СРС ради у њиховом интересу и да имају поверење у ову органи-
зацију. Правовремено обавештавање о активностима и укључивање чланства у рад СРС-а је 
кључна за то.

Са друге стране, неки чланови су у својим захтевима и очекивањима нестрпљиви и немају 
разумевања да не може све сад и одмах да се уради. До промена се не долази преко ноћи, 
него се на њима мора радити. То су процеси који траже време да би били ваљано урађени.

За комуникацију са чланством је важно и то да Савез у својој евиденцији има ажурне контакт 
податке. Приличан број података радио-аматера и клубова је застарео, а највише бројеви 
телефона и имејл адресе што често компликује ствари. Треба радити на томе да се ти подаци 
ажурирају. На сајт Савеза су постављени обрасци упитника којима радио-аматери и клубови 
у сваком моменту могу да пошаљу Секретријату СРС-а ажурне податке и треба у свакој 
прилици упућивати радио-клубове и чланове да то попуне и пошаљу. Такође треба и да се 
унапреди СРС-ова апликација за евиденцију.

Менаџер за информисање
Предраг Супуровић, YT9TP

20. април 2019.
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                                                                          11000 Београд, Трг Републике  3 / VI 

__________________________________________________________     otc@yu1srs.org.rs 

 

                                                  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 овом  периоду у клуб  је учлањен  један  члан : YU4RML  - Љубиша. 

Статистика чланства тренутно изгледа овако:  

-Од оснивања клуба у клуб  је  учлањено  183 чланова  

-      активних   132 чланова   

 -     исчлањених 7  

-    преминулих 44 

Такмичење „Ветеран 2019“  

Такмичење  се одржано  по плану (задњи петак у марту) и ове године је учествовало 50-так 

такмичара ... ( Коначни резултати такмичења су прилогу.) 

Тренутни буџет клуба није довољан за обезбеђење награда  али се надамо се да ће  

средства бити обезбеђена од чланства али спонзорства су дозвољена и од оних који нису чланови 

ОТЦ..  

Сусрети радио-аматера  

09.јуна 2018.г. је одржан традиционални  21.сусрет  ОТЦ  и 34. Сусрет радио-аматера  



ветерана и раноранилаца као и (у оквиру сусрета) 21.Скупштина ОТЦ. Догађања су била у Београду 

(Сремчица) са  педесетак присутних ... 

 

Конкурс за овогодишње Сусрете  је расписан  крајем марта за термин 01 . јуни 2019.  и надамо се 

да ће  се наћи,  као и до сада,  одговарајуће место за сусрет.   

Редован SKED се одржава радним данима у 6.00ч на 3725KHz, а водитељи су : понедељком – Мики  

YT3E ... уторком Столе YU1HB ... средом Док 4O3D ... четвртком  Тома YU1UL  и петком   Петко 

YT1AC.  SKED  на  S21 се у подручју Београда одржава свакодневно са почетком у 09:00ч 

 

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. 

 

23.04.2019.       Председник YUOTC: 

             Maksimović Miroslav  YU1MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         VETERAN  2019 

 

 

A. YUOTC članovi 

 
 
 
 

Pl. 

Call 
1 per. CW 

QSO/Pts/Mul 
2 per. SSB 
QSO/Pts/Mul 

Rezultat  

1 YT3E 35/78/12 38/42/11 1398  

2 YU1ED 33/74/12 33/37/9 1221  

3 YU5T 33/74/12 30/34/9 1194  

4 YT5N 33/74/11 33/37/10 1184  

5 YU5D 33/74/10 35/39/8 1052  

6 YT5A 33/66/10 34/38/10 1040  

7 YT1AC 30/68/12 25/29/7 1019  

8 YT7M 30/68/10 0/0/0 680  

9 YT2ZE 27/54/9 28/28/6 654  

10 YU1MI 20/48/9 27/31/7 649  

11 YU5DR 28/64/7 26/30/5 598  

12 YU1AN 0/0/0 21/21/3 63  

 

 

B. CW 

 
 
 

Pl. 

Call 
1 per. CW 

QSO/Pts/Mul 

2 per. SSB 

QSO/Pts/Mul 
Rezultat  

1 YU7G 36/80/13 36/40/11 1040  

2 4O4A 35/78/13 26/30/5 1014  

2 YU6DX 35/78/13 38/42/11 1014  

2 YU7AOP 35/78/13 32/36/6 1014  

5 YU1ANO 34/76/13 0/0/0 988  

6 YU2V 33/74/13 37/41/10 962  

6 YT5R 33/74/13 10/14/5 962  

6 YT1WA 33/74/13 32/36/9 962  

9 E77EA 34/76/12 0/0/0 912  

10 YT2U 33/74/12 0/0/0 888  

10 YU1FLM 33/74/12 0/0/0 888  

12 YU1KT 30/68/12 26/30/9 816  

13 YU3EEA 27/62/8 0/0/0 496  

 



C. SSB 

Pl. Call 
1 per. CW 

QSO/Pts/Mul 
2 per. SSB 
QSO/Pts/Mul 

Rezultat  

1 YT3TPS 0/0/0 42/46/13 598  

2 YU1EA 0/0/0 40/44/12 528  

2 YT5X 0/0/0 44/48/11 528  

4 YT2ZZ 0/0/0 39/43/11 473  

5 YU1AAX 0/0/0 36/40/10 400  

6 YU7PEP 0/0/0 32/36/11 396  

7 YU1RSV 0/0/0 36/40/9 360  

8 YT4ZZ 0/0/0 31/35/9 315  

9 YT5LD 0/0/0 28/32/7 224  

10 YU1ABH 0/0/0 28/28/7 196  

11 YT5TM 0/0/0 23/27/6 162  

12 YU4GUV 0/0/0 22/26/6 156  

13 YT5DLT 0/0/0 12/16/4 64  

 

D. Mixed 

Pl. Call 
1 per. CW 

QSO/Pts/Mul 
2 per. SSB 
QSO/Pts/Mul 

Rezultat  

1 YU1A 35/78/13 45/49/13 1651  

2 E73FDE 35/78/13 40/44/12 1542  

3 YT1RW 33/74/12 38/42/12 1392  

4 YU1FJK 30/68/10 38/42/12 1184  

5 YU1YV 34/76/11 24/28/8 1060  

6 YT3EE 25/58/7 41/45/12 946  

7 YT2VM 21/50/8 35/39/13 907  

8 E73JO 27/62/9 29/33/7 789  

9 E73RB 21/50/9 33/37/9 783  

 

Dnevnici za kontrolu: YU0OTC   E77M   E77AR   E73ECT    

 
 

 



 

      

       Скупштина Савеза радио-аматера Србије 
                11.мај 2019.године 

 

 

ИЗВЕШТАЈ       S C W C 

 

за период између две Скупштине Савеза 

 

 

Клуб љубитеља телеграфије је основан 17.марта 1970.године под именом YUCWK, а 

2006.године је променио Правилник и име у ScwC. Тада је у клубу било  тридесетак 

чланова, а сада  их је за скоро за педесет више. 

 

Једна од битнијих активности клуба је одржавање такмичења KTSCWC у термину 

трећи петак у марту . Термин је изабран као обележавање годишњице оснивања клуба. 

 

Од скромног почетка 2009.године, такмичење је постало тако популарно да се сада као 

учесници јављају и аматери из преко десет европских земаља... За 2019 није било активне 

агитације и подсећања па се ипак јавио завидан број такмичара ... 

 

Један од позивних знакова клуба ... YT0CW (op YU7AF)  je активан у популарном  YUKT 

маратону. 

 

Плакете за такмичења у прошлој и овој години су обезбеђене донацијом члана клуба  

Милета YU1Q  као најјефтиније, а најлепше до сада  - биће прихваћене и за наредне 

године ако се спонзор сагласи. 

 

Прилог: резултати 17-тог по реду ... KTSCWC 2019 

 

 

23.04.2019 .године      Председник ScwC: 

  Мирослав Максимовић YU1MM 

 

 

 

 

 

 



KTSCWC  2019 

 

M (Clanovi kluba) 

Pl. Call 
1 per. 

QSO/Pts/Mul 
2 per. 

QSO/Pts/Mul 
3 per. 

QSO/Pts/Mul 
4 per. 

QSO/Pts/Mul 
Poena  

1 YU6DX 40/216/17 42/222/17 41/219/17 43/225/17 59976  

2 YT3X 40/210/16 42/222/17 44/234/17 42/222/17 59496  

3 YT7M 39/201/15 40/216/17 40/216/17 40/216/17 56034  

4 YT7KM 36/192/15 40/216/17 42/222/17 38/210/17 55440  

5 YU5D 34/186/15 39/213/17 41/219/17 41/219/17 55242  

6 YU0U 37/201/16 40/216/17 39/213/17 39/201/15 54015  

7 YT5N 34/186/15 36/204/17 39/213/17 36/204/17 53262  

8 YU1MM 37/201/16 36/204/17 32/180/14 34/186/15 47802  

9 YU1KT 33/183/15 40/216/17 36/180/13 34/192/16 47031  

10 YU1ED 24/156/14 37/207/17 33/183/14 31/183/16 44469  

11 YU5T 31/165/12 35/189/14 38/210/16 31/177/14 41496  

12 4O/E77W 32/180/14 31/183/15 26/144/11 34/198/16 39480  

13 4O/YU4YY 18/96/8 32/180/15 36/198/16 35/195/16 36795  

14 Z33A 27/159/13 32/186/15 33/177/13 30/162/12 36252  

15 S57WJ 0/0/0 34/186/15 37/201/16 35/201/17 28224  

 
NM (Ne clanovi kluba) 

Pl. Call 
1 per. 

QSO/Pts/Mul 

2 per. 

QSO/Pts/Mul 

3 per. 

QSO/Pts/Mul 

4 per. 

QSO/Pts/Mul 
Poena  

1 YU1A 40/222/18 43/231/18 43/231/18 42/228/18 65664  

2 YT8T 39/219/18 40/222/18 41/225/18 40/222/18 63936  

3 YT1FZ 37/207/17 40/222/18 41/225/18 42/228/18 62622  

4 YU7G 35/189/15 39/219/18 40/210/16 39/219/18 56079  

5 YT1T 34/192/16 37/207/17 35/189/15 37/201/16 50496  

6 YT2U 33/189/15 33/189/16 39/219/18 33/183/15 49920  

7 YU1YV 29/159/13 34/186/15 36/204/17 38/216/18 48195  

8 YT1WA 33/183/15 35/195/15 35/201/16 32/180/15 46299  

9 YU5W 34/186/15 36/192/15 32/186/16 34/186/15 45750  

10 YU3EEA 30/156/12 38/210/16 31/183/15 34/186/14 41895  

11 YU1ML 27/153/12 31/177/14 29/165/13 31/165/12 33660  

12 YT3EE 31/159/11 27/159/13 30/162/12 27/147/12 30096  

13 YU1MI 23/129/10 21/129/11 26/144/11 26/138/11 23220  

14 YU5DR 23/135/11 29/153/11 21/117/9 25/141/11 22932  

15 YT1AC 19/99/8 28/144/10 24/126/9 26/138/10 18759  

16 YT2VM 9/45/3 18/96/7 17/81/6 16/108/11 8910  



 
 

NYU (Ucesnici van Srbije) 

Pl. Call 
1 per. 

QSO/Pts/Mul 
2 per. 

QSO/Pts/Mul 
3 per. 

QSO/Pts/Mul 
4 per. 

QSO/Pts/Mul 
Poena  

1 E77C 37/207/17 39/219/18 36/204/17 39/213/17 58167  

2 E77EA 35/195/16 41/225/18 42/222/17 38/210/17 57936  

3 S57KM 33/189/16 36/204/17 36/192/15 39/213/17 51870  

4 Z33RW 28/156/12 32/174/13 31/171/13 25/141/11 31458  

5 E73RB 24/126/10 29/159/12 32/168/13 31/177/14 30870  

 
Dnevnici za kontrolu:  

YU1GG   E73ECT   YU/4O4A   YT6W   

 



Contest Club Serbia  
Savez radio-amatera  
Srbije Trg republike 3/VI  
11001 Beograd, Srbija 

 

 

Godišnji izveštaj takmičarskog kluba  

Contest Club Serbia 
 

Izveštaj aktivnosti u periodu od 25.3.2018. – 19.4.2019. 

 

Klub je u ovom periodu nastavio sa aktivnostima vezanim za članstvo i podsticaj masovnosti u svim 

svetskim takmičenjima za koje postoji kategorija svetskih klubova. Članovi su svojim zalaganje i 

iskustvom doprineli da se klub i dalje nalazi pri samom vrhu što se tiče evropskih klubova, a u pojedinim 

takmičenjima i sam svetski vrh. U ovom periodu klub je po peti zauzeo prvo mesto u Tesla HF 

šampionatu, i imao zapažene rezultate u ostalim takmičenjima. U tabeli ispod se nalaze zvanični 

postignuti rezultati takmičenja iz prethodnog perioda, u kome možemo da vidimo da su članovi poslali 

preko 180 takmičarskih dnevnika i osvojili preko 90 miliona poena tokom godine u raznim takmičenjima. 

U toku ove godine predstoje nova takmičenja, kao što su CQ WPX, CQ VHF, CQ WW RTTY, CQ WW u 

kome se očekuje još vedi broj takmičara i bolji plasman kluba na svetskom nivou. 

 

 

 

U Beogradu,                                                                                                                    Predsednik kluba  

                                                                                                                                           Aleksandar Novovid YU6DX 

 



Contest Club Serbia  
Savez radio-amatera  
Srbije Trg republike 3/VI  
11001 Beograd, Srbija 

 



Извештај за Скупштину 2019 

 

ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОЗИВНИХ ЗНАКОВА 

период од 01.03.2018.г. до 20.04.2019. 

 
 

Комисија је радила у складу са Правилником о додели позивних знакова и знакова 

идентификације (Савез радио-аматера Србије бр. 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: 
 

1. Захтеви за 2х1 

 

Подносилац 

захтева 

Датум 

подношења 

захтева 

Датум 

решавања 

Додељен 

позивни 

знак 

Начин коришћења 

YU1PD 19.11.2018. 11.12.2018. YT5R Стални позивни знак 

YU3AA 01.12.2018. 07.12.2018. YT3A За учешће у такмичењима 

YU1ANO 01.12.2018. 07.12.2018. YU1A За учешће у такмичењима - клуб 

YT3PL 12.03.2019. 15.03.2019. YU5R За учешће у такмичењима 

 

2. Захтеви за 2х2 

 

Подносилац 

захтева 

Датум 

подношења 

захтева 

Датум 

решавања 

Додељен 

позивни 

знак 

Напомена 

YU2STR 02.11.2018. 12.11.2018. YT9ST  

YU1OGA 02.11.2018. 12.11.2018. YT1VS  

YU3VIP 21.12.2018. 27.12.2018. - Захтев одбијен 
 

3. Одобрења за коришћење позивних знакова 
 

Израђено је укупно 36 документа (одобрења за коришћење такмичарских и привремених 

позивних знакова). 

 

4. Остало 

 

Комисија поверене послове ради волонтерски, а међусобна комуникација се одвија 

електронском поштом.  

Комисија је 15.11.2018.г. предложила измене Пословника о раду комисије које ИО СРС 

није прихватио. 

Од постојања комисије за позивне знакове Савез радио-аматера Србије није имао 

трошкове за рад комисије, већ искључиво приходе од прегледа документације и издавања 

годишњих одобрења за коришћење такмичарских позивних знакова. 

 

 

Чланови комисије: 

Милан Миловановић YU1ZZ 

Ласло Баричек YU7CM 

Синиша Радуловић YU1RA 
 

 

Извештај саставио 

Синиша Радуловић YU1RA 



Извештај за Скупштину 2019 

 
ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКТ ТАКМИЧЕЊА ЧИЈИ ЈЕ ОРГАНИЗАТОР  

САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ 
период од 01.03.2018.г. до 20.04.2019.г. 

 

 

Савез радио-аматера Србије је организатор четири 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 аматерским опсезима (први 

викенд у месецу октобру) 

- СРС CW VHF на 144MHz (први викенд у месецу новембру) 

 

Септембарско и октобарско такмичење организују се у термину IARU R1 VHF, односно IARU 

R1 UHF/SHF такмичења.  

Такмичење СРС CW VHF на 144MHz организује се у термину Marconi Memorial VHF  CW 

такмичења. 

Пласман се израђује само за аматерске радио-станице са територије Р.Србије. 

 

Статистички подаци 

Такмичење 
Датум 

такмичења 

Број примљених 

дневника за 

пласман 

Број 

контролних 

дневника 

Датум објаве 

пријављених 

резултата 

Датум објаве 

коначних 

резултата 

УКТ КУП СРС 2018 05./06.05.2018 33 1.935 14.05.2018 15.09.2018 

Септембарско 2018 01./02.09.2018 36 947 09.09.2018 10.12.2018 

Октобарско 2018 06./07.10.2018 15 540 14.10.2018 23.01.2019 

СРС CW VHF 2018 03./04.11.2018 11 724 11.11.2018 25.01.2019 

 

Почев од УКТ КУП СРС 2017 пријем дневника се врши путем LOG сервиса преко web сајта 

http://www.radiosport.org.rs/UKT/ чији је власник Савез радио-аматера Србије. 

Обрада дневника и резултата врши се off-line LX софтвером за контролу дневника. 

Резултати свих УКТ (СРС) такмичења за 2018.г. објављени су на наведеном сајту, где се могу 

преузети и PDF дипломе.  

На http://www.radiosport.org.rs/UKT/ постављени су резултати СРС УКТ такмичења од 

2010.г. Такође, могућа је претрага по позивном знаку за све наведене године. 

Приказани су и рекорди у СРС УКТ такмичењима за период 2010. - 2018.г. 

Почев од резултата за 2015.г. могуће је преузимање PDF диплома. 

Посао на уређењу сајта ради Звонко Цоља YT1WA. 

 

Предвиђене награде за 2018.г. додељују се само члановима Савеза радио-аматера Србије. 

 

Правила УКТ СРС такмичења усклађена су са препорукама IARU R1 закључно са 2014.г. 
 

Обраду свих резултата и уређење сајта раде чланови СРС на потпуно волонтерској основи тако да 

по овоме СРС нема никаквих трошкова. 

 
У име УКТ РГ СРС 

припремио 

Синиша Радуловић YU1RA 

 

 

 

прилог: број учесника по годинама и изглед диплома 2015. – 2018. 
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Прилог 

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

УКТ КУП СРС VHF/UHF/SHF 
Година/категорија 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Više op. 144MHz 14 13 12 11 10 10 7 10 8 8 4 3 

Jedan op. 7 17 5 15 12 7 6 5 7 7 8 6 

Jedan op. do 25W - - - - 9 14 6 10 3 7 7 6 

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

Jedan op. PHONE - - - - - - 9 9 7 7 9 8 

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

Više op. 432MHz 6 5 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 

Jedan op.  6 4 5 12 4 4 3 5 3 5 4 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 4 2 2 

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

2,3 GHz – 10 GHz - - - - 0 1 1 0 0 2 1 1 

укупно 68 55 61 73 45 45 38 42 34 44 38 33 

 
 

Септембарско VHF такмичење на 144MHz 
Година/категорија 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Više op. 11 11 13 10 11 12 12 7 8 10 7 11 

Jedan op. 15 24 17 24 19 23 11 11 8 12 9 14 

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

Jedan op. PHONE - - - - - - 13 14 6 12 13 11 

укупно 29 40 34 40 35 38 36 32 22 34 29 36 

 
Октобарско UHF/SHF + такмичење 

Година/категорија 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

432 MHz Više op. 4 3 3 3 5 2 6 6 2 2 3 5 

432 MHz Jedan op. 8 5 4 7 5 6 10 13 6 11 4 7 

1296 MHz Više op. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

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

2300 MHz Više op. 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

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

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

укупно 16 10 9 14 13 12 20 26 12 18 10 15 

 
СРС CW VHF такмичење на 144MHz  

 
Година/категорија 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Više op. 2 2 3 3 6 5 6 3 3 2 2 3 

Jedan op. 9 6 8 8 9 8 10 7 11 9 9 14 

укупно 11 8 11 11 15 13 16 10 14 11 11 17 
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Izveštaj o radu YT0HQ tima u 2018. godini.
IARU HF 2018

Po tradiciji 2018. godine je Savez radio-amatera Srbije imao svoj tim u IARU HF 14/15 jula
u kategoriji nacionalnih organizacija. Dvanaest najboljih lokacija u Srbiji su angažovane da
predstavljaju Srbiju u našem hobiju. 

Pripremni sastanak održan je u nedelju, 10. juna, sa početkom u 11 časova u Beogradu (Sremčica)
u restoranu "Lipovačka noć". Izvršena je analiza rada i rezultata za 2017. godinu i napravljen plan
rada i raspored lokacija za 2018.

Sastanku su prisustvovali: YU1OGA, YT4T, YT1WA, YU1EW, YU1MM, YU1AU, YT1RW, 
YT3X, YU5EEA, YU1EA, YU2FBC, YU1DW, YU1RA i YT2RA. 
U toku sastanka su konsultovani i ostali članovi tima, koji su bili odsutni. Kapiten (koordinator) HQ
tima Srbije i ove godine  bio je Miroslav Maksimović YU1MM.

 Napravljen je plan rada sa lokacija:

1.8 CW Borča  YU1EXY
1.8 SSB Goč       YU5W 
3.5 CW Barajevo   YT4T
3.5 SSB Paraćin  YT1AA 
7 CW Batrovci   YU7U
7 SSB Borča  YU1EXY 
14 CW Požarevac  YU1DW 
14 SSB Visak KG   YT3X 
21 CW Bobovo  YU1ARC 
21 SSB Sevojno  YU1AAX 
28 CW Grabovac   YT9A 
28 SSB Požarevac  YU1BFG

U pripremnom delu rešen je problem 7 Mhz CW, i umesto Batrovaca YU7U ili Muzlje YT7A,
koju su opravdano bili sprečeni za učešće u ovoj godini, rad dva banda je preuzeo 
RK "Sevojno" YU1AAX-YT9X , pa je 7 Mhz i odradjen sa lokacije njihovog člana Lazara YU1JW,
a 21 Mhz sa Košute, kako je i bilo planirano.
I ove godine u projektu su učestvovali klubovi koji nemaju pogodnu takmičarsku lokaciju
ali su: opremom, logistikom i operatorskom pomoći doprineli uspehu. Za realizaciju celog projekta
bilo angažovano 43 radio-amatera: operatora, logističara i IT stručnjaka.

Loging server u Win-Test 4.28.0-HQ je bio podignut za vreme takmičenja, kao i prethodnih godina i
mreža sa oko 20 računara je radila savršeno, što je omogućilo: bolji rad, bolju koordinaciju
izmedju stanica, lakše odradjivanje množitelja, medjusobno interno punjenje band mape, kao i
pregled trenutnog i kompletanog rezultata.

Paralelno sa nastupom YT0HQ tima održano je lokalno takmičenje "Memorijal Vojislav Kapun", 
gde je cilj bio uraditi što više veza sa našom HQ stanicom. Zahvaljujemo se svim amaterima iz 
Srbije i regiona što su održanim vezama sa nama dali podršku HQ timu Srbije.



Ukupno je uradjeno 14148 veza sa 455 množitelja, što daje krajnji rezultat
od 16 miliona poena, ostvaren plasman na 11. mesto.

IARU HF 2018
TOP IARU Member Society - Headquarters Stations 2018

1.  TMØHQ   22,916,663
2.  DAØHQ   21,369,952
3.  EF4HQ   20,319,926
4.  SNØHQ   20,029,321
5.  OL8HQ   19,693,278
6.  S5ØHQ   18,185,401
7.  GR2HQ   18,179,856
8.  9AØHQ   17,748,039
9.  EM5HQ   17,334,384
10. IOØHQ   16,394,455
11. YTØHQ   16,030,800
12. LZ7HQ   14,656,655
13. YRØHQ   13,859,058
14. OPØHQ   13,544,184
15. LYØHQ   13,177,395
16. HGØHQ   12,799,920
17. OEØHQ   12,563,592
----------------------------------------

Contest         : IARU HF World Championships 2018
Callsign        : YT0HQ

 BAND    CW   SSB ITU  HQ  POINTS   AVG 
----------------------------------------
  160   345   201   9  31     893  1.64 
   80   838   607  23  37    2304  1.59 
   40  1978  1632  37  52    9096  2.52 
   20  2241  2548  51  59   14066  2.94 
   15  1329  1011  44  54    5694  2.43 
   10   732   686  21  37    3292  2.32 
----------------------------------------
TOTAL  7463  6685 185 270   35693  2.50 
========================================
        TOTAL SCORE : 16 030 800

Powered by Win-Test 4.28.0-HQ    http://www.win-test.com

Lokacije i operatori:

1.8 cw  Borča YU1EXY     : YU0W YU1KT
1.8ssb  Goč YU5W         : YU1CF YU5W YT1MI YU1KX YT9W 

3.5cw   Barajevo YT4T    : YT4T YU1RA YU0U YTWA 
3.5ssb  Paraćin YU1GUV   : YT1AA YU5C YU5T 



7cw    Užice YU1JW      : YU1ZZ YU2ZZ YU1WS YU1JW
7ssb    Borča YU1EXY     : YU1XX YT1CI YT2RA

14cw    Požarevac YU1DW  : YU1DW YU8A YU1LG YU4SSR  
14ssb   Kragujevac YT3X  : YT3X YT1X YT2T

21cw    Bobovo YU1ARC    : YT2AAA 
21ssb   Sevojno YU1AAX   : YT8T YU3EYL YU3EEA YT1RW

28cw    Grabovac YT9A    : YT9A
28ssb   Požarevac YU1BFG : YU1AU YT5DEY YU1BN

INBAND RX: YU7GM YT3E 
Logistika: YU1EW, YU1MM, YT5PL, YT1BD, YT1NT, YU1UN,
           Dušan YU1CF/x, Ivana, Petar YU5W/x.

Oprema sa kojom smo radili:

1.8cw  FT1000D + 1,5 Kw - Vertical l/4 + beverage NW+NE
1.8ssb FT1000mkV + TS850 + 1.5kW - Vertical GP, 4 x beverage

3.5cw TS590 + TS2000 + 1kW -  2x GP,In V, 2 x Beverage
3.5ssb FT847 + 1,5 kw - Vertical l/4, Dipole, 7 x beverage 7 

7cw TS930S_CAT + 1,5 Kw - 2 el yagi @ 22m
7ssb FT1000mkV + 1,5 Kw - 4 el yagi @ 20m

14cw TS590 + 1,5 Kw - 4 el yagi @ 20m
14ssb IC7700 + 1,5 Kw -  5 el yagi @ 25m

21cw FT100MP + ACOM2000A - 5 el yagi @ 15m
21ssb TS930S_CAT + 1,2 Kw - 5 el yagi @ 20m

28cw TS590 + FTDX3000 + RSP1A + 1 Kw - 4 el. QUAD @ 20m 
28ssb FT 950_CAT + 1,5Kw - 5 el yagi @ 30m

Team leader 2018:  YU1MM
Network admin:      YU1EW
Log manager:          YU1RA

Rezultat je objavljen na sajtu:
https://contests.arrl.org/ContestResults/2018/IARU-HF-2018-FinalFullResults.pdf 

18.04.2019.                                                                 Za YT0HQ tim 2018
                                                                                Milan Milovanović YU1ZZ

https://contests.arrl.org/ContestResults/2018/IARU-HF-2018-FinalFullResults.pdf


IZVEŠTAJ KT TK ZA PERIOD IZMEĐU 2 SKUPŠTINE

(14.04.2018.g. – 23.04.2019.g.)

KT Takmičarska komisija je radila u sastavu Mirko Šević YU7WW, Vladeta Krkić
YU1KX i Zvonko Colja YT1WA. Komisija je radila na način da je stalno bila u kontaktu i
tako što su sve odluke donošene jednoglasno, konsenzusom. Tehnički deo (objava pravila
i  rezultata,  prijem dnevnika i  obrada dnevnika) je u nadležnosti  menadžera takmičenja
(Zvonko  Colja  YT1WA)  i  svi  ti  poslovi  su  izvršavani  na  vreme u  skaldu  sa  rokovima
propisanim pravilima takmičenja.
Prijem dnevnika  za  sva takmičenja  je  vršen preko automatizovanog servisa  za  prijem
dnevnika  (robot)  koji  je  funkcionisao  bezprekorno  dok  je  objava  pravila  i  rezultata
(prijavljeni,  nezvanični  i  zvanični)  vršeno  preko  namenskog  sajta  u  vlasništvu  SRS
„ www.radiosport.org.rs/HF“ na kojem se nalazi i sam robot.

KT KUP SRS

Najznačajnije takmičenje sa najvećim brojem takmičara je „KT KUP SRS 2018“ koje
je  održano  15.09.2018.g.  Primljno  je  ukupno  57  dnevnika  svrstanih  u  6  kategorija.
Rezultati  su  objavljeni  u  skaldu  sa  pravilima,  sa  mogućnošću  preuzimanja  diploma  u
elektronskom obliku dok će nagrade pobednicima biti uručene na GS SRS 2019.g.

YUKT Maraton

YUKT Maraton se održava tradicionalno već 11 godinu. U izveštajnom periodu je
završeno  takmičenje  za  2018.g.  i  od  januara  započeto  takmičenje  za  2019.g.  Celo
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takmičenje  je  funkcionisalo  uglavnom  bez  većih  problema  iako  je  zahtevno  kako  za
takmičare tako i za TK. Takmičenje je prilično popularno sa prosekom od 50ak dnevnika po
etapi. Maraton za 2018.g. je uspešno završen sa objavljenim svim rezultatima po etapama
i godišnjim plasmanom. Svima su dostupne elektronske diplome što će biti trend i ubuduće
čime su zadnjih godina smanjeni troškovi održavanja takmičenja. Žalbe su rešavane na
vreme i uz jednoglasne odluke TK.  Nagrade će biti dodeljene na GS svim takmičarima
poštujući pravila.

TESLA MEMORIAL HF CW Contest

Tesla Memorijal KT takmičenje je održano prošle godine u mesecu martu pa su u ovom
izveštajnom  periodu  objavljeni  konačni  rezltati  za  2018.g.  Rezultati  su  prikazani  na
specijalizovanoj  web  stranici  isključivo  namenjenoj  ovom  takmičenju
http://radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/ gde je  prikazan svetski  (WW) plasman,
plasman po kontinentima i plasman po DXCC podeli.  Kao i u ostalim takmičenjima i u
ovom postoji mogućnost preuzimanja diploma u elektronskom obliku (PDF). 
U 2019.g.  je  održano 6to  po redu takmičenje  sa  nešto  izmenjenim pravilima čime se
pokušava doći do realnih i pravičnih rezultata u odnosu na zalaganje i umeće učesnika.
Uveden je 40 metarski opseg pored dosadašnjeg 80 metarskog a poeni za svaku vezu su
podeljeni u 10 grupa u zavisnosti od udaljenosti između dve stanice.
Ukupno  je  bilo  295  primljenih  dnevnika  što  je  povećanje  u  odnosu  na  prethodne
godine.Trenutno je u toku kontrola dnevnika i  konačni  rezultati  se očekuju u najskorije
vreme. Kompletnu organizaciju ovog takmičenja su realizovali Siniša Radulović YU1RA i
Zvonko Colja YT1WA.
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Pored gore navedenih takmičenja održana su i  KT takmičenja „YUDXC“ u organizaciji
SRS, „KTSCWC“ u organizaciji Srpskog CW Kluba, „Veteran“ u organizaciji kluba radio-
amatera Veterana Srbije, kao i takmičenja u organizaciji radio-klubova („CQ Vojvodina“ -
RK Novi  Sad  YU7BPQ i  RK „Mužlja“  YU7GMN“,  „Beogradski  pobednik“  -  Beogradski
radio-amaterski Klub YU1ANO). Napravljen je dogovor između YUFF grupe i TK SRS da
usluge koje se pružaju preko „Radiosport“ sajta budu u funkciji „YT2A Memorijala“ što je i
realizovano prošle godine. Pored takmičarskih komisija pomenutih klubova podršku je dao
SRS pružanjem usluga prijema dnevnika i objave rezultata na „Radiosport“ sajtu  kao i
pomoć kod pregleda dnevnika.
Važno je napomenuti da su sve faze takmičenja  maksimalno transparentne i sa velikom
preciznošću  pregleda  dnevnika  kao  i  objava  rezultata  sa  mnogo  detalja.  Na  osnovu
komentara dela radio-amaterske populacije  koja se bavi  KT takmičenjima možemo biti
zadovoljni postignutim radnim rezultatima što ne znači da i dalje ne treba unapređivati ovu
važnu RA oblast. I dalje pozivamo sve radio-klubove koji imaju nameru ili već organizuju
KT takmičenja da se jave SRSu radi podrške u organizaciji tih takmičenja.

U Beogradu                                                                                           Izveštaj sastavio
23.04.2019.g.                                                                                      Zvonko Colja YT1WA



Iveštaj o radu YUDX takmičarske komisije za 2018.g. 

 

Nove propozicije su se pokazale veoma dobre jer učesnika u takmičenju je  bilo više nego što se 

očekivalo i daleko je premašio broj od predhodnih godina: 

Treba pre svega da kažem da je YUDX takmičenje namenjen strancima a ne nama. Mi bi trebali 

uzivati u”pile up”-u i da nam bude čast i obavza da učestvujemo. Ko ozbiljno radi lako moze održati 

500 do 1000 veza, sto je potvrda da je YUDX prihvacen i da je privukao veliki broj stranaca. Inače i 

propozicije se tako napravljene da se meñusobne veze YT i YU ne favorizuju 

Termin takmičenja (treći vikend u aprilu) smo nasledili i drugih termina nema. Svi su popunjeni 

skoro cele godine. Nažalast u isto vreme ima čak 4 takmičenja plus loši uslovi propagacije uslovili su 

da je broj održanih veza nešto manji nego u 2017.g. 

 Dnevnika: 
Broj veza u  

pristiglim dnevnicima 

Ukupno  408 33039 

Domaćih takmičara 51 8263 

Stranih takmičara 357 24776 

   

Radna grupa odnosno takmičarska komisija je radila u sastavu YU1DW, YU7CM, YU1LG i 

YU7MM. Dejan (YU7MM) se prihvatio da postavi takmičarski ROBOT, na kojem se odvijalo 

prihvat i kompletna obrada dnevnika. 

Nagrade za prvoplasirane su obezbedili SRS, SRV i donatori i to: 

  

                                

YU                                   NON YU   

             

              KATEGORIJE 

nagrade 

obezb. prvoplas.                  KATEGORIJE 

nagrade 

obezb. prvoplas. 

     

po 

kateg.       po kateg. 

                    

A.   SO-AB CW QRP SRV YU1EA   A.   

SO-AB CW 

QRP SRV UT3EK 

B.  SO-AB-CW-LP SRS YT5R   B.  SO-AB-CW-LP SRS LZ1ND 

C.                           SO-AB-CW-HP YU1EW YT1T   C.                           SO-AB-CW-HP YU1EW E77W 

D.  SO-AB-SSB-LP - -   D.  SO-AB-SSB-LP YU7BPQ RZ3Z 

E.  SO-AB-SSB-HP SRS YT2ZZ   E.  SO-AB-SSB-HP SRS SQ1OD 

F. SO-AB-Mixed-LP YU7CM YU2A   F. 

SO-AB-Mixed-

LP YU7CM LY1DZ 

G.  

 SO-AB-Mixed-

HP - -   G.  

 SO-AB-

Mixed-HP SRS D1DNR 

H SO-SB-Mixed 3,5 - -   H 

SO-SB-Mixed 

3,5 YU1BFG LY4ZZ 

I.                                            SO-SB-Mixed 7   YU1DW YU1AU   I.                                            

SO-SB-Mixed 

7   YU1DW RA3Y 

J. SO-SB-Mixed 14  - -   J. 

SO-SB-Mixed 

14  YU7BPQ RW9QA 

K. SO-SB-Mixed 21 -. -    K. 

SO-SB-Mixed 

21 -.  - 

L. SO-SB-Mixed 28 - -    L. 

SO-SB-Mixed 

28 -.  - 

M. MOST-AB-Mixed SRV YT6T   M. 

MOST-AB-

Mixed SRV ES6Q 



Tabela dodele plaketa izgleda ovako: 

SRS 5 

SRV 4 

YU1DW 2 

YU1EW 2 

YU7CM 2 

YU7BPQ 2 

  YU1BFG                                       1 

UKUPNO                                       18 

Treba da se zahvalimo sponzorima  radio klubovima YU7BPQ i YU1BFG kao i donatorima 

YU1EW , YU1DW, i YU7CM 

Takmičarska komisija če i u naredna YUDX takmičenja pokušati da nañe sponzore za SO kategorije 

( H, I, J, K i L). 

Diplome svaki takmičar može skinuti u JPEG formatu direktno sa ROBOTA, dok nagrade za strane 

takmičare su poslate poštom, a za domaće takmičare će se podeliti na Skupštinu SRS. 

 

11.04.2019.       Manedžer 

YU7CM 

 



Izveštaj o specijalnim pozivnim znacima u 2018. i 2019. godini.

U toku 2018. i 2019. godine u eteru su bili znaci koji su obeležavali jubileje ili manifestacije. Za
potrebe lakše koordinacije u radu sa specijalnim znacima korišćen je poseban sajt:
http://callplan.yu1srs.org.rs/

YU100WWI i YT100SF
Savez radio-amatera Srbije obeležio je 100 godina proboja Solunskog fronta i pobede u 
"Velikom ratu" WWI (Prvi svetski rat). Aktivnost je počela 19. februara i trajala do kraja 2018. 
godine. Ukupno na oba znaka je održano 13.414 veza. Operatori aktivisti su bili:
YU7AF  YT5FD YU1RA YT3X YT6W YT3EE YU5M YU1ZZ YU1AAX YU4JLA.

YU18FWC
SRS je aktivirao znak povodom Svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji u periodu
 od 1. juna do 15. jula 2018.  jer smo bili zemlja učesnica  FIFA WORLD CUP 2018. 
Ukupno je održano 4703 veze. Operatori aktivisti su bili: 
YU7AF YT5FD YU1RA YT6W YU1NR YU5M YU1AAX YU1ZZ

YT0HQ
Znak korišćen u IARU HF 2017 (priložen poseban izveštaj HQ tima) .

YT18YOTA YU18YOTA
Znaci su bio u eteru u decembru mesecu 2018. godine, povodom meseca mladih radio-amatera. 
SRS se po četvrti 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. Omladinci SRS su za mesec dana ukupno uradili
 4413 veza na oba znaka. Mladi aktivisti su bili:
YU5EEA YU2FBC YT5AKO YU5BOX YU4UKI YU4SBB YU3EYL YU3EEA YU4MOM 
YU4FPS YU4NPC YU3VIP YU5GBT YT2CZM YU4RED YU4EMR YU3EMA YU1SNS 
YU4KIS YU4IKA YU4GPS YU4JAN YU4YES YU4LAN 

YT0YOTA
Znak je izdat YOTA programu, za manifestacije mladih u toku 2018 godine. Prvi put je koriscen
u periodu 30. juna do 04. jula 2018. za vreme trajanja kampa mladih na Goču, koji je 
ogranizovao Radio Klub „Vitanovac“ YU1AKV. Tada je ukupno održano 1238 veza. Uredjaje i 
antene za potrebe kampa obezbedio je Hrane Milošević YT1AD.

YU70SRV YT70SRV
70. godišnjica Saveza radio-amatera Vojvodine
Znaci su bili u eteru tokom cele 2018. godine.

YU100APV
100 godina od pripajanja Vojvodine u Kraljevinu Srbiju.
Znak je bio u eteru tokom cele 2018. godine.

YT73DP YT44GS  YT27AP
Naša sekcija ruskog kluba "Peti Okean" aktivirala je toku 2018. godine znakove
 koji su obeležili: „Dan pobede 9.maj“, sećanje na Gorana Savića YT2A i Međunarodi dan 
civilne avijacije (7. decembar) i secanje na osnivanje Društva za vazdušni saobracaj 
“AEROPUT”

http://callplan.yu1srs.org.rs/


YU70EXY
Znak je bio u eteru u toku 2018. godine povodom 70 godina postojanja i rada Akademskog 
Radio-kluba "Mihailo Pupin " YU1EXY - YT0A .

YT600WCA
Znak je bio u eteru od 15.08.2018. do 31.08.2018. povodom obeležavanja 600 godina manastira 
Manasija kod Despotovca

Planirani specijalni znaci u 2019 godini: 

YT74DP        Sekcija "Peti Okean", povodom „Dana pobede 9.maja“
YU10WCA    WCA klub, obležavanje jubileja i za svoje WCA aktivnosti
YU125VS      Radio Klub „Banjica“YU1BBV, 125 godina Osnovne škole „Vojvoda Stepa“
YU73BFG     Povodom 73. godišnjice osnivanja Radio Kluba „Požarevac“  YU1BFG

Arhiviranje dnevnika SRS znakova
LoTW i CLUB LOG

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. CLUB LOG 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 377.891 veza za sledeće pozivne znake:
YU1SRS YT0HQ 4N9HQ 4O0HQ YT7HQ YT80HQ YT8HQ YU8HQ 4N15ARDF 
YU0TESLA 4N160SRS YT15YOTA YU90IARU YT90IARU YU160TESLA YT160TESLA 
YT16YOTA YT17YOTA YT800YU YU18YOTA YT18YOTA
YT0YOTA YU100WWI i YT100SF YU18FWC

Početkom 2016. godine otvoren je SRS nalog na LoTW. Poznato je da je LoTW jedini priznat i 
ujedno napoznatiji on line log, jer podržava ceo program ARRL diploma, kao što su DXCC, 
5BDXCC, WPX i slično. Kao osnovni znak je postavaljen 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. Na LoTW su postavljeni
svi dnevnici iz arhive sa CLUB LOG-a, a redovno se postavlju i novi dnevnici trenutno aktivnih 
znakova. Od pomenutih 377 hiljada veza mi smo trenutno dobili potvrdu na LoTW za 141.050 
veze i sa tim smo stekli uslove za diplome DXCC i 5BDXCC. Postavljanjem dnevnika na 
LoTW smo delimično smanjili troškove za promet papirnih QSL karata.

18.04.2018. godine                                                              Milan Milovanović, YU1ZZ

https://www.qrz.com/db/YT0HQ


 

 

 

 

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA KONTROLU AMATERSKIH RADIO-KOMUNIKACIJA 
 

 

 

I u 2018. godini zabeležena su brojna neprimerena ponašanja na amaterskim radio-

frekvencijama, emitovanje bez licence i dozvole za amatersku radio stanicu kao i emitovanje van 

opsega. Kao i minulih godina najveći broj neprimerenih ponašanja je i dalje na VHF i UHF 

frekvencijama i to na repetitorima.  

 

I dalje se povremeno pojavljuju VHF i UHF repetitori koji emituju bez dozvole za 

repetitorsku ARS i/ili bilo kakve saglasnosti ili dogovora o postavljanju sa nadležnim telom 

Saveza – FM Digi radna grupa ili IO SRS. Zajedno sa RATEL-ovom monitoring službom 

koordinišemo akciju provere emitovanja tako postavljenih repetitora i preduzimamo dalje mere u 

cilju gašenja ili legalizacije tako postavljenih repetitora.    

 

Ove godine očekujemo da Skupština Srbije konačno izglasa novi Zakon o elektronskim 

komunikacija, na koji se čeka već godinama. Nadamo se, da će nam taj Zakon omogućiti da 

zakonski sankcionišemo emitovanje bez licence i dozvole za amatersku stanicu, neprimereno 

ponašanje, emitovanje van opsega i sl. Nakon tog Zakona predviñeno je da RATEL donese i 

novi Pravilnik o načinu korišćenja ARS gde će takoñe biti definisane neke mere sankcionisanja 

nepoštovanja zakona i kodeksa radio-amaterskih aktivnosti. 

 

Komisija još ne radi u punom sastavu i nije se sastajala u minulom periodu.   

 

 

Beograd, 23.04.2019.    

 

za Komisiju za kontrolu amaterskih radio-komunikacija 

 

Vaso Nastasić, YT5T 

menadžer-koordinator 



U periodu izmedju prethodne I ove Skupstine, u QSL Biro pristiglo je oko 180Kg karata iz 

inostranih Biroa, a poslato je u inostranstvo oko 125Kg karata. 

Pristiglo je iz:        Rusije ------- 21Kg                                              BiH------------ 2,7Kg 

                                Nemacke ---- 55Kg                                            Brazila -------- 1,1 Kg 

                                Italije -------- 10Kg                                             Litvanije ------- 1,7 Kg 

                                Poljske ------- 10Kg                                            Japana -----------15 Kg 

                                Portugalije ---- 2Kg                                            SAD ----------------2 Kg 

                                Francuske ----- 6Kg                                            Belorusije -------1,1 Kg 

                                Kanade -------- 1Kg                                             Holandije I Belgije ---10 Kg 

                               Bugarske ------- 4Kg                                            Luksemburga --------300g 

                               Koreje ----------320g                                           Singapura ------------ 35 g 

                               Turske ----------- 1Kg                                          Novog Zelanda ----- 200g 

                               Danske -------- 1.2Kg                                          M0OXO------------ ---730g 

                               Norveske --------1Kg                                          Argentine ------------- 1Kg 

                               Svajcarske ------- 1Kg                                        Madjarske ------------ 730g 

                               Slovacke ----------3Kg                                        Kine--------------------- 480g 

                               Izraela -----------450g                                        Irske ------------ --------245g 

                               Ukrajine ----------4Kg                                        Kipra ------------ --------460g 

                               Spanije ----------11Kg                                        Finske ----------------- 8,1 Kg 

                               Rumunije -------- 1 Kg 

 

Poslato je u:      Rusiju ---------- 11,3 Kg                                        Tursku -------------------- 2Kg 

                            Kirgiziju ----------- 100g                                        Svajcarsku ----------- 3, 1 Kg 

                            Spaniju ------------ 7 Kg                                        W6------------------------- 2 Kg 

                            W5 ------------------ 2 Kg                                       W7 -------------------------3 Kg 

                            Dansku ------------- 2 Kg                                       Litvaniju ---------------- --2 Kg 

                            Grcku ----------------2 Kg                                      Novi Zeland ------------- 360 g 

                            Letoniju ------------ 2 Kg                                      W3 -------------------------- 3 Kg 

                            W2 -------------------3 Kg                                      Slovacku-------------------- 3 Kg 

                            W0 -------------------3 Kg                                      W1---------------------------- 3 Kg 

                            Nemacku -----------22 Kg                                   Svedsku----------------------- 5 Kg 

                            Norversku ------------4 Kg                                 Hrvatsku ------------------ 2,75 Kg 

                            Madjarsku --------- 3,3 Kg                                Belorusiju------------------- 1035g 

                            Bugarsku -------------3,6Kg                               Bih --------------------------- 1080g 

                            Italiju -----------------6,6 Kg                              Argentinu ---------------------300g 

                           Japan --------------------7 Kg                              Finsku -------------------------- 4 Kg 

                           Cesku ----------------- 3,5 Kg                             Sloveniju------------------------ 3Kg 

                           Austriju ----------------1,5 Kg                            Holandiju -------------------- 3,5 Kg 

                          Belgiju ------------------2,1 Kg                            Francusku ---------------------- 5 Kg 

                          Veliku Britaniju------- 6.4 Kg                            Poljsku -------------------------- 6 Kg 

 

 



Za slanje u inostranstvo, pomogli su mi prijatelji I rodbina gde god je bilo moguce, da bismo 

prosli sto jevtinije. 

Uz nase QSL karte, vecina Biroa nam salje I karte za 4O I Z6. U 4O sam prosledio 23Kg karata bez 

dodatnih troskova za nas Savez. 

Cene usluga QSL Biroa nisu menjane nekolikoo godina, a doslo je do promena u cenovnicima 

nasih servisera, tako da cemo morati da korigujemo cene usluga sto minimalnije. 

 

Izvestaj sastavio QSL Menadzer u Savezu, Milorad Balesevic, YU1GU 

 

U Beogradu                                                                                    Milorad Balesevic YU1GU 

02.04.2019.                                                                                     ____________________ 



Izveštaj o saradnji sa IARU 

Od prošle izborne skupštine u svoj komunikaciji i saradnji sa IARU SRS su predstavljali 

YU1EW i YU1EA. 

U navedenom periodu od strane IARU je pristiglo nekoliko upita i zahteva za razgovore 

sa regulatornim telom u okviru telkomunikacija: 

1. Traženo je da se dostavi spisak članova kako bi se odredila članarina prema 

IARU. Na inicijativu sekretarijata, izveštaj nije dostavljen, u skladu sa citiranom 

dosadašnjom praksom. 

2. 3.12. je iz IARU poslat zahtev za glasanje za IARU predsednika i potpredsednika 

za period 2019-2024. Na zahtev do sada nije odgovoreno, rok je 3.5.2019. 

3. Tražen je i izveštaj o radu za proteklu godinu, koji do sada nije spreman. Kada 

bude treba ga proslediti. 

4. U više upita na temu zastupanja interesa IARU pred regulatornim telima u okviru 

telekomunikacija je na preporuku predsednika je trebao biti uključen EMC 

menadžer.  

73 YT7AW 
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IZVESTAJ O AKTIVNSOTI SRS U IARU R1 

 

 

Predstavnik SRS u organima IARU R1 u proteklom period bio je Dušan Ćeha YU1EA i to u : 

- ARDF Radna grupa IARU  

- HST Radna grupa IARU 

- Delegat na poslednjoj IARU R1 Konferenciji 

 

Kao predstavnik SRS ucestvovao sam redovno u radu ARDF i HST radnih grupa na kojima se 

uglavnom raspravljalo o sprovodjenju takmicenja, kao i o promenama propozicija kako ARDF tako i 

HST takmičenja. Ujedno na sastancima radnih grupa glasanjem se odlučivalo o domacinima narednih 

takmičenja. 

SRS ima veoma veliki ugled u IARU i shodno tome kada smo konkurisali sa organizaciju Svetskog 

ARDG sampionata, svi predstavnici u Radnoj grupi za ARDF su jednoglasnom odlukom prihvatili našu 

kandidaturu.25 ARDF IARU svetski Sampionat će se održati na Zlatiboru od 1’8.septembra 2020.god. 

Na ARDF smpionatu u Koreji, radna grupa je takodje jednoglansom odlukom odlučila da Glavni sudija 

na Evropskom sampionatu ( IARU R1 sampionat) 2019.godine u Sloveniji bude Dušan Ćeha YU1EA. 

Sledeći HST svetski sampionat odlukom IARU Radne grupe odrzace se u Bugarskoj 2019.godine, dok 

ce HST Kup nacija kao i Balkanski HST sampionat biti odrzani u Bukurestu, Rumunija.Na oba ova 

takmicenja kao medjunarodni sudija odredjen je Dušan Ćeha. Za sada još nije odlučeno gde će biti 

sledeći HST svetski sampionat, a kao kandidati u igi su Mongolija i Slovenija. 

Poznato je da je SRS domaćin 20 IARU R1 Konferencije koja će se održati u Novom Sadu od 10-

16.oktobra 2020.godine. Na poziv SRS u obilasku hotela Park u Novom Sadu gde će se održati 

Konferencija bili su ispred IARU R1  Generalni sekretar Hans Blondeel Timmerman PB2T i član 

E.C.IARU R1 Oliver Tabakovski Z32TO.Konstatovano je u pismenoj prepisci da hotel ispunjava sve 

uslove za održavanje Konferecnije. Troskove smeštaja PB2T i Z32TO snosio je Kongresni Biro 

Rep.Srbije. Odlukom IO SRS formiran je Izvršni Komitet IARU2020 koji će da izvrši neophodne 

pripreme i realizaciju Konferencije IARU R1.Napravljen je finansijski plan IARU2020, a deo 

finansijskog plana koji se odnosi na E.C.IARU poslat je u vidu finansijske ponude koju IARU treba da 

prihvati na svojoj sednici 25.aprila 2020.godine u Beču. 



SRS nije imao predstavnike u ostalim Radnim grupama koje funkcionisu u okviru IARU R1. 

Sve troskove oko učešća na sastancima radnih grupa ARDF i HST IARU R1  snosio je lično Dušan Ćeha 

tako da SRS po ovom pitanju nije imao nikakvih finansijskih troskova. 

U toku ove godine bice održana dva sastanka Radnih grupa IARU R1, jedan radne grupe za ARG, a 

drugi Radne grupe za HST, nas savez ima obavezu da pripremi izveštaj o toku priprema za 

organizaciju ARDF Šampionata 2020 na Zlatiboru, a izveštaj treba da se preda u Sloveniji na EU ARDF 

sampionatu. Izvestaj treba da podnese Predsednik IK ARDF2020, Ivan Todorović YU0U. 

 

U Beogradu, 23.04.2019.                                                                           Predstavnik WG ARDF/HST IARU 

                                                                                                                                  Dušan Ćeha YU1EA 

  

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОГ

На основу члана 15. Статута Савеза радио-аматера Србије донетог 25.04.2010., Скупштина 
Савеза радио-аматера Србије, је на заседању одржаном 11.05 2019. 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 
Статутом, 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).

Избор представника непосредних чланова Савеза се врши посебним гласањем непосредних 
чланова Савеза које се обавља најмање 20 дана пре дана одржавања седнице на начин истоветан 
избору чланова Извршног одбора Савеза. Извештај о овом избору и именима изабраних 
представника непосредних чланова се прилаже уз материјале за Скупштину.

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 за заседање Скупштине доставља Секретаријат Савеза најмање 15 дана пре дана 
одржавања седнице. Уз позив доставља се обавештења о броју чланова Савеза, броју 
представника из клубова, броју и именима представника које су изабрали грађани који су 
непосредни чланови (уз извештај о начину избора), предлог дневног реда и, у целости, 
материјали неопходни за рад заседања.

Материјали се могу доставити у електронском облику а позив и представнички лист се обавезно 
достављају поштом поштом на адресу која је евидентирана у Савезу (радио-клубовима и 



изабраним представницима непосредних чланова Савеза) и заједно са осталим материјалима 
објављују у електронском облику. Под електронским обликом се сматра објављивање на сајту и 
имејл листи Савеза. Секретаријат Савеза није одговоран за неажурну адресу или за 
непреузимање уредно послате пошиљке. 

Трошкове доставе позива и представничког листића поштом сноси Савез. Уколико се на захтев и
материјал шаље поштом, трошкове припреме штампаног материјала и доставе плаћа подносилац
захтева. 

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.

Садржај и изглед представничког листића приказан је у додатку овог Пословника.

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.

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 удаљење 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. Предлог се усваја већином гласова присутних 
представника у Скупштини.

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 искључиво ако је потребно да дају неке додатне
податке или појашњења у вези теме дискусије.

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.

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 одлучи-
вати 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.

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 
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. 

Ако је на листи више кандидата за председника Савеза, 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 
Скупштине.



Уколико изабрани председник Савеза није присутан на заседању, председавајући ће наставити 
руковођење 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.

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

V – Записник са седнице

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.

VI – 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
Зоран Младеновић YU1EW



ПРИЛОГ: Образац представничког листића

Представник ____________________________________________________ на седници Скупштине Савеза 
радио-аматера Србије дана ______________ је:

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОЗИВНИ 
ЗНАК

Јединствени матични број грађана

На основу података Савеза радио-аматера Србије о измиреним обавезама за ________ годину, __________
________________________________________________________________________________ има право 
на ____ представника у Скупштини Савеза радио-аматера Србије.

Овај лист, попуњен и оверен од стране организације радио-аматера, представник предаје на Скупштини 
Савеза радио-аматера Србије ради верификације.

Овера Овера
Организације радио-аматера Савеза радио-аматера Србије



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 11.05.2019.г. у
Београду, 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 радиоаматера 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.

Комисија доноси одлуку којом одбацује пријаву или је прихвата и покреће дисциплински 
поступак.

Комисија је обвезна да о покренутом дисциплинском поступку обавести пријављеног члана 
Савеза и да од њега затражи изјашњавање о пријави.

Члан Савеза је дужан да у року од 15 дана од добијања обавештења о покренутом 
дисциплинском поступку против њега, Комисији достави у писаном облику своје изјашњење о 
пријави. Уколико он то не учини, сматра се да потврђује наводе из пријаве.

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 и подносиоцу пријаве и објављује 
члановима.

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: јавна опомена и искључење из Савеза.

За две опомене изречене у периоду од две године следи аутоматско 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
Зиран Младеновић YU1EW 


