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UVOD
Razrada planiranih aktivnosti (plan rada i financijski plan) Hrvatskoga radioamaterskog saveza
u 2014. godini, izrađena je na osnovu dobivenih podataka i smjernica Hrvatske zajednice
tehničke kulture o sredstvima koja će se osigurati za financiranje javnih potreba u tehničkoj
kulturi Republike Hrvatske u 2014. godini, na osnovu očekivanih vlastitih prihoda iz članarine,
članskih doprinosa i naknada, kotizacija i donacija te na bazi, na redovnoj Skupštini HRS-a
2013. godine, usvojene izvansudske nagodbe sa Vladimirom Severincem.
IZVANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE I MLADIH
8. ljetna škola za osposobljavanje djece iz područja radiokomunikacija i
radioorijentacije na terenu pod nazivom "Zvjezdano selo - Mosor 2014."
Osma po redu sedmodnevna ljetna škola pod nazivom "Zvjezdano selo Mosor 2014." za djecu
izrazitih sklonosti iz područja elektronike, radiokomunikacija i radioorijentacije, održati će se u
kolovoz 2014. godine. Pod vodstvom četiri instruktora, dvadesetak djece upoznati 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 tehničko-sportske discipline gdje će se upoznati s osnovama orijentacije
na terenu i radiogoniometrije. 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.
Ljetna ARG škola “Kalnik 2014.”
U 2014. godini po prvi puta bi se trebala održati ljetna škola pod nazivom "ARG Kalnik 2014."
za djecu izrazitih sklonosti iz područja radioorijentacije elektronike i radiokomunikacija. Pod
vodstvom tri instruktora, dvanaestak djece osposobiti će se s temeljima orijentacije na
terenu, tehničko-sportskih disciplina radioorijentacije i radiogoniometrije te praktične gradnje
jednostavnijih radioamaterskih uređaja. Škola će pokriti i osposobljavanje djece iz područja
natjecateljskog, ali i organizatorskog aspekta radioorijentacije i radiogoniometrije, kako bi
polaznici škole stečena znanja mogli podijeliti u svojim lokalnim sredinama. Ljetnu školu
planiramo održati u mjesecu kolovozu 2014. godine.
Priprema i provedba državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji za djecu do
16 godina starosti.
U skladu sa Statutom HRS-a i međunarodnim pravilima, u lipnju 2014. godine održati će se
državno natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji za djecu do navršenih 16. godina života.
Najboljih 6 natjecatelja / natjecateljica biti će nagrađeno odlaskom na europsko ARG natjecanje
za djecu do 16 godina starosti.
Tečajevi za djecu i mlade za početničku i naprednu kategoriju operatora, rad na
digitalnim komunikacijama te organizacija polaganja ispita.
Za pomlađivanje članstva u radioamaterskim udrugama u 2014. godini, HRS u suradnji s
radioamaterskim udrugama, planira održati 5 do 10 tečajeva - seminara za radioamatere
operatore početničkog i naprednog operatorskog razreda. Završetkom tečaja polaznici polažu
ispit pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke
komunikacije. Svaka osoba koja položi ispit dobiti će 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 2014.
godini na području cijele RH osposobiti preko 100 novih mladih radioamatera. Razvojem
tehnologije i softverskih aplikacija uvedeni su u operativnu uporabu novi protokoli prijenosa
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podataka. U cilju stručnog usavršavanja radioamatera koji posjeduju izuzetnu sklonost ka
uporabi informacijskih sustava u bežičnim radiokomunikacijama, održavati će se jednom
mjesečno stručna predavanja praktične primjene informacijskih tehnologija u radijskim
komunikacijama.
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I STJECANJE KOMPETENCIJA
Nacionalno kratkovalno natjecanje pod nazivom "Hrvatski super kup"
Tradicionalno nacionalno kratkovalno natjecanje pod nazivom "Hrvatski super kup" podijeljeno
je u tri podnatjecanja i to: Hrvatski zimski kup, Hrvatski radioamaterski kup u travnju i Kup
Jadrana u listopadu 2014. godine. Hrvatski super kup je najmasovnije natjecanje koje
organizira HRS, i u njemu sudjeluju svi domaći licencirani radioamateri te sve registrirane
radioamaterske udruge u Republici Hrvatskoj. Sami troškovi sudjelovanja na natjecanju padaju
na teret radioamaterske udruge, odnosno radioamatera koji samostalno sudjeluje.
Nacionalna VHF - UHF - SHF natjecanja u organizaciji HRS-a
Nadležno radno tijelo za realizaciju VHF-UHF-SHF natjecanja u organizaciji HRS u 2014. godini
provesti će, sukladno ograničenim financijskim sredstvima,sljedeće aktivnosti:
• Organizaciju natjecanja prema utvrđenom kalendaru natjecanja za 2014. godinu
• dodjelu nagrada za provedena natjecanja u 2013. godini,
• Izradu, pripreme i distribuciju zaostalih priznanja iz ranijeg razdoblja,
• Održavanje i daljnji razvoj UKV contest robota
Državno prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji (ARG) 2014. godine
Prema kalendaru natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji, u lipnju 2014. 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.
Tečajevi radioorijentacije i amaterske radiogoniometrije te obuka instruktora za
održavanje tečajeva i ispita za početnički i napredni operatorski razred.
HRS organizira osposobljavanje voditelja (mentora) u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima
rada s djecom i mladeži u tehničkim disciplinama iz područja amaterske radioorijentacije, kao i
obuku za organizatore ARG natjecanja/suce. Svake godine HRS organizira obuku instruktora za
održavanje tečajeva i ispita za početnički i napredni operatorski razred prema važećem
"Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama" RH.
MEĐUNARODNA SURADNJA I MANIFESTACIJE
Članarina IARU R1
Kao članica IARU R1, HRS je u obvezi plaćati godišnju članarinu po ispostavljenom računu
IARU-a za Regiju 1. Neplaćanjem članarine gube se sva prva koja pripadaju članicama IARU
R1.
Časnik za vezu s Međunarodnim radioamaterskim savezom 1. regije IARU-a
Časnik za vezu s IARU R1 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 Generalne
konferencije IARU R1 2014.godine u Varni, Bugarska te druge aktivnosti po potrebi.
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Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu radnih tijela IARU R1 - Generalna
konferencija IARU R1 2014., Varna, Bugarska
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 radiogoniometrije, upravljanja u kriznim situacijama i.t.d. Nakon toga slijedi
donošenje zajedničkih propisa koji se prosljeđuju nacionalnim savezima i nacionalnim
telekomunikacijskim agencijama na verifikaciju.
Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na najvećem radiamaterskom skupu u Republici
Njemačkoj - Friedrichshafen pod nazivom "HAMRADIO 2014."
Jedan od najvećih svjetskih radioamaterskih sajmova tradicionalno će se održati krajem lipnja
2014. godine. Na skupu je nazočno preko 50 nacionalnih saveza iz cijelog svijeta. Na sajmu
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 se održavaju i tematske konferencije na kojima su prisutni i naši
predstavnici. Po završetku tematskih konferencija donose se pravila koja moraju poštivati svi
nacionalni savezi, članovi 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 2014."
Dugogodišnjom suradnjom s talijanskim radioamaterskim savezom, tradicionalni smo gosti na
njihovom radioamaterskom skupu koji se održava krajem travnja svake godine.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 2014."
Dugogodišnjom suradnjom sa češkim nacionalnim savezom i domaćinom skupa - Radio klubom
Holice, gosti smo na njihovom radioamaterskom skupu koji se održava krajem kolovoza svake
godine.
Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na
radioamaterskim susretima Zajednice
radioamatera Herceg-Bosne "Blidinje 2014."
Dugogodišnjom suradnjom sa Zajednicom radioamatera Herceg - Bosne, gosti smo na
njihovom radioamaterskom skupu koji se održava u kolovozu svake godine u mjestu Blidinje.
Sudjelovanje hrvatske juniorske reprezentacije - djeca do 16 godina - na 15.
Europskom natjecanju iz amaterske radiogoniometrije 2014.
15. ARG prvenstvo IARU Regije 1 za djecu do 16 godina održati će se u Ukrajini od 12. do 16.
lipnja 2014. godine. S obzirom na novonastalu političku situaciju i krizu u toj zemlji, dovodi se
u pitanje kako sudjelovanje naše mlade reprezentacije tako i samo održavanje spomenutoga
natjecanja.
Sudjelovanje hrvatske juniorske, seniorske i veteranske reprezentacije na
Balkanskom prvenstvu u amaterskoj radiogoniometriji 2014., Makedonija
Nakon provedenog izlučnog natjecanja u radioamaterskoj goniometriji za juniore, seniore i
veterane te provedenih tehničkih priprema, početkom kolovoza 2014. godine u Makedoniji će
se održati Balkansko prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji, na kojemu će sudjelovati
natjecatelji u kategorijama po spolu i dobnoj starosti, koji će si sami (i uz pomoć drugih
sponzora) financirati sve izdatke vezane uz to prvenstvo.
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Sudjelovanje hrvatske seniorske reprezentacije na 17. svjetskom ARG prvenstvu
2014.
Nakon provedenog izlučnog natjecanja u radioamaterskoj goniometriji i provedenih tehničkih
priprema, početkom rujna 2014. godine u Kazakstanu će se održati 17 svjetsko prvenstvo u
amaterskoj radiogoniometriji. Na natjecanju će sudjelovati i seniorska ARG reprezentacija HRSa, u kategorijama po spolu i dobnoj starosti. Natjecatelji će si sami (i uz pomoć drugih
sponzora) financirati sve izdatke povezane s prvenstvom.
Sudjelovanje hrvatske ekipe na međunarodnom KV natjecanju pod nazivom "IARU HF
Championship 2014."
Hrvatska ekipa je podijeljena u 10 timova raspoređenih na 10 lokacija na području Republike
Hrvatske. U srpnju 2014. godine sudjelovati će na najvećem timskom međunarodnom
kratkovalnom natjecanju pod nazivom "IARU HF Championship 2014.". Cjelokupna ekipa
takozvanog 9AHQ tima brojati će do 40 iskusnih i uvježbanih radioamatera - operatora najviše
A kategorije. Natjecanje iziskuje izuzetne napore jer neprekidno traje puna 24 sata.
PROMIDŽBA I PROMOCIJA POSTIGNUĆA U TEHNIČKOJ KULTURI
Radioamaterski skupovi "Zagreb radio fest 2014." i „Osijek 2014.“
Zagreb radio fest 2014. održati će se u lipnju 2014. godine. Hrvatski radioamaterski savez će
sudjelovati u pripremi i provedbi manifestacije zajedno s organizatorom – Zagrebačkim
radioamaterskim savezom. Na navedenoj manifestaciji prezentirati će se najveća dostignuća u
radiokomunikacijama vezana uz radioamatersku djelatnost. Pored HRS-a i ZARS-a, svoje
aktivnosti će prezentirati i domaće tvrtke koje se bave radiokomunikcijama, predstavnici
Državne uprave za zaštitu i spašavanje te nacionalni savezi zemalja iz regije.
U svibnju 2014. godine, uz potporu HRS-a, a u organizaciji radiokluba Osijek, održati će se
tradicionalni radioamaterski skup u Osijeku. Pored predstavnika HRS-a skupu će nazočiti i
predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje te radioamateri nacionalnih saveza iz
Republike Mađarske, Srbije i BIH-a.
Festival tehničke kulture 2014.
Hrvatski radioamaterski savez će na navedenoj manifestaciji 2014. godine prezentirati
primjenu novih digitalnih komunikacija za radioamatere kao i primjenu radiokomunikacijske
opreme u kriznim situacijama.
Diplome i plakete HRS-a
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. Budući da su
domaći i strani radioamateri uložili višemjesečni, pa čak i višegodišnji trud da osvoje određenu
diplomu ili plaketu, trošak tiska, izdavanja i dostava diploma/plaketa treba biti na teret
programskih sredstava.
Promidžba Hrvatskoga radioamaterskog saveza i obilježavanje 90. obljetnice
postojanja radioamaterizma u Hrvata (1924. - 2014.)
Za promidžbu Hrvatskoga radioamaterskog saveza u zemlji i inozemstvu, planiramo izraditi
značke sa znakom HRS-a te ostale promidžbene materijale, posebno one vezane uz
obilježavanje 90. obljetnice radioamaterizma u Hrvatskoj.
Osnutak radiokluba „Zagreb“, 29.03.1924. godine, kao najstarijeg radiokluba u ovom dijelu
Europe, obilježava i početak bavljenja Hrvata radioamaterskom djelatnošću. Ove godine članovi
radiokluba „Zagreb“, ali i cjelokupno članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza, stoga
obilježavaju 90. godina djelovanja i bavljenja ovim lijepim hobijem - radioamaterizmom. Osim
što će radioklub „Zagreb“ u krugu svoga članstva, uzvanika i gostiju obilježiti svoju obljetnicu,
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Hrvatski radioamaterski savez i njegovi članovi će također obilježiti ovu obljetnicu u sklopu
tradicionalne radioamaterske manifestacije ZAGREB RADIO FEST. ZRF će se ove godine održati
13. i 14. lipnja u u Boćarskom domu u Zagrebu. Za tu priliku pripremiti će se izložba i muzej
radioamaterskog stvaralaštva kroz proteklih 90 godina djelovanja. Također ćemo se podsjetiti
na sve zaslužne članove našega Saveza koji su svojim djelovanjem obilježili pojedini period
rada tijekom ovog razdoblja. Dodijeliti ćemo i posebna priznanja za uspješan rad zaslužnim
pojedincima i radioklubovima te vanjskim suradnicima.
IZDAVAČKA DJELATNOST
Časopis radio HRS
Tijekom 2014. godine planiramo tiskati 4 broja stručnog časopisa za radioamatere pod nazivom
"Radio HRS". U časopisu se objavljuju najnovija dostignuća 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.
Priručnik za radioamatere početnike (radioamatere operatore "P" razreda)
Hrvatski radioamaterski savez zamolio je profesora Božidara Pasarića da napiše Priručnik za
radioamatere početnike koji žele pristupiti ispitu za polaganje radioamaterskog ispita za
radioamatera operatora "P" razreda. Uz pomoć HZTK-e priručnik je pripremljen za izdavanje
bilo u obliku priručnika (knjige) ili u obliku e-priručnika za objavu na WEB stranicama HRS-a.
Za službeni tisak ili objavu priručnika morali bismo autoru priručnika isplatiti autorski honorar.
Isplatu autorskog honorara planiramo u 2014. godini ispatiti iz programskih sredstava u
cijelosti ili parcijalno, ovisno o mogućnosti osiguranja sredstava iz proračuna.
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 u e-formatu na WEB stranicama HRS-a izdati Priručnik
sa specificiranim ispitnim pitanjima i točnim odgovorima.
NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U TEHNIČKOJ KULTURI
Nagrade Hrvatskoga radioamaterskog saveza pod nazivom "Nikola Tesla"
Nagrada za životno djelo "Nikola Tesla" dodjeljuje se istaknutim pojedincima - radioamaterima
za njihov javno razvidan i priznat trajan doprinos te sveukupno djelovanje tijekom duljeg
vremenskoga razdoblja u razvitku i unapređivanju svekolike radioamaterske djelatnosti, za
znakovit doprinos i izuzetne uspjehe i stvaralačka postignuća trajne vrijednosti u razvitku
radioamaterskog pokreta te u afirmaciji radioamaterizma u društvu. Godišnja nagrada "Nikola
Tesla" se dodjeljuje za izvanredna postignuća tijekom godine za koju se nagrada dodjeljuje u
jednom ili više tehničkih, tehničko-sportskih ili drugih područja radioamaterske djelatnosti,
odnosno u svim radioamaterskim aktivnostima u kojima je pružen znakovit, prepoznatljiv i
priznat doprinos razvoju radioamaterizma te djelovanju, razvitku i ostvarivanju ciljeva HRS-a.
Sredstva će biti iskorištena za izradu povelja o nagradi "Nikola Tesla".
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INFORMACIJSKI SUSTAV
Održavanje informacijskog sustava stručne službe HRS-a
Za ažurno i sigurno vođenje baze podataka radioamaterskih udruga u RH, baze podataka
članova HRS-a, baze podataka izdanih pozivnih oznaka, baze podataka dozvala za rad
radioamaterskih postaja, baze podataka materijalne evidencije radiokomunikacijske opreme s
točnim mjestom postavljanja amaterskih radijskih postaja, baze podataka dragovoljaca za
održavanje veza u kriznim situacijama, arhive sa svom dokumentacijom itd., sistemski i
aplikacijski softverski paketi moraju biti verificirani i neprekidno održavani. Troškovi za
potrebnu informatičku opremu te održavanje sistemskih i aplikacijskih softvera teretiti će
programska sredstva.
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 na diplome,
9acw.org - za radioamatere koji rade isključivo radiotelegrafijom (morze znaci), alpe-adriacontest.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. Za održavanje svih tih stranica imamo webmastera koji se brine o softverskoj
potpori i glavnog web urednika. 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. Za korištenje softverskih aplikacija za obradu rezultata autorima
softwera plaćamo ugovorenu godišnju naknadu.
OPREMA I ODRŽAVANJE
Nabava i održavanje radiokomunikacijske opreme od strateškog značaja za Republiku
Hrvatsku.
Dugogodišnjim radom je Hrvatski radioamaterski savez na cijelom području RH izgradio
magistralnu elektroničku telekomunikacijsku infrastrukturu. Za održavanje i neprekidnu
funkcionalnost navedenog sustava potrebno je ulagati znatna financijska sredstva, dok
održavanje i montažu opreme vrše radioamateri na volonterskoj osnovi.
Temeljni cilj radnog tijela za UKV u 2014. godini biti će održavanje magistralnih repetitora za
144 MHz i 432 MHz, kao i pokrenuti izgradnju DATV repetitora, koja se godinama odgađa, te
izrada cjelovitog elaborata s troškovnikom.
Posebna zadaća biti će pregled i utvrđivanje funkcionalnosti postavljenih repetitora, te popis i
kontrola opreme u vlasništvu HRS-a na zaduženju, kako bi se do kraja uskladile liste zadužene
opreme sa stvarnim stanjem na terenu. Nadzor regionalnih repetitora u vlasništvu HRS-a
izvršiti će se do kraja 2014. godine, a sama dinamika će ovisiti o vremenskim prilikama i
dostupnosti određene lokacije.
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
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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 2014. godinu:
Praćenje dokumentacije koja se priprema u međunarodnim tijelima za područje
telekomunikacija, a u svezi uporabe frekvencija koje koristi radioamaterska služba. Ovo se
posebno odnosi na predstojeći WRC 2015. - ITU konferenciju koja počinje tijekom 2015.
godine. Tu je posebno interesantan zahtjev IARU za dodjelom frekvencijskog opsega 5 MHz na
sekundarnoj osnovi. IARU R1 pokušava dobiti suglasnost CEPT-a, ali za sada postoji snažno
protivljenje Rusije i Francuske.
Suradnja s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije u svezi promjene
postojećeg Pravilnika.
a/ Sukladno odlukama ITU konferencije WRC12 band 500 kHz je od 01.01.2013.
godine dostupan radioamaterima, te sukladno tome, treba pristupiti dopuni
postojećeg Pravilnika. Do sada to nije bilo moguće jer se prvo trebao mijenjati Plan
namjene, što je napravljeno krajem trećeg kvartala ove godine.
b/ Također, već kada se ide u dopunu Pravilnika, potrebno je sagledati eventualne
druge dopune. To ćemo verificirati na sastanku s KV i UKV/UHF/SHF managerima.
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.
Priprema za IARU R1 konferenciju koja se u rujnu 2014. održava u Bugarskoj. Sukladno
programu, do početka 2014. potrebno je pripremiti dokumentaciju za IARU R1 konferenciju,
tako da se kroz tijela HRS-a sagledaju mogući prijedlozi HRS-a za navedenu konferenciju.
Povremena komunikacija s nadležnim tijelima Hrvatske agencije za poštu i elektroničke
komunikacije i s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture.
Za sve navedene aktivnosti nisu potrebna financijska sredstva.
Povjerenstvo za praćenje i nadzor radioamaterskih frekvencija
Povjerenstvo za praćenje i nadzor radioamaterskih frekvencija (PPNRF) svojim radom i
opremom osigurava da se amaterske komunikacije odvijaju na zakonom propisan način te štiti
ostale korisnike amaterskih frekvencija od smetnji uzrokovanih prirodnim ili ljudskim
djelovanjem. 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. U 2014. godini planirano je postavljanje daljinski
upravljane (SDR) stanice za područje Grada Zagreba i okolice te osiguravanje novih lokacija za
postavljanje buduće opreme, kao i izrada web stranice.
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 2014. godini poštivati odredbe u svezi sortiranja i slanja QSL karata.
IZDAVANJE POZIVNIH OZNAKA
Povjerenstvo za pozivne oznake HRS-a u 2014. godini i dalje će nastojati u što kraćem
vremenu odgovarati na zahtjeve glede dobivanja pozivnih oznaka.
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HRVATSKI RADIOAMATERSKI SUSTAV VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Povjerenstvo za sustav veza u kriznim situacijama izraditi će potpuno nov i prihvatljiv „Plan
djelovanja radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja“, s osloncem na vlastite materijalne i
kadrovske resurse.
RAD SLIJEPIH RADIOAMATERA
Povjerenstvo za slijepe
u 2014.
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.

Hrvatski radioamaterski savez
Predsjednik

Zdenko Blažičević, 9A2HI

Prilog: Financijski plan HRS-a za 2014. godinu
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