Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 362/015
Zagreb, 21.12.2015.
ZAPISNIK
4./2015. redovne i proširene sjednice Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela HRS-a,
koja se održala u ponedjeljak 14. prosinca 2015. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat u
15.00 sati.
Sjednica je započela s radom u 15 sati i 10 minuta a završila s radom u 16 sati i 45 minuta.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Željko Pilat, Marijan
Rečić, Gordan Ćućić, Stjepan Đurin i Ivan Vlašić – članovi IO.
Ostali nazočni: Nikola Perčin – časnik za vezu s državnim tijelima RH, Zlatko Matičić – glavni
urednik časopisa, Milan Drlić – predsjednik HST povjerenstva, Darko Grubić - predsjednik UKV
povjerenstva, Filip Klinac – zamjenik predsjednika SRVKS povjerenstva, Boris Vrbanović predsjednik NO HRS-a, Franjo Kokorić – član NO HRS-a i Marina Sirovica - tajnica HRS-a,
Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević (predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i zahvaljuje
na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da IO može donositi pravovaljane odluke i zaključke.
Na prijedlog predsjedatelja dopunjen je dnevni red točkom 9.: Izrada izvješća o radu HRS-a za 2015.
godinu. Jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI

RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2015. redovne sjednice Izvršnog odbora.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3./2015. i 4./2015. sjednice IO.
3. Utvrđivanje prijedloga Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2016. godinu.
4. Usvajanje kalendara natjecanja za 2016. godinu (ARG, KV, UKV), usvajanje pravila te opsega i oblika
nagrada za sudjelovanje u natjecanjima.
5. Usvajanje prijedloga Povjerenstva i donošenje odluke za sufinanciranje organizacije tečajeva,
radionica i seminara za djecu i mlade koje provode radioamaterske udruge – članice HRS-a.
6. Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu.
7. Usvajanje prijedloga predsjednika povjerenstva za imenovanje osoba za članove Povjerenstva
SRVKS.
8. Usvajanje novih pravila ponašanja na forumu.
9. Izrada izvješća o radu HRS-a za 2015. godinu.
10. Ostala pitanja.
Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2015. redovne sjednice Izvršnog odbora
Hrvatskoga radioamaterskog saveza
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Predsjedatelj je ukratko obavijestio prisutne da je IO putem elektroničke pošte verificirao zapisnik
sa prošle sjednice IO HRS-a, ali da ga je potrebno i na samoj sjednici verificirati.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
IO verificira skraćeni zapisnik sa 3./2015. redovne sjednice IO.
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Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3. i 4. sjednice IO
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Predsjedatelj je obavijestio nazočne da je IO, između svoje dvije sjednice, elektroničkim putem
donio sljedeće odluke:
Odluka IO od 14.10.2015.
Zaključno sa 14.10.2015. godine većinom glasova donesene su sljedeću
ODLUKU
1. QSL menadžer HRS-a dužan je dva puta godišnje direktno dostaviti QSL karte (putem
HAMFESTA kao što je ZRF, sastanaka poput zasjedanja Skupštine HRS-a ili slično). Ukoliko QSL-ke
nitko ne preuzme menadžer ih je dužan dostaviti poštom radioamaterskim klubovima.
2. QSL menadžer HRS-a dužan je dva puta godišnje poštom dostaviti QSL karte svim
radioamaterskim klubovima - članovima HRS-a.
3. Ukoliko QSL menadžer zaprimi QSL-ke za osobe koje nisu članovi pojedinog radio kluba onda
takve QSL kartice ne šalje nego one ostaju u HRS-u (QSL biro). Po njih se može doći osobno ili se
mogu na zahtjev poslati tražitelju o njegovom trošku.
4. Radi učinkovitije dostave QSL karata stručna služba svim klubovima treba poslati dopis sa
zamolbom da HRS pošalju sljedeće podatke:
- adresa na koju žele da se dostavljaju QSL karte za njihov klub
- ime i prezime odgovorne osobe za dostavu QSL-ki
- kontakt podaci za odgovornu osobu (mobitel, e-mail).
Odluka IO od 3.11.2015.
Zaključno s 3.11.2015. godine na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pozivnih oznaka IO HRS
jednoglasno je donio sljedeću
ODLUKU
1. Usvaja se prijedlog Povjerenstva za dodjelu pozivnih oznaka o izmjeni članaka 7., 8. i
20. Pravilnika o prijedlogu dodjele pozivnih oznaka.
2. Pravilnik s izmjenama stupa na snagu 4.11.2015. godine.
3. Obvezuje se stručna služba HRS-a da isti urudžbira i objavi na WEB stranici HRS-a.
Odluka IO od 6.12.2015.
Zaključno sa 6.12.2015. godine IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
1. Prihvaća se konačan prijedlog popisa osoba imenovanih za ispitna povjerenstva.
2. Zadužuje se stručna služba HRS-a da isti dostavi u HAKOM na verifikaciju.
IO je jednoglasno verificirao sve navedene odluke.
Ad 3: Utvrđivanje prijedloga Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2016. godinu
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Predsjedatelj je ukratko informirao nazočne o prijedlogu Programa rada HRS-a za 2016. godinu te o
prijedlogu Financijskog plana HRS-a za 2016. godinu. Detaljno su pregledane sve stavke iz prijedloga
Financijskog plana i izvršene su izmjene kako slijedi.
Na strani prihoda:
- pridodan je višak prihoda iz 2015. (procjena na dan 31.12.2015.) u iznosu od 100.000,00 kn.
Na strani rashoda:
- Ostali rashodi za zaposlene (vlastita sredstva) u iznosu od 25.000,00 kn (uneseno je obrazloženje
da se radi o otpremnini povodom odlaska u mirovinu Ljiljane Božak)
- Materijalni troškovi stručne službe HRS-a u iznosu od 80.000,00 kn (uneseno je sljedeće
obrazloženje: plaćanje HZTK-i za najam prostora, usluge pošte i računovodstva, plaćanje godišnje
članarine HZTK-i = 48.295,00 kn, usluge pošte, telefona i Internet usluge = 8.104,00 kn, uredski i
potrošni materijal, sitni inventar = 10.300,00 kn, bankarske usluge i platni promet = 2.764,00 kn,
naknade za službeni put (korištenje osobnog vozila, cestarina, dnevnice) = 10.537,00 kn)
- Operatorski, konstrukcijski, ARG tečajevi i tečaj digitalnih komunikacija za mlade radioamatere u
2016. u iznosu od 95.000,00 kn (uneseno je obrazloženje da se unutar navedenoga iznos planira
potrošiti 50.000,00 kn za održavanje i nabavu osnovnih sredstava - opreme).
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- Djelovanje radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja - SRVKS u 2016. u iznosu od 50.000,00
kn (uneseno je obrazloženje da su rashodi pod tim mjestom troška uvjetovani dobivenim
sredstvima od DUZS-a)
- Održavanje radiokomunikacijske opreme i dozvole za rad u iznosu od 75.000,00 kn (uneseno je
obrazloženje da je od navedenoga ukupnog iznosa 50.000,00 kn planirano za nabavu osnovnih

sredstava - opreme).
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno su donesene sljedeće
ODLUKE
1. Usvaja se prijedlog Programa rada HRS-a za 2016. godinu.
2. Usvaja se prijedlog Financijskog plana HRS-a za 2016. sa navedenim nadopunama
3. Zadužuje se Stručna služba da unese dogovorene izmjene i obrazloženja za svaku stavku na strani
prihoda i rashoda u prijedlog Financijskog plana HRS-a za 2016. godinu te isti dostavi
na uvid IO i NO HRS-a.
Ad 4: Usvajanje kalendara natjecanja za 2016. godinu (ARG, KV, UKV), usvajanje pravila
te opsega i oblika nagrada za sudjelovanje u natjecanjima
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marijan Rečić, 9A2C, Boris Vrbanović, 9A2JY
Prisutni članovi IO predložili su sljedeće nadopune Kalendara HRS-a za 2016.:
- unijeti 21.5., datum održavanja HAMFEST Osijek 2016.
- unijeti 11.6., datum održavanja ZRF 2016.
- unijeti 15. – 17. 4., datum održavanja Interim sastanka u Beču 2016.
- unijeti 21.5., datum održavanja ARG natjecanja slijepih na Jarunu
- unijeti 16. – 23. 7., datum održavanja Međunarodnog radioamaterskog kampa za mlade IARU R1
- YOTA 2016.
- unijeti 3. vikend u listopadu, datum održavanja Vikenda izviđača na radiovalovima JOTA 2016.
- unijeti 1. – 31.12., datum KV aktivnosti mladih December YOTA month 2016.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je usvojena
ODLUKA
Usvaja se priloženi kalendar natjecanja za 2016. godinu i obvezuje se stručna služba da unese
dogovorene nadopune i dostavi ih na uvid članovima IO.
Ad 5: Usvajanje prijedloga Povjerenstva i donošenje odluke za sufinanciranje organizacije
tečajeva, radionica i seminara za djecu i mlade koje provode radioamaterske udruge –
članice HRS-a
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Predsjedatelj je informirao prisutne o izvješću koje je sastavilo Povjerenstvo za dodjelu sredstava u
sastavu: Dubravko Rogale, predsjednik, Zlatko Matičić i Stjepan Đurin – članovi. Povjerenstvo je
izvijestilo članove IO HRS-a da se na raspisani natječaj javilo ukupno 11 klubova, od kojih jedan
klub nije zadovoljio propisane uvjete jer nije dostavio kompletnu dokumentaciju. Ostalih deset
radioamaterskih klubova poslalo je traženu dokumentaciju i zadovoljilo tražene uvjete.
Na osnovu Financijskog plana HRS-a za 2015. godinu, predsjedatelj je dao prijedlog da se donese
Odluka o isplati 180,00 kn po polazniku tečaja/seminara/radionice, što je u okviru plana za 2015.
godinu.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. Usvaja se izviješće Povjerenstva za dodjelu sredstava i odobrava se isplata od 180,00 kn po
polazniku tečaja/seminara/radionice za djecu i mlade.
Ad 6: Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
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1. Imenuje se komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2015. godinu
u sastavu: Darko Grubić, 9A6ARP - predsjednik, Filip Klinac, 9A3CKF i Zlatko Matičić, 9A2EU –
članovi.
2. Imenuje se komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za
2015. godinu u sastavu: Ivica Vlašić, 9A0W - predsjednik, Stjepan Đurin, 9A8A i Ljiljana Božak,
9A5BL – članovi.
Ad 7: Usvajanje prijedloga predsjednika povjerenstva za imenovanje osoba za članove
Povjerenstva SRVKS
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Nikola Perčin, 9A5W, Filip Klinac, 9A3CKF, Marijan Rečić, 9A2C
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. Zadužuje se predsjednik SRVKS povjerenstva Tihomir Štrekelj, 9A7GA i njegov zamjenik Filip
Klinac, 9A3CKF da izrade prijedlog Plana rada SRVKS povjerenstva i dostave ga na uvid članovima
Izvršnog odbora HRS-a.
2. Imenovanje osoba za članove Povjerenstva SRVKS odgađa se do donošenja Plana rada SRVKS
povjerenstva.
Ad 8: Usvajanje novih pravila ponašanja na forumu
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
S obzirom da je Ivo Novak, glavni urednik web-a, zbog bolesti bio spriječen sudjelovati u radu
Izvršnog odbora HRS-a, odgodilo se donošenje odluke pod točkom 8.
Ad 9: Izrada izvješća o radu HRS-a za 2015. godinu
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog Zdenka Blažičevića IO je nakon kraće rasprave donio sljedeće
ODLUKE
1. Zadužuju se svi voditelji povjerenstava HRS-a da do 31. siječnja 2016. dostave u stručnu službu
izvješća o svom radu u 2015. godini, kako bi stručna služba mogla izraditi izvješće o Realizaciji
plana rada HRS-a za 2015. godinu.
2. Zadužuje se stručna služba da, nakon Završnog računa za 2015. godinu, izradi konačno
Financijsko izvješće o radu HRS-a u 2015. godini.
Ad 10: Ostala pitanja
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Nikola Perčin, 9A5W, Željko Pilat, 9A2R, Darko Grubić, 9A6ARP
10.1. Zamolba RK Lipik za pomoć u sufinanciranju UKV natjecanja povodom prvog
oslobođenog grada u Domovinskom ratu i u spomen svim poginulim braniteljima Lipika
Spomenuto natjecanje je 2015. godine održano po 19. puta u sklopu 9A Activity natjecanja. Svake
godine početkom prosinca organizira se HAMFEST na kojemu se dodjeljuju diplome i nagrade najbolje
plasiranim natjecateljima. S obzirom da se u zadnje vrijeme pojavilo dosta mladih koji su položili
ispit i posjeduju radio uređaje, organizator natjecanja planira uvesti novu, osmu kategoriju
natjecanja: mladi natjecatelji do 18 godina starosti, samo FM vrsta rada. RK Lipik uputio je zamolbu
IO HRS-a za sufinanciranje navedenoga natjecanja sa kategorijom „mladi do 18 godina“ u 2016.
godini.
Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se zamolba RK Lipik za pomoć u sufinanciranju UKV natjecanja mladih u sklopu 9A Activity
natjecanja i uvođenje nove, osme kategorije natjecanja: mladi natjecatelji do 18 godina starosti.
10.2. Zamolba RK Lipik za pozivnu oznaku 9AXXJOTA
Posebna pozivna oznaka 9AXXJOTA zatražiti će se od HAKOM-a za aktivnosti radio klubova sa
izviđačima tokom 2016. godine. Svi radio klubovi moći će koristiti navedenu pozivnu oznaku samo
za aktivnosti sa izviđačima. Pod pozivnom oznakom 9AXXJOTA će se također moći raditi tijekom
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„Vikenda izviđača na radiovalovima“ 2016. godine, koji se održava svaki treći vikend u listopadu.
Tada izviđači diljem svijeta međusobno komuniciraju putem radiovalova.
IO jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odobrava se zamolba RK Lipik da se od HAKOM-a zatraži posebna pozivna oznaka 9AXXJOTA za
aktivnosti radio klubova sa izviđačima tokom 2016. godine.
10.3. Raspisivanje natječaja
radioamaterskog saveza

za

dodjelu

Nagrade

„Nikola

Tesla“

Hrvatskoga

IO jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Zadužuje se stručna služba da u siječnju 2016. godine na web stranici HRS-a objavi raspis natječaja
za dodjelu Nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
10.4. ARG-a kao sportska aktivnost
Predsjednik ARG povjerenstva, Stipe Predanić, 9A5SP, uputio je na IO HRS-a dopis sa prijedlogom
da se HOO-u uputi dopis sa zamolbom da ARG kao radioamaterska sportsko-tehnička disciplina dobije
status sportske discipline, poput orijentacijskog trčanja.
IO jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Zadužuje se predsjednik ARG povjerenstva, Stipe Predanić, 9A5SP da napiše prijedlog dopisa koji bi
se uputio na Hrvatski olimpijski odbor i koji bi argumentirao zamolbu da se amaterska
radiogoniometrija proglasi sportom.
10.5. Isplata Božićnice zaposlenicima HRS-a
IO jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odobrava se isplata Božičnice u iznosu od 400,00 kn zaposlenicima Marini Sirovica i Ljiljani Božak.
10.6. Prijedlog Predsjednika KV povjerenstva Željka Pilata, 9A2R o posebnim pozivnim
oznakama povodom obilježavanja 70 godina HZTK i 160 godina od rođenja Nikole Tesle.
Iduće godine obilježava se 70 godina od osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture. Tim
povodom će tijekom 2016. godine HRS koristiti posebnu pozivnu oznaku 9A70TK u prigodama kada
sudjeluje kao član Hrvatske zajednice tehničke kulture i u drugim prilikama. U slučaju postavljanja
zahtjeva radio klubova i pojedinaca, predlaže se korištenje pozivnog znaka kroz cijelu godinu oblika
XX70Xxxx gdje je XXxxx postojeća pozivna oznaka (za 9A2R to bi bio znak 9A702R).
Radi obilježavanja 160. godišnjice rođenja Nikole Tesle, predlaže se korištenje posebne pozivne
oznake 9A160TESLA. Pozivni znak će se koristiti u prigodama kada se obilježava lik i djelo Nikole
Tesle i u mjesecu srpnju, kada se obilježavanja datum njegovog rođenja.
IO jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se rad pod posebnim pozivnim oznakama povodom obilježavanja 70 godina HZTK 9A70TK i 160 godina od rođenja Nikole Tesle - 9A160TESLA.
10.7. Prijedlog predsjednika UKV povjerenstva Darka Grubića, 9A6ARP o uvođenju nove
kategorije: kategorija 6H u IARU R1 VHF i IARU R1 UHF/SHF natjecanja
Predsjednika UKV povjerenstva dao je prijedloge vezane uz IARU R1 VHF Contest i IARU R1 UHF/SHF
Contest. Preporuka IARU-a je da se ta kategorija uvede. HRS se te preporuke može a i ne mora
držati kada su u pitanju naši contesti.
IARU pravilo rada 6 sati:
Vrijeme rada od 6 sati može biti podijeljeno u najviše dva perioda. Vrijeme prve održane veze
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određuje početak prvog perioda. Pauza između dva perioda mora biti dulja od 2 sata. Razlika
između vremena ili više između dva naznačena QSO određuje vrijeme pauze. Samo veze koje se
nalaze u ta dva vremenska perioda će se računati za bodove.
Kategorije:
- 6 sati jedan natjecatelj: stanicu poslužuje jedan operator, bez pomoći drugih osoba za vrijeme
natjecanja (144 MHz i 432 MHz)
- 6 sati više natjecatelja: stanicu poslužuje više operatora (144 MHz i 432 MHz)
Kategorija 6H bila bi zasebna kategorija i ne bi ulazila u generalni plasman, kako ne bi dolazilo do
bilo kakovih neželjenih konotacija u svezi bodova. Prijedlog UKV povjerenika za takmičenje je da se
dodjeljuju samo diplome koje se mogu isprintati sa UKV portala direktno ili presnimiti na računalo
sa weba.
IO jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog predsjednika UKV povjerenstva o uvođenju zasebne kategorije šest satnog
natjecanja (6H) u IARU R1 VHF i IARU R1 UHF/SHF natjecanja:
- 6 sati jedan natjecatelj: stanicu poslužuje jedan operator, bez pomoći drugih osoba za vrijeme
natjecanja (144 MHz i 432 MHz)
- 6 sati više natjecatelja: stanicu poslužuje više operatora (144 MHz i 432 MHz)
10.8. Prijedlog predsjednika UKV povjerenstva Darka Grubića, 9A6ARP o uvođenju
jedinstvenog sub tona za sve magistralne repetitore u RH
Zbog velike gustoće repetitora koji su postavljeni u susjednim zemljama, dolazi do
nenamjernog aktiviranja naših uređaja, koji su konstantno u TX modu. To je posebno izraženo duž
naše jadranske obale, a rjeđe na kontinentu. Stoga je jedino rješenje uključivanje sub tona na RX
RPT. Po preporuci IARU R1 173.8 Hz bio bi jedinstveni sub ton za sve naše repetitore.
IO jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog predsjednika UKV povjerenstva o uvođenju jedinstvenog sub tona 173.8 Hz za
sve magistralne repetitore u RH.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
Zdenko Blažičević, predsjednik

Hrvatski radioamaterski savez
Marina Sirovica, tajnica
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