Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 275/017
Zagreb, 4.11.2017.

ZAPISNIK
sa 4./2017. redovne sjednice Izvršnog odbora HRS-a, koja se održala u subotu 21.
listopada 2017. godine u Bjelovaru, Veliko Trojstvo, dvorana u Općini Veliko Trojstvo,
Ulica braće Radić 28.
Sjednica je započela s radom u 10.25 sati, a završila s radom u 18.19 sati.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Željko Pilat – predsjednik Saveza, Stjepan Đurin,
Zlatko Matičić, Zlatko Tonković, Jerko Grenc i Hrvoje Horvat – članovi IO.
Ostali nazočni: Ladislav Medunić – predsjednik NO, Igor Videc, Marina Sirovica i 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. Pilat je predložio nadopunu Dnevnog reda sjednice te je jednoglasno
usvojen sljedeći
DNEVNI

RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2017. redovne sjednice Izvršnog odbora.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3./2017. i 4./2017.
sjednice IO.
3. Informacija o provedenim programima za 2017. godinu i stanju financijskih sredstava po
programima (mjestima troška).
4. Informacija o prijavi na natječaj za sufinanciranje programa u tehničkoj kulturi za 2018.
godinu.
5. Usvajanje Pravilnika o kriterijima odabira ekipe Hrvatskog radioamaterskog saveza za
sudjelovanje u aktivnosti IARU Region 1 pod nazivom „Youngsters On The Air“ (YOTA).
6. Raspisivanje natječaja za odabir ARG menadžera i HST menadžera HRS-a.
7. Definiranje termina održavanja kampa za mlade u Pazinu 2017. godine.
8. Odgovor na prigovor RK Lipik na propozicije HRS KV kupa.
9. Odgovor na zamolbu RK Lipik za financijsku pomoć.
10. Donošenje odluke o isplati regresa za godišnji odmor zaposlenicama Saveza.
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11. Informacija o radu s mladima.
12. Informacija o Generalnoj konferenciji IARU Regije 1, 17.–22.9.2017., Landshut,
Njemačka.
13.Ostala pitanje.
Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2017. redovne sjednice Izvršnog
odbora.
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
IO verificira Skraćeni zapisnik sa 3./2017. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog
saveza.
Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3./2017. i
4./2017. sjednice IO
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM
Odluka od 28.6.2017.
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 28.6.2017. godine, putem elektroničkog
glasanja, jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
o dodjeli pozivnih oznaka kako slijedi:
- Mateo Martinjak, 9A5CMM u 9A5MA
- Mihaela Šišul,
9A7MIM u 9A3WW
- Domagoj Žanić,
9A7CDZ u 9A7RA
- Marija Šikić,
9A7MSM u 9A7GV
- Marina Kuran,
9A5CKM u 9A7QQ
- Petar Papoči,
9A5CPP u 9A7PP
Svi navedeni stekli su uvjete za promjenu pozivne oznake prema Pravilniku o pozivnim
oznakama, cl.5 t.8. Pravilnikom o pozivnim oznakama predviđeno je da u slučaju mladih
operatora, starosti do 24 godine, odluku o tome donosi IO HRS-a.
Odluka od 5.7.2017.
Prema zaključcima održanog sastanka, Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je
elektroničkim glasovanjem 5.7.2017. godine jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Potvrđuje se sudjelovanje Hrvatskog radioamaterskog saveza u području orijentacije i
komunikacije u P kategoriji Natjecanja mladih tehničara u suradnji s Hrvatskim savezom CB
radio klubova i donosi se odluka o formiranju tima za izradu izmijenjenih Pravila navedenog
natjecanja, u kojima će biti naglasak na sadržaje iz tehnike.
Odluka od 9.8.2017.
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je 9.8.2017. godine, putem elektroničkog
glasanja, jednoglasno donio sljedeću
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ODLUKU
Izvršni odbor HRS-a podržava kandidaturu Ranka Boce, 4O3A za izvršne funkcije u IARU R1
jer se on zalaže za veću ulogu malih članica u IARU R1 kao i za programe za rad s djecom i
mladima, što su ujedno ciljevi i našeg saveza.
Odluka od 11.9.2017.
U Hrvatskom radioamaterskom savezu sistematizirana su dva radna mjesta: tajnika (VSS) i
administrativnog tajnika (SSS). Zakoni i podzakonski propisi koji uređuju poslovanje udruga
su se promijenili, pisanje i javljanje na projekte radi osiguranja financijskih sredstava za
provedbu ciljeva, zadataka i djelatnosti Saveza su složeniji, tako da je potrebno izmijeniti
sistematizaciju radnih mjesta u Hrvatskom radioamaterskom savezu i umjesto
administrativnog tajnika/administrativnog referenta sistematizirati radno mjesto pomoćnika
tajnika za administrativne poslove.
Izmjena je potrebna radi povećanja vidljivosti i efikasnosti što zahtijeva modernizaciju i
realniju organizaciju unutar Hrvatskog radioamaterskog saveza u skladu sa sadašnjim
stanjem i potrebama kao preduvjet za ostvarivanje ciljeva Saveza zacrtanih Statutom.
Trenutno je na radnom mjestu administrativnog tajnika/referenta, za koje se traži
promjena, zaposlena djelatnica koja ima visoku stručnu spremu. Stoga se predlaže
Izvršnom odboru Hrvatskog radioamaterskog saveza da uputi HZTK-i zahtjev da se izmijeni
sistematizacija radnih mjesta u Hrvatskom radioamaterskom savezu i umjesto
administrativnog tajnika/administrativnog referenta uvede radno mjesto pomoćnika tajnika
za administrativne poslove sa visokom stručnom spremom.
Sukladno prijedlogu predsjednika, Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je
većinom glasova (5 od 7) elektroničkim glasovanjem 11.9.2017. godine donio sljedeću
ODLUKU
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza uputiti će HZTK-i zahtjev da se izmijeni
sistematizacija radnih mjesta u Hrvatskom radioamaterskom savezu i da se umjesto
administrativnog tajnika/administrativnog referenta uvede radno mjesto pomoćnika tajnika
za administrativne poslove sa visokom stručnom spremom.
Odluka od 5.10.2017.
Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza 5.10.2017. godine elektroničkim putem
jednoglasno donosi odluku kako slijedi:
1. Za organizatora otvorenog prvenstva Hrvatske u ARG-u za videće i slijepe 2017. godine
imenuje se Radio klub Nikola Tesla iz Bjelovara
2. Navedeno natjecanje održati će se 21. i 22. listopada 2017. godine
3. Radio klubu Nikola Tesla iz Bjelovara, kao izvršnom organizatoru natjecanja, Hrvatski
radioamaterski savez će isplatiti 18.500,00 kuna. Sredstva će biti isplaćena, sukladno
Financijskom planu HRS-a za 2017. godinu, iz programskih sredstava namijenjenih
realizaciji programa pod nazivom Državno ARG natjecanje 2017. (djeca i mladi) i Državno
natjecanje slijepih u amaterskoj radiogoniometriji (ARG) 2017.
Ad 3. Informacija o provedenim programima za 2017. godinu i stanju financijskih
sredstava po programima (mjestima troška).
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM
Tajnica je ukratko informirala prisutne o svim programima koji su, sukladno Planu rada i
Financijskom planu HRS-a, provedeni do kraja rujna 2017. godine.
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Nakon kratke rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, Izvršni odbor HRS-a je jednoglasno
donio sljedeće
ODLUKE
1. Zbog dogovora oko pripreme novog broja časopisa Radio HRS-a što prije se trebaju
sastati predsjednik Saveza, Željko Pilat i bivši urednik časopisa Zlatko Matičić sa novim
glavnim urednikom časopisa Radio HRS Jasminom Redžepagićem.
2. Zadužuje se QSL manager Marinko Marušić da, uz svaki račun koji tromjesečno dostavlja
za svoje usluge, kao specifikaciju računa obavezno priloži i izvješće o dostavi QSL karata za
navedeno tromjesečno razdoblje.
3. Savez će izdati knjigu pok. Božidara Pasarića, 9A2HL „Radioamaterizam za mlade priručnik za polaganje operatorskog P ispita“.
4. Zadužuje se tajnica da napravi analizu prihoda i rashoda Saveza i, ukoliko je potrebno,
izradi prijedlog rebalansa Financijskog plana HRS-a za 2017. godinu
Ad 4. Informacija o prijavi na natječaj za sufinanciranje programa u tehničkoj
kulturi za 2018. godinu.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM, Marija Sorić, 9A6PAX, Jerko Grenc,
9A3EME
Članovi Izvršnog odbora ukratko su informirani o prijavi HRS-a na natječaj za sufinanciranje
programa u tehničkoj kulturi za 2018. godinu. Istaknuto je da je Savez prijavio svoj
program javnih potreba RH u tehničkoj kulturi za 2018. godinu u vrijednosti od
1.031.950,00 kuna programskih sredstava (bez plaća). Prijedlog raspodjele sredstava u
ingerenciji je Povjerenstva za dodjelu sredstava koje imenuje HZTK. Kod prijave programa
poseban naglasak je stavljen na izvannastavne i izvanškolske tehničke aktivnosti djece i
mladih (Radioamaterski kampovi za djecu i mlade 2018., Državna radioamaterska
natjecanja djece i mladih 2018., Radioamaterski tečajevi i radionice za djecu i mlade 2018.,
Nacionalna smotra mladih radioamatera 2018.), uključivanje socijalno ugroženih i
marginaliziranih skupina u aktivnosti tehničke kulture (Rad slijepih radioamatera 2018.), rad
s darovitom djecom i mladima (Pripreme za državna natjecanja djece i mladih 2018.) te
cjeloživotno obrazovanje, stjecanje kompetencija (Edukacija mentora za rad s djecom i
mladima 2018., Stručni skup o radio komunikacijama u kriznim situacijama 2018.,
Nacionalna radioamaterska natjecanja odraslih 2018.).
Vezano uz rad s mladima i privlačenje mladih u radioamaterizam, Jerko Grenc je dao
prijedlog Izvršnom odboru da se pokrene suradnja HRS-a sa Savezom izviđača Hrvatske kao
nacionalnom skautskom organizacijom.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Izvršni odbor prihvaća prijedlog o pokretanju suradnje HRS-a sa Savezom izviđača
Hrvatske.
Ad 5. Usvajanje Pravilnika o kriterijima odabira ekipe Hrvatskog radioamaterskog
saveza za sudjelovanje u aktivnosti IARU Region 1 pod nazivom „Youngsters On
The Air“ (YOTA).
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Jerko Grenc, 9A3EME, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Marija Sorić,
9A6PAX

4

Nakon kraće rasprave predložene su neke dodatne promjene teksta Pravilnika o kriterijima
odabira ekipe Hrvatskog radioamaterskog saveza za sudjelovanje u aktivnosti IARU Region
1 pod nazivom „Youngsters On The Air“ (YOTA).
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
1. Usvajaju se predložene izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima odabira ekipe Hrvatskog
radioamaterskog saveza za sudjelovanje u aktivnosti IARU Region 1 pod nazivom
„Youngsters On The Air“ (YOTA).
2. Zadužuje se Stručna služba da konačan tekst Pravilnika objavi na web i Facebook stranici
Hrvatskog radioamaterskog saveza.
Ad 6. Raspisivanje natječaja za odabir ARG menadžera i HST menadžera HRS-a.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
S obzirom da se nitko nije javio na natječaj za HST managera te vezano uz činjenicu da je
Stipe Predanić, 9A5SP podnio ostavku na mjesto voditelja ARG povjerenstva, nakon kraće
rasprave i na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
Zadužuje se Stručna služba da na web stranici Saveza objavi natječaj za odabir
predsjednika povjerenstva za brzinsku telegrafiju i predsjednika povjerenstva za amatersku
radiogoniometriju.
Ad 7. Definiranje termina održavanja kampa za mlade u Pazinu 2017. godine
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Hrvoje Horvat, 9A6XX
Hrvoje Horvat, 9A6XX predložio je prisutnima da Hrvatski radioamaterski savez u suradnji s
izvršnim organizatorom Radioklubom “Pazin” iz Pazina, od 10. do 12. studenog 2017.
godine organizira kamp za mlade pod nazivom „Pazinski radioamaterski vikend za djecu i
mlade 2017“. Kamp je namijenjen mladima viših razreda osnovne škole koji žele upoznati
radioamaterizam i tehničku kulturu, te onima koji već imaju iskustvo, ali žele proširiti svoja
znanja.
Na prijedlog predsjedatelja donesena je sljedeća
ODLUKA
Prihvaća se prijedlog Radiokluba “Pazin” da se „Pazinski radioamaterski vikend za djecu i
mlade 2017.“ održi od 10. do 12. studenog 2017. godine.
Ad 8. Odgovor na prigovor RK Lipik na propozicije HRS KV kupa
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Zlatko Matičić, 9A2EU
Radio klub Lipik uputio je KV manageru i Izvršnom odboru HRS-a prigovor na propozicije
HRS KV kupa koji je vezan uz dio u kojemu se definiraju nagrade. Oni smatraju da je
nejasno da li su u planu nagrade za prva tri mjesta u svim kategorijama ili postoji neki drugi
kriterij, ovisno o tome tko je sve u plasmanu. Naglašavaju da bi se to trebalo točno
definirati jer u protivnom ostaje prostor za manipuliranje prilikom dodjele nagrada za
navedeno natjecanje.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
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Izvršni odbor Saveza daje KV povjerenstvu pravo da dodijeli više nagrada za HRS KV kup.
Ad 9. Odgovor na zamolbu RK Lipik za financijsku pomoć
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Radio klub Lipik uputio je Izvršnom odboru HRS-a zamolbu za financijsku pomoć za
uspješno daljnje organiziranje UKV natjecanja u spomen svim poginulim braniteljima
Domovinskog rata na području grada Lipika te za uvođenje nove kategorije u navedeno
natjecanje – kategorija C3 za mlade do 18 godina starosti: u zadnje 3 godine položili ispit,
samo FM, samo 9A.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Izvršni odbor Saveza će financirati dodjelu nagrada u kategoriji za mlade do 18 godina (C3)
za prva tri osvojena mjesta.
Ad 10. Donošenje odluke o isplati regresa za godišnji odmor zaposlenicama Saveza
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM, Jerko Grenc, 9A3EME
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
1. Sukladno odluci Izvršnog odbora od 14. travnja 2017. godine, zadužuje se tajnica Saveza
da provede tu odluku te da se na ime regresa za godišnji odmor djelatnicama Hrvatskoga
radioamaterskog saveza, Sorić Mariji i Sirovica Marini, odmah isplati po 1.000,00 kuna po
osobi, što ukupno iznosi 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna).
2. Na osnovu neoporezivih svota naknada zaposlenicima za 2017. godinu, koje su određene
Pravilnikom o porezu na dohodak Ministarstva financija RH, IO donosi odluku o isplati
božićnice djelatnicama Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Sorić Mariji i Sirovica Marini, u
iznosu od 1.500,00 kuna po osobi, što ukupno iznosi 3.000,00 kuna (slovima: tritisuće
kuna) te se zadužuje tajnica da u razdoblju od 1. do 15. prosinca 2017. godine izda nalog
računovodstvu za isplatu božićnice u gore navedenom iznosu.
3. Zadužuje se tajnica da predsjedniku Saveza u elektroničkom obliku dostavi Odluku o
korištenju godišnjeg odmora za 2017. godinu za zaposlenice HRS-a – Mariju Sorić i Marinu
Sirovica.
Ad 11. Informacija o radu s mladima
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marija Sorić, 9A6PAX, Jerko Grenc, 9A3EME
Predsjednik Saveza rekao je da je povjerenica za mlade IARU regije 1 uputila dopis svim
nacionalnim savezima za organizaciju IARU R1 međunarodnog radioamaterskog kampa za
djecu i mlade YOTA 2018. S obzirom da Savez nije prijavio taj projekt za iduću godinu, Pilat
je iznio ideju da se Savez tijekom idućih godina, do 2021. godine, kandidira za organizaciju
IARU R1 međunarodnog radioamaterskog kampa za djecu i mlade YOTA kao i za
organizatora međunarodnog ARG natjecanja za djecu do 16 godina.
S obzirom da bi do kraja iduće godine Savez trebao izraditi cjelovitu prezentaciju
organizacije IARU R1 međunarodnog radioamaterskog kampa za djecu i mlade YOTA 2019.,
predsjednik HRS-a je predložio imenovanje Povjerenstva za pripremu i izradu prezentacije
HRS-a kao potencijalnog organizatora kampa za djecu i mlade YOTA 2019. u sastavu:
Željko Pilat, predsjednik, Zdravko Balen i Marija Sorić, članovi.
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Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Imenuje se Povjerenstvo za izradu prezentacije za kandidaturu HRS-a za organizaciju IARU
R1 međunarodnog radioamaterskog kampa za djecu i mlade YOTA 2019. u sastavu: Željko
Pilat, predsjednik, Zdravko Balen i Marija Sorić, članovi.
Vezano uz natjecanje Mladih tehničara, u koje su Hrvatska Agencija za odgoj i obrazovanje i
HZTK ponovno uključili Hrvatski radioamaterski savez, predsjedatelj je napomenuo da hitno,
radi rokova koje nam daje HZTK, moramo napisati Posebna pravila za organiziranje i
provođenje natjecanja Mladih tehničara u radiokomunikacijama kao i Priručnik za nastavnike
za organiziranje i provođenje natjecanja Mladih tehničara u radiokomunikacijama.
Povjerenica za rad s mladima, Marija Sorić, 9A6PAX napomenula je da je voditeljica tog
projekta Jelena Tuksar te da Savez što prije treba napisati službeni dopis za škole, Hrvatski
savez pedagoga tehničke kulture i sve radioamaterske klubove, članove HRS-a, kako bi se
što više nastavnika odnosno škola te klubova uključilo u pripremu natjecanja Mladih
tehničara.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Zadužuje se Jelena Tuksar da, u suradnji sa Povjerenicom za rad s mladima, Marijom Sorić,
pokrene izradu Posebnih pravila za organiziranje i provođenje natjecanja Mladih tehničara u
radiokomunikacijama i Priručnika za nastavnike za organiziranje i provođenje natjecanja
Mladih tehničara u radiokomunikacijama te da sastavi i što prije pošalje službeni dopis
školama, Hrvatskom savezu pedagoga tehničke kulture i svim radioamaterskim klubovima,
kako bi se što više škola i klubova uključilo u natjecanje Mladih tehničara.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Agencija za odgoj i obrazovanje i HZTK uključeni su
u projekt pod nazivom Hrvatski kvalifikacijski okvir. Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)
instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću,
pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i
povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija EQF-a i QFEHEA te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.
Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) definira da se Registar
uspostavlja za potrebe sustavnog vođenja podataka o skupovima ishoda učenja,
standardima zanimanja, standardima kvalifikacija, programima za stjecanje i vrednovanje
skupova ishoda učenja, programima za vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za
stjecanje kvalifikacija te drugih podataka od interesa, radi njihova povezivanja,
usklađivanja, analiziranja i korištenja u donošenju odluka i kreiranju javnih politika. Registar
se sastoji od tri podregistra: Podregistra standarda kvalifikacija, Podregistra skupova
ishoda učenja i Podregistra standarda zanimanja. Podregistar standarda kvalifikacija
sadrži: standarde kvalifikacija, programe za stjecanje kvalifikacija i popis ovlaštenih pravnih
osoba za dodjelu isprave o stečenoj kvalifikaciji. Podregistar skupova ishoda učenja sadrži:
skupove ishoda učenja, programe za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja,
programe za vrednovanje skupova ishoda učenja i popis ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba
za dodjelu potvrde o stečenim skupovima ishoda učenja. Podregistar standarda zanimanja
sadrži standarde zanimanja, koji uključuju popise skupova potrebnih kompetencija i/ili
odgovarajućih skupova ishoda učenja iz Registra. S obzirom da je HZTK uputila poziv svim
nacionalnim savezima tehničke kulture da se uključe u projekt Hrvatskog kvalifikacijskog
okvira, potrebno je imenovati radnu grupu Hrvatskog radioamaterskog saveza.
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Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Imenuje se radna skupina Hrvatskog radioamaterskog saveza za rad na izradi Hrvatskog
kvalifikacijskog okvira u sastavu: Marija Sorić - predsjednik, Jelena Tuksar, Zoran Krnjajić,
Zdravko Balen, Franko Bertoša, Ivica Pavišić i Davor Perković – članovi.
Marija Sorić potom je ukratko informirala prisutne o projektu Erasmus+, Europska
volonterska služba, koji se održao od 12. do 22. rujna 2017. u Armeniji, i na kojemu je
sudjelovala kao predstavnik HRS-a. Sve troškove njenog sudjelovanja na navedenom
projektu pokrila je Europska unija. Navedeni projekt bio je posvećen informiranju sudionika
iz različitih europskih zemalja o različitim načinima volontiranja, o iskustvima prijašnjih
volontera te o aktivnostima Europske volonterske službe. Volontiranje u stranoj zemlji
odlična je prilika za upoznavanje drugih kultura i stjecanje novih prijateljstava uz
istovremeno pomaganje drugima i usavršavanje vještina i znanja koja će svakom volonteru
biti korisna u budućnosti. Predsjednik HRS-a nadovezao se na njeno izlaganje sa
prijedlogom da se u Savezu, oko 10 sati tjedno, angažiraju volonteri.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Izvršni odbor Saveza donosi odluku o angažiranju volontera u trajanju od cca. 10 sati
volontiranja tjedno.
Hrvatski radioamaterski savez treba izraditi svoju strategiju razvoja za iduće
četverogodišnje razdoblje. Strateški plan Hrvatskog radioamaterskog saveza treba se
bazirati na Statutu Saveza te na ostalim relevantnim zakonskim aktima kako bi se odredile
smjernice razvoja HRS-a u iduće četiri godine.
Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
1. Imenuje se radna skupina Hrvatskog radioamaterskog saveza za izradu Strateškog plana
Hrvatskog radioamaterskog saveza za iduće četverogodišnje razdoblje u sastavu: Željko
Pilat - predsjednik, Stjepan Đurin, Zoran Krnjajić i Marija Sorić – članovi.
2. Rok za izradu Strateškog plana Hrvatskog radioamaterskog saveza je do iduće Skupštine
HRS-a, u proljeće 2018.
Marija Sorić napomenula je da se mora poboljšati suradnja i međusobna komunikacija
Saveza i klubova, i to u oba smjera. Savez mora više pratiti rad klubova i pomagati im u
rješavanju različitih problema dok bi i sami klubovi trebali aktivnije sudjelovati u radu
Saveza te dostavljati u Savez informacije o događanjima na „terenu“.
Ad 12. Informacija o Generalnoj konferenciji IARU Regije 1, 17.–22.9.2017.,
Landshut, Njemačka
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Predsjednik HRS-a Željko Pilat bio je jedini predstavnik Saveza na Generalnoj konferenciji
IARU Regije 1, koja se održala u njemačkom gradu Landshutu od 17. do 22. rujna 2017.
godine. Predsjednik je ukratko informirao prisutne o radu pojedinih radnih grupa, s
posebnim naglaskom na C4 i C5, odnosno radna tijela IARU-a zadužena za KV i UKV
aktivnosti te ARG radnu grupu. Također je kratko informirao prisutne da je održana
radionica vezana uz rad s mladima jer je identičan problem starenja članstva i nedostatka
mladih vezan uz gotovo sve nacionalne radioamaterske saveze, članove IARU R1.
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IO je prihvatio navedene informacije.
Ad 13. Ostala pitanja
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Jerko Grenc, 9A3EME, Igor Videc,
9A6NVI
13.1. Zamolba QSL managera
Marinko Marušić, QSL manager Saveza, uputio je Izvršnom odboru zamolbu za povećanje
naknade za rad QSL managera, s obrazloženjem da su se troškovi QSL ureda znatno
povećali jer se u zadnjih nekoliko godina višestruko povećao broj kao i težina QSL karata u
dolaznom i odlaznom prometu. Napomenuo je i činjenicu da se od strane QSL biroa
servisiraju svi pozivni znakovi Saveza.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
1. Od 1. siječnja 2018. će se povećati naknada za rad QSL managera u iznosu od 1.500,00
kuna bruto za svaki kvartal.
2. Zadužuje se QSL manager Marinko Marušić da, uz svaki račun koji tromjesečno dostavlja
za svoje usluge, kao specifikaciju računa obavezno priloži i izvješće o dostavi QSL karata za
navedeno tromjesečno razdoblje.
13.2. Aktiviranje novog softvera za pohranu i analizu podataka Hrvatskoga
radioamaterskog saveza
Članovi Radio kluba Pazin, Marko Pernić, 9A8MM i Hrvoje Horvat, 9A6XX izradili su novi
softver za potrebe unosa i ažuriranja baze podataka Saveza. S obzirom na tu činjenicu
dogovoreno je da se obje djelatnice Stručne službe što prije moraju upoznati sa novom
bazom i sa načinom njenog korištenja. Također je bilo riječi i o potrebi objave podataka o
uplaćenim članskim doprinosima svih članova Saveza zaključno sa 30.9.2017. godine.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
1. Edukacija Stručne službe vezano uz korištenje novog softvera za pohranu i analizu
podataka Hrvatskoga radioamaterskog saveza održati će se u subotu, 4.11.2017. godine.
Edukaciju će voditi Marko Pernić, 9A8MM i Hrvoje Horvat, 9A6XX.
2. Zadužuje se Stručna služba da do 15.11. na webu Saveza objavi podatke o uplaćenim
članskim doprinosima svih članova Saveza zaključno sa 30.9.2017. godine.
13.3. Definiranje cjenika oglašavanja u časopisu Radio HRS
Predsjednik HRS-a je pročitao cijene oglasnog prostora u časopisu koje već nekoliko godina
nisu mijenjane. Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Zadužuje se Stručna služba da napiše novi cjenik oglašavanja u časopisu Radio HRS
te da sve cijene oglašavanja smanji za 50 % u odnosu na važeći cjenik.
13.4. Suradnja Hrvatskoga radioamaterskog saveza sa Savezom izviđača Hrvatske
Kao što je već navedeno pod točkom 4., Jerko Grenc je dao prijedlog Izvršnom odboru da
se pokrene suradnja HRS-a sa Savezom izviđača Hrvatske kao nacionalnom skautskom
organizacijom kako bi se što više djece i mladih privuklo u radioamaterizam.
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Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Izvršni odbor prihvaća prijedlog o pokretanju suradnje HRS-a sa Savezom izviđača
Hrvatske.
13.5. Rad Povjerenstva za SRVKS
Predsjednik je napomenuo da je nužno da predsjednik SRVKS povjerenstva Hrvatskoga
radioamaterskog saveza, Tihomir Štrekelj, 9A7GA u suradnji sa članovima svog
Povjerenstva do iduće sjednice Izvršnog odbora HRS-a pripremi Program rada Povjerenstva
za sustav veza u kriznim situacijama.
Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeću
ODLUKU
Zadužuje se Tihomir Štrekelj, 9A7GA da u suradnji sa članovima svog Povjerenstva do iduće
sjednice Izvršnog odbora HRS-a pripremi Program rada Povjerenstva za sustav veza u
kriznim situacijama.
13.6. Priprema novog Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama
Željko Pilat je ukratko upoznao prisutne da je HAKOM pokrenuo izmjene i dopune Pravilnika
o amaterskim radijskim komunikacijama te da su Nikola Perčin i Željko Pilat kao
predstavnici HRS-a bili pozvani na sastanak u Agenciju.
IO je prihvatio navedene informacije.
13.7. Prezentacija sustava DMR
Na kraju sjednice IO je Igor Videc, 9A6NVI, održao kratku prezentaciju DMR sustava veza i
digitalnih repetitora umreženih putem DMR sustava.
IO je prihvatio 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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