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1. Uvod 
 

Poštovani radioamateri, 
na osnovu Plana rada HRS-a za razdoblje 2009.–2012. godine, predlažemo plan rada Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza za 2012. godinu, koji je usklađen sa: 

 očekivanim prihodima od HZTK-e   

 prihodima iz članarine članskog doprinosa 

 naknadama za časopis  

 prihodima od oglašavanja   

 kotizacijama  

 donacijama  

 ostalim prihodima 
Na osnovu navoda iz gornjega stavka,  očekivani prihodi u 2012. godini iznosili bi  971.424,46 HRK 
 
Prema smjernicama Hrvatske zajednice tehničke kulture, u 2012. godini sufinancirati će se sljedeći programski 
sadržaji (projekti): 

 Programi vezani  za aktivnosti rada s djecom i mladima 

 Svrhoviti i i tematski programi 

 Programi međunarodna suradnje 

 Izdavačka djelatnost (časopis „Radio HRS“) 

 Održavanje WEB stranice HRS-a 
 
Svi ostali projekti kao što su: ARG natjecanja, UKV natjecanja, KV natjecanja, nabavka opreme, QSL servis, 
radioamaterski susreti i slično, neće biti sufinancirani od strane HZTK-e, već isključivo iz vlastitih sredstava 
(članarina, kotizacija, sponzorstvo…..)  
 
Temeljni prioriteti u 2012. godini biti će: 

1. Organizacija državnog prvenstva u amaterskoj radiogoniometriji 
2. Sudjelovanje na međunarodnim  natjecanjima u amaterskoj radiogoniometriji 
3. Međunarodna suradnja  
4. Programi izobrazbe i osposobljavanja mladih za radioamatere operatore „P“ razreda, za 

radiogoniometriju i radioorijentaciju  te za konstruktore elektroničkih naprava (radioamaterski kampovi) 
5. Izdavačka djelatnost:  časopis „Radio HRS“ i web stranice HRS-a 
6. Održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (repetitori i radio farovi) 
7. Organizacija KV natjecanja  i sudjelovanje na KV natjecanjima 
8. Organizacija UKV natjecanja i sudjelovanje na UKV natjecanjima 

 
2. Tijela upravljanja i samonadzora  –  stručna služba HRS-a 
 
2.1. Skupština i IO  HRS-a 

 
Sukladno Zakonu o udrugama i Statutu HRS-a,  obvezni smo održati  izvještajnu skupštinu HRS-a. Skupština će 
se održati u  travnju 2012. godine. Na njoj će se raspravljati i usvajati realizacija plana rada za 2011. godinu i 
usvajati plan rada za 2012. godinu. Vođenje skupštine provoditi će se temeljem „Poslovnika o radu Skupštine 
HRS-a“. 
 
Tijekom 2012. godine planiramo održati 4 (četiri) redovite sjednice Izvršnog odbora, na kojima će se rješavati  
metodologija realizacije  projekata,  verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte, a predsjednici 
povjerenstava pojedinih radnih tijela HRS-a podnositi će izvješća iz svoga djelokruga rada. 
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2.2. Odnosi s HZTK-om i tijelima državne uprave 
 
Hrvatski radioamaterski savez pridaje veliki značaj i važnost održavanju dobrih i kvalitetnih odnosa s Hrvatskom 
zajednicom tehničke kulture (HZTK-om), Državnim uredom za zaštitu i spašavanje (DUZS) te tijelima državne 
uprave, nadležnim ministarstvima, odnosno s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije 
(HAKOM). HZTK-a i HRS nastojati će, kao partneri, zajedničkim djelovanjem na području tehničke kulture 
promicati radioamaterizam, u prvom redu kroz rad s mladima, jer je to jedini način da se osigura priljev novih 
članova. U odnosima s HAKOM-om i nadležnim ministarstvima, zastupnici HRS-a će i dalje raditi na osiguranju 
adekvatne i kvalitetne izmjene zakonske regulative koja je vezana uz radioamatersko djelovanje u RH.   
 
2.3. Stručna služba HRS-a 
 
Temeljem Statuta i Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu stručne službe HRS-a, stručna služba obavljati će stručne, 
financijske, tehničke, administrativne, savjetodavne i protokolarne poslove u svezi s radom Saveza,  Izvršnog 
odbora, Nadzornog odbora i ostalih radnih tijela. 
Nastaviti ćemo sa osuvremenjivanjem stručne službe, u cilju što učinkovitije potpore članicama i članovima 
Saveza.  
 
3. Obnova temeljnih oblika organizacije radioamaterizma u Republici Hrvatskoj 
 
3.1 Obrazovanje i osposobljavanje mladih: Radioamaterski kamp „Zvjezdano selo -  Mosor 2012.“ 

 
HRS  će  i 2012. godine organizirati ljetnu radioamatersku školu za mlade pod nazivom „Radioamaterski kamp 
Zvjezdano selo Mosor 2012.“  U radu kampa će, uz nadzor stručnih voditelja,  sudjelovati mladi iz cijele Hrvatske. 
Kamp je namijenjen svim mladima koji žele upoznati radioamaterizam. U sklopu kampa organizirati će se razni 
radioamaterski tečajevi, od tečaja za P razred, preko škole elektronike do tečaja amaterske radiogoniometrije.  
Polaznici ljetne škole biti će smješteni u objektu Centra tehničke kulture Split na Mosoru. Uz pohađanje tečajeva 
raznih radioamaterskih vještina, organizirati će se i izleti. Većinu troškova kampa subvencionirati će Hrvatski 
radioamaterski savez i njegove članice. 
 
3.2 Primanje novih članova u Hrvatski radioamaterski savez  

 
Širenje i pomlađivanje članstva  biti će cilj HRS-a i u 2012. godini. Donošenjem novoga „Pravilnika o amaterskim 
radijskim komunikacijama“, a potom i imenovanjem „Povjerenstva za provedbu radioamaterskih ispita A i P 
razreda“, aktivno ćemo se uključiti na povećanje broja radioamatera operatora, uz striktnu primjenu odredbi 
utvrđenih pravilnikom. 
Za članove Saveza (radio klubove) i dalje će biti jedna od bitnih  zadaća obuka novih radioamatera operatora 
(primarno mladih), u čemu će im Savez pružiti svu moguću pomoć. 
 
4. Međunarodna suradnja 
  
4.1 Međunarodni  radioamaterski sajam u Friedrichshafen-u  „HAM RADIO 2012.“ 

 
Međunarodni radioamaterski sajam „HAM RADIO 2012.“ održava se od 22. do 24. lipnja 2012. godine u 
Friedrichshafenu. Na tom najvećem europskom sajmu radioamaterizma Hrvatski radioamaterski savez, u suradnji 
s članicama Saveza, predstaviti  će područje djelovanja Saveza i njenih članica, uspostaviti   bilateralne kontakte s 
drugim nacionalnim radioamaterskim savezima kao i suradnju s predstavnicima Međunarodne radioamaterske 
unije Regije 1 (IARU R1).  
 
 
 



 4 

5. Informiranje članstva – izdavačka djelatnost 
 
5.1. Časopis „Radio HRS“ 
 
Primarna zadaća uredništva časopisa u 2012. godini, biti će da se održi  dinamika izdavanja časopisa „Radio 
HRS“,  sukladno osiguranim sredstvima iz osnova naknada, oglašavanja i  namjenskih programskih sredstava od 
HZTK-e. 
O aktivnom sudjelovanju članica Saveza (članova) s uredništvom časopisa (urednicima pojedinih tematskih 
područja) ovisiti će kvaliteta i redovitost  izlaženja časopisa „Radio HRS“. Održivost  financiranja časopisa ne 
smije doći u pitanje, s obvezom uredništva da se drži okvira financijskog plana za 2012. godinu. Plan za 2012. 
godinu je tiskanje 4 broja časopisa, s obvezom uredništva da niti jedan broj ne smije prijeći 40 stranica.  

  
5.2. Uredništvo web stranice HRS-a 

 
Cilj  uredništva  je učiniti naše web stranice zanimljivima, informativnima, vizualno ugodnim i sadržajnim, a po 
potrebi održavati red na forumu, prema sljedećem: 

 održavati aktivne webove na paketu HRS-a: hamradio.hr, cro-cc.net, hrvhf.net, ioca.hamradio.hr, 
9acw.org,  alpe-adria-contest.net i hrsvks.com. 

 u 2012. godini nastavlja se proces ažuriranja svih dokumenata objavljenih na webu, uz suradnju stručne 
službe HRS-a, radnih tijela i IO HRS-a. 

 dodati će se dvije nove sekcije weba. Jedna će biti posvećena marketinškim i edukativnim materijalima, 
koje će posjetitelji moći koristiti prilikom provedbe tečajeva ili prezentacija radioamaterskih djelatnosti, a 
druga će biti posvećena radioamaterskom radu i tehnikama. 

 Definirati će se oglasni prostor i uvjeti korištenja na stranicama HRS-a. 

 Nadogradnje i sigurnosni software redovito će se ugrađivati na sve portale projekata HRS-a. 
 
6. Radioamaterski skupovi 
 
6.1. Zagreb Radio Fest „ZRF 2012.“ 

 
Zagrebački radioamaterski savez, kao glavni organizator, te Hrvatski radioamaterski savez, kao suorganizator, 
potpisat i će Ugovor o suradnji, kojim će biti  definirano financijsko i organizacijsko sudjelovanje HRS-a na ZRF-u. 
Sajam se tradicionalno održava kod Doma tehnike na Jarunu. Na izložbenom štandu HRS-a prisutni radioamateri 
moći će dobiti razne informacije. QSL ured će omogućiti pružanje svojih usluga svim zainteresiranim 
radioamaterima. Održati će se  niz predavanja, tribina i prezentacija, kao i podjela priznanja i nagrada učesnicima 
KV i UKV natjecanja u prvoj polovini 2012. godine. 

 
6.2. Specijalizirana izložba „ARCA 2012.“ 

 
Djelatnosti Hrvatskoga radioamaterskog saveza  biti će predstavljene i 2012. godine  na Međunarodnom sajmu 
inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija „ARCA 2012.“. Na štandu HRS-a će svi zainteresirani posjetioci, 
posebno mladi, moći dobiti sve potrebne informacije o radioamaterizmu, kao i o načinu na koji i oni sami mogu 
postati radioamateri. 
 
7. KV aktivnosti 

Zadaća povjerenstva  je objedinjavanje ukupnog djelovanja HRS-a u svim aktivnostima koje imaju dodir s 
radioamaterskim opsezima na frekvencijama ispod 30 MHz. 
Shodno navedenom, tijekom 2012. godine  Povjerenstvo za KV, u suradnji s Croatian Contest Clubom,  provesti 
će sljedeće aktivnosti: 

1. Organizacija domaćih KV natjecanja 
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 Zimski KV Kup  

 Hrvatski radioamaterski kup  

 Kup Jadrana  

 Kumulativmo KV natjecanje 9A KV Super Kup (objedinjava prethodna tri natjecanja) 
2. Organizacija nacionalnog tima 9A0HQ u natjecanju IARU  HF Champioship 2012.  u suradnji s Croatian 

Contest Clubom. 
3. Organizacija međunarodnog KV natjecanja 9A CW Contest 2012.  

Povjerenstvo će  u suradnji sa CRO CC, poraditi na daljnjoj afirmaciji i poticanju članica-članova HRS-a na 
sudjelovanje u natjecanjima, ne samo u organizaciji HRS-a, već i u natjecanjima u organizaciji drugih udruga.  
 
8. UKV aktivnosti 

Planirane aktivnosti Povjerenstva za UKV, kao i u drugim područjima rada, u značajnoj mjeri su limitirane 
smanjenim financijskim sredstvima HRS-a. Slijedom toga u 2012. godini planiraju se samo najnužnije radnje, na 
način da se, u najvećoj mogućoj mjeri smanje troškovi s jedne strane, a da se, s druge strane, ne naruši normalno 
funkcioniranje iz područja nadležnosti UKV Povjerenstva. 
Planirane aktivnosti: 
 

UKV natjecanja 
- Organizacija natjecanja prema utvrđenom kalendaru 
- Dodjela nagrada za provedena natjecanja u 2011. godini 
- Izrada pripreme i distribucija zaostalih priznanja iz ranijeg razdoblja (diplome) 
- Održavanje i daljnji razvoj UKV contest robota 
 
Postavljanje magistralnih repetitora 2m i 70cm. 

 
Održavanje postojećih repetitora 
 
Radio-farovi 

 
9. ARG aktivnosti  
 
Temeljem  Odluke o osnivanju radnih tijela IO HRS-a i njenim zadaćama, IO HRS-a imenovao je Povjerenstvo za 
amatersku radiogonimetriju.  
Povjerenstvo za ARG, u suradnji s nositeljima natjecanja, je izradilo plan natjecanja za 2012. godinu. Na osnovi  
postignutih rezultata na pojedinim natjecanjima (sukladno pravilima),  izvršiti će se odabir reprezentacije HRS-a za  
svjetsko prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji i za prvenstvo IARU Regije 1 za mlade do 16. godina. Održat će 
se seminari za mentore, organizatore i sudce. 
 
9.1. 54.  državno natjecanje mladih tehničara 

HRS sudjeluje u organizaciji 54. državnog natjecanja mladih tehničara u kategoriji radioamterizam (ARO) koje će 
se održati 27. do 29. ožujka 2012. u Primoštenu. 
 
9.2. Otvoreno prvenstvo Hrvatske u amaterskoj radiogoniometriji 

2. i 3. lipnja 2012. godine održati će se otvoreno prvenstvo Hrvatske u amaterskoj radiogoniometriji. Odabir 
organizatora natjecanja provesti  će se na temelju objavljenog natječaja za organizaciju otvorenog državnog ARG 
natjecanja. 
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9.3.  ARG prvenstvo IARU Regije 1 za mlade do 16 godina u Litvi  

ARG prvenstvo IARU Regije 1 za mlade do 16 godina, održati će  se u  Litvi 11. – 14. srpnja 2012. Reprezentaciju 
HRS-a zastupati  će po 2 najbolje plasirana (plasirane) takmičara (takmičarke) na izlučnim natjecanjima, koja će 
se provesti od travnja do lipnja 2012. godine 
 
9.4.  Svjetsko ARG  prvenstvo IARU u Srbiji 

Svjetsko ARG prvenstvo održati će  se  na Kopaoniku, u Srbiji, 10. - 16. rujna 2012. Reprezentaciju HRS-a 
zastupati će  najbolje plasirani (plasirane) natjecatelji (natjecateljke) na izlučnim natjecanjima, koja će se provesti 
od travnja do lipnja 2012. godine. Odlazak na prvenstvo je uvjetovan financijskim sudjelovanjem vanjskih 
sponzora i samih natjecatelja. 
 
10. Hrvatski radioamaterski sustav veza u kriznim situacijama 
 
Temeljem  Odluke o osnivanju radnih tijela IO HRS-a i njenim zadaćama,  IO HRS-a imenovao je Povjerenstvo za 
sustav veza u kriznim situacijama. 
Povjerenstvo za veze u kriznim situacijama je, u suradnji sa koordinatorom za krizne situacije pri HZTK-i, izradilo  
cjelovit  „Plan djelovanja radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja.“ 
Očekujemo nastavak  operacionalizacije cjelovitog Plana djelovanja u 2012. godini, a koji će biti vezan ugovorom 
o daljnjem financiranju opremanja HRS-a, sve u cilju cjelovitog povezivanja Stožera zaštite i spašavanja 
Republike Hrvatske sa  regionalnim stožerima  Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. 
 
11. Rad slijepih radioamatera 
 
Povjerenstvo za slijepe  u 2012.  godini će nastaviti djelovanje na  popularizaciji radioamaterskog pokreta među 
slijepima Hrvatske. 
Poseban značaj slijepih radioamatera je njihovo aktivno  sudjelovanje na prvenstvima u amaterskoj 
radiogoniometriji za slijepe i u aktivnostima iz radioorijentacije mladih tehničara. 
 
12. Izdavanje pozivnih oznaka 
 
Povjerenstvo za pozivne oznake HRS-a u 2012. g. raditi će u skladu sa važećim „Pravilnikom o pozivnim 
oznakama“, po potrebi će izvršiti poboljšanja Pravilnika i u najkraćem vremenu odgovarati na zahtjeve glede 
dobivanja pozivnih oznaka. 

 
13. Praćenje i dodjela diploma  
 
Povjerenstvo za diplome pratiti će i  dodjeljivati  diplome iz programa HRS-a svim onim radioamaterima u zemlji i  
svijetu koji će  podnijeti  zahtjeve za diplome,  uz uvjet da su njihovi zahtjevi u skladu sa propozicijama za 
izdavanje tražene diplome. 
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14. Rad QSL službe 
 
Manager QSL službe i dalje će obavljati  svoje poslove definirane Ugovorom sklopljenim između Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza i QSL managera.  
Očekujemo od članica i  članova HRS-a da će u 2012. godini poštivati odredbe  u svezi sortiranja i slanja QSL 
karata. 
 
 
 
 
Zagreb, 26. ožujak 2012. 
 
 
 
 
 
Hrvatski radioamaterski savez 
Predsjednik 
Zdenko Blažičević 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog: 
 
1. Prijedlog Financijskog  plana rada HRS-a za 2012. godinu (usklađen sa očekivanim prihodima) 


