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Hrvatski radioamaterski savez 
Dalmatinska 12 
10 000 Zagreb 
Ur. Broj: 78 / 015 
Zagreb, 30.3.2015. 
 
                                                       ZAPISNIK 
 
sa 1. / 2015. redovne i proširene sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza, koja se održala u  petak 20. ožujka 2015. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12/II 
kat.  
 
Sjednica je započela s radom u 16.10 sati, a završila s radom u 18.40 sati.  

 
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Željko Pilat – 
dopredsjednik Saveza, Gordan Ćućić i Stjepan Đurin – članovi IO. 
 
Ostali nazočni: Boris Vrbanović – predsjednik NO, Stipe Predanić – ARG menadžer 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. 
 
Kako nije bilo prijedloga za dopunu Dnevnoga reda sjednice, jednoglasno je usvojen sljedeći 
 
                                                   D N E V N I  R E D 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 5./2014. redovne sjednice Izvršnog odbora. 
  

2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 5./2014. i 1./2015.      
       sjednice IO. 
 

3. Utvrđivanje prijedloga Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 
 

4. Odluka o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2014. godinu. 
 

5. Utvrđivanje izvješća o radu HRS-a od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine 
 

6. Utvrđivanje Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2014. godinu te utvrđivanje 
       izvješće o Završnom računu s 31.12.2014. godine. 
 

7. Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2014. godinu. 
 

8. Utvrđivanje prijedloga Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2015. godinu 
 

9. Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za zasjedanje  
       Skupštine HRS-a. 
 

10. Ostala pitanja. 
 
 



2 

 

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 5./2014. redovne sjednice Izvršnog 
odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena 

O D L U K A 
IO verificira Skraćeni zapisnik sa 5./2014. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza. 
 
Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 5./2014. i 
1./2015. sjednice IO 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM 
 
Odluka IO od 28.2.2015. 
Zaključno s  28.02.2015. Izvršni odbor donio je sljedeću odluku: 
1. Zatražiti privremenu pozivnu oznaku 9A90IARU (stručna služba je 27.02. poslala zamolbu 
HAKOM-u) 
2. Za realizaciju provedbe korištenja pozivne oznake 9A90IARU i sve što po tome slijedi 
određuju se Ivo Novak 9A1AA, za glavnog nositelja te Mato Samardžić 9A3SM i Marinko 
Marušić  9A3JB, za provoditelje. 
3. Cjelokupnu koordinaciju korištenja pozivne oznake provoditi će CRO CC (Ivo Novak) 
 
Ad. 3. Utvrđivanje prijedloga Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Željko Pilat, 9A2R 
 
Izvršni odbor HRS-a objavio je prijedlog novoga Statuta na web stranicama Saveza, te je 
otvorio javnu raspravu na temu Nacrt prijedloga Statuta Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza. Primjedbe, komentare i prijedloge na pojedine članke novoga Statuta svi 
zainteresirani članovi Saveza mogli su dostaviti do 28.02.2015. godine. Predsjednik HRS-a 
informirao je prisutne da su dostavljena ukupno četiri prijedloga/primjedbe.  
 
Povjerenstvo za izradu prijedloga Statuta je, na osnovu primljenih prijedloga i  detaljne 
raščlambe svakog pojedinog članka, predložilo dopune u člancima 3.; 17.; 31.; 32.; 40.; 
42.; 45.; 52.; 53.; 55.; i 64. te dopunilo s novim člancima 12.; 21.; 33. i 44. Statuta.  
Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedatelja, Izvršni odbor HRS-a jednoglasno je 
donio sljedeću 
                                                             O D L U K U 
a. Usvaja se dopunjen prijedlog Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 
 
b. Stručna služba se zadužuje da konačan prijedlog Statuta dostavi na uvid Uredu za opću 
upravu Grada Zagreba. 
 
Ad 4. Odluka o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2014. godinu 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Javni natječaj za dodjelu nagrade Nikola Tesla za 2014. godinu bio je otvoren do 31. 
siječnja 2015. godine. U zadanom roku su zaprimljene dvije kandidature za dodjelu 
Godišnje nagrade Nikola Tesla. Nije zaprimljena niti jedna kandidatura za dodjelu Nagrade 
za životno djelo Nikola Tesla. Nagradu dodjeljuje Izvršni odbor HRS-a, na osnovu pristiglih 
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prijedloga na javnom natječaju. Nagrada će se dodijeliti na godišnjoj skupštini HRS-a.  
Nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedatelja IO je donio sljedeću 

O D L U K U 
a. Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2014. godinu dodjeljuje se Ivici Novaku, 9A1AA. 
Obrazloženje: Tijekom 2014. godine Ivo Novak, 9A1AA, sudjelovao je ukupno u 121 
natjecanju na kratkovalnim opsezima radeći pod svojom osobnom pozivnom oznakom ili za 
radio klub „Belišće“ pod pozivnom oznakom 9A3B. Također je bio i gost-operator u ekipi 
9A1P za oba CQWW DX natjecanja dok je u 9A CW natjecanju bio član 9A5K multi op ekipe. 
U 2014. godini Ivo Novak je bio svjetski br.1 u 21 natjecanju. Najznačajniji rezultat svakako 
je 1. mjesto u CQWW WPX SSB natjecanju u potkategoriji Tribander/single element. Pored 
rada u natjecanjima Ivo je bio vrlo aktivan i u 9A Flora Fauna programu diploma kao „lovac“ 
ali i kao „aktivator“. Sa 96 odrađenih 9A FF referenci trenutno se nalazi na 14. mjestu u 
kategoriji „Lovci“. Ivo je po prvi puta ove godine bio i aktivator osam 9A referenci  na jugu 
RH radeći kao 9A1AA/p. U programu „Godišnja diploma Hrvatska flora i fauna na 
radiovalovima“ 9A1AA je osvojio drugo mjesto u kategoriji „Lovci“. Tijekom 2014. Ivo je bio 
vrlo aktivan i u drugim našim programima diploma: IOCA, Nacionalni parkovi RH, COTA, 
9AAO kao i u svjetski poznatim programima diploma: WFF, IOTA, WFF, WCA, DAI, DCI i 
druge. Također je osvojio i preko 50 različitih diploma koje su se izdavale tijekom 2014. 
godine a u povodu obilježavanja nekih događanja iz prošlosti i sadašnjosti .  
 
b. Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2014. godinu dodjeljuje se Radio klubu Vidova Gora iz 
Supetra. Obrazloženje: radio klub intenzivno radi na radioamaterskom obrazovanju djece i 
mladih i širi njihova znanja i vještine u tehničkoj kulturi. Tijekom 2014. godine ostvareni su 
sljedeći rezultati u radu s mladima: početak godine obilježen je intenzivnim pripremama za 
nastup na 56. natjecanju mladih tehničara u kojemu klub sudjeluje treću godinu, 
konstruktorska sekcija 2014. počinje s izradom minijaturnih kratkovalnih QRP 
primopredajnika čiji je prototip razvijen u vlastitoj radionici, četvero novo položenih 
operatora uključuje se aktivno u rad na KV opsezima i to najviše u DIGI-modu te postižu 
dobre rezultate, 14. studenog 2014. klub useljava u novi prostor od 21 m2 koji mu je 
dodijeljen od Grada Supetra, a koji su članovi kluba temeljito obnovili i uredili, član kluba i 
pobjednik na županijskom nivou SD županije je na 56. natjecanju mladih tehničara u 
Primoštenu osvojio 9. mjesto u području orijentacija-komunikacija, u kategoriji EU PSK DX 
mlada ekipa zauzima drugo mjesto u svijetu u svojoj kategoriji, u DIGI natjecanju BDM 
mlada dvanaestogodišnja Paulina Marić osvaja prvo mjesto u svojoj kategoriji radeći sa 
svega 50 W izlazne snage, organiziran je tečaj za radioamatere operatore P razreda kojemu 
je pristupilo dvanaestero učenika V. i VI. razred OŠ Supetar, KUP JADRANA 2014. obilježen 
je osvajanjem trećeg mjesta u generalnom plasmanu. 
 
Ad 5.: Utvrđivanje izvješća o radu HRS-a od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Temeljem izvješća radnih tijela HRS-a, stručna služba Saveza je izradila prijedlog Izvješća o 
realizaciji plana rada za 2014. godinu, koji su putem elektroničke pošte dobili svi članovi IO 
i NO. Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
                                                            O D L U K A  
IO prihvaća Izvješće o radu HRS-a od 01.01. 2014. do 31.12.2014. godine. 
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Ad 6.: Utvrđivanje Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2014. godinu te 
utvrđivanje izvješće o Završnom računu s 31.12.2014. godine. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević dao je na raspravu prijedlog Izvješća o financijskom 
poslovanju i izvješća o Završnom računu HRS-a s 31.12.2014. godine. Nakon kraće 
rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću  
                                                             O D L U K U 
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a u 2014. godini te izvješće o Završnom 
računu s 31.12.2014. godine i zadužuje se stručna služba da izvješća pripremi za redovnu 
Skupštinu HRS-a u travnju 2015. godine. 
 
Ad 7.: Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2014. godinu. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marina Sirovica, 9A3AYM 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
                                                            O D L U K A   
IO prihvaća Izvješće inventurne komisije za popis nematerijalne i materijalne imovine i 
zaliha HRS-a za 2014. godinu i Izvješće inventurne komisije za popis potraživanja obveza 
novca na računima i u blagajni HRS-a za 2014. godinu. 
 
Ad 8. Utvrđivanje prijedloga Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2015. 
godinu 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Na osnovu prijedloga plana rada HRS-a za 2015. godinu, koji je dostavljen Hrvatskoj 
zajednici tehničke kulture za osiguranje programskih sredstava za 2015. godinu, stručna 
služba HRS-a izradila je prijedlog plana rada za 2015. godinu, koji su putem elektroničke 
pošte dobili svi članovi IO i NO na verifikaciju i potrebnu dopunu. Nakon kraće rasprave IO 
je jednoglasno donio sljedeću  
                                                           O D L U K U 
Usvaja se prijedlog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2015. godinu i zadužuje se 
stručna služba da dokumente pripremi za redovnu Skupštinu HRS-a. 
 
Ad 9. Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za 
zasjedanje Skupštine HRS-a. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević predložio je IO i NO HRS-a da se redovna izvještajna 
Skupština HRS-a održi u subotu, 18. travnja 2015. godine s početkom u 11,00 sati. Na 
prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
                                                            O D L U K A 
IO prihvaća prijedlog da se redovna izvještajna Skupština HRS-a održi u subotu, 18. travnja 
2015. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12, s početkom u 11,00 sati, te obvezuje stručnu 
službu da pripremi i na vrijeme dostavi zastupnicima sve potrebne materijale. 
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Ad 10. Ostala pitanja: 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
a. Utvrđivanje prijedloga za HAKOM o imenovanju ispitnih povjerenstava za  „A“ i 
„P“ razred zbog neravnomjernog odabira članova povjerenstava po teritorijalnom 
principu. 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću  

O D L U K U 
Članovi IO donijeti će, nakon usklađivanja ispitnih povjerenstava po županijama, konačnu 
odluku o prijedlogu imenovanja ispitnih povjerenstava za  „A“ i „P“ razred putem 
elektroničke pošte. 
 
b.  Usvajanje prijedloga Pravilnika o pozivnim oznakama 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Stjepan Đurin, 9A8A 
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću  
                                                          O D L U K U 
Izvršni odbor, na prijedlog Povjerenstva za pozivne oznake, 20. ožujka 2015. zadužuje 
Povjerenstvo da Pravilnik uskladi s Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama i 
preporukama HAKOM-a.  
 
c. Donošenje odluke o odabiru radioamaterske udruge za organizaciju državnog 
ARG natjecanja 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Stipe Predanić, 9A5SP 
 
Nakon analize prispjele dvije kandidature za organizaciju državnog ARG natjecanja, a na 
prijedlog predsjednika ARG povjerenstva, IO je jednoglasno donio sljedeću  

O D L U K U 
Za organizaciju državnog ARG natjecanja 2015. godine imenuje se RK Ludbreg iz Ludbrega.  
 
d. Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnom radioamaterskom 
skupu u Pordenoneu, Italija i Friedrichshafenu, Njemačka 2015. godine 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjedavajući je informirao nazočne da je stručna služba zaprimila službeni poziv 
organizatora za sudjelovanje hrvatskih predstavnika na sajmu u Pordenoneu 2015. te 
službene materijale za rezervaciju izložbenog prostora na sajmu „HAMRADIO 2015.“ u 
Friedrischafenu. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
                                                           O D L U K A 
a. Zadužuje se stručna služba da rezervira izložbeni prostor za HRS na sajmu u 
Friedrischafenu.  
 
b. Na radioamaterski sajam u Pordenoneu 2015. HRS upućuje dvije osobe, kao i na 
HAMRADIO 2015. u Friedrischafenu. 
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e. Podjela nagrada za  KV i UKV natjecanja iz 2014. godine 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Željko Pilat, 9A2R 
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću  

O D L U K U 
Nagrade za  KV i UKV natjecanja iz 2014. godine dodijeliti će se na redovnoj godišnjoj 
Skupštini HRS-a 18. travnja 2015. godine. 
 
f. Prigovor Borisa Tuđena 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjedavajući je informirao nazočne o prigovoru koji je Boris Tuđen uputio Izvršnom 
odboru HRS-a, a vezano uz rad Ivice Novaka, moderatora foruma na web stranicama HRS-
a. Također je pročitan i odgovor moderatora Ivice Novaka koji navodi da se u svom radu 
pridržavao Pravila ponašanja na Forumu. 
 
IO je usvojio  navedene informacije. 
 
g. Primanje RK Dubrava u članstvo HRS-a 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću  

O D L U K U 
Prihvaća se zamolba RK Dubrava i upućuje prijedlog Skupštini HRS-a da u svoje članstvo 
primi RK Dubrava iz Zagreba. 
 
h. Primanje radioamaterskog saveza Republike Burundi (ABART) u članstvo IARU 
R1 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću  
                                                           O D L U K U  
IO HRS-a prihvaća primanje radioamaterskog saveza Republike Burundi (ABART) u članstvo 
IARU R1. 
 
Dovršeno. 
 
Hrvatski radioamaterski savez                                       Hrvatski radioamaterski savez 
           tajnica                                                                     predsjednik                                                                                                         
                              
                                                                                                            

                                                                                                                 
                                                                                                                    
Marina Sirovica,  9A3AYM                                              Zdenko Blažičević, 9A2HI    
 
Prilog: Konačan prijedlog Statuta HRS-a. 


