
Извештај од завршена вежба во Радио Мрежата За Опасност 

 

Почитувани,  
со големо задоволство би сакал да Ви соопштам дека на ден 29.03.2020 (недела), 
успешно е извршена РМЗО вежба.  
Во организација и предходни подготовки и координации од страна на Z31RA Антонио 
беше закажана РМЗО вежбата за 20 часот Недела, на фрекфенциите на репетиторот 
RV-7 Солунска глава (Z35VSG).  
Освен што радиоаматерите волонтери во РМЗО можеа директно од своите уреди да се 
јават на репетиторот RV-7 и тоа преку фрекфенциите tx/145.175MHz rx /145.775MHz и 
PLL tone 123Hz, овозможен беше и пристап преку линк до RV-7 од репетиторот RU-0x 
Куманово, кросбанд симплекс линк 434.050MHz/RV-7 од скопскиот регион, кросбанд 
симплекс линк 434.050MHz/RV-7 од прилепскиот регион, како и интернет врска преку 
EchoLink со ознака Z35VSG-R. 
 

Вежбата започна во точно 20:00 со активирање на мрежата  од страна на Z31RA 

Антонио, QTH н.Аеродром – Скопје, грид локатор KN01RX.  

• Транскрипт од воведното излагање на Z31RA како управна станица: 

“ОВА Е ВЕЖБА. ОВА Е ВЕЖБА. ОВА Е ВЕЖБА 
Општ повик за радио мрежа за опасност 
ОВА Е ВЕЖБА.  
Повикува Z31RA, оператор Антонио, QTH Скопје грид локатор KN01RX 
Почитувани пријатели, колеги радиоаматери.  
Ова е фрекфенцијата на репетиторот RV-7 Солунска глава кој го слушаме на 
фрекфенцијата од 145.775MHz, а емитуваме на 145.175MHz со PL tone 123Hz. 
Истовремено сакам да ви предочам дека на репетиторот RV-7 се линкувани 
репетиторот RU-0x од Куманово со PL тон 77Hz. Преку интернет можно е најавување 
преку EchoLink од повикувачкиот знак Z35VSG-R, а истовремено за сите од скопското 
подрачје имаме активирано кросбанд линк на фрекфенцијата од 434.050MHz 
Колеги, сакам да ве информирам дека со постоењето на RV-7 Солунска глава кој после 
подолг временски период нефункционирање сега е пуштен во употреба и моментално 
со сигнал покрива добар дел од нашата држава, се отвара реална можност на 
поголема територија на Македонија и пошироко од нашата земја, да ја направиме 
оваа прва наша вежба на РМЗО.  
Сите вас овде присутни сакам да ве замолам за целосно внимание.  
Согласно прогласената вонредна состојба на целата територија на нашата држава, а 
истовремено и воведениот полициски час, се налага за сходно преку една кратка 
вежба, да ги пробаме нашите способности за пренесување на информации во рамките 
на Радио Мрежата за Опасност.  
Дозволете најпрво да ве потсетам што претставува РМЗО.  
Радиомрежа за опасност или скратено РМЗО, претставува комуникациски сервис во 
вондредни околности, кој на доброволна основа го организираат и употребуваат 
радиоаматерите на Република Македонија, а со цел пренесување на информации.  
Нагласувам, на доброволна основа и со цел пренесување на информации! 



РМЗО и членовите на РМЗО се ставаат на услуга на државните професионални 
институции и служби, како Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за 
Внатрешни Работи, Армијата, Центарот за управување со кризи и сите останати 
официјални служби на територијата на нашата држава. 
Пријатели, состојбата во која се наоѓаме сите ние, граѓаните на Македонија, е крајно 
сериозна. Вирусот COVID19 бутна на колена далеку поподготвени држави од нашата. 
Моменталната состојба е таква да ширум светот вртоглаво се зголемува бројката на 
потврдени случаи на заразени од вирусот и истата надмина 700000 души, од кои за 
жал во распон од само 3 месеци животот го загубија над 30000. Кај нас во Македонија 
ситуацијата е таква да до денес бројката на потврдени случаи е 257 од кои 6 починати, 
со очигледна тенденција за пораст.  
Но, тоа не значи дека ние треба да се предадеме. Покрај тоа што како граѓани мораме 
да ги почитуваме сите наложени и предложени мерки од органите, ние како 
радиоаматери можеме преку нашето хоби да помогнеме во битката со вирусот. Секако 
доколку тоа од нас се побара. Во таков случај,  со тоа би дале свој дополнителен 
допринос во борбата против заразата. Ве молам ова е време на обединување, на 
консолидирање на силите со цел да помогнеме на државата, народот, соседите, 
нашите фамилии и нас самите. 
Сетете се, покрај тоа што причина за активирање на РМЗО е прогласена вонредна 
состојба, друга причина за активирање на мрежата е и состојба кога е афектирана 
здравствената состојба на населението во случај на епидемии.  
Се разбира ние радиоаматерите не се во можност да се ставиме во првите борбени 
редови. Некои од нас се или ќе бидат директно вклучени , но повеќето немаат ни 
приближна квалификација за задачите кои ги бара соодветнава ситуација, во 
моментов заразата од корона вирусот.  
Но, во рамките на радиоаматеризмот и она што во нашето хоби секојдневно го 
правиме, преку остварување на радио врски, можеме во големо да помогнеме 
доколку тоа од нас се побара.” 
 
Во понатамошниот тек на РМЗО вежбата, управната станица беше предадена на 
Z33IKN Игор, QTH н.Железара – Скопје, грид локатор KN02RA.  
Од страна на управната станица беше побарано од радиоаматерите кои се на 
фрекфенција, со оглед на меморандумите за соработка кои се потпишани со 
државните служби и постоењето на реална можност во скоро време да биде побарана 
помош од радиоаматерите, па сите кои слушаат и се заинтересирани да се пријават за 
пребројување и проба на способност за работа и реализирање на радио врски во 
мрежата. На повикот се одзваа 47 радиоаматери. Во продолжение логот од вежбата: 
 

Бр. Знак Име Локација Опрема врска 

1 Z31RA Антонио нАеродром, 
Скопје KN01RX 

Kenwood th-f7e,  
magnetna ant. hw 

R7 

2 Z33IKN Игор н.Железара, 
Скопје KN02RA 

TM-71E, X-510 R7 

3 Z34PMG Панче н.Жданец, 
Скопје 

Mot 50W, 6el. yagi, 
GP300,  

R7 

4 Z34UPA Љупчо н.Кисела 
вода, Скопје 

GM300, UV54, dipol ant. R7 



5 Z34MTJ Матеј н.Карпош 3, 
Скопје 

UV5R, nagoja pendrek 
ant. 

R7 

6 Z32LM Јоцо Куманово Yaesu VX150, GP 5/8 R7 

7 Z32KZ Газменд Шапка, 
Тетово 

Yaesu FT50R, 3el. yagi R7 

8 Z35C Сашо Пробиштип Baofeng 25W, UV3r, 
UV5R, FT811 

R7 

9 Z33WW Владо Пробиштип GM300, GP antenna, 
IC121, IC515, UV5R, 
IC240D 

R7 

10 Z32DK Драган Куманово Yaesu 1500M, 6elem yagi R7 

11 Z31KK Кире Прилеп  Echolink 

12 Z32TE Јован н.Влае, Скопје Yaesu  5W R7 

13 Z34BAM Аце Булачани, 
Скопје 

Yaesu 2000x,, GP340, 
GP300 

R7 

14 Z36DAM Драган Леуново  Yaesu Echolink 

15 Z36AMB Зоран Прилеп KN01SI GM950, GP340, UV5R, 
yaesu 

R7 

16 Z34TAS Ѓорѓија н.Ново 
лисиче, 
Скопје 

Hytera PD685 R7 

17 Z32BD Душко н.Ново 
Лисиче, 
Скопје 

GM360, GP300 R7 

18 Z31AZ Боби н.Ново 
Лисиче, 
Скопје 

GM300x2, UV5R R7 

19 Z31S Слободан Горно Лисиче, 
Скопје 

Yaesu VX5, x510 antena R7 

20 Z31MIR Мирослав Скопје GM340, GP300x2, 
GP140UHF 

R7 

21 Z31CW Дејан Куманово 
KN02UD 

GM300, X510 R7 

22 Z33PB Боби  Битола TS700, 5-el. yagi ant. R7 

23 Z34DDB Дарко Лисиче, 
Скопје 

Yaesu VX8 R7 

24 Z32MAR Мартина Куманово DP1400 R7 

25 Z32DD Дуле Куманово GM300 R7 

26 Z33IH Жарко Прилеп  Echolink 

27 Z33ST Сашо н. Аеродром, 
Скопје 

UV5R, magnetna antenna R7 

28 Z31MA Митко н.Бутел, 
Скопје KN01RX 

Yaesu FT51R, 12-el. yagi 
ant. 

R7 

29 Z32DAK Александар Германија  Echolink 

30 Z32DFM Дијана Куманово DP1400 R7 



31 Z31VB Боби н.11 
Октомври, 
Скопје 

Yaesu FT60R, VX7, 
magnet antenna 

R7 

32 Z34SKI Ивица Куманово UV5R Echolink 

33 Z32EA Димитар н.Влае, Скопје 
KN02QA 

TM-D710, TS2000, 
TS480SAT, Hytera PD685, 
PD605, GP300, x510, 6el. 
yagi 

R7 

34 Z31YM Ангел Куманово Yaesu VX150 GP 5/8 R7 

35 Z33DT Димитар Битола UV5R Echolink 

36 Z32SN Ненад н.Карпош4, 
Скопје 

Yaesu VX6, FT70, x510, 
180W 

R7 

37 Z34TKS Славчо н.Хром, , 
Скопје 

GM900, GP640, yagi, 
180W 

R7 

38 Z31VAJ Ване Неготино Baofeng GP antenna R7 

39 Z32NE Неџмедин Шапка, 
Тетово 

Alinco DJ61 R7 

40 Z34MNS Новица н. Ченто, 
Скопје 

GP300, GM300 x510 R7 

41 Z34OGI Борче Лешок Yaesu FT2011, FT530, 
FT411, GP340, x200 

R7 

42 Z32WB Живко Куманово  ??? 

43 Z34JOI Стојанче Лешок FT2800M, x510 GM300 
6el. yagi 

R7 

44 Z31AR Страхил н.Аеродром, 
Скопје 

 R7 

45 Z34CDF Стојан н. Кисела 
Вода, Скопје 
KN01RX 

 R7 

46 Нема 
знак 

Н.Н* Автокоманда, 
Скопје 

 R7 

47 Z31KWB Влатко Прилеп  Echolink 

48 Z31AB Александар Чаир  R7 

49 Z33TI Илчо Прилеп  R7 
 
*во текот на скедот, се јави нерегистриран непознат емитувач, кој изрази интерес и побара глас. На тоа 
управната станица сугерираше дека несмее да се емитува на дотичните фрекфенции без дозвола и даде 
кратко упатство како може да се дојде до повикувачки знак преку АЕК. 

 

Со последниот учесник кој се пријави во мрежата, беа исцрпени содржините 
предвидени по планот и после 2 часа и 20 минути, Z31RA се заблагодари на сите 
учесници и ja прогласи вежбата за затворена со што воедно ги ослободи 
фрекфенциите за слободна употреба. 
 
31.03.2020                                                                                                                                      Z31RA  
Скопје                                                                                                                        Антонио Ристески 


