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       DRŽAVNA UPRAVA ZA  

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Nehajska 5, 10 000 Zagreb 

n/r ravnatelja dr.sc. Dragan Lozančić 

 ŽUPANIJE u RH 

       n/r župana 

RADIO KLUBOVIMA u RH 

n/r predsjednika 

 

-SVIMA - 

 

PREDMET: „Sustav radio veza u kriznim situacijama Hrvatskoga radioamaterskog saveza 

(skraćeno HRS SRVKS) 

- pismo namjere, dostavlja se - 

 

Poštovani, 

događaji iz 90-tih godina, te velike nesreće i katastrofe iz 2012. (poplave i rušenje nasipa u 

Varaždinskoj županiji, 2014. Gunja, Split 2017.) pokazali su da osim što je potrebno reorganizirati 

Sustav civilne zaštite RH, potrebno je uvesti i pričuvni komunikacijski sustav koji će se koristiti u 

slučajevima velikih nesreća i katastrofa, kada konvencionalni sustavi za komunikacije prestanu 

raditi. 

 

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) u člancima 16, 20. i 31. i Pravilnik o 

načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama („Narodne novine“ br.53/17) u članku 11. prepoznaje udruge 

koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, 

podvodne djelatnosti, radiokomunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), i definira 

ih kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje 

pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, te svojim sposobnostima nadopunjuju 

sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite 

i uključuju se u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. 

 

Članovi radio-klubova stručne su osobe koje koriste, planiraju i izgrađuju komunikacijske sustave, 

koriste ih u svojim svakodnevnim aktivnostima. a posebno možemo naglasiti i sudjelovanje u 

međunarodnim i svjetskim natjecanjima gdje naši članovi postižu i potvrđuju vodeće pozicije.  
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Hrvatski radioamaterski savez radi na uspostavi sustav radio veza sa susjednim državama, te tako 

sa susjednom Republikom Slovenijom na  mjesečnoj razini održava komunikacijske provjere sa 

Zvezom radioamaterjev Slovenije i mrežom za hitne situacije ARON. Također, u planu je i 

uspostava komunikacija sa radioamaterskim savezima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. 

 

Sustav veza u kriznim situacijama – HRS SRVKS, Hrvatski radioamaterski savez razvija 

isključivo kao pričuvni sustav u kriznim situacijama za područje civilne zaštite i kao potporu 

stožerima civilne zaštite općina, gradova i županija.  

 

Već gotovi, stručno obučeni operateri na komunikacijskim uređajima, članovi radio-klubova sa 

područja županija, gradova i općina, koji su uključeni u Sustav radio veza u kriznim situacijama, 

trebaju postati članovi stožera civilne zaštite i članovi operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

kako bi osigurali u slučaju potrebe komunikacije na taktičkoj i strateškoj razini.      

 

U cilju zajedničkog interesa, jačanja i izgradnje sustava civilne zaštite, mogućnosti 

zajedničkog korištenja pričuvnog sustava veza i uključenja radioamatera u sustav civilne 

zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini, ovim Vas putem pozivamo na suradnju.  

 

Molimo sve županije u RH da proslijede ovaj dopis svim općinama i gradovima na svom 

području. 

 

Uz dopis dostavljamo Vam i prijedlog Sporazuma sa radioamaterskim udrugama za Sustav radio 

veza u kriznim situacijama Hrvatskog radioamaterskog saveza.  

 

U nadi daljnje suradnje srdačno Vas pozdravljamo. 

 

S poštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog: kao u tekstu 

 

PREDSJEDNIK HRS-a 

 

                  v.r. Željko Pilat 

 

O tome obavijest:  

1. Županije u RH, 

2. DUZS, 

3. Radio klubovi 

 

Dostaviti: 

- arhiva 

 

 


