Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Zagreb, 19.9.2018.
ZAPISNIK
sa 2. / 2018. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja
se održala u subotu, 1. rujna 2018. godine, u Zagrebu, Dalmatinska 12, u 10,00 sati.
Sjednica je započela s radom u 10.10 sati, a završila s radom u 14.10 sati.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Željko Pilat – predsjednik Saveza, Stjepan Đurin,
Zlatko Matičić, Jerko Grenc i Hrvoje Horvat – članovi IO.
Ostali nazočni: Ladislav Medunić – predsjednik NO, Petar Miličić – UKV manager, Tomislav
Jarmić – HRSVKS manager, Zlatko Kovačević – član UKV povjerenstva, Marina Sirovica –
Stručna služba, Marija Sorić - 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
DNEVNI RED
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 1./2018. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga
radioamaterskog saveza.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 1./2018. i 2./2018. sjednice IO.
3. Usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela
4. Odluka o prilagodbi Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.
5. Realizacija programa HRS do 1.9.2018.
6. Stanje repetitorske radio mreže HRS i prijedlog optimizacije.
7. Javljanje HRS na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Republike Hrvatske
u tehničkoj kulturi u 2019.
8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za sklapanje ugovora o radu na određeno
vrijeme za zamjenu Marije Sorić zbog odlaska na porodiljski dopust.
9. Donošenje odluke o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2017. godinu.
10. Donošenje odluke o organizaciji Međunarodnog radioamaterskog kampa za djecu i
mlade YOTA 2019. godine.
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11. Elektronička evidencija radnog vremena Stručne službe.
12. Ostala pitanja.
Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 1./2018. redovne sjednice Izvršnog
odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
IO verificira Skraćeni zapisnik sa 1./2018. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog
saveza.
Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 1./2018. i 2./2018.
sjednice IO.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM
Odluka od 17.4.2018.
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja
17.4.2018. godine većinom glasova donio sljedeću
ODLUKU
1.Prihvaća se konačan prijedlog liste Hrvatskog radioamaterskog saveza za popis članova
ispitnog povjerenstva za radioamaterski ispit za A i P razred.
2. Navedena lista treba se dostaviti HAKOM-u na verifikaciju.
Odluka od 24.5.2018.
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja
24.5.2018. godine većinom glasova donio sljedeću
ODLUKU
Za organizaciju ARG prvenstva primljena je jedna prijava i to od Radio kluba Ozalj. IO
donosi odluku da se Radio klub Ozalj imenuje za izvršnog organizatora Otvorenog
prvenstva Hrvatske u ARG-u 2018. godine.
Odluka od 24.5.2018.
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja
24.5.2018. godine većinom glasova donio sljedeću
ODLUKU
Hrvatski radioamaterski savez će, u suradnji sa Radio klubom Nikola Tesla iz Petrinje, biti
partner i pokrovitelj događanja pod nazivom “Dani hrvatskih radioamatera”, koje će se
održati 7.07. i 8.07.2018. u Topuskom, Top Terme Topusko te manifestacije „Zrin.green Hrvatska zajedno“, koje će se održati 26.08.2018. godine.
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Odluka od 16.6.2018.
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja
16.6.2018. godine većinom glasova donio sljedeću
ODLUKU
HRS će sudjelovati u sufinanciranju dijela troškova nastupa naše mlade ARG reprezentacije
(natjecatelji do 30 godina) na 13. balkanskom ARG prvenstvu u Rumunjskoj 2018. godine u
iznosu od oko 2.500,00 kuna.
Odluka od 16.6.2018.
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja
16.6.2018. godine većinom glasova donio sljedeću
ODLUKU
Zbog sigurnosnih razloga odustaje se od sudjelovanja hrvatskih mladih radioamatera u
YOTA kampu IARU-a koji se ove godine održava u Južnoafričkoj Republici te se mladi
upućuju u YOTA subregionalni kamp koji će se održati u Italiji, Montecassino 21. –
24.6.2018. godine.
Odluka od 5.7.2018.
Na prijedlog predsjedatelja Željka Pilata, IO HRS-a je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Zadužuje se Stručna služba da u ime Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza
podnese prijedlog za dodjelu nagrade Faust Vrančić za životno djelo za Nikolu Perčina zbog
njegovog trajnog doprinosa i ukupne djelatnosti u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne
rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi, te
razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu.
Ad. 3. Usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Izvršnog odbora i njegovih
tijela
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Jerko Grenc, 9A3EME
Predsjednik HRS-a Željko Pilat napomenuo je da je Poslovnik usklađen sa postojećim
Statutom iz 2015. te sa Izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskoga radioamaterskog
saveza iz 2017. godine.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Usvajaju se izmjene i dopune Poslovnika o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela.
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Ad 4.: Odluka o prilagodbi Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Ladislav Medunić, 9A3PG, Marina
Sirovica, 9A3AYM
S obzirom na odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Hrvatski radioamaterski
savez poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu
je napisan poseban obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka članova
Hrvatskog radioamaterskog saveza. Kako bi Savez zaštitio svoje interese, nakon kratke
rasprave jednoglasno je donesena
ODLUKA
Imenuje se posebno povjerenstvo u sastavu: Hrvoje Horvat, Jerko Grenc, Ladislav Medunić i
Stručna služba HRS-a. Zadatak Povjerenstva je da razmotri načine prilagodbe poslovanja i
rada Saveza Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka a u cilju zaštite interesa Hrvatskog
radioamaterskog saveza.
Ad 5.: Realizacija programa HRS do 1.9.2018.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica 9A3AYM, Zlatko Matičić, 9A2EU
Predsjednik Saveza Željko Pilat te tajnica Marina Sirovica ukratko su informirali prisutne o
realizaciji planiranih programa i aktivnosti HRS-a zaključno sa 31. kolovozom 2019.
Naglašeno je da se sve aktivnosti Saveza odvijaju sukladno Planu rada te Financijskom
planu Hrvatskog radioamaterskog saveza za 2018. godinu. Savez raspolaže sa dovoljno
vlastitih sredstava da bi mogao izvršiti isplatu svim klubovima koji su sudjelovali u 9A0HQ
natjecanju.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
S obzirom da Savez raspolaže sa dovoljno vlastitih sredstava IO odobrava isplatu troškova
svim klubovima čiji timovi su sudjelovali u 9A0HQ natjecanju.
Ad 6.: Stanje repetitorske radio mreže HRS i prijedlog optimizacije.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Petar Miličić, 9A6A, Zlatko Kovačević, 9A3AQ
UKV manager HRS-a, Petar Miličić, podnio je prisutnima kratko izvješće. Ugovor između
OIV-a i HRS-a potpisan je 8. veljače 2017. U ugovoru je definirano plaćanje zakupa
komunikacijske infrastrukture na objektima OIV-a. OIV je HRS-u dao popust na svu
infrastrukturu u iznosu od 84,31%. Na potrošnju energije nismo dobili popust (0%). Pri
tome je napravljen propust jer je u popis ušlo tek oko 60% cjelokupne opreme koju HRS
ima na objektima OIV-a. Cijena koju smo plaćali prema tom ugovoru je 4.352,52 kn
odnosno sa PDV-om 5.440,65 kn. OIV je nakon toga našao još cijeli niz opreme koja nije
bila obuhvaćena popisom pri potpisivanju ugovora i sukladno tome nam je povisivao
mjesečni najam.
OIV je ponudio 23. veljače 2017. prespajanje cjelokupne naše opreme na svim objektima na
trajno napajanje (UPS) uz jednokratnu naknadu od 12.000,00 kn (sa PDV-om). Ta je
ponuda prihvaćena, ali u ponudi nije bilo navedeno koliki će biti mjesečni troškovi za
korištenje UPS-a tako da su nakon toga mjesečni računi skočili za oko 3.000,00 kn. OIV
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nam naplaćuje minimalno korištenje UPS-a i to 300 W po objektu, jer je to njihov paušalni
minimum, bez obzira što naši potrošači troše najviše oko 50 – 60 W. To je radikalno
povećalo cijenu mjesečnog najma.
Nakon toga, 9. svibnja je došla nova ponuda kojom se odobrava instaliranje D-star
repetitora na objekte OIV-a ali uz nove troškove za HRS. Uključenjem UPS-a,
pronalaženjem nepopisane instalirane opreme i instaliranjem D-star repetitora cijena
mjesečnog najma je porasla sa 5.440,65 kn na 9.898,93 kn. To znači da su naši troškovi
najma lokacije na OIV-ovim objektima 118.787,10 kn godišnje (sa PDV-om).
Nakon uvida u cjelokupnu dokumentaciju i nakon razgovora sa g. Marićem iz OIV-a UKV
manager je napravio detaljnu analizu i pokušao sve troškove svesti na ono što HRS realno
može platiti. Zamolio je g. Marića da OIV izvidi mogućnost popusta na UPS na 100 kn po
objektu (umjesto 330 kn) što bi bilo realno, jer mi ne koristimo nigdje 300 W. Time bi se
mjesečni troškovi smanjili za oko 2.000,00 kn.
Što se tiče troškova najma za D-star repetitore ukupno za troškove na 5 objekata i za
najam mobilnih mreža za internet za D-star repetitore plaćamo mjesečno 4.073,55 kn što
godišnje iznosi 48.882,60 kn. Uvidom u promet preko svih 5 repetitora ispada da nas 2 – 3
CQ preko njih u ovoj godini koštaju 48.882,60 kn. Stoga je Miličić predložio IO Saveza da se
otkaže Vip Metronetu koji koristimo na Sljemenu. Samo za internet na Sljemenu plaćamo
250 kn mjesečno. Za četiri objekta preko mreže TELE2 plaćamo 236 kn mjesečno pa se
predlaže prelazak na TELE2 i za D-star RPT na Sljemenu, čime bi se bitno smanjili troškovi.
Miličić je također predložio premještanje svih D-star repetitora sa objekata OIV-a na druge
objekte za koje nećemo morati plaćati zakup prostora čime bismo uštedjeli dodatnih oko
4.000,00 kuna mjesečno.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. Da OIV izvidi mogućnost popusta za UPS na 100 kn po objektu (umjesto 330 kn) što bi
bilo realno jer mi ne koristimo nigdje 300 W. Time bi se mjesečni troškovi smanjili za oko
2.000,00 kn.
2. Da se otkaže Vip Metronetu koji koristimo na Sljemenu te da se i D-star na Sljemenu
priključi na jeftiniji TELE2 internet.
3. Da se svi D-star repetitori premjeste sa objekata OIV-a na druge objekte za koje nećemo
morati plaćati zakup prostora čime bismo uštedjeli dodatnih oko 4.000,00 kn mjesečno.
4. Da se cjelokupna analogna mreža repetitora HRS-a na 2m i na 70 cm održava jer nam je
potrebna.
5. Da se ispita stanje svih radio farova u Hrvatskoj jer prema evidenciji neki farovi ne rade
ili se slabo čuju. Zadužuje se UKV manager Petar Miličić da provjeri stanje farova.
Vezano uz dodatno usklađivanje propozicija za sva UKV natjecanja u organizaciji HRS-a
Zlatko Kovačević je dao niz primjedbi na nove propozicije te je napomenuo da je poslao
Izvršnom odboru pismeno primjedbe koje bi trebalo usvojiti do početka nove natjecateljske
sezone u 2019. godini.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Zadužuju se Petar Miličić, 9A6A UKV manager, Krešo Bišćan 9A2HM HRS kontest
koordinator i Zaltko Kovačević, 9A3AQ da pripreme do kraja godine izmjene i dopune
propozicija za sva UKV natjecanja.
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Ad 7. Javljanje HRS na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba
Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2019.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica 9A3AYM
Tajnica je ukratko upoznala nazočne sa obimnom natječajnom dokumentacijom koju svaki
savez mora ispuniti kako bi uspješno aplicirao na Javni poziv za predlaganje programa
javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2019. godini a koji je raspisala
HZTK. Rok za predaju kompletne natječajne dokumentacije u tajništvo HZTK je 18.9.2018.
Nakon uvida u prijedlog strukture natječajne dokumentacije HRS-a za 2019. godinu, koji je
članovima IO predložila Stručna služba HRS-a, te nakon nekih izmjena i dopuna unutar
predloženog teksta jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. Prihvaća se prijedlog natječajne dokumentacije HRS-a – obrazac Opisnog prijedloga
programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi u 2019. godini uz neke
izmjene i dopune u tekstu.
2. Zadužuje se Stručna služba da redovito (svaki petak) dostavlja članovima IO i NO na
uvid svu do toga dana ispunjenu natječajnu dokumentaciju.
Ad 8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za sklapanje ugovora o radu na
određeno vrijeme za zamjenu Marije Sorić zbog odlaska na porodiljski dopust.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica 9A3AYM
Članovi IO dobili su na uvid tekst natječaj za radno mjesto administrativnog referenta /
referentice u Stručnoj službi saveza, a koji je IO saveza objavio 2016. godine. Na osnovu
toga teksta kao podloge te na osnovu informacija dobivenih od rukovoditelja računovodstva
HZTK, g. Filipa Lukine, dogovoreno je da se napiše tekst natječaja za radno mjesto
"Pomoćnik/ca tajnika za administrativne poslove“ u Stručnoj službi saveza – zamjena zbog
odlaska Marije Sorić na porodiljski dopust.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Zadužuje se Stručna služba da, sukladno dogovorenim smjernicama, napiše prijedlog teksta
natječaja za radno mjesto "Pomoćnik/ca tajnika za administrativne poslove“ u Stručnoj
službi saveza – zamjena zbog odlaska djelatnice na porodiljski dopust, dostavi ga na uvid i
potom da na objavu na webu HRS-a i HZTK-e.
Ad 9.: Donošenje odluke o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2017. godinu.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Javni natječaj za dodjelu nagrade Nikola Tesla za 2017. godinu bio je otvoren do 28. veljače
2018. godine (do 24h). U zadanom roku su zaprimljene dvije kandidature. Jedna za dodjelu
Godišnje nagrade Nikola Tesla te jedna za dodjelu Nagrade za životno djelo Nikola Tesla.
Nagradu dodjeljuje Izvršni odbor HRS-a, na osnovu pristiglih prijedloga na javnom
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natječaju. Nagrada će se dodijeliti na godišnjoj skupštini HRS-a. Nakon kraće rasprave, a na
prijedlog predsjedatelja, IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
1. Nagrada za životno djelo Nikola Tesla dodjeljuje se Ivanu Pavišiću, 9A2BW.
2. Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2017. godinu dodjeljuje se Marku Perniću, 9A8MM.
Ad 10.: Donošenje odluke o organizaciji Međunarodnog radioamaterskog kampa za
djecu i mlade YOTA 2019. godine.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Hrvatski radioamaterski savez odustaje od organizacije Međunarodnog radioamaterskog
kampa za djecu i mlade YOTA 2019. godine uz mogućnost prijave za organizaciju
navedenog kampa mladih u 2020. godini.
Ad 11.: Elektronička evidencija radnog vremena Stručne službe
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Jerko Grenc, 9A3EME, Marina Sirovica, 9A3AYM
Nakon kratke rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
1. Upozoravaju se djelatnice Stručne službe na ažurno vođenje elektroničke evidencije
radnog vremena i prisustva na poslu putem prijava na automatu za evidenciju radnog
vremena koji je montirala HZTK na ulazu u objekt.
2. Uslijed toga djelatnicama Stručne službe, Marini Sirovica i Mariji Sorić, IO upućuje pisane
opomene.
Ad 12.: Ostala pitanja
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
12.1. Zamolba Save Golića
Savo Golić, 9A2GS uputio je zamolbu Izvršnom odboru Saveza za financijsku potporu
izdavanju zvučne knjige pod naslovom: „Intervjui, priče i sjećanja“ s obzirom da se 2018.
godine obilježava šezdeset godina organiziranog bavljenja radioamaterizmom slijepih
radioamatera Zagreba. Naime, na inicijativu Štefana Bugara, 9A2GE, 19. veljače 1958.
osnovan je Radioklub Louis Braille, YU2AEF, ali se zbog nedostatka sredstava ugasio nakon
tri godine. U zvučnoj knjizi koju su pripremili za snimanje bit će objavljeno stopetnaest
intervjua i sjećanja renomiranih hrvatskih radioamatera. Golić je zamolio Izvršni odbor
Hrvatskoga radioamaterskog saveza da financijski pomogne izdavanje ove jedinstvene
zvučne knjige sa 2.500,00 kn neto.
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću
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ODLUKU
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza daje financijsku potporu izdavanju zvučne
knjige pod naslovom: „Intervjui, priče i sjećanja“ povodom obilježavanja šezdeset godina
organiziranog bavljenja radioamaterizmom slijepih radioamatera Zagreba sa 2.500,00 kuna
neto.
12.2. Zamolba RK Lipik
Predsjednik RK Lipik, Miroslav Fila, 9A4MF, uputio je u ime svoga kluba zamolbu IO Saveza
da se oslobode plaćanja članskog doprinosa Hrvatskom radioamaterskom savezu članovi RK
Lipik Vesna Ugarković, 9A5HH i Pavle Ugarković, 9A6IBT zbog teškog financijskog stanja i
bolesti.
Nakon kraće rasprave IO je većinom glasova i uz 1 glas PROTIV (Jerko Grenc) donio
sljedeću
ODLUKU
Ne postoji pravna osnova (mogućnost) za oslobađanje bilo kojega člana od plaćanja
članskog doprinosa HRS-u te se stoga navedenoj zamolbi ne može udovoljiti.
12.3. Rad Povjerenstva za HRSVKS
Predsjednik HRSVKS povjerenstva Tomislav Jarmić, 9A3UZ ukratko je obavijestio prisutne o
radu navedenog povjerenstva 2018. godine. Posebno je napomenuo da je u srpnju 2018.
godine upućen dopis Sektoru za udruge Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba a
povodom zamolbe koju je HRS zaprimio od udruge građana „Sustav radio veza u kriznim
situacijama – SRVKS“ za primanje udruge u članstvo HRS-a. S obzirom da je Sustav
radioveza u kriznim situacijama dugogodišnja aktivnost Hrvatskog radioamatreskog saveza i
provode je radio klubovi, članovi HRS-a, na području Republike Hrvatske, smatramo da
novo osnovana udruga građana ne može nositi ime i izvoditi aktivnosti bez odobrenja
Hrvatskoga radioamatreskog saveza. Jarmić je također napomenuo da je u srpnju poslano
pismo namjere svim županijama (na župane), Hrvatskoj zajednici županija (na Gorana
Pauka), Udruzi gradova u RH (na Željka Turka), DUZS-u (na ravnatelja Dragana Lozančića) i
svim radio klubovima, članovima HRS-a.
Članovi IO usvojili su navedene informacije.
Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica
v.r. Marina Sirovica, 9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik
v.r. Željko Pilat, 9A2R
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