Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 97 / 012
Zagreb, 4.4.2012.
SKRAĆENI ZAPISNIK
1. / 2012.
proširene redovite sjednice Izvršnog odbora, koja se održala u utorak, 27. ožujka
2012. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12.
Sjednica je započela s radom u 17.20 h, a završila s radom u 19.45 h.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Krešimir Kovarik –
dopredsjednik Saveza, Stjepan Đurin – član IO, Mate Botica – član IO, Marijan Rečić - član IO,
Rolando Milin – član IO.
Ostali nazočni: Željko Vida – predsjednik NO, Željko Herman – HRSVKS menadžer, Ivo Novak –
urednik web-a i Marina Sirovica - tajnica HRS-a.
Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i
zahvaljuje na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da IO može donositi pravovaljane odluke i
zaključke.
Nakon glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1.

Verifikacija skraćenog zapisnika s 4./2011. redovite sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga
radioamaterskog saveza

2.

Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2011. i 1./2012. sjednice IO

3.

Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a u 2011. godini te izvješće o Završnom računu s
31.12.2011. godine

4.

Izvješće o radu HRS-a od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

5.

Izvješće inventurne komisije za 2011. godinu

6.

Prijedlog Programa rada i financijskog plana HRS-a za 2012. godinu te donošenje Odluke o
privremenom financiranju HRS-a (od 01.01. do 31.03.2012.)

7.

Plan Djelovanja radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja u 2011. godini, s osvrtom na rad
radnog tijela za HRSVKS

8.

Uredništvo WEB stranca HRS-a s osvrtom na forum stranice www.hamradio.hr

9.

Redovita Izvještajna skupština HRS-a

10. Amaterska radiogoniometrija u 2012. godini.
a. Organizacija i realizacija državnog ARG prvenstva u 2012. godini.
b. Kalendar ARG natjecanja u 2012 godini.
(informaciju i izvješća podastire predsjednik povjerenstva za ARG)
11. Sudjelovanje na
Friedrichshafen-u

međunarodnom

radioamaterskom

sajmu

„HAM

RADIO

2012.“

u

12. Časopis „Radio HRS“ u 2012. godini
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13. Ostala pitanja
Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 4./2011. redovite sjednice Izvršnog odbora
Hrvatskoga radioamaterskog saveza
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
IO verificira Skraćeni zapisnik sa 4. / 2011. redovite sjednice IO.
Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2011. i 1./2012.
sjednice IO
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog predsjedatelja IO jednoglasno je usvojio sljedeće odluke:

-

Odluka IO od 10.1.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
Budući da je do 31. siječnja 2012. godine otvoren javni natječaj za dodjelu nagrade HZTK-e, predlažu
se sljedeći kandidati:
nagrada HZTK za životno dijelo: Božidar Pasarić
pojedinačna godišnja nagrada HZTK za 2011. godinu: Rolando Milin
godišnja nagrada HZTK za 2011. godinu: RK Pazin
Odluka IO od 17.1.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
Temeljem članka 51. Pravilnika o plaćama i drugim primanjima radnika u HZTK-ci od 11.10.2008.
godine, tajnica HRS-a Marina Sirovica navršava 5 godina neprekidnog rada u HRS-u, te joj temeljem
istog pripada jubilarna nagrada u visi njezine prosječne plaće prethodna tri mjeseca.
Odluka IO od 19.1.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
Usvaja se prijedlog pravila za Sprint ARG, novi oblik ARG natjecanja.
Odluka IO od 8.3.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
U Povjerenstvo za UKV imenuje se Goran Grubišić iz Splita, 9A6C za koordinatora Alpe Adria VHF i
UHF/SHF natjecanja te za hrvatskoga predstavnika u Alpe Adria koordinaciji.
Odluka IO od 16.3.2012.
IO HRS-a donio je sljedeću
O D L U K U:
Zoranu Čapaliji, 9A3ZC, za grafičku pripremu diploma i QSL karata isplatiti nadoknadu u iznosu od
700,00 kn.
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Ad 3. Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a u 2011. godini te izvješće o Završnom
računu s 31.12.2011. godine
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Uvidom u priloženo Izvješće o financijskom poslovanju i Završni račun HRS-a za 2011. godinu –
PRILOG 1, te nakon kratkog uvodnog obrazloženja navedenih dokumenata od strane predsjednika
HRS-a, IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a u 2011. godini te izvješće o Završnom računu s
31.12.2011. godine.
Ad 4. Izvješće o radu HRS-a od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Nakon kraće rasprave glede priloženoga teksta Izvješća o radu HRS-a u 2011. godini – PRILOG 2, IO
HRS-a je na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće o radu HRS-a od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine.
Ad 5. Izvješće inventurne komisije za 2011. godinu
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marijan Rečić, 9A2C
Predsjednik Inventurne komisije Marijan Rečić ukratko je iznio bitne stavke iz Izvješća inventurne
komisije za popis osnovnih sredstava za 2011. godinu. Potom je Zdenko Blažičević pročitao Izvještaj
inventurne komisije za popis potraživanja obveza novaca na računima i u blagajni HRS-a sa stanjem
na dan 31.12.2011.
Na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. IO prihvaća Izvješća inventurnih komisija za 2011. godinu.
2. IO donosi odluku da se knjiga reversa obnavlja svakih godinu dana – istekom 12 mjeseci
oprema mora ili biti vraćena u HRS ili se revers mora obnoviti.
3. IO upućuje poziv svim zainteresiranim klubovima, članovima HRS-a, da na stručnu službu
pismenim putem upute zamolbu za preuzimanje paket-radio opreme. Time klubovi preuzimaju
kompletnu odgovornost i brigu za održavanje preuzete opreme, koja prestaje biti vlasništvo
HRS-a i postaje vlasništvo kluba koji je paket-radio preuzeo.
4. IO zadužuje stručnu službu da izda nalog knjigovodstvu da se sva paket- radio oprema - koju
će preuzeti zainteresirani klubovi - knjigovodstveno otpiše sa stanja u HRS-u i donira
zainteresiranoj udruzi, te da se dodijele inventurni brojevi na svu opremu HRS-a koja se nalazi
na objektima.
Ad 6. Prijedlog Programa rada i financijskog plana HRS-a za 2012. godinu te donošenje
Odluke o privremenom financiranju HRS-a (od 01.01. do 31.03.2012.)
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Rolando Milin, 9A3MR
Predsjednik HRS-a ukratko iznio prijedlog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2012. –
PRILOG 3. Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
1. Zbog smanjenih programskih sredstava, u odnosu na prošle godine, iz prijedloga Programa rada i
Financijskog plana HRS-a za 2012. godinu izbacuje se sljedeća programska aktivnost:
Osposobljavanje voditelja (mentora) u izvanškolskim i nastavnim oblicima rada s djecom i mladeži
u tehničkim disciplinama - smjer radioorijentacija. HRS-u nisu od strane HZTK-e doznačena
potrebna financijska sredstva da bi se navedeni program u 2012. godini mogao realizirati.
2. Uz navedenu izmjenu navedenu u točki 1. IO usvaja Prijedlog Programa rada i financijskog plana
HRS-a za 2012. godinu te donosi Odluku o privremenom financiranju HRS-a (od 01.01. do
31.03.2012.).
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Ad 7.: Plan Djelovanja radioamatera u sustavu zaštite i spašavanja u 2011. godini, s
osvrtom na rad radnog tijela za HRSVKS
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Željko Herman, 9A5EX, Krešimir Kovarik, 9A5K
Nakon uvodne riječi predsjednika HRS-a, Željko Herman, HRSVKS menadžer, ukratko se osvrnuo na
trenutno stanje u povjerenstvu za HRSVKS. Herman je napomenuo da povlači 5. ožujka 2012. godine
pismenim putem podnesenu ostavku na mjesto voditelja povjerenstva za HRSVKS.
Nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedavatelja, jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. IO usvaja prijedlog Pravilnika o sustavu radioamaterskih veza u kriznim situacijama – PRILOG 4.
2. IO prihvaća povlačenje ostavke Željka Hermana, čime Željko Herman, 9A5EX, ostaje i dalje voditelj
povjerenstva za HRSVKS.
3. IO zadužuje stručnu službu da odmah u HZTK i DUZS pošalje dopis sa zamolbom za sastanak,
kako bi se što prije dogovorili uvjeti i način međusobne suradnje između HRS-a, HZTK-e i DUZS-a.
4. IO zadužuje stručnu službu da dostavi službeni odgovor Kruni Horvatiću, 9A4KH, koordinatoru HRSa za Grad Zagreb za radioamaterske veze u kriznim situacijamam, a glede njegovoga dopisa
upućenog na članove Izvršnog i Nadzornog odbora HRS-a.
Ad. 8: Uredništvo WEB stranca HRS-a s osvrtom na forum stranice www.hamradio.hr
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Ivo Novak, 9A1AA, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M
Glavni urednik web-a posebno se osvrnuo na probleme ponašanja nekolicine članova HRS-a na forumu
te na njihov nekorektan odnos prema moderatorima foruma, tako da ljudi ne žele raditi posao
moderatora na forumu HRS-a.
Nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedavatelja, jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. IO HRS-a daje punu podršku radu moderatora na forumu jer su oni svoju dužnost sve do sada
obavljali u skladu sa usvojenim pravilima koja reguliraju prava i obveze moderatora foruma.
2. IO posebno naglašava da, sukladno usvojenim pravilima , moderatori nisu dužni obrazlagati
svoju odluku ili se upuštati u bilo kakove rasprave glede svoje odluke. Svi radioamateri koji
smatraju da su na bilo koji način zakinuti zbog odluke moderatora ili koji imaju pritužbe na
rad moderatora imaju pravo podnijeti IO HRS-a svoje pritužbe na rad moderatora.
Ad 9: Redovita Izvještajna skupština HRS-a
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M
Nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedavatelja, jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. Redovita izvještajna Skupština HRS-a održati će se u subotu, 21. travnja 2012. godine u
Zagrebu, u Velikoj dvorani HZTK-e, Dalmatinska 12, u 14 sati.
2. Iz predloženoga Dnevnog reda redovite izvještajne Skupštine HRS-a izbaciti podtočke unutar
točke br. 6.: Ostala pitanja.
Ad 10.: Amaterska radiogoniometrija u 2012. godini.
a. Organizacija i realizacija državnog ARG prvenstva u 2012. godini.
b. Kalendar ARG natjecanja u 2012 godini.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Rolando Milin, 9A3MR
S obzirom da je Kalendar ARG natjecanja u 2012. godini već usvojen i objavljen na web stranicama
HRS-a, nakon kraće rasprave glede organizacije državnog ARG prvenstva u 2012. godini, na prijedlog
predsjedavatelja, jednoglasno je donesena
ODLUKA
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IO raspisuje natječaj za Organizatora otvorenoga državnog prvenstva Hrvatske u ARG-u 2012.
godine. Obvezuje se Stručna služba da isti do 1.4.2012. objavi na web stranicama HRS-a. Rok za
prijavu zainteresiranih klubova je 14 dana od dana objave natječaja.
Ad 11: Sudjelovanje na međunarodnom radioamaterskom sajmu „HAM RADIO 2012.“ u
Friedrichshafen-u
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. IO zadužuje Stručnu službu da izvrši rezervaciju izložbenoga prostora HRS-a na
međunarodnom radioamaterskom sajmu „HAM RADIO 2012.“ u Friedrichshafen-u (22. – 24.
lipnja 2012.) te da rezervira smještaj za boravak 3 osobe.
2. IO na sajam u Friedrichshafen upućuje Zdenka Blažičevića, 9A2HI, Stjepana Đurina, 9A8A i
Željka Vidu, 9A3ZV.
Ad 12.: Časopis „Radio HRS“ u 2012. godini
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M
Većina sudionika u raspravi napomenula je da je najveći problem nedovoljna motiviranost članstva da
piše članke i sudjeluje u stvaranju časopisa „Radio HRS“. Glavni urednik konstantno ima isti problem –
manjak kvalitetnog materijala za objavu u časopisu. Stoga je pala i sadržajna kvaliteta časopisa u
cijelosti. Problem je i postojanje drugih, „bržih“ i ažurnijih medija, poput interneta, odnosno web
stranica, zbog kojih je također smanjen interes članstva za čitanjem časopisa. Međutim, naglašeno je
da je postojanje časopisa stvar tradicije.
Na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
S obzirom da je postojanje i dugogodišnje izlaženje časopisa „Radio HRS“ stvar tradicije i trajni dokaz
i svjedočanstvo o djelovanju HRS-a koji ostaje sljedećim generacijama, časopis svakako treba održati i
nastaviti sa njegovim izdavanjem i u 2012. godini.
Ad 13.: Ostala pitanja
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M
1.imenovanje Hrvatina za contest managera
Na prijedlog UKV menadžera Mate Botice jednoglasno je donesena
ODLUKA
kojom IO HRS-a imenuje Patrik Hrvatina, 9A5CW za voditelja natjecanja 9A 50/70 MHz.
2. Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe
radijskih postaja te o prijedlogu Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama
Vezano uz predstojeće promjene Pravilnika o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe
radijskih postaja te Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama, o čemu je otvorena javna
rasprava, Krešimir Kovarik, 9A5K i Mate Botica, 9A4M ukratko su obavijestili nazočne o prijedlozima
koje je HRS uputio u HAKOM nakon sastanka između predstavnika HRS-a i HAKOM-a, koji je održan u
prostorijama Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije dana 14. ožujka 2012. godine – PRILOG
5. Naglašeno je da je HAKOM načelno usvojio sve zahtjeve upućene od strane predstavnika HRS-a.
Javna rasprava otvorena je do 29.3.2012. Očekuje se da će do kraja travnja 2012., nakon procedure
usvajanja prijedloga promjena, oba pravilnika stupiti na snagu.
IO je usvojio navedene informacije.
3. Dopis upućen HRS-u od strane Hrvatskog airsoft saveza
Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedavatelja, jednoglasno je donesena
ODLUKA
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Zadužuje se stručna služba HRS-a da uputi pismeni odgovor predsjedniku Hrvatskog airsoft saveza a
glede njegovoga upita na koji način se članovi Hrvatskog airsoft saveza mogu koristiti
radioamaterskim uređajima.
4. Dopis ZARS-a upućen IO HRS-a
Zagrebački radioamaterski savez je na IO HRS-a uputio dopis u kojem skreće pozornost na smetnje
koje nastaju korištenjem VOIP komunikacija. Navode da korisnici Echo linkova (VOIP komunikacija)
stvaraju velike smetnje, posebno prilikom Zagreb FM natjecaja. Stoga upućuju zamolbu da HRS
pokrene radnje kojima će se omogućiti ažuriranje Pravilnika u svrhu prilagodbe novim načinima
radioamaterskih komunikacija - prvenstveno onih vezanih uzVOIP komunikaciju. Također predlažu da
HRS obavijesti i upozna članove i klubove HRS-a o potrebi strogog pridržavanja korištenja
frekvencijskih opsega sukladno preporukama IARU-a.
Nakon kraće rasprave glede spomenutog dopisa ZARS-a, na prijedlog predsjedavatelja, jednoglasno je
donesena
ODLUKA
1. Članovi HRS-a rade u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom: Zakon o elektroničkim
komunikacijama NN 73/08, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim
komunikacijama NN 90/11, Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama NN 61/09 i
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama NN 92/09.
2. Članovi HRS-a također su upoznati i poštuju sve preporuke IARU-a vezane uz band plan.
3. Ukoliko se neki pojedinci u svome radu ne drže gore navedenih, kako domaćih tako i
međunarodnih, zakona, pravila ili preporuka, neka oštećena strana podnese prijavu istih HAKOM-u.
4. Zadužuje se stručna služba HRS-a da uputi pismeni odgovor predsjedniku ZARS-a.
5. kompenzacija sa HFC Grupom (Kenwood) i donacija HAKOM-a
UKV menadžer, Mate Botica, ukratko je upoznao prisutne sa sljedećim:
a. Sa tvrkom HFC Grupa d.o.o., zastupnikom Kenwood-a, dogovorena je kompenzacija njihovoga
oglašavanja u časopisu „Radio HRS“ za jedan Kenwood 2 m repetitor.
b. Na ravnatelja HAKOM-a je 20. ožujka 2012. stručna služba poslala zamobu za donaciju
rashodovanih repetitora.
IO je usvojio navedene informacije.
Dovršeno.
Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Marina Sirovica
9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

Zdenko Blažičević
9A2HI
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