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

Предлажем да овај правилник носи назив: 

 

 „ПРАВИЛНИК О РАДИОАМАТЕРСКИМ СТАНИЦАМА“ 

 

Образложење: 

 Овим правилником су одређене четири садржајне области, као што су: начин 

коришћења радиоаматерских станица, терминолошка одређења, и технички 

нормативи везани за радиоамареске станице, услови за стицање звања 

радиоаматерског оператора,  а не само начин коришћења радио станице од стране 

радио аматера. 

 

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

 

 Предлажем да се у члану 2. став 8. мења и да гласи : 

 

 Радио-аматерска служба је размена некомерцијалних информација,  

радио-аматерског карактера, између радио-аматерских станица. 

  

Образложенје: 

 У радном материјалу је у овом члану употребљен је термин :“ Аматерска 

служба“. Сматрам да предложени термин „Радио-аматерска служба“ прецизније 

одређује суштину. 

 Остали део садржаја овог члана сматрам да је непотребан јер је у осталим 

ставовима већ детаљније одређен садржај и намена радиоаматерске службе. 

 

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

 

 

 Предлажем да се  у члану 2. става 11. мења и да гласи: 

 

 Радиоаматерска станица је регистрована (лиценцирана, има дозволу) 

примопредајана станица радиоаматерске службе, коју чини власник 

радиоаматерске станице и радиоуређаји на једној локацији; има 

идентификациони знак који, је уједно и позивни знак. 

Власник радиоаматерске станице може бити физичко или превно лице. 

 

Образложење: 

 Сматрам да радиоаматерска станица у свом појмовном и законском 

одређењу мора имати титулар (власник), јер из тог основа произилазе све обавезе 

према закону и евентуалне санкције у случају непоштовањљ истог. 

 Радиоаматерски оператор не мора бити и власник радиоаматерске станице 

као што је случај када је власник правно лице, поред тога постоје радиоаматерске 

станице којима не управља радиоаматерски оператор као што су: репетиторске 

радиоаматерске станице и радиоаматерске станице за потребе гониометрије али све 

оне морају имати власника. 

 Одређење радиоуређаја на једној локацији је потребно јер један радиоаматер 

може имати више примопредајних уређаја на више локација што правно значи више 

радиостаница, јер један од атрибута радиоаматерске станице је и локација. 



 Оваква дефиниција радиоаматерске станице је нужна да би се направила 

јасна разлика између радиоаматерске станице и нелиценциране станице која ради на 

аматерским фреквенцијама и одржава везе са радиоаматерима. 

 Аналогија овоме је и однос власника моторног возила , који по закону не 

мора бити и возач са дозвоолом и возача који има одговарајућу дозволу. И у овом 

случају власник може бити физичко или правно лице, за злоупотребу пред законом 

одговара власник. 

 

 

 Предлажем де се  члану 2. став 12. мења и да гласи: 

 

Радио-аматерски оператор је лице које поседује радиоаматерску лиценцу и 

оспособљено за употребу радио-аматерске станице у оквиру радио-аматерске 

службе. 

 

Образложење: 

 У радном материјалу на више места се употребљава термин: „аматерски 

радио оператор – радио-аматер“. Ово је недоследност у односу на садржај 

делатности чланова Савеза радио-аматера Србије. 

Појам радио-аматер је шири појам по садржају и суштини од појма аматерски 

радио оператор. У оквиру Савеза радиоаматера постоје три врсте делатности и то: 

 А. Радиоаматерски оператори, који се баве одржавањем веза у оквиру 

радио-аматерске службе. 

 Б. Радиоаматерски  гониометристи, који се баве радио гониометријом и не 

одржавају везе. 

 Ц. Радиоаматерски конструктори, који се баве израдом радиоаматерских 

уређаја и прибора. 

Сви су они радио-аматери! 

 

Због тога је боље употребити термин „Радио-аматерски оператор „ на свим 

местима у „Радном материјалу“ где се мисли на особу која употребњава 

примопредајне уређаје у сврху одржавања везе.  

 

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

 

 Предлажем  да се став 24. члана 2. брише. 

 

Образложење: 

 У радном материјалу је наведено:“Пријемни радио-аматер је лице 

овлашћено за коришћење пријемника и антенског система, као дела аматрске 

станице“. 

 Сматрам да је овај став непотребан из следећих разлога: 

1. Радиоаматерски саобраћај је јаван и може га пратити свако ко жели и има 

техничке могућности. 

2. За праћење (слушање) емисије радиоаматерске службе није му потребно  

никакво овлаштење. 

3. Већина савремених пријемника за слушање радиодифузије на кретким 

таласима има могућност и слушања радиоаматерских фреквенција те је због 

стог немогуће контролисати ко све слуша  емисије радиоаматерских станица. 



4. Нема потребе да се неко лице овлачћује за коришћење пријемника у сврху 

праћења радиоаматерског саобраћаја из простог разлога што за тим нема ни 

потребе нити постоји механизам утврђивања ко све слуша аматерске радио 

везе. 

5. Нема потребе за издавањем било каквог овлаштења за коришћење 

пријемника  нит прописаног оспособљавања које би било услов за 

поседовање овлаштења. 

 

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

 

 Предлажем да се члан 13. потпуно брише. 

 

Образложење: 

 Исто као за Став 2. члана 24. 

 

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


