Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 303 / 012
Zagreb, 13.9.2012.
SKRA ĆENI ZAPISNIK
3. / 2012. redovite sjednice Izvršnog odbora HRS-a, koja se održala u ponedjeljak 03.
rujna 2012. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat.
Sjednica je započela s radom u 17.30 h, a završila s radom u 19.30 h.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Krešimir
Kovarik – dopredsjednik Saveza, Mate Botica – član IO, Rolando Milin – član IO i Stjepan
Đurin – član IO.
Ostali nazočni: Ivo Novak – glavni urednik web-a, Mato Samardžić – menadžer za
diplome, Željko Herman – menadžer HRSVKS 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
Hrvatskoga radioamaterskog saveza

s

2/2012.

redovite

2.

Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte
sjednice IO.

sjednice

Izvršnog

odbora

između 2/2012. i 3/2012.

3.

Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za razdoblje 01.01.2012. – 30.06.2012.

4.

Izvješće o radu HRS-a od 01.01. 2012. do 31.08.2012. godine.

5.

Prijedlog rebalansa financijskog plana HRS-a za 2012. godinu, na osnovi pokazatelja
prihoda – rashoda do 30.06.2012. i očekivanih prihoda–rashoda od 01.07.2012. do
31.12.2012.

6.

Prijedlog realizacije programa HRS-a od 01.09. do 31.12.2012.–usklađen s rebalansom
financijskog plana HRS-a:
Realizacija obveza iz nadležnosti povjerenstva za KV
Realizacija obveza iz nadležnosti povjerenstva za UKV
Realizacija obveza iz nadležnosti povjerenstva za ARG
Realizacija obveza iz nadležnosti povjerenstva za HRSVKS
Realizacija obveza iz nadležnosti povjerenstva za diplome
Realizacija obveza urednika časopisa „Radio HRS“

•
•
•
•
•
•
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7.

Izvješće o tijeku (stanju) tužbe Vladimira Severinca u svezi navodnog nedopuštenog
otkaza Ugovora o radu ( Prvostupanjska presuda) i donošenja prijedloga Skupštini HRS-a o
daljnjem postupanju.

8.

Donošenje odluke o održavanju Izborne Skupštine HRS-a s raspisom izbora za tijela
upravljanja HRS-a.

9.

Donošenje odluke o izradi Izvješća o radu HRS-a za mandatno razdoblje 2009.-2012.
(obveza stručne službe i svih radnih tijela HRS-a)

10.

Ostala pitanja.
Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2012. 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 2. / 2012. redovite sjednice IO.
Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte izme đu 2./2012. i 3./2012.
sjednice IO.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Odluka IO od 29.4.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
Nakon uvida u ponude koje su dostavili RK Kutina i RK Ludbreg, a na prijedlog ARG radne
grupe, IO imenuje RK Kutina 9A1FAB za organizatora Državnog ARG prvenstva 2012.
godine, budući da je njihova ponuda bila povoljnija (19.460 kn).
Odluka IO od 16.5.2012.
Nakon razmatranja žalbe Borivoja Đorđevića vezane uz zabranu koju mu je izrekao
moderator foruma zbog nepoštivanja pravila ponašanja na forumu HRS-a, a to je zabrana
pisanja na forumu u trajanju od 7 (sedam) dana te dodjela 7 (sedam) kaznenih bodova,
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
Moderator
je
postupio
ispravno,
sukladno
važećim
pravilima
ponašanja
na
forumu. Odbija se žalba Borivoja Đorđevića, 9A2JG.
Odluka IO od 9.7.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
RK „Hrvatska flora fauna“ predviđeni iznos naknade za prigodnu pozivnu oznaku 9A22MINE
treba uplatiti na račun Zaklade "Hrvatska bez mina". Obavezuje se predsjednik RK
„Hrvatska flora fauna“ da predoči da je istu uplatu i izvršio.
Odluka IO od 9.7.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
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Hrvatski radioamaterski savez sufinancirati će Zagreb Radio Fest 2012. godine u iznosu
između 5.000,00 i 10.000,00 kn.
Odluka IO od 9.7.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
Hrvatski radioamaterski savez sufinancirati će odlazak dvije osobe na međunarodni
radioamaterski sajam u Holicama, Češka, koji će se održati od 24. do 25. kolovoza 2012.
godine.
Odluka IO od 17.7.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
HRS će sufinancirati sudjelovanje hrvatske ARG reprezentacije slijepih na 2. Svjetskom
prvenstvu u ARG-u za slijepe i slabovidne osobe, koje će se održati 2012. godine na
Kopaoniku, Srbija. Od Hrvatskoga kajakaškog saveza HRS je dobio kombi vozilo (8+1), uz
uvjet da se podmire troškovi goriva i ostali putni troškovi (cestarina isl.), te da se plati
boravak i dnevnica za vozača kombija.
Odluka IO od 6.8.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
Odobrava se sufinanciranje odlaska Hrvatske ARG reprezenracije na 16. svjetsko ARG
prvenstvo
na
Kopaoniku,
Srbija,
u
visini
do
5.000,00
kuna.
Ad 3: Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za razdoblje 01.01.2012. –
30.06.2012.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Uvidom u Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za prvih šest mjeseci 2012. godine,
koje je dostavljeno HZTK-i, 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 za razdoblje 01.01.2012. – 30.06.2012.
(Prilog 1 i Prilog 2).
Ad 4: Izvješće o radu HRS-a od 01.01.2012. do 31.08.2012. godine.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Nakon kraće rasprave glede izvješća o radu HRS-a do 31. kolovoza 2012. godine, IO HRS-a
je na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Usvaja se izneseno izvješće o radu HRS-a od 01.01.2012. do 31.8.2012. godine (Prilog 3).
Ad 5: Prijedlog rebalansa financijskog plana HRS-a za 2012. godinu, na osnovi
pokazatelja prihoda – rashoda do 30.06.2012. i o čekivanih prihoda –rashoda od
01.07.2012. do 31.12.2012.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M

3

Predsjedavatelj je ukratko iznio sve stavke prijedloga Rebalansa financijskog plana HRS-a
za 2012. godinu. S obzirom da je bilo nekih nejasnoća, nakon kraće rasprave IO HRS-a je
donio sljedeću
ODLUKU
Zadužuje se Stručna služba i predsjednik Saveza da do 11.9. 2012. dostave IO na
verifikaciju konačan i cjelovit prijedlog Rebalansa za 2012. godinu, sa svim zatraženim
objašnjenjima.
Ad 6: Prijedlog realizacije programa HRS-a od 01.09. do 31.12.2012. – uskla đen s
rebalansom financijskog plana HRS-a:
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M, Rolando
Milin, 9A3MR, Željko Herman, 9A5EX, Mato Samardžić, 9A3SM
Glede realizacije obveza iz nadležnosti povjerenstva za KV, voditelj povjerenstva je naglasio
da se do kraja godine ne očekuju novi izdaci te da će se, sukladno kalendaru natjecanja za
2012., do kraja godine održati KUP Jadrana i Croatian CW Contest.
Što se tiče daljnjih obaveza UKV povjerenstva , voditelj povjerenstva napomenuo je da
Hrvatski radioamaterski savez ove godine treba organizirati Alpe Adria Contest. Također
treba montirati VHF repetitor na objektu MORH-a na Moslavačkoj gori te 2m i 70 cm
repetitor na objekt MUPA-a na Guslici.
Voditelj povjerenstva za ARG naglasio je da do kraja godine nema nikakvih novih projekata.
Obveze iz nadležnosti povjerenstva za HRSVKS do kraja godine svode se na održavanje
nekoliko sastanaka i vježbi.
Povjerenstvo za diplome do kraja godine, sukladno svojim obavezama, izdati će IOCA
plakete.
S obzirom da IO nije prisustvovao urednika časopisa „Radio HRS“, članovi IO usaglasili su se
oko stava da bi svakako trebalo nastojati da do kraja godine izađu još dva broja časopisa.
IO je usvojio navedene informacije.
Ad 7: Izvješće o tijeku (stanju) tužbe Vladimira Severinca u svezi navodnog
nedopuštenog otkaza Ugovora o radu (Prvostupanjska presuda) i donošenje
prijedloga Skupštini HRS-a o daljnjem postupanju.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M
Nakon kraće rasprave glede tužbe Vladimira Severinca u svezi navodnog nedopuštenog
otkaza Ugovora o radu, IO HRS-a je na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno donio
sljedeću
ODLUKU
Članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza detaljno će o tome biti informirano na
Izbornoj skupštini Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja će se održati 20.10.2012.
godine.
Ad 8: Donošenje odluke o održavanju Izborne skupštine HRS-a s raspisom izbora
za tijela upravljanja HRS-a.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K
Nakon kraće rasprave IO HRS-a je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
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Izborna skupština Hrvatskoga radioamaterskog saveza održati će se u subotu, 20.10.2012.
godine u 11 sati, u velikoj dvorani HZTK, Dalmatinska 12, prizemlje.
Ad 9: Donošenje odluke o izradi Izvješća o radu HRS-a za mandatno razdoblje
2009.-2012. (obveza stručne službe i svih radnih tijela HRS-a)
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Svi voditelji radnih povjerenstava unutar Hrvatskoga radioamaterskog saveza dužni su do
20.9.2012. dostaviti Stručnoj službi izvješća o svome radu u 2012. godini.
Ad 10: Ostala pitanja
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M
1. prijedlog Marinka Marušića, 9A3JB
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena
ODLUKA
da se prijedlog o izmjeni visine naknade za izdavanje posebne pozivne oznake za pojedince
– članove HRS-a, koji je podnio Marinko Marušić, 9A3JB, uzme u obzir prilikom donošenja
Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2013. godinu.
2. zahtjev Željka Hermana, 9A5EX za samostalnost u radu HRSVKS
Na osnovu podnešenog zahtjeva od strane voditelja HRSVKS, Željka Hermana, 9A5EX,
jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
IO podržava i potiče što veću samostalnost i inicijativu u radu svih svojih radnih tijela, pa
tako i HRSVKS-a (samostalno traženje partnera koji su zainteresirani za određene projekte,
izrada i realizacija istih itd.). Sukladno tome voditelj povjerenstva ima punu podršku IO
HRS-a glede razgovora o suradnji sa DUZS-om.
3. zamolba Milana Drlića, 9A2WJ
Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedavatelja, jednoglasno je donesena
ODLUKA
S obzirom da u Financijskom planu HRS-a za 2012. godinu nisu osigurana sredstva za HST
projekte, te zbog značajnog smanjenja programskih sredstava za ovu godinu, odbija se
zamolba Milana Drlića, 9A2WJ za sufinanciranje njegovoga odlaska na HST prvenstvo 2012.
u Beatenberg, Švicarska.
Dovršeno.
Hrvatski radioamaterski savez
tajnica
Marina Sirovica
9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik
Zdenko Blažičević
9A2HI
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HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ

KRATKO IZVJEŠĆE O RADU
HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA

Od siječnja do lipnja 2012. godine
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Državno prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji – Kutina
2012.
U organizaciji Hrvatskoga radioamaterskog saveza i RK Kutina iz
Kutine od 2. do 3. lipnja 2012. održano je državno natjecanje u
amaterskoj radiogoniometriji (ARG) „PHARG kup Moslavina 2012.“ na
terenima sjeveroistočno od grada Kutine. Natjecatelji su bili
radioamateri u muškoj i ženskoj kategoriji od 14 do 60 godina iz
desetak radioamaterskih klubova.Natjecanje na 3,5 MHz održano je u
subotu, prvoga dana, dok je natjecanje na 144 MHz održano drugoga
dana prvenstva, odnosno u nedjelju. U subotu je u Društvenom domu
Repušnica održana svečana podjela nagrada uz večeru i prigodan
program na kojemu su nazočili predsjednik HZTK, dr. sc. Ante
Markotić, predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević, Zvonimir Lernatić,
predsjednik ZTK Grada Kutine te u ime grada Zlatko Grdić. Ukupnom
pobjedniku „PHARG kupa Moslavina 2012.“, Radio klubu Nikola Tesla iz
Bjelovara, dodijeljen je veliki pehar. Iza njih slijedi radio klub "Pazin"
iz Pazina i radio klub "Međimurje" iz Čakovca. Organizacija ovoga
državnog prvenstva bila je i kruna proslave 60. obljetnice radio kluba
"Kutina".
Priprema i provedba kratkovalnih natjecanja u 2012. godini
Sva državna i međunarodna KV natjecanja: Zimski KV KUP, Hrvatski
RA kup, 9A Field day Contest CW, CQWW 160 m Contest CW, CQWW
160 m SSB, CQ WW WPX Contest SSB, CQ WW WPX Contest CW i
Marconi memorial HF contest, održana su sukladno dogovorenom
kalendaru natjecanja i Planu rada HRS-a za prvih šest mjeseci 2012.
godine.
Priprema i provedba UKV natjecanja u 2012. godini
Sva državna i međunarodna UKV natjecanja održana su sukladno
dogovorenom kalendaru natjecanja i Planu rada HRS-a za prvih 6
mjeseci 2012. godine: 9A Activity Contest 1., 2., 3., 4., 5. i 6. period,
Hrvatski zimski UKV kup, Hrvatski proljetni UKV kup, 9A Microwave
contest te Alpe /Adria UHF/SHF Contest.
Rad tijela HRS-a, redovita skupština HRS-a 2012.
Na temelju članka 27. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza i
odluke Izvršnog odbora Hrvatskoga radiomaterskog saveza u subotu,
21. travnja 2012. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12, s početkom u
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14.00 sati održana je redovita skupština Hrvatskoga radioamaterskog
saveza. Izvršni odbor HRS-a održao je dvije sjednice IO.
Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu IARU Regije 1
Sastanak suorganizatora Alpe Adria Contesta održan je u subotu,
10.3.2012., u Arnoldsteinu, Austrija. Na sastanku su sudjelovali
predstavnici radioamaterskih saveza onih zemalja u čijoj nadležnosti je
organizacija Alpe Adria UKV natjecanja. Ispred Hrvatskoga
radioamaterskog saveza sastanku su nazočili voditelj UKV
povjerenstva Mate Botica, 9A4M i Alpe Adria contest direktor Goran
Grubišić, 9A6C.
Sudjelovanje HRS-a na međunarodnim
sajmovima i skupovima 2012. god.

radioamaterskim

Predstavnici Hrvatskoga radioamaterskog saveza – predsjednik HRS-a
Zdenko Blažičević, 9A2HI te Milan Drlić, 9A2WJ, na poziv organizatora
iz Pordenonea sudjelovali su na međunarodnom radioamaterskom
sajmu koji se od 28. do 29. travnja održao u u Pordenoneu, Italija.
37.
ovogodišnji
međunarodni
sajam
radioamaterizma
u
Friedrichshafenu, Njemačka - HAM RADIO 2012. – održan je od 22. do
24. lipnja 2012. godine. Hrvatski radioamaterski savez je imao vlastiti
izložbeni prostor za prezentaciju svojih cjelogodišnjih aktivnosti. Kao
predstavnici HRS-a na sajmu su, odlukom IO HRS-a, službeno
prisustvovali Zdenko Blažićević, predsjednik HRS-a, predsjednik NO
HRS-a Željko Vida te član IO HRS-a Stjepan Đurin.
Rad Hrvatskoga radioamaterskog
situacijama - HRSVKS u 2012.

sustav

veza

u

kriznim

U svrhu uvježbavanje veza HRSVKS grupe za središnju Hrvatsku i
animiranja radioamatera za rad preko repetitora 9A0UZG, od siječnja
2012. godine HRSVKS je organizirao održavanje veza - sked preko
repetitora 9A0UZG koji je lociran na Sljemenu. U vezama sa 9A0ZG
ostale postaje razmjenjuju pozivnu oznaku, ime operatora, QTH
lokator i drugo. Postaja 9A0ZG vodi dnevnik veza.
Zbog niskih temperatura i velike količine snježnih oborina koje su
zahvatile gotovo cijelu Hrvatsku, kao i zbog najave dolaska još lošijeg
vremena, glavni koordinator HRSVKS, Željko Herman 9A5EX, zimus je
proglasio pripravno stanje za sve pripadnike HRSVKS, i sve druge
radioamatere. Napomenuo je da HRSVKS počinje sa aktivnostima kada
prestaje opskrba strujom iz gradske mreže i kada su u prekidu sve
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radio i druge komunikacije te je zadužio koordinatore regija da
navedeno organiziraju prema svojim mogućnostima.
Na inicijativu nekoliko radioamatera s područja Splita, i uz svesrdnu
podršku zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Splita,
gospodina Felicija Parčine, i glavnog koordinatora HRSVKS-a Željka
Hermana, u subotu 25. veljače održana je radiokomunikacijska vježba
„Imotski 2012“. Središnja postaja postavljena je u operativni centar
JVP Split dok je terenska postaja postavljena u šatoru u imotskom
polju na području „Zelene katedrale“. Kontrolna postaja, 9A0ST, je od
ranije postavljena i aktivna u Centru 112 u Splitu.
Od 21. do 25. svibnja 2012. godine održna je simulacijska
radiokomunikacijska vježba. Vježba je održana za vrijeme
međunarodne vježbe „IPA CRO FLOODS 2012.“, koja se izvodila pod
pokroviteljstvom EU.
Časopis „Radio HRS“ u 2012. godini
Zbog smanjenih programskih sredstava došlo je do nužnog reduciranja
ukupnog broja izdanih časopisa tijekom jedne kalendarske godine. Do
kraja lipnja 2012. godine tiskana su dva broja časopisa „Radio HRS“.
Do kraja godine planira se optimalno izdati još dva broja.
Web stranice HRS-a u 2012. godini
Urednik weba Ivica Novak i webmaster Marko Pernić vode sustavnu
brigu o načinu na koji se vijesti prezentiraju čitateljima. Tako je
početkom veljače webmaster HRS-a radio na nadogradnji sustava.
Izvršio je upgrade stare Joomle 1.5 na novu 2.5., čime se dobio brži i
sigurniji sustav.
Rad QSL biroa u 2012. godini
QSL služba tokom cijele godine obavlja evidenciju razmjene i potvrde
radio veza u domaćem i stranom radio prometu, te na osnovu nje vrši
distribuciju QSL karata u dolaznom i odlaznom prometu. Također treba
napomenuti da je Hrvatski radioamaterski savez početkom godine
organizirao zajedničko tiskanje QSL karata za sve zainteresirane, bez
obzira na pozivnu oznaku.
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Suradnja s
Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke
komunikacije (HAKOM) i drugim državnim tijelima u 2012.
godini
Uz već uvriježenu suradnju s HAKOM-om, ove godine su predstavnici
Hrvatskoga radioamaterskog saveza – Nikola Perčin, Krešimir Kovarik
te Mate Botica, uz djelatnike HAKOM-a, sudjelovali na intenzivnim
dogovorima vezanim uz prijedlog teksta novoga Pravilnika o
amaterskim radijskim komunikacijama. Isti je stavljen na javnu
raspravu koja je trajala do 29. ožujka. Pravilnik je stupio na snagu sa
15. svibnja 2012. godine.
Tečaj digitalnih komunikacija
Od siječnja 2012. godine u dvorani za sastanke HZTK, Dalmatinska 12,
Zagreb, pod vodstvom Roberta Ermenca, 9A6AIB, HRS je za sve
zainteresirane radioamatere organizirao redovitu obuku vezanu uz
digitalne komunikacije. Do kraja lipnja 2012. u obuci za digitalne
komunikacije odrađeno je 7 predavanja, 6 vježbi i 3 treninga odnosno
20 nastavnih sati u vidu predavanja i 50 nastavnih sati u vidu
praktičnog rada u vježbama i treninzima.
Diploma 20 godina 9A prefiksa
Hrvatski radioamaterski savez, obilježavajući 20 godina 9A prefiksa u
eteru, izdaje diplomu "20 godina 9A prefixa". Diplomu mogu osvojiti
svi licencirani radiamateri za veze sa 10 različitih 9A prefiksa (9A2009A209) tijekom kalendarske 2012. godine, bez obzira na vrstu rada i
opseg.
Zagreb, 23. srpnja 2012.

Hrvatski radioamaterski savez
Marina Sirovica
tajnica
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Tablica 1.
HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ
Specifikacija aktivnosti unutar programskih područja – siječanj - lipanj 2012.
Specifikacija (naziv aktivnosti – projekta Obrazloženje aktivnosti (maksimalno sa šest rečenica) (vrijeme i
, programa)
mjesto održavanja, broj i vrsta korisnika, cilj aktivnosti i rezultati)

Odobrena
PROGRAMSKA
SREDSTVA HZTK

Potrošena
PROGRAMSKA
SREDSTVA HZTK

Potrošena
VLASTITA
SREDSTVA HRS

UKUPNO

10.000,00 kn

10.000,00 kn

4.671,00 kn

14.671,00 kn

1.a. Priprema i provedba državnog ARG
prvenstva za djecu do 16 godina 100%

U organizaciji Hrvatskoga radioamaterskog saveza i RK Kutina iz Kutine od 2. do 3. lipnja 2012. održano
je državno natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji (ARG) „PHARG kup Moslavina 2012.“ na terenima
sjeveroistočno od grada Kutine. Natjecatelji su bili radioamateri u muškoj i ženskoj kategoriji od 14 do 60
godina iz desetak radioamaterskih klubova. Ukupnom pobjedniku „PHARG kupa Moslavina 2012.“, Radio
klubu Nikola Tesla iz Bjelovara, dodijeljen je veliki pehar. Iza njih slijedi radio klub "Pazin" iz Pazina i
radio klub "Međimurje" iz Čakovca.

5.000,00 kn

5.000,00 kn

2.335,50 kn

7.335,50 kn

1.b. Priprema i provedba državnog ARG
prvenstva za mlade od 16 do 21 godine 100%

U organizaciji Hrvatskoga radioamaterskog saveza i RK Kutina iz Kutine od 2. do 3. lipnja 2012. održano
je državno natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji (ARG) „PHARG kup Moslavina 2012.“ na terenima
sjeveroistočno od grada Kutine. Natjecatelji su bili radioamateri u muškoj i ženskoj kategoriji od 14 do 60
godina iz desetak radioamaterskih klubova. Ukupnom pobjedniku „PHARG kupa Moslavina 2012.“, Radio
klubu Nikola Tesla iz Bjelovara, dodijeljen je veliki pehar. Iza njih slijedi radio klub "Pazin" iz Pazina i
radio klub "Međimurje" iz Čakovca.

5.000,00 kn

5.000,00 kn

2.335,50 kn

7.335,50 kn

1. DOMAĆA NATJECANJA

23.000,00 kn

19.784,49 kn

53,77 kn

19.838,26 kn

Predstavnici Hrvatskoga radioamaterskog saveza – predsjednik HRS-a Zdenko Blaži čević, 9A2HI te
Milan Drlić, 9A2WJ, na poziv organizatora iz Pordenonea sudjelovali su na međunarodnom
radioamaterskom sajmu koji se od 28. do 29. travnja održao u u Pordenoneu, Italija. 37. ovogodišnji
međunarodni sajam radioamaterizma u Friedrichshafenu, Njema čka - HAM RADIO 2012. – održan je od
22. do 24. lipnja 2012. godine. Hrvatski radioamaterski savez je imao vlastiti izložbeni prostor za
prezentaciju svojih cjelogodišnjih aktivnosti. Kao predstavnici HRS-a na sajmu su, odlukom IO HRS-a,
službeno prisustvovali Zdenko Blaži ćević, predsjednik HRS-a, predsjednik NO HRS-a Željko Vida te član
IO HRS-a Stjepan Đurin.

18.000,00 kn

18.000,00 kn

53,77 kn

18.053,77 kn

2.b. Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu Sastanak suorganizatora Alpe Adria Contesta održan je u subotu, 10.3.2012., u Arnoldsteinu, Austrija. Na
sastanku su sudjelovali predstavnici radioamaterskih saveza onih zemalja u čijoj nadležnosti je
radnih tijela IARU Regije 1 100%

5.000,00 kn

1.784,49 kn

-

kn

1.784,49 kn

55.000,00 kn

16.916,00 kn

16.916,27 kn

33.832,27 kn

55.000,00 kn

16.916,00 kn

16.916,27 kn

33.832,27 kn

12.000,00 kn

6.164,28 kn

-

6.164,28 kn

12.000,00 kn

6.164,28 kn

2. MEĐUNARODNA SURADNJA I MANIFESTACIJE
2.a. Sudjelovanje HRS-a na međunarodnim
skupovima 2012. god. 100%

organizacija Alpe Adria UKV natjecanja. Ispred Hrvatskoga radioamaterskog saveza sastanku su nazo čili
voditelj UKV povjerenstva Mate Botica, 9A4M i Alpe Adria contest direktor Goran Grubiši ć, 9A6C.

3. IZDAVAČKA DJELATNOST
3.a. Časopis “Radio HRS” 50%

Zbog smanjenih programskih sredstava došlo je do nužnog reduciranja ukupnog broja izdanih časopisa
tijekom jedne kalendarske godine. Do kraja lipnja 2012. godine tiskana su dva broja časopisa „Radio
HRS“. Do kraja godine planira se optimalno izdati još dva broja.

4. INFORMACIJSKI SUSTAV - WEB STRANICA HRS-a
4.a. WEB stranice HRS-a 100%

Urednik weba Ivica Novak i webmaster Marko Perni ć vode sustavnu brigu o na činu na koji se vijesti
prezentiraju čitateljima. Tako je po četkom veljače webmaster HRS-a radio na nadogradnji sustava.
Izvršio je upgrade stare Joomle 1.5 na novu 2.5., čime se dobio brži i sigurniji sustav.

5. TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA I UPRAVLJANJA

kn

6.164,28 kn

54.000,00 kn

33.156,24 kn

5.a. Sjednice tijela upravljanja, nadzora i radnih
tijela HRS-a 100%

Na temelju članka 27. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza i odluke Izvršnog odbora Hrvatskoga
radiomaterskog saveza u subotu, 21. travnja 2012. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12, s po četkom u
14.00 sati održana je redovita skupština Hrvatskoga radioamaterskog saveza. Izvršni odbor HRS-a
održao je dvije sjednice IO.

30.000,00 kn

9.667,71 kn

-

kn

9.667,71 kn

5.b. Članarina IARU R1 100%

HRS je član IARU R1. Uplata redovite godišnje članarine krovnoj svjetskoj radioamaterskoj udruzi IARU IARU R1.

24.000,00 kn

23.488,53 kn

23.488,53 kn

TROŠKOVI UKUPNO (do 30.6.2012.)

154.000,00 kn

86.021,01 kn

PROGRAMSKA SREDSTVA (do 30.6.2012.)

105.000,00 kn

21.641,04 kn

33.156,24 kn

107.662,05 kn

Tablica 2.
Izvještaj o utrošenim programskim sredstvima za tehničku kulturu od igara na sreću
za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine
Nacionalni savez tehničke kulture:
HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ

PROGRAMI

Programski troškovi isključivo na teret HZTK za
razdoblje siječanj - lipanj 2012.

1. DOMAĆA NATJECANJA

10.000,00 kn

2. MEĐUNARODNA SURADNJA I MANIFESTACIJE
3. IZDAVAČKA DJELATNOST

19.784,49 kn
16.916,00 kn

4. WEB STRANICA HRS-a

6.164,28 kn

5. TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA I UPRAVLJANJA

33.156,24 kn

UKUPNO:

86.021,01 kn

MATERIJALNI TROŠKOVI (do 30.6.2012.)

27.750,00 kn

PLAĆE (do 30.6.2012.)

HRS
tajnica Marina Sirovica
Zagreb, 23.7.2012.

143.435,66 kn

HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ

KRATKO IZVJEŠĆE O RADU
HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA
-

za 3. sjednicu IO HRS-a –

Od siječnja do kolovoza 2012. godine
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Državno prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji – Kutina
2012.
U organizaciji Hrvatskoga radioamaterskog saveza i RK Kutina iz
Kutine od 2. do 3. lipnja 2012. održano je državno natjecanje u
amaterskoj radiogoniometriji (ARG) „PHARG kup Moslavina 2012.“ na
terenima sjeveroistočno od grada Kutine. Natjecatelji su bili
radioamateri u muškoj i ženskoj kategoriji od 14 do 60 godina iz
desetak radioamaterskih klubova.Natjecanje na 3,5 MHz održano je u
subotu, prvoga dana, dok je natjecanje na 144 MHz održano drugoga
dana prvenstva, odnosno u nedjelju. U subotu je u Društvenom domu
Repušnica održana svečana podjela nagrada uz večeru i prigodan
program na kojemu su nazočili predsjednik HZTK, dr. sc. Ante
Markotić, predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević, Zvonimir Lernatić,
predsjednik ZTK Grada Kutine te u ime grada Zlatko Grdić. Ukupnom
pobjedniku „PHARG kupa Moslavina 2012.“, Radio klubu Nikola Tesla iz
Bjelovara, dodijeljen je veliki pehar. Iza njih slijedi radio klub "Pazin"
iz Pazina i radio klub "Međimurje" iz Čakovca. Organizacija ovoga
državnog prvenstva bila je i kruna proslave 60. obljetnice radio kluba
"Kutina".
13. europsko ARG prvenstvo za mlade, Litva 2012.
Mlada hrvatska ARG reprezentacija sastavljena od 5 dječaka i 2
djevojčice, uz dvije odrasle osobe u pratnji, sudjelovala je na 13.
europskom ARG prvenstvu za mlade do 16 godina, koje se od 11. do
14. srpnja 2012. održalo u Litvi. Svim sudionicima uplaćena je
kotizacija te putno osiguranje.
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Radioamaterski kamp za mlade Zvjezdano selo Mosor 2012.
Od

19.8.

do

26.8.2012.

organiziran

je

radioamaterski

kamp

"Zvjezdano selo Mosor 2012.". Izvršni organizator navedenoga kampa
i ove godine je bio RK "Kaštilac" iz Kaštel Gomilice. Uz pomoć 3
mentora tečajeve u kampu polazilo je 18 mladih iz cijele Hrvatske.
Održani

su

tečajevi za

P

razred,

digitalne

telegrafiju, uz satove samogradnje

komunikacije,

ARG,

jednostavnih radioamaterskih

uređaja. Uz Hrvatski radioamaterski savez, u organizaciji kampa
sudjelovao je i Centar tehničke kulture Zvjezdano selo Mosor iz Splita,
koji upravlja objektom na Mosoru.
Priprema i provedba kratkovalnih natjecanja u 2012. godini
Sva državna i međunarodna KV natjecanja: Zimski KV KUP, Hrvatski
RA kup, 9A Field day Contest CW, CQWW 160 m Contest CW, CQWW
160 m SSB, CQ WW WPX Contest SSB, CQ WW WPX Contest CW i
Marconi memorial HF contest, održana su sukladno dogovorenom
kalendaru natjecanja i Planu rada HRS-a za prvih šest mjeseci 2012.
godine.

Aktivnosti

tijekom

srpnja

i

kolovoza

2012.:

IARU

HF

Championship.
Priprema i provedba UKV natjecanja u 2012. godini
Sva državna i međunarodna UKV natjecanja održana su sukladno
dogovorenom kalendaru natjecanja i Planu rada HRS-a za prvih 6
mjeseci 2012. godine: 9A Activity Contest 1., 2., 3., 4., 5. i 6. period,
Hrvatski zimski UKV kup, Hrvatski proljetni UKV kup, 9A Microwave
contest te Alpe /Adria UHF/SHF Contest. Aktivnosti tijekom srpnja i
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kolovoza 2012.: Hrvatski ljetni UKV kup, Croatian 50/70 MHz contest,
9A Activity Contest - 7. Period, Alpe Adria VHF Contest, 9A Activity
Contest 8. Period.
Rad tijela HRS-a, redovita skupština HRS-a 2012.
Na temelju članka 27. Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza i
odluke Izvršnog odbora Hrvatskoga radiomaterskog saveza u subotu,
21. travnja 2012. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12, s početkom u
14.00 sati održana je redovita skupština Hrvatskoga radioamaterskog
saveza. Izvršni odbor HRS-a održao je dvije sjednice IO.
Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu IARU Regije 1
Sastanak suorganizatora Alpe Adria Contesta održan je u subotu,
10.3.2012., u Arnoldsteinu, Austrija. Na sastanku su sudjelovali
predstavnici radioamaterskih saveza onih zemalja u čijoj nadležnosti je
organizacija Alpe Adria UKV natjecanja. Ispred Hrvatskoga
radioamaterskog saveza sastanku su nazočili voditelj UKV
povjerenstva Mate Botica, 9A4M i Alpe Adria contest direktor Goran
Grubišić, 9A6C.
Sudjelovanje

HRS-a

na

međunarodnom

radioamaterskom

sajmu u Pordenoneu 2012. god.
Predstavnici Hrvatskoga radioamaterskog saveza – predsjednik HRS-a
Zdenko Blažičević, 9A2HI te Milan Drlić, 9A2WJ, na poziv organizatora
iz Pordenonea sudjelovali su na međunarodnom radioamaterskom
sajmu koji se od 28. do 29. travnja održao u u Pordenoneu, Italija.
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Sudjelovanje

HRS-a

na

međunarodnom

radioamaterskom

sajmu u Friedrichshafenu 2012. god.
37.

ovogodišnji

međunarodni

sajam

radioamaterizma

u

Friedrichshafenu, Njemačka - HAM RADIO 2012. – održan je od 22. do
24. lipnja 2012. godine. Hrvatski radioamaterski savez je imao vlastiti
izložbeni prostor za prezentaciju svojih cjelogodišnjih aktivnosti. Kao
predstavnici HRS-a na sajmu su, odlukom IO HRS-a, službeno
prisustvovali Zdenko Blažićević, predsjednik HRS-a, predsjednik NO
HRS-a Željko Vida te član IO HRS-a Stjepan Đurin.
Sudjelovanje

HRS-a

na

međunarodnom

radioamaterskom

sajmu Holice 2012., Republika Češka
Predsjednik HRS-a, Zdenko Blažičević, te predsjednik Nadzornog
odbora HRS-a, Željko Vida, predstavljali su Hrvatski radioamaterski
savez na međunarodnom sajmu u Holicama, Češka. Organizator je
osigurao smještaj i hranu za delegaciju HRS-a. Sajam je trajao od 24.
do 25. kolovoza 2012. godine.
Rad

Hrvatskoga

radioamaterskog

sustav

veza

u

kriznim

situacijama - HRSVKS u 2012.
U svrhu uvježbavanje veza HRSVKS grupe za središnju Hrvatsku i
animiranja radioamatera za rad preko repetitora 9A0UZG, od siječnja
2012. godine HRSVKS je organizirao održavanje veza - sked preko
repetitora 9A0UZG koji je lociran na Sljemenu. U vezama sa 9A0ZG
ostale postaje razmjenjuju pozivnu oznaku, ime operatora, QTH
lokator i drugo. Postaja 9A0ZG vodi dnevnik veza.
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Zbog niskih temperatura i velike količine snježnih oborina koje su
zahvatile gotovo cijelu Hrvatsku, kao i zbog najave dolaska još lošijeg
vremena, glavni koordinator HRSVKS, Željko Herman 9A5EX, zimus je
proglasio pripravno stanje za sve pripadnike HRSVKS, i sve druge
radioamatere. Napomenuo je da HRSVKS počinje sa aktivnostima kada
prestaje opskrba strujom iz gradske mreže i kada su u prekidu sve
radio i druge komunikacije te je zadužio koordinatore regija da
navedeno organiziraju prema svojim mogućnostima.
Na inicijativu nekoliko radioamatera s područja Splita, i uz svesrdnu
podršku zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Splita,
gospodina Felicija Parčine, i glavnog koordinatora HRSVKS-a Željka
Hermana, u subotu 25. veljače održana je radiokomunikacijska vježba
„Imotski 2012“. Središnja postaja postavljena je u operativni centar
JVP Split dok je terenska postaja postavljena u šatoru u imotskom
polju na području „Zelene katedrale“. Kontrolna postaja, 9A0ST, je od
ranije postavljena i aktivna u Centru 112 u Splitu.
Od 21. do 25. svibnja 2012. godine održna je simulacijska
radiokomunikacijska vježba. Vježba je održana za vrijeme
međunarodne vježbe „IPA CRO FLOODS 2012.“, koja se izvodila pod
pokroviteljstvom EU.
Časopis „Radio HRS“ u 2012. godini
Zbog smanjenih programskih sredstava došlo je do nužnog reduciranja
ukupnog broja izdanih časopisa tijekom jedne kalendarske godine. Do
kraja lipnja 2012. godine tiskana su dva broja časopisa „Radio HRS“.
Do kraja godine planira se optimalno izdati još dva broja.
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Web stranice HRS-a u 2012. godini
Urednik weba Ivica Novak i webmaster Marko Pernić vode sustavnu
brigu o načinu na koji se vijesti prezentiraju čitateljima. Tako je
početkom veljače webmaster HRS-a radio na nadogradnji sustava.
Izvršio je upgrade stare Joomle 1.5 na novu 2.5., čime se dobio brži i
sigurniji sustav.
Rad QSL biroa u 2012. godini
QSL služba tokom cijele godine obavlja evidenciju razmjene i potvrde
radio veza u domaćem i stranom radio prometu, te na osnovu nje vrši
distribuciju QSL karata u dolaznom i odlaznom prometu. Također treba
napomenuti da je Hrvatski radioamaterski savez početkom godine
organizirao zajedničko tiskanje QSL karata za sve zainteresirane, bez
obzira na pozivnu oznaku.
Suradnja s

Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke

komunikacije (HAKOM) i drugim državnim tijelima u 2012.
godini
Uz već uvriježenu suradnju s HAKOM-om, ove godine su predstavnici
Hrvatskoga radioamaterskog saveza – Nikola Perčin, Krešimir Kovarik
te Mate Botica, uz djelatnike HAKOM-a, sudjelovali na intenzivnim
dogovorima vezanim uz prijedlog teksta novoga Pravilnika o
amaterskim radijskim komunikacijama. Isti je stavljen na javnu
raspravu koja je trajala do 29. ožujka. Pravilnik je stupio na snagu sa
15. svibnja 2012. godine.
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Tečaj digitalnih komunikacija
Od siječnja 2012. godine u dvorani za sastanke HZTK, Dalmatinska 12,
Zagreb, pod vodstvom Roberta Ermenca, 9A6AIB, HRS je za sve
zainteresirane radioamatere organizirao redovitu obuku vezanu uz
digitalne komunikacije. Do kraja lipnja 2012. u obuci za digitalne
komunikacije odrađeno je 7 predavanja, 6 vježbi i 3 treninga odnosno
20 nastavnih sati u vidu predavanja i 50 nastavnih sati u vidu
praktičnog rada u vježbama i treninzima.
Aktivnosti tijekom srpnja i kolovoza 2012.:
-

U subotu, 28. srpnja 2012., 30 km istočno od Zagreba (JN85DU)
održana je vježba "SRPANJ 2012". Vježba je, nastavno na predavanja,
sastavni dio obuke za Digitalne komunikacije koju provodi HRS i u njoj
su sudjelovali polaznici obuke. U vježbu su se mogli uključiti svi
radioamateri koji koriste PR (Packet-radio), APRS (Automatic Packet
Reporting System), PACTOR, Winmor protokole kao i oni koji koriste
Winlink 2000 sustav za razmjenu e-poruka.

-

U subotu, 11. kolovoza 2012. u vremenu od 10:00 do 15:00 sati
održan je trening ekipa za Digitalne komunikacije. Trening je nastavno
na vježbu "SRPANJ 2012", dodatni dio obuke za Digitalne komunikacije
koju provodi HRS te su na njemu sudjelovali voditelji DVKS ekipa
koji su u lipnju 2012. godine uspješno završili obuku "Osnove
digitalnih komunikacija".

-

U okviru obuke, 25. kolovoza 2012. (subota) održana je vježba
"KOLOVOZ 2012" u kojoj se proširio rad sa APRS-om, RMS čvorovima
te povezivanje sa RMS Relay-om.
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Diploma 20 godina 9A prefiksa
Hrvatski radioamaterski savez, obilježavajući 20 godina 9A prefiksa u
eteru, izdaje diplomu "20 godina 9A prefixa". Diplomu mogu osvojiti
svi licencirani radiamateri za veze sa 10 različitih 9A prefiksa (9A2009A209) tijekom kalendarske 2012. godine, bez obzira na vrstu rada i
opseg.
Zagreb, 28. kolovoza 2012.

Hrvatski radioamaterski savez
Marina Sirovica
tajnica
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