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Hrvatski radioamaterski savez 

Dalmatinska 12 

10 000 Zagreb 

 

Ur. broj: 161/019 

Zagreb, 4.7.2019. 

 

                                                         ZAPISNIK 

 

sa 3. / 2019. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja 

se održala u subotu, 29. lipnja 2019. godine, u Zagrebu, Dalmatinska 12, u 10,00 sati.  

 

Sjednica je započela s radom u 10,22 sati, a završila s radom u 13,30 sati.  

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora: Željko Pilat, 9A2R – predsjednik Saveza, Stjepan 

Đurin, 9A8A, Zlatko Matičić, 9A2EU, Hrvoje Horvat,9A6XX,  Ivan Vlašić, 9A0W – članovi 

IO. 

 

Nazočni članovi Nadzornog odbora: nitko 

 

Ostali nazočni: Stipe Predanić, Zdenko Blažićević, Petar Miličić,  Suzana Munitić Maltar - 

Stručna služba 

 

Predsjednik HRS-a Željko Pilat (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 

zahvaljuje na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da IO može donositi pravovaljane 

odluke i zaključke. 

 

Predsjedatelj je dao na glasanje dnevni red sjednice. Kako je bilo prijedloga za dopunu 

dnevnog reda jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

                                                   D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2019. redovne sjednice Izvršnog odbora 

Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 

 

2. Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 2./2019. i 3./2019. sjednice IO. 

 

3. Javljanje na Natječaj HZTK-e za financiranje  javnih potreba u tehničkoj kulturi 

 

4. Izmjena i dopuna pravila natjecanja na V/U/SHF opsezima  

 

5. Svjetsko prvenstvo za mlade WYAC, Ukrajina 

 

6. IARU HF Championships – 9A0HQ 

 

7. Radioamaterski sajmovi  Friedrichshaffen , ZRHB Blidinje i Holice,  

 

8. Međunarodni radioamaterski kamp za mlade IARU R1 – YOTA 

 

9. Imenovanje Organizacionog odbora za YOTA kamp  u Zagrebu 2020. godine 

 

10. Kamp za mlade Mosor RK Novi Bokanjac iz Zadra, kolovoz 2019. 

 

11. Ostala pitanja. 
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Ad 1.: Verifikacija skraćenog Zapisnika s 2. redovne sjednice Izvršnog odbora 

Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R 

 

Zapisnik je  ranije poslan članovima IO na verifikaciju elektroničkim putem.  

 

O D L U K A 

 

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen i verificiran. 

 

Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 2./2019. i 3./2019. 

sjednice IO. 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R 

 

Nakon izlaganja Željka Pilata o usvajanju točaka putem elektroničkog glasanja, donesena 

je jednoglasno  

 

O D L U K A 

 

Jednoglasno se verificiraju odluke usvojene putem e-pošte između 2./2019. i 3./2019. 

sjednice IO. 

 

Ad 3.: Javljanje na Natječaj HZTK-e za financiranje  javnih potreba u tehničkoj 

kulturi 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R 

U raspravi su sudjelovali:  Zdenko Blažićević, Hrvoje Horvat, Ivica Vlašić, Zlatko Matičić, 

Stipe Predanić 

 

Željko Pilat predlaže da se donesu prijedlozi o tome kako se javljati na natječaj, obzirom  

na upozorenja od strane HZTK na javljanje prethodnih godina na  natječaj. HZTK-e je 

naglasila da se obrati pozornost na programe koji se prijavljuju a nisu specificirani broj 

sudionika, kriteriji izbora, datum i mjesto trajanja, te ostale podaci: dob, spol, prikazivanje 

stvarnih troškova, itd. 

Predlaže se  osnivanje povjerenstva za pripremu prijave na natječaj u sastavu : Željko 

Pilat, Zdenko Blažičević i Nikola Perčin, koji će pomoći pri izradi Prijave stručnoj službi HRS-

a.  

Povjerenici  i voditelji radnih tijela HRS-a trebaju se uključiti u izradu prema svojim 

područjima djelovanja: kratkovalne aktivnosti, UKV aktivnosti ARG, rad s mladima i dr. 

Voditelji pojedinih programa  moraju imati potrebne kompetencije  za rad s djecom i 

mladima. 

 

HZTK neće financirati pripreme za natjecanje mladih tehničara, odnosno neće biti 

obrazovanja mentora za radiokomunikacije u 2019. godini, tako da treba planirati i 

pripreme za natjecanje mladih tehničara.  
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Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena 

 

O D L U K A 

 

Imenovano je povjerenstvo u sastavu: Željko Pilat, Zdenko Blažićević i Nikola Perčin, koji 

će, zajedno sa Stručnom službom izraditi Prijedlog prijave za natječaj. 

 

Ad 4.: Izmjena i dopuna pravila natjecanja na V/U/SHF opsezima  

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Petar Miličić 

U raspravi su sudjelovali:  Petar Miličić, Željko Pilat, Stipe Predanić 

 

Petar Miličić prezentirao je probleme i predložio sastanak. 

Krajem godine donesena je odluka o promjeni propozicija, ali se prije kraja godine pravila 

nisu mogla pripremiti za obradu na robotu i objaviti na internetskim stranicama HRS-a. 

 

Jednoglasno su donesene  

 

O D L U K E 

 

1. Prihvaća se prijedlog da se rezultati naprave po pojedinim opsezima te nakon toga 

zbroje prema Prijedlogu Povjerenika za UKV i da se uvedu 2 kategorije: velika snaga 

i mala snaga,  prema Prijedlogu IARU R1. 

2. Zadužuje se Povjerenik za UKV da dostavi čistopis propozicija do srijede 3. 07.2019. 

godine članovima IO: Zlatku Kovačeviću, Željku Ulipu, Miljenku Moguliću i Kreši 

Bišćanu te da održe sastanak do 05.07.2019. godine, a  kako bi se propozicije za 

UKV natjecanja objavila na WEB-u HRS-a do 15.07.2019. 

 

Ad 5: Svjetsko prvenstvo za mlade WYAC, Ukrajina 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Stipe Predanić 

 

Planom rada  HRS-a za 2019. godinu je planirano slanje 6 djece u Ukrajinu na svjetsko 

prvenstvo za mlade u ARG-u. Vodi ih Jelena Tuksar, pedagog i učitelj tehničkog odgoja. 

Ukazao je na problem financiranja avionskih karata, obzirom da su kupljene u kratkom 

roku prije puta, jer se sezona završava relativno kasno – zbog toga su karte viših cijena. 

Ukoliko bi se putovalo kombijem ili drugim prijevoznim sredstvima više bi ih moglo 

putovati, ali  s obzirom na veliku udaljenost i trajanje puta ta rješenja nisu prihvatljiva, pa 

je zbog troškova puta broj sudionika iz HRS-a prilagođen troškovima.  

   

IO je jednoglasno prihvatio informaciju o sudjelovanju na svjetskom prvenstvu u 

Ukrajini. 

 

Ad 6: IARU HF Championships – 9A0HQ 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Zlatko Matičić 

U raspravi sudjelovali: Mark, Matičić 

 

Organizaciju provodi Zlatko Matičić, Povjerenik za kratki val i Saša Vincetić. Sudjelovanje 

ekipe HRS-a financira se  isključivo vlastitim prihodima tako da će se i troškovi morati  

prilagoditi financijskim mogućnostima  HRS-a. 

 

IO je jednoglasno prihvatio informaciju  o organizaciji sudjelovanja  ekipe HRS-

a pod pozivnom oznakom 9A0HQ u natjecanju IARU HF Championship. 
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Ad 7: Radioamaterski sajmovi  Friedrichshaffen , ZRHB Blidinje i Holice  

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R 

U raspravi sudjelovali:  

 

Predsjednik je informirao o sudjelovanju u Friedrichaffenu i predstojećim sajmovima u 

Blidinju i Holicama. 

 

IO je jednoglasno prihvatio informaciju. 

 

Ad 8: Međunarodni radioamaterski kamp za mlade IARU R1 – YOTA 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R 

 

Za sad smo primili 2 prijave putem e-maila, a tim se mora prijaviti do 1. srpnja, tako da 

je moguće da će doći još prijava iz radio klubova. 

Za voditelja je predložena Mihaela Šišul, koja je to i prihvatila i koja će voditi brigu o 

daljnjoj organizaciji sudjelovanja. 

 

IO je jednoglasno donio 

 

O D L U K U 

 

Mihaela Šišul imenuje se za voditelja tima i da se prihvate prijave koje su dobijene iz 

klubova. 

 

Ad 9: Imenovanje Organizacionog odbora za YOTA kamp  u Zagrebu 2020. godine 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R 

U raspravi sudjelovali: Stjepan Đurin,  Zlatko Matičić, Zdenko Blažićević, Stipe Predanić 

 

Željko Pilat izvještava da bi se u projekt uključila Marija Sorić, kao Povjerenik za mlade i 

Mihaela Šišul. Postoji mogućnost da bi se kamp održao u Zagrebu; koristili bi se objekti 

Studentskog centra na Savi, a za što bi trebalo održati sastanak u vezi toga. Sudjelovalo 

bi oko 100 djece, a  IO bi trebao donijeti odluku u vezi toga; financijski smo podržani za 

ovu ideju, a očekuje se i podrška klubova. Opremu koju je moguće dobiti od sponzora koji 

proizvode radioamatersku opremu, vjerojatno ćemo dijelom moći nakon kampa otkupiti  

po povoljnijoj cijeni i nakon toga koristiti u aktivnostima HRS-a. 

 

Stjepan Đurin predlaže da Stručna služba napravi Financijski plan, obzirom da to nije 

preciziran broj za 100 djece, tj. vjerojatno će ih biti više; dakle, trebalo bi  provjeriti koliko 

bi koštao smještaj i prehranu za određeni broj sudionika, prijevoz, itd. 

 

Zdenko navodi da bi HZTK –u trebalo konzultirati za sufinanciranje ovog Projekta ,te tražiti 

od Uprave Holdinga - Jarun da se provjeri rezervacija tog termina. 

 

IO je jednoglasno donio sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Pokrenuti  aktivnosti vezane uz organizaciju Kampa YOTA 2020 i da izraditi Financijska 

konstrukcija potrebna za realizaciju Kampa, a nakon čega će IO donijeti konačnu odluku. 

Za provedbu ove Odluke zadužuju se  Predsjednik  i Povjerenica za mlade Marija Sorić. 
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Ad 10: Kamp za mlade Mosor RK Novi Bokanjac iz Zadra, kolovoz 2019. 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R 

U raspravi su sudjelovali:   

 

Ove godine će Željko Vidović organizirati Kamp za mlade Mosor. 

Objavljeno je na našem web-u poziv, oko 30-ak mjesta te Predsjednik predlaže da se svi 

aktiviraju oko prikupljanja prijava po klubovima. 

 

IO je prihvatio informaciju o organizaciji Kampa za mlade Mosor. 

 

Ad 10.: Ostala pitanja 

 

Ad 10.: 1 Skupština HZTK 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Zdenko Blažićević 

 

Zdenko Blažićević, kao Zastupnik HRS-a u njoj, podnio je izvješće o radu u Skupštini HZTK.  

 

IO je prihvatio informaciju. 

 

Ad 10.: 2: Izmjene Odluke o visini članarine 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Stjepan Đurin 

 

Stjepan Đurin će dostaviti putem e-maila čistopis o Izmjeni Odluke o visini članarine. 

 

IO je jednoglasno donio  

 

ODLUKU 

 

Stjepan Đurin će čistopis poslati članovima IO na glasovanje elektroničkim putem. 

 

Ad 10.: 3 Korištenje godišnjeg odmora Marije Sorić 

 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Željko Pilat 

U raspravi sudjelovali: Stjepan Đurin, Zlatko Matičić  

 

Obzirom da Porodiljni dopust djelatnice Marije Sorić ističe na dan 14.12.2019 godine, 

neiskorišteni godišnji odmor bi koristila u nastavku tog datuma; Rješenje o godišnjem i 

prijedlog korištenja će biti poslan putem e-maila članovima IO i NO. 

 

IO je prihvatio informaciju. 

 

Ad 10.: 4  Smetnje – repetitor R6 i Peticija HRS-u 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Petar Miličić 

U raspravi sudjelovali: Željko Pilat, Petar Miličić, Zdenko Blažićević 

 

Petar Miličić navodi probleme o dvogodišnjem kontinuiranom ometanju  i nužnosti da se 
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intervenira, te će dostaviti podatke i informacije o tome. 

 

Obzirom da je u HRS putem preporučene poštanske pošiljke pristigla Peticija HRS-u,  

potpisana od strane 24 osobe, a u očekivanju da HRS riješi ovaj problem, ali je utvrđivanje 

i otklanjanje smetnji u nadležnosti  HAKOM-a, a ne HRS-a. 

 

Željko Pilat navodi da je najavljen je sastanak sa predstavnicima HAKOM-a, početkom 

srpnja, a gdje je upravo to jedna od tema.  

 

IO je jednoglasno prihvatio Informaciju o ometanju rada na  2m opsegu i 

predstojećem sastanku  HRS-a i HAKOM-a 

 

Ad 10.: 5: DSTAR 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Petar Miličić 

U raspravi sudjelovali: Željko Pilat, Petar Miličić 

 

S obzirom na vrlo mali promet na DSTAR repetitorima predlaže se skidanje repetitora 

DSTARs objekata OiV-a i njihovo postavljanje u velike gradove prema interesu  i 

mogućnostima  lokalnih radio klubova postavljanja bez financijskih obaveza  HRS-a. 

Na objektima OiV-a će se postaviti  70 cm repetitori s mogućnostima rada analognim i 

digitalnim modulacijama korištenjem multi mode modema (MMDVM). 

 

IO je jednoglasno donio  

 

ODLUKU 

 

Zadužuje se povjerenik za UKV da do kraja  kolovoza DSTAR repetitore makne s objekata  

OiV-a. 

Internet priključke  koji postoje na objektima OiV-a do polovice srpnja 2019. privremeno 

isključiti. Prije isključivanja tajnica HRS-a treba provjeriti obaveze HRS-a koje su 

ugovorene prilikom postavljanja. 

Na postojeće instalacije u objektima OiV-a postaviti  repetitore s mogućnostima rada : 

analogno, digitalno (DMR, P25, C4FM, DSTAR). 

 

Ad 10.: 6  Prijedlog za međunarodnog suca  - Stipe Predanić i NMT 

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R 

Izvjestitelj: Stipe Predanić 

U raspravi sudjelovali: Stipe Predanić, Ivica Vlašić, Hrvoje Horvat 

 

Radio klub Nikola Tesla iz Bjelovara je predložio imvnovanje Stipe Predanića za 

međunaordnog suca za amatersku radio goniometriju.  

Pravila imenovanja je objasnio Stipe Predanić povjerenik za ARG, Hrvatska ima pravo na 5  

suca koji moraju zadovoljiti  pravila IARU-R1. Zbog nesudjeelčovanja, suđenja na 

međunaordnim natjecnajim  do sada imenovani suci  gube  taj sstatus pa  bi ih trebalo 

zamijeniti. Trenutno   samo Stipe zadovoljava pravila IARU-R1. 

 

IO jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

 

IARU-R1 će se predložiti imenovanje Stipe Predanića za međunarodnog suca. 

Tajnica HRS-a se zadužuje za slanje Odluke u IARU-R1 do 15. srpnja 2019. godine. 
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Predsjednik zaključuje sjednicu u 13,30 sati. 

 

 

 

Zapisničar: 

 

           Pomoćnica Tajnice                                                        Predsjednik                                                                                                                                 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

v.r. Suzana Munitić Maltar, 9A3KLE                                   v.r. Željko Pilat, 9A2R 

 


