Pravila
Za koristewe na radioamaterski repetitori vo Makedonija
(predlog za diskusija na IO)
1. Definicii , општо
Radioamaterski repetitor e ured namenet za dvosmerna komunikacija na prethodno
precizno opredeleni, namenski frekvencii dodeleni legalno na koristewe na
Radioamaterskiot Sojuz na Makedonija (RSM).
RSM ovie frekvencii gi koristi na primarna osnova kako edinstven korisnik so site
prava dodeleni i opi{ani vo Pravilnikot za koristewe na radioamaterski uredi
izdaden od AEK - vo ponatamo{niot tekst Pravilnik АЕК.
Tehni~kite karakteristiki na ovie uredi , nivnoto koristewe i site drugi poedinosti
se regulirani vo istiot Pravilnik АЕК.
Repetitorite se javno dobro . Nivnoto koristewe vo RSM e namensko i treba da se
koristat za unapreduvawe i pro{iruvawe na kvalitetot na radio komunikaciite ,
me|usebnoto povrzuvawe vo interes na site korisnici kako i javniot interes na
op{testvoto kade pripa|ame .
Repetitorite koristat priroden resurs - eterot . So samoto toa , radioamaterite se
dol`ni da go po~ituvaat kako i sekoj drug resurs. Zloupotrebata e zagaduvawe kako i
sekoe drugo . Koga emituvame, ne sme sami. Sekoga{ ima druga strana koja ne slu{a i
koja treba da ja po~ituvame ako sakame samite da bideme po~ituvani. Sekoe poinakvo
odnesuvawe neminovno vodi kon odbojnost i povod za raspravii i nesoglasuvawa.
Repetitorite se, vo osnova, nameneti za dvosmerna komunikacija pome|u mobilni
operatori-radiostanici vo dvi`ewe.
Samoto toa podrazbira deka takvite korisnici imaat prioritet vo koristeweto na
repetitorite.
Toa ne zna~i deka ostanatite ne smeat da gi koristat repetitorite no eti~ki e da go
ograni~at nivnoto koristewe na kratki i sodr`ajni poraki za me|usebno dogovarawe .
Repetitorite nikako ne treba da se mesto za dolgotrajni diskusii i neformalni
razgovori od ograni~en interes za drugi koi slu{aat. Takviot i ostanatiot soobra}aj
fiksnite stanici da go obavuvaat na simpleksni kanali za taa namena.
RSM , po pravilo , go monitorira i regulira koristeweto na repetitorite kako sekoj
sovesen i dobar stopan. Odr`uvaweto i gri`ata za pravilno koristewe e prioritet
kako del od programata za rabota na RSM vo sistemot na za{tita vo krizni sostojbi
na koj pripa|ame kako lojalni gra|ani na RM.
Postavuvawe, nadzor i odr`uvawe na repetitorite ,po pravilo , e dol`nost na
menaxerot za UKB , kade repetitoрite pripa|aat po frekventniot raspored.
Spored planot za rabota na menaxerot za UKB mo`e da se odredi lice ili lica za
odr`uvawe na nekoj repetitor(repetitori).

Pristap kon repetitorite i bilo kakva intervencija e dozvolena samo so prethodna
pismena soglasnot od IO i menaxertot za UKB.

2.Koristewe na repetitorite
Repetitorite se dostapni za koristewe na site ~lenovi na RSM kako i korisnici od
zemjite ~lenki na IARU na minuvawe ili privremen prestoj.
Repetitorite se nameneti za kratki i sodr`ajni poraki pome|u korisnici na uslugite
na RSM - isklu~ivo ~lenovi na RSM kako i na ~lenkite na IARU na minuvawe ili na
privremen prestoj ne podolg od (30) dena .
Nivnoto koristewe se odviva spored me|unarоdno poznati i prifateni pravila .
Soobra}ajot preku repetitorite e razli~en od onaj pri normalni radio vrski.
Najavuvawe , identifikacija i ocenuvawe na kvalitetot na vrskata se razlikuva .
Nema potreba od op{t povik , voobi~aen pri standardni KB ili UKB vrski.
Vremetreweto na porakite treba da bide kratko i koncizno , bez detali za vrskata
ako se znae deka site slu{aat ist ured. Zatoа ,raportot mo`e da bide samo za
kvalitet na primaniot signal. (Q 1-5 )
Pri koristewe na repetitorite mora da se po~ituvaat normite na odnesuvawe spored
Kodeksot na odnesuvawe na radioamateri-radiooperatori.
Ovaa materija e regulirana so uslovi koi se sodr`ani vo Statutot na RSM I
dokumenti koi se objaveni na oficijalnata stranica na RSM.

3.Права и обврски на корисниците на репетитори
Секој лиценциран радиоаматер зачленет во РСМ , со платена членарина за периодот од
најмалку претходната година ( за членови на РСМ една или повеќе години) и платена
членарина за тековната година најдоцна до м. април има право да ги користi
репетиторите согласно општите правила за нивно користење.
Периодот до м. април кога треба да се плати членарината се смета продолжение на
претходната година со наследено право до подмирување на обврските за членарина за
тековната година.
За нови членови на РСМ (кои станале членови на РСМ во тековната година) останува
обврската како погоре - плаќање на членарина до месец април или подоцна, доколку
се зачлениле после месец април, но најдоцна до крајот на тековната година.
Радиоаматери кои не исполнуваат некој од горните услови не смеат да ги користат
репетиторите .

Samoto imawe na dozvola za rabota издадена од АЕК ne pretstavuva dozvola za
koristewe na repetitorite ,isto kako i drugi uslugi i povolnosti koi se propi{ani i
ozna~eni za ~lenovite na RSM.
Ottuka , pravoto za zabrana za koristewe na repetitori na imateli na
radioamaterska licenca koi ne ispolnuvaat nekoi od uslovite za koristewe na
repetitori na RSM e neprikosnoveno pravo na RSM .
RSM mo`e vo sekoe vreme da zabrani koristewe na svoi uredi na imateli na licenca
za radiooperator koи ne ispolnuvaат uslovi za koristewe na repetitori i druga
oprema ili imot na RSM , bez za toa da dava obrazlo`enie na lice koe gi povredilo
ili ne se pridr`uva na uslovite za koristewe na uredi ili druga oprema sopstvenost
na RSM.
Ovaa materija e regulirana so uslovite za ~lenuvawe,prava i obvrski na ~lenovi na
RSM koi se sodr`ani vo Statutot na RSM .
Postapkata za zabrana na koristewe na repetitori se sproveduva na na~in propi{an
vo Pravilnik za однесување при користење на repetitori koj se izgotvuva od IO i e
dostapen za informirawe kako i sekoj drug dokument na RSM .
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Според Статутот на РСМ (наведи точки овластувања на ИО) , на седницата на ИО одржана на
ден ...... во ...., ИО на РСМ го усвои следниот

Правилник за однесување при користење на репетитор

Репетиторот се користи за кратки пораки испратени до сите корисници според
условите опишани во точка 2 .
Времетраењето на говорната порака од учесник да се ограничува на најмалку можно . Со тоа
овозможуваме друг да испрати порака и сообраќајот да биде ефикасен , без непотребно
трошење на енергија и непотребно амортизирање на опремата.
Самиот репетитор има сопствено ограничување за оваа намена кое не може да биде
поголемо од 3 минути времетраење на емисија од учесник кој го активирал тајмерот на
репетиторот во една периода на работа на репетиторот.
Повикот (општ или наменет за одреден корисник) се прави со најава - давање на
сопствениот повикувачки знак и куса порака до примателот-примателите.
Пример: Z33XYZ го повикува Z34ABC .
Или : Z34ABC , овде Z33XYZ , прием.

Следува јавување на повиканиот со измена на знаците , евентуално оценка за
чујност(разбирливоста) според скала 1-9 . Оваа скала за оценка е содржана во Правилникот
за користење на радиоаматерски уреди . Тука е даден и пример за воспоставување на
секаква радиоаматерска врска кој треба целосно да се почитува .
Следува куса размена на меѓусебни пораки . Времето на ваков меѓусебен разговор мора да
биде најкусо можно и не повеќе отколку обична радиоаматерска врска на било која друга
фреквенција .
Во пракса , таквите врски се 2-3 минути . Евентуално , ако се работи за порака(пораки) од
важност за поголем број на учесници сообраќајот може да трае и подолго но во разумен рок
и никако со часови .
Пред почеток на одговор од корисникот , добро е да се прават паузи од 2-3 секунди со што
може заинтересиран да се вклучи во разговорот.
Тоа се прави со пораката Брејк ( BREAK) од заинтересираниот .
Претходните се ДОЛЖНИ да му дозволат на новиот да се вклучи и даде свое мислење или
порака .
Понатаму сообраќајот се одвива како и секој почеток , со меѓусебна размена на повикувачки
знаци и друго .
Темите за кои може да се дискутира на репетитор мора да се од област која е од заеднички
интерес на членови на РСМ , со сите области и сфери на интерес на радиоаматерското хоби
како и други теми од интерес на РСМ – јавно информирање за одредени случувања или
други настани од радиоаматерското хоби.
Пораки од личен карактер да се избегнуваат , истото впрочем важи и за работа на
симплексни канали! За таа намена служат приватните телефони .
Останатиот сообраќај мора да се обавува на симплексни канали според планот за користење
на радиоаматерски фреквенции за предметниот опсег(банд).
Учесниците се должни да ги почитуваат општоприфатените правила за однесување на јавни
места . Должни се да се однесуваат коректно , етички , со речник достоен на почит како кон
другите така и кон сообраќајот кој можат да го пратат сите оние кои се во дометот на
репетиторот.
Секое несоодветно однесување потпаѓа под удар на законот за јавно информирање и е
казниво . Секој учесник на вакви јавни манифестации или собири треба да е свесен на
сопствената и туѓата обврска за почитување на другите онака како што самиот сака да биде
почитуван.
Прекршување на некое од начелата за однесување,несоодветно користење ,злоупотреба или
друго спротивно на HAM SPIRIT или законските овластувања може да биде предмет на
соодветна пријава до надлежен орган и Суд на честа на РСМ.
Никој во ниеден момент не смее да ги занемарува повисоките права на РСМ како законски
корисник и единствен застапник на правата и обврските кон законот според дозволата за
користење на репетитори . Со ова , сите треба да бидеме свесни и за одговорноста на РСМ

пред законодавецот за наменско,совесно и законско користење на овие уреди за намената за
која се предвидени и имаат одобрение за употреба.
Сите ние , во секој момент , мораме да бидеме свесни дека нашето хоби не е и не може да
биде над другите во општеството . Сите мора да дадеме пример при користење на
репетиторите , онака како тоа е општоприфатена норма на однесување кај светската
заедница на радиоаматери .
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