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PLAN RADA
HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA
za 2013. godinu
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UVOD
Poštovani radioamateri
Na osnovu dobivenih smjernica za razradu planiranih aktivnosti za sredstva koja će se osigurati za financiranje javnih
potreba u tehničkoj kulturi Republike Hrvatske u 2013 godini, smjernica Hrvatske zajednice tehničke kulture, očekivanih
vlastitih prihoda iz članarine, članskih doprinosa i naknada, kotizacija i donacija, te pravomoćne presude Općinskog
radnog suda u Zagrebu potvrđene od Županijskog suda Zagreb a u svezi tužbe Vladimira Severinca za otkaz ugovora o
radu Izvršni odbor predlaže da se usvoji predloženi Plana rada i financijski plan rada Hrvatskog radioamaterskog saveza
za 2013. godinu.
U cilju daljnje opstojnosti HRS-a, blokade računa koja bi onemogućila realizaciju programa Izvršni odbor predlaže da se s
Vladimirom Severincem sklopi izvan sudska nagodba.
Slijedom toga u financijskom planu za 2013 godinu uz znatno smanjeni opseg realizacije programa planirali smo sredstva
za podmirenje obveza prema Vladimiru Severincu primarno iz vlastitih sredstava iz članarine, članskog doprinosa i
naknada, kao i pomoći od Hrvatske zajednice tehničke kulture.
U 2013 godini temeljni prioritet realizacije programa bit će programi koji se mogu sufinancirati iz sredstava za financiranje
javnih potreba u tehničkoj kulturi, uz drastično smanjenje svih materijalnih troškova funkcioniranja Saveza.

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.
ČASNIK ZA VEZU S DRŽAVNIM TIJELIMA REPUBLIKE HRVATSKE
Plana rada časnika za vezu za 2013. godinu:
1. Praćenje dokumentacije koja se u međunarodnim tijelima za područje telekomunikacija priprema u svezi uporabe
frekvencija koje koristi radioamaterska služba. Ovo se posebno odnosi na predstojeći WRC 2015 , ITU konferencija koja
počinje tijekom 2015. godine. Tu je posebno interesantan zahtjev IARU za dodjelom frekvencijskog opsega 5 MHz na
sekundarnoj osnovi.
2. Suradnja s Hrvatskom agencijom za poštu i telekomunikacije u svezi promjene postojećeg Pravilnika. Sukladno
odlukama ITU konferencije WRC12 band 500 kHz je od 01.01.2013. godine dostupan radioamaterima te sukladno tome
treba pristupiti dopuni postojećeg Pravilnika. Također inicirati ću pregovore oko povećanja snage na bandu 50 MHz.
3. Praćenje dokumenata koji upozoravaju na potencijalne smetnje na frekvencijama koje rabi radioamaterska služba. To
se posebno odnosi na novu CENELEC normu za uporabu PLT-a.
4. Povremena komunikacija s nadležnim tijelima Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije i Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture.
POVJERENSTVO ZA RAD S DJECOM I MLADIMA
Najveći problem s kojim se suočava radioamaterska zajednica u Republici Hrvatskoj je rapidno starenje radioamaterske
populacije što je posljedica više faktora: pojava novih informacijsko/komunikacijskih tehnologija te erozija rada radioklubova koji su u nedavnoj prošlosti bili inkubatori radioamaterske aktivnosti. Kako su uvjeti teški, težak je i zadatak: uz
animaciju mladih potrebno je animirati i starije članove da daju svoj obol pomlađivanju naših redova.
Povjerenstvo za rad sa mladima je radna grupa pri Hrvatskom radioamaterskom Savezu ( HRS) čiji je zadatak
unapređenje i promocija edukativnog rada sa mladim naraštajima u cilju promoviranja radioamaterizma i pomlađivanja
članske baze HRS-a. Prirodno je da se nadležnosti Povjerenstva preklapaju sa radom ostalih radnih tijela HRS-a,
posebice ARG, KV i UKV te je za očekivati velik stupanj međusobne suradnje u radu navedenih radnih tijela.
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Za svoj rad Povjerenstvo je odgovorno Izvršnom odboru HRS-a te podnosi godišnja izviješća koja IO prosljeđuje
Skupštini HRS-a.
7. ljetna škola za osposobljavanje djece iz područja radiokomunikacija i radioorijentacije na terenu pod nazivom
"Zvjezdano selo - Mosor 2013."
Sedma po redu sedmodnevna ljetna škola pod nazivom "Zvjezdano selo Mosor 2013." za djecu izrazitih sklonosti iz
područja elektronike, radiokomunikacija i radioorijentacije, održati će se i 2013. godine. Pod vodstvom četiri instruktora
dvadesetak djece osposobiti će se s temeljima elektronike, praktične gradnje jednostavnijih radioamaterskih uređaja, s
osnovama radiokomunikacija i polaganja ispita za radioamatere operatore "P" razreda s pravom rada na
radioamaterskim postajama na za to zakonski predviđenim frekvencijama te s osnovama radioorijentacije kao tehničkosportske discipline gdje će se upoznati s osnovama orijentacije na terenu i radiogoniometrije - traženje odašiljača
pomoću radioprijamnika zvanim radiogoniometar. Ljetnu školu planiramo održati u mjesecu kolovozu 2013. godine.
Dosadašnjim osposobljavanjem HRS je dobio najmanje 100 mladih radioamatera koji su aktivno uključeni u rad svojih
radioamaterskih udruga i sudjeluju na poznatim domaćim i međunarodnim natjecanjima.
1. ljetni radioamaterski kamp za djecu - osposobljavanje djece u podru čju radiokomunikacija i radioorjentacije
"Orahovica 2013.
Hrvatski radioamaterski savez 2013. godine planira organizirati 1. ljetni radioamaterski kamp za djecu - osposobljavanje
djece u području radiokomunikacija i radioorijentacije "Orahovica 2013." Dvadesetoro djece osnovnih škola savladati će
osnove različitih radioamaterskih vještina. Mladi se neće baviti samo radioamaterizmom. Na bazenu će biti organizirana
škola plivanja, svoje vještine prikazati će ronioci, održati će se prezentacija aviomodelastva, održati će se i susret sa
izviđačima. S djecom će raditi pet iskusnih instruktora iz Hrvatskoga radioamaterskog saveza, jedan pedagog – profesor
tehničkog odgoja te jedan kvalificirani instruktor plivanja.
Tečajevi za mlade radioamatere i polaganje ispita za radioamatere operatore "P" razreda
Za pomlađivanje članstva u radioamaterskim udrugama u 2013. godini, uz suradnju radioamaterskih udruga, planiramo
održati 5 do 10 tečajeva - seminara za radioamatere operatore "P" razreda. Završetkom tečaja polaznici polažu ispit
pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije. Svaka osoba koja položi ispit
dobije certifikat- svjedodžbu temeljem koje može raditi na amaterskim radijskim postajama. Tečajeve će provoditi
radioamaterske udruge u srednjim školama- primarno tehničkog smjera a HRS bi trebao osigurati sredstva za instruktore,
nastavni materijal i troškove ispitnog povjerenstva. Mišljenja smo de ćemo u 2013. godini na području cijele RH
osposobiti preko 100 novih mladih radioamatera.
Osposobljavanje djece i mladih radioamatera "A" i "P" razreda za rad na digitalnim komunikacijama
HRS je izgradio radioamaterski digitalni komunikacijski sustav korištenjem odobrenog radioamaterskog frekventnog
spektra, koji ima za cilj integraciju istih s informacijskim sustavom (internetom). Razvojem tehnologije i softverskih
aplikacija uvedeni su u operativnu uporabu novi protokoli prijenosa podataka. U cilju stručnog usavršavanja radioamatera
koji posjeduju izuzetnu sklonost uporabe informacijskih sustava u bežičnim radiokomunikacijama, održavati će se jednom
mjesečno stručna predavanja praktične primjene informacijskih tehnologija u radijskim komunikacijama.
Priprema i provedba natjecanja mladih tehničara u "P" kategoriji - smjer radioorijentacija 2013. godine
Na tradicionalno natjecanje mladih tehničara HRS će se uključiti u za to posebnoj utvrđenoj "P" kategoriji
(radioarijentacija). Nakon provedenih gradskih i županijskih natjecanja očekujemo da će na državnom natjecanju
sudjelovati najmanje 30 učenika osnovnih škola. Za provedbu praktičnog dijela natjecanja HRS će osigurati potrebnu
logističku potporu (opremu i elektronički materijal). Pored predsjednika povjerenstva za realizaciju natjecanja kojeg
imenuje HZTK-a, HRS će predložiti dodatna dva člana povjerenstva. Vrijeme održavanja natjecanja uskladiti će se prema
kalendaru HZTK-e.

3

Primanje novih članova u Hrvatski radioamaterski savez
Širenje i pomlađivanje članstva biti će cilj HRS-a i u 2013. 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.
Nabavka radioamaterske opreme za obuku djece i mladih
Hrvatski radioamaterski savez ima u planu povećanje opsega projekata u koje su uključena djeca i mladež. Slijedom toga
u 2013. godini planiramo nabaviti odgovarajuće radio primopredajnike te opremu za ARG obuku, kako bi
radioamaterizmu i tehničkoj kulturi mogli privući što veći broj mladih iz osnovnih i srednjih škola.
ARG AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za ARG je izradilo plan rada za 2013. godinu. Na osnovi postignutih rezultata na pojedinim natjecanjima
(sukladno pravilima), izvršiti će se odabir reprezentacije HRS-a za europsko ARG IARU R1 prvenstvo u amaterskoj
radiogoniometriji i za prvenstvo IARU Regije 1 za mlade do 16. godina.
Otvoreno prvenstvo Hrvatske u amaterskoj radiogoniometriji
Prema kalendaru natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji, u lipnju 2013. godine održati će se državno prvenstvo u
amaterskoj radiogoniometriji. Za očekivati je da će na samom natjecanju sudjelovati preko 50 seniora/veterana.
Natjecatelji će biti svrstani u grupe po dobnoj starosti, a u skladu s međunarodnim pravilima o provedbi natjecanja. Za
podmirenje troškova sudačkog tima, troškove organizacije i troškove izdavanja i podjele pehara, medalja i diploma
trebalo bi osigurati sredstva iz programskih sredstava. Odabir organizatora natjecanja provesti će se na temelju
objavljenog natječaja za organizaciju otvorenog državnog ARG natjecanja.
14. ARG Prvenstvo IARU R1 za mlade do 16. godina 2013., Češka
ARG prvenstvo IARU Regije 1 za mlade do 16 godina, održati će se u Češkoj 12. – 16.6.2013. Reprezentaciju HRS-a
zastupati će najbolje plasirani takmičari/takmičarke na izlučnim natjecanjima, koja će se provesti od travnja do lipnja
2013. godine.
19. Europsko natjecanje iz amaterske radiogonimetrije 2013., Poljska
Nakon provedenog izlučnog natjecanja u radioamaterskoj goniometriji i provedenih tehničkih priprema, polovinom rujna
2013. godine u Republici Poljskoj će se održati 19. Europsko prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji. Na natjecanju će
sudjelovati natjecatelji u kategorijama po spolu i dobnoj starosti.
Sudjelovanje hrvatske juniorske, seniorske i veteranske reprezentacije na Balkanskom prvenstvu u amaterskoj
radiogoniometriji 2013., Bugarska
Nakon provedenog izlučnog natjecanja u radioamaterskoj goniometriji za juniore, seniore i veterane te provedenih
tehničkih priprema, početkom srpnja 2013. godine u Bugarskoj će se održati Balkansko prvenstvo u amaterskoj
radiogoniometriji.
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MEĐUNARODNA SURADNJA
Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu radnih tijela IARU R1
Kao članica Međunarodne radioamaterske unije IARU R1, na netom održanoj konferenciji u Južnoafričkoj Republici,
nekoliko naših članova izabrano je u stručna radna tijela IARU R1. Tijekom godine održe se prosječno dva radna
sastanka iz područja upravljanja radioamaterskim frekventnim spektrom, amaterske radiogonimetrije, upravljanja u
kriznim situacijama i.t.d. Nakon toga slijedi donošenje zajedničkih propisa koji se prosljeđuju nacionalnim savezima i
nacionalnim telekomunikacijskim agencijama na verifikaciju. U Beču se u proljeće 2013. sastaju UKV i KV menadžeri
IARU R1. Ispred HRS-a biti će prisutni Krešimir Kovarik (KV) i Željko Pilat (UKV).
Članarina IARU R1
Kao članica Međunarodne radioamaterske unije - IARU R1, HRS je u obvezi plaćati godišnju članarinu po ispostavljenom
računu. Neplaćanjem članarine gube se sva prva koja pripadaju članicama IARU R1.
Međunarodni radioamaterski sajam u Friedrichshafen-u „HAM RADIO 2013.“
Jedan od najvećih svjetskih radioamaterskih skupova tradicionalno će se održati krajem lipnja 2013. godine. Na skupu je
nazočno preko 50 nacionalnih saveza iz cijelog svijeta. Na radioamaterskom skupu HRS ima svoj štand na kojem
predstavlja svoje buduće projekte i programe kao i one koje smo u prethodnom razdoblju realizirali, s ciljem promidžbe
HRS-a a time i Republike Hrvatske. Na trodnevnom sajmu održavaju se tematske konferencije na kojima su prisutni i
naši predstavnici. Po završetku tematskih konferencija donose se pravila koja moraju poštivati svi nacionalni Savezi,
članice IARU-a. Na međunarodni radioamaterski skup tradicionalno upućujemo dva predstavnika, člana HRS-a.
Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na radiamaterskom skupu u Republici Italija - Pordenone pod nazivom
"HAMFIERA 2013."
Dugogodišnjom suradnjom s talijanskim radioamaterskim savezom, gosti smo na njihovom radioamaterskom skupu koji
se održava svake godine krajem travnja.Talijanski nacionalni savez za dva naša predstavnika osigurava trodnevni
besplatan smještaj i ishranu, a za članove HRS-a koji žele prisustvovati skupu osigurane su jeftinije ulaznice.
Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na radiamaterskom skupu u Republici Češkoj - "HOLICE
2013."Dugogodišnjom suradnjom s češkim nacionalnim savezom i domaćinom skupa - Radio klubom Holice, gosti smo
na njihovom radioamaterskom skupu koji se održava krajem kolovoza svake godine.Češki nacionalni savez za dva naša
predstavnika osigurava trodnevni besplatan smještaj i ishranu.
Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na
"Blidinje 2013."

radiamaterskim susretima Zajednice radioamatera Herceg-Bosne

Dugogodišnjom suradnjom sa Zajednicom radioamatera Herceg- Bosne, gosti smo na njihovom radioamaterskom skupu
koji se održava krajem travnja svake godine u mjestu Blidinje. Zajednica radioamatera Herceg Bosne za naše
predstavnike osigurava dvodnevni besplatan smještaj i ishranu.
ČASNIK ZA VEZU S MEĐUNARODNOM RADIOAMATERSKOM UDRUGOM 1. REGIJE IARU-a
Časnik za vezu s međunarodnom radioamaterskom udrugom tijekom sljedećeg razdoblja treba pripremiti izvješća
prema IARU R1 o različitim djelatnostima koje se tokom godine odvijaju u HRS-u. Njegov zadatak je i komunikacija s
tajništvom IARU R1, priprema materijala i sudjelovanje u radu Opće skupštine IARU R1, koja će 2014. godine biti
održana u Varni (Bugarska) te druge aktivnosti po potrebi.
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NACIONALNI PROGRAM POPULARIZACIJE ZNANOSTI I TEHNIKE
Radioamaterski skupovi "Zagreb radio fest 2013." „OSIJEK 2013“
Jedan od najmasovnijih i naznačajnijih domaćih radioamaterskih skupova - jubilarni 15. Zagreb radio fest - održati će se u
rujnu 2013. godine. Hrvatski radioamaterski savez biti će suorganizator cijele manifestacije, a samu organizaciju provesti
će Zagrebački radioamaterski savez, koji je neposredni član HRS-a. Na navedenoj manifestaciji prezentirati će se
najveća dostignuća u radiokomunikacijama vezana uz radioamatersku djelatnost. Pored HRS-a i ZARS-a svoje aktivnosti
će prezentirati domaće tvrke koje se bave radiokomunikcijama, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje te
nacionalni savezi Austrije, Češke, Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Budući da će RH u rujnu 2013. godine biti
punopravna članica EU po prvi puta će prezentirati najnovija dostignuća iz radiokomunikacija tvrtki iz zemalja koje su
članice EU.
Pored Zagreb radio festa 2013 u svibnju 2013 godine u organizaciji radio kluba „Osijek“ održat će se i tradicionalni
radioamaterski skup u Osijeku na kojem će pored HRS-a nazoćiti predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje
te radioamateri nacionalnih saveza iz Republike Mađarske i Srbije.
Specijalizirana izložba „ARCA 2013.“
Udruga inovatora Hrvatske i 2013. godine organizirati će manifestaciju pod nazivom "ARCA 2013.". Hrvatski
radioamaterski savez će na navedenoj manifestaciji prezentirati primjenu novih digitalnih komunikacija za radioamatere
kao i primjenu radiokomunikacijske opreme u kriznim situacijama.
KV AKTIVNOSTI
Sukladno smjernicama financiranja aktivnosti Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2013.
godinu, a na temelju dosadašnjih planiranih aktivnosti iz područja kratkovalnih frekvencija,
Povjerenstvo za KV tijekom 2013. godine planira provesti organizaciju slijedećih natjecanja na
kratkovalnim frekvencijama:
1. Zimski KV Kup 2013 (12. siječnja 2013.)
2. Hrvatski radioamaterski kup 2013 (27. travnja 2013.)
3. Kup Jadrana 2013 (12. listopada 2013.)
4. 9A CW Contest 2013 (21./22. prosinca 2013.)
Prva tri natjecanja ujedno se boduju i za kumulativno godišnje natjecanje, 9A KV Superkup 2013.
Zbog izrazito slabe aktivnosti prethodnih godina, smatramo da nema smisla organizirati 9A Fieldday
natjecanja (CW i SSB) tijekom 2013. godine.
Dodatno, tijekom 2013. godine u suradnji sa CRO CC organizirat će se ponovo nastup nacionalne
9A0HQ ekipe u natjecanju IARU HF Championship 2013 (13./14. srpnja 2013.)
Rezultati svih natjecanja bit će obrađeni i dostupni na web stranicama HF robota, 9A CW Contesta,
odnosno dostavljeni za objavu u časopisu Radio HRS-a, sukladno planiranoj dinamici objave.
Također, u suradnji sa CRO CC, tijekom 2013. godine pokušat će se organizirati i edukativno
okupljanje članova sa temama iz područja KV aktivnosti, tijekom kojeg bi se izvršila i podjela nagrada
za prethodno održana natjecanja. Termin ovakvog skupa bi bio tijekom proljeća 2013. godine, a bio bi
dijelom sufinanciran iz proračuna HRS-a, dok bi drugi dio troškova snosili sami sudionici skupa.
Iz područja međunarodne suradnje, tijekom ove godine održat će se sastanak IARU R1 C4 komiteta
nadležnog za KV aktivnosti. Sastanak će se održati u Beču u travnju 2013. godine te smatramo da bi
HRS na istom trebao imati svog predstavnika.
Sudjelovanje hrvatske ekipe na međunarodnom KV natjecanju pod nazivom "IARU HF Championship 2013."
Hrvatska ekipa je podijeljena u 10 timova raspoređenih na 10 lokacija na području Republike Hrvatske. U srpnju 2013.
godine sudjelovati će na najvećem timskom međunarodnom kratkovalnom natjecanju pod nazivom "IARU HF
Championship". Cjelokupna ekipa takozvanog HQ tima brojati će do 40 iskusnih i uvježbanih radioamatera operatora
najviše kategorije (A). Natjecanje iziskuje izuzetne napore jer neprekidno traje puna 24 sata.
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Nacionalno kratkovalno natjecanje pod nazivom "Hrvatski super kup 2013"
Tradicionalno nacionalno kratkovalno natjecanje pod nazivom "Hrvatski super kup" podijeljeno je u tri podnatjecanja i to:
Hrvatski zimski - održati će se u siječnju 2013., Hrvatski radioamaterski kup - održati će se u travnju 2013. i Kup Jadrana
- održati će se u listopadu 2013. godine. Hrvatski super kup je najmasovnije natjecanje koje organizira HRS a u njemu
sudjeluju svi domaći licencirani radioamateri i sve registrirane radioamaterske udruge u Republici Hrvatskoj.
UKV AKTIVNOSTI
Planirane aktivnosti Povjerenstva za UKV, kao i u drugim područjima rada, u značajnoj mjeri su limitirane smanjenim
financijskim sredstvima HRS-a.
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
Nacionalna VHF - UHF - SHF natjecanja u organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza
Temeljem kalendara nacionalnih natjecanja na VHF-UHF-SHF frekventnim područjima u 2013. godini održati će se: 9A
Activity 2013. - natjecanje u jedanaest perioda počev od siječnja pa zaključno sa studenim, Hrvatski zimski kup 2013.održati će se u ožujku 2013., Hrvatski proljetni kup 2013. - održati će se u svibnju 2013., Hrvatsko natjecanje na 50 i 70
MHz - održati će se u lipnju 2013., Hrvatski ljetni kup 2013. - održati će se u srpnju 2013., Hrvatsko VHF natjecanje na
144 MHz - održati će se u rujnu 2013., Hrvatsko UHF-SHF natjecanje - održati će se u listopadu 2013., Hrvatsko VHF
natjecanje isključivo morze znacima - natjecanje će se održati u studenom 2013.
Nabava i održavanje radiokomunikacijske opreme od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku
Dugogodišnjim radom Hrvatski radioamaterski savez na cijelom području RH je izgradio magistralnu elektroničku
telekomunikacijsku infrastrukturu postavljanjem relejnih postaja na objektima Odašiljača i veza, objektima T-com-a,
objektima MUP-a i MORH-a, kao i na objektima DUZS-a. Za održavanje i neprekidnu funcionalnost navedenog sustava
potrebno je ulagati znatna financijska sredstva, dok održavanje i montažu opreme vrše radioamateri na volonterskoj
osnovi. Tijekom 2010. i 2011. godine nabavili smo četiri digitalna repetitora, ali zbog neposjedovanja dodatne prateće
opreme (izvori napajanja, antenski sistemi s koaksijalnim kabelima, duplekseri, priključak za internet itd.) nismo bili u
mogućnosti staviti ih u operativnu uporabu. Treba napomenuti da postojeću infrastrukturu koriste hrvatski radioamateri i
radioamateri drugih zemalja kad dolaze na godišnji odmor. U slučaju kriznih situacija i većih katastrofa cijela
infrastruktura je operativno upotrebljiva za traganje i spašavanje.
HST AKTIVNOSTI
Novi Pravilnik o HST-u IARU Regije 1
Potrebno je prilagoditi Pravilnik HRS-a za natjecanje u brzinskoj telegrafiji novome IARU HST Pravilniku.
Sudjelovanje hrvatske reprezentacije na europskom natjecanju u brzom kucanju i prijamu morze znakova 2013.
godine
Nakon održanog državnog natjecanja u brzom prijamu i kucanju morze znakova, prva tri najbolje plasirana natjecatelja
uputiti ćemo na europsko natjecanje u brzom kucanju i prijamu morze znakova.
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HRVATSKI RADIOAMATERSKI SUSTAV VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Povjerenstvo za sustav veza u kriznim situacijama je izradilo cjelovit „Plan djelovanja radioamatera u sustavu zaštite i
spašavanja“. Realizacija spomenutoga Plana djelovanja u 2013. godini ovisiti će o dinamici priliva sredstava namijenjenih
za HRSKS, a u cilju cjelovitoga povezivanja Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske sa regionalnim stožerima
Zagreb, Osijek, Rijeka i Split.
RAD SLIJEPIH RADIOAMATERA
Povjerenstvo za slijepe u 2013. godini nastaviti će 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.
ČASNIK ZA OSOBE S INVALIDITETOM PREMA MEĐUNARODNOJ AMATERSKOJ UDRUZI 1. REGIJE IARU-a
Časnik za osobe s invaliditetom prema međunarodnoj amaterskoj udruzi u narednom mandatu treba obaviti sljedeće
zadaće: povezivanje interesne skupine slijepih radioamatera s tijelima HRS-a, izvješćivanje IO HRS-a o potrebama i
aktivnostima slijepih radioamatera, pripremanje izvješća prema IPHA koordinatoru IARU R1 o različitim djelatnostima
slijepih radioamatera u okviru HRS-a te druge aktivnosti po potrebi.
INFORMIRANJE ČLANSTVA – IZDAVAČKA DJELATNOST
Časopis „Radio HRS“
Tijekom 2013. godine planiramo tiskati 4 broja stručnog časopisa za radioamatere pod nazivom "Radio HRS". U časopisu
se objavljuju najnovija dostugnuća iz radiokomunikacija za radioamatere, članci o gradnji elektroničkih uređaja za
radioamatere, promjene zakonskih propisa, tekstovi vezani uz djelovanje i rad radioamaterskih udruga, rezultati
natjecanja i članci kojima se informira članstvo o radu Saveza.
Redovito izlaženje časopisa moguće je ostvariti samo uz kvalitetnu ekipu urednika za pojedine rubrike koji bi brinuli o
sadržaju i uređenju svojih rubrika (pronalaženje autora i zanimljivih članaka iz svoje domene). Sastanci uredničkog
kolegija bi se održavali neposredno po izlasku prethodnog broja časopisa u svezi dogovora o izgledu i sadržaju novog
broja. Treba utvrditi čvrste rokove kako bi se osiguralo pravovremeno izlaženje časopisa. Sve prepiske bi se rješavale
preko fajl transfera i eventualno e-mailom.
WEB stranice HRS-a
Za informiranje članstva u realnom vremenu HRS ima svoju osnovnu WEB stranicu pod nazivom hamradio.hr i stručne
WEB stranice kao što su: cro-cc.net- za radioamatere čija je primarna djelatnost rada na kratkovalnim frekventnim
područjima, hrvhf.net-za radioamatere čija je primarna djelatnost rad na vrlo visokim frekventnim područjima,
ioca.hamradio.hr - za radioamatere koji su aktivatori jadranskih otoka i radioamateri koji su lovci nadiplome, 9acw.org- za
radioamatere koji rade isključivo radio telegrafijom (morze znaci), alpe-adria-contest.net- za radioamatere koji sudjeluju
na natjecanjima na vrlo visokim frekvencijama i hrsvks.net- za radioamatere koji su se dragovoljno uključili u organizaciju
radio veza u kriznim situacijama. O održavanju svih tih stranica brinu urednik i webmaster. Za obradu rezultata za
domaća kratkovalna i UKV natjecanja izrađena je posebna aplikacija koja u realnom vremenu vrši obradu rezultata koji
su trenutno vidljivi na našim stranica.
Priručnik za radioamatere početnike (radioamatere operatore "P" razreda)
Hrvatski radioamaterski savez zamolio je profesora Božidara Pasarića da, u suradnji s ostalim viđenim radioamaterima,
napiše Priručnik za radioamatere početnike, odnosno za sve one koji žele pristupiti ispitu za polaganje radioamaterskog
ispita za radioamatera operatora "P" razreda. Uz pomoć HZTK-e priručnik je u završnoj fazi za izdavanje bilo u obliku
priručnika (knjige) ili u obliku e-priručnika za objavu na WEB stranicama HRS-a. U dogovoru s autorom knjige u prvoj fazi
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priručnik će biti izdan u e-formatu na WEB stranicama HRS-a , a po osiguranju dostatnih sredstava bit će tiskan u obliku
priručnika.
Priručnik za ispitna pitanja za polaganje ispita za radioamatera operatora "P" razreda
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije u novom Pravilniku o amaterskim elektroničkim komunikacijama,
a prema preporukama IARU R1, utvrdila je tematska područja koja kandidat za polaganje ispita za radioamatere
operatore "P" razreda mora znati. Radi kvalitetne pripreme kandidata a i obveze HRS-a da izradi pitanja za polaganje
ispita i dostavi ih na verifikaciju HAKOM-u, planiramo izdati Priručnik u e- formatu na WEB stranicama HRS-au kojemu
će biti specificirana pitanja s točnim odgovorima.
IZDAVANJE POZIVNIH OZNAKA
Povjerenstvo za pozivne oznake HRS-a u 2013. g. raditi će na pojednostavljenju Pravilnika za dodjelu pozivnih oznaka i
eventualnom smanjenju kriterija pri dodjeli pojedinih pozivnih oznaka. Također će se i dalje nastojati u što kraćem
vremenu odgovarati na zahtjeve glede dobivanja pozivnih oznaka.
PROMIDŽBA HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA
Za promidžbu Hrvatskoga radioamaterskog saveza u zemlji i inozemstvu, posebno vezano uz ulazak Republike Hrvatske
u EU, čime se šire okviri djelovanja HRS-a, planiramo izradu značaka sa znakom HRS-a, tiskanje karata postavljenih
repetitora na području RH za strane radioamatere koji borave na godišnjem odmoru u RH i tsl.
PRAĆENJE I DODJELA DIPLOMA
Za promidžbu Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Republike Hrvatske, velikih europskih i svjetskih sportskih natjecanja
koja se organiziraju u RH te općenito tehničke kulture, Hrvatski radioamaterski savez izdaje niz diploma i plaketa.
Diplome i plakete izdaju se domaćim i stranim radioamaterima koji ispune uvjete za osvajanje navedenih diploma.
Tijekom 2013. godine povjerenstvo za diplome će nastaviti sa izdavanjem diploma iz programa HRS-a, koje su za sada
na listi, kao i sa izdavanjem novih, prigodnih – jubilarnih diploma, ovisno o financijskom stanju HRS-a.Također ćemo
pokušati prikupljati materijal za izdavanje knjižice diploma ( direktorija ), koje se izdaju od strane radioamatera ili klubova
na teritoriju cijele RH, kako bi nakon IOCA knjižice na jednom mjestu imali i objedinjeno propozicije i slike 9A radio
amaterskih diploma.
POVJERENSTVO ZA DODJELU PRIZNANJA, POČASNIH ZVANJA I NAGRADA HRS-a
Nagrade Hrvatskoga radioamaterskog saveza pod nazivom "Nikola Tesla
Prvi puta od osnutka Hrvatskoga radioamaterskog saveza, u 2013. godini HRS planira dodjelu nagrada radioamaterima
za izuzetna postignuća u radu svoje radioamaterske udruge a time i Saveza. Nagrada će se dodjeljivati u obliku nagrade
za životno djelo (pojedincima) te godišnje nagrade( za pojedince i udruge).
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 i u 2013. godini poštivati odredbe u svezi sortiranja i slanja QSL karata.
POVJERENSTVO ZA NADZOR RADIOAMATERSKOG FREKVENTNOG SPEKTRA
Povjerenstvo za praćenje i nadzor radioamaterskih frekvencija (PPNRF) stalno je tijelo Izvršnog odbora koje skrbi za
nadzor i zaštitu radioamaterskog frekventnog spektra. Povjerenstvo za praćenje i nadzor radioamaterskih frekvencija
okuplja zainteresirane radioamatere sa cijelog područja RH koji na volonterskoj bazi i (najčešće) svojom opremom vrše
stalno praćenje u svrhu zaštite i prevencije od neovlaštenog ili nepravilnog korištenjaradioamaterskih frekvencija.
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Povjerenstvo osim svakodnevnog nadzora vrši praćenje i po dobivenoj prijavi te, ukoliko potvrdi postojanje smetnji, u
određenom roku izvještava HRS i nadležna državna tijela. PPNRF surađuje i sa drugim radnim grupama i povjerenstvima
HRS-a u svrhu učinkovitije zaštite i prevencije od daljnjih smetnji.
Plan rada za 2013. godinu:
Formiranje i organizacija povjerenstva te izrada papirologije
Okupljanje ljudstva i opreme
Postavljanje daljinski kontroliranih SDR sustava (WEBSDR) na prostore većih gradova u koordinaciji sa drugim radnim
tijelima HRS-a
Uspostava kontakta sa potrebnim državnim tijelima i institucijama
Formiranje web stranice sa opisom rada PPNRF-a, osnovnim podacima i kontaktima, postupkom i formularom za prijavu
smetnji te podacima o zadnjim prijavljenim osobama i razlogom njihove prijave
Registracija PPNRF-a u IARUMS
Kvalitetan nadzor i praćenje radioamaterskih frekvencija na području Zagreba i okolice te još nekoliko većih gradova u
RH

Zagreb, 12. veljače 2013.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica
Marina Sirovica, 9A3AYM
Prilog: Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu.
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