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Hrvatski radioamaterski savez 
Dalmatinska 12 
10 000 Zagreb 
Ur. Broj: 72/016 
Zagreb, 17.3.2016. 
 
                                                         ZAPISNIK 
 
1./2016.  redovne sjednice Izvršnog odbora koja se održala u  srijedu 09. ožujka 2016. 
godine u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat u 15.00 sati.  
 
Sjednica je započela s radom u 15 sati i 5 minuta a završila s radom u 18 sati. 
 
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Željko 
Pilat, Marijan Rečić, Gordan Ćućić, Stjepan Đurin i Ivan Vlašić – članovi IO. 
 
Ostali nazočni: Zlatko Matičić – glavni urednik časopisa, Ivica Novak – glavni urednik 
weba i Marina Sirovica - tajnica HRS-a. 
 
Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević (predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne 
i zahvaljuje na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da IO može donositi pravovaljane 
odluke i zaključke. 
 
Na prijedlog predsjedatelja dopunjen je dnevni red pod točkom 3 i točkom 12. Jednoglasno 
je usvojen sljedeći   
 
                                                D N E V N I      R E D 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 4./2015. redovne sjednice Izvršnog odbora.  
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2015. i 1./2016. sjednice 

IO.  
3. Usvajanje prijedloga novih Pravila ponašanja na forumu (rad Webmastera i urednika). 
4. Usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine HRS-a (usklađen sa Statutom od 

18.04.2015.).  
5. Uskladba svih Pravilnika HRS-a sa Statutom od 18.4.2015. godine. (dokumente usklađuje 

stručna služba) 
6. Odluka o dodijeli nagrade Nikola Tesla za 2015. godinu.  
7. Odluka o raspisivanju natječaja za sufinanciranje programa rada s djecom i mladima u 

2016. godini.  
8. Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj 

radiogoniometriji.  
9. Utvrđivanje Prijedloga  izvješća o radu HRS-a od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine.  
10. Utvrđivanje Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2015. godinu te utvrđivanje 

izvješće o Završnom računu s 31.12.2015. godine.  
11. Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2015. godinu.  
12. Donošenje prijedloga odluke o prestanku ugovora o radu s Ljiljanom Božak zbog odlaska 

u mirovinu sa 1.7.2016. godine. 
13. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za primanje u radni odnos administrativnog 

referenta u stručnoj službi HRS-a.  
14. Odluka o isplati otpremnine Ljiljani Božak povodom odlaska u starosnu mirovinu.  
15. Utvrđivanje  evidencije članica i članova Saveza, temeljem članka 22., 23. i 24. te članaka 

od 26. do 29. Statuta: 
• usklađenosti Statuta članica Saveza sa Zakonom o udrugama, 
• plaćenih članarina članica Saveza u 2015. godini, 
• plaćenih članskih doprinosa članova radioamaterskih udruga (članak 28.), 
• važećih vjerodajnica zastupnika Skupštine (članak 27. i 28. Statuta). 
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16. Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za zasjedanje Skupštine 
HRS-a. 

17. Ostala pitanja. 
 
Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 4./2015. redovne sjednice Izvršnog 
odbora  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjedatelj je ukratko obavijestio prisutne da je IO putem elektroničke pošte verificirao 
zapisnik sa prošle sjednice IO HRS-a, ali da ga je potrebno i na samoj sjednici verificirati. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A  
IO verificira skraćeni zapisnik sa 4./2015. redovne sjednice IO. 
 
Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2015. i 
1./2016. sjednice IO.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI  
 
Predsjedatelj je obavijestio nazočne da je IO, između svoje dvije sjednice, elektroničkim 
putem donio sljedeće odluke: 
 
Odluka IO od 15. veljače 2016. 
 
Na 4. sjednici IO 2015. godine IO je donio odluku o korištenju pozivne oznake 9A70 
povodom jubilarne 70-te obljetnice HZTK-e. Stručna služba je zatražila od HAKOM-a 
skupnu dozvolu s popisom svih pozivnih oznaka. Izvršni odbor HRS-a je jednoglasno 
donio sljedeću 
O D L U K U 
1.       Svi pojedinci i udruge ( isključivo članovi HRS-a) trebaju dostaviti popunjenu 
tiskanicu HAKOM-a za izdavanje privremene dozvole za jubilarnu pozivnu oznaku na 
adresu Stručne službe. 
2.       Obvezuje se Stručna služba da sve zainteresirane putem e-maila ili pošte 
obavijesti o obvezi popunjavanja propisane tiskanice HAKOM-a. 
3.       Obvezuje se Stručna služba da objedini sve zahtjeve i dostavi ih HAKOM-u. 
4.       Svi troškovi (državne pristojbe) idu na teret HRS-a, budući da je nositelj programa 
HRS. 
 
Odluka IO od 22. veljače 2016. 
 
Webmaster je obavijestio IO da HRS ima dva weba koji imaju jako malu posjećenost a to 
su: www.ardf2010.com - web stranice svjetskog prvenstva u ARG-u u Opatiji i 
www.cavtat.hamradio.hr - web stranice IARU R1 konferencije u Cavtatu. Gore su dosta 
stari sustavi CMS-a i s njima uvijek ima sigurnosnih problema. Zadnji sigurnosni problem 
koji smo imali je djelomično uzrokovan upravo ovim sadržajima. Na prijedlog 
webmastera Izvršni odbor HRS-a je jednoglasno donio sljedeću 
O D L U K U 
1. Ukidaju se domene ardf2010.com i cavtat.hamradio.hr. 
2. Zadužuje se webmaster da arhivira podatke sa navedenih domena. 
 
IO je jednoglasno verificirao sve navedene odluke. 
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Ad 3: Usvajanje prijedloga novih Pravila ponašanja na forumu (rad Webmastera 
i urednika). 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Ivica Novak, 9A1AA 
 
Glavni urednik web-a Ivica Novak ukratko je informirao nazočne o prijedlozima za nova 
Pravila ponašanja na forumu HRS-a i nova Pravila oglašavanja na www.hamradio.hr. 
Također je naglasio potrebu za dodatnim moderatorima na Forumu. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno su donesene sljedeće 
O D L U K E 
1. Raspisati natječaj za moderatore na Forumu. 
2. Zadužuje se Ivica Novak da dopuni prijedlog Pravila ponašanja na forumu HRS-a i Pravila 
oglašavanja na www.hamradio.hr te ih dostavi članovima IO. O usvajanju prijedloga oba 
dokumenta odlučiti će IO putem elektroničke pošte u roku od 15 dana od primitka istih.  
  
Ad 4: Usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine HRS-a (usklađen sa 
Statutom od 18.04.2015.).  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjednik HRS-a uskladio je tekst Poslovnika o radu Skupštine HRS-a sa novim Statutom 
HRS-a. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je usvojena 
O D L U K A 
1. Zadužuje se Stručna služba da do 18.3. izvrši korekciju konačnog teksta Poslovnika o 
radu Skupštine HRS-a i dostavi ga na uvid članovima IO. 
2. Izvršni odbor HRS-a upućuje zastupnicima u Skupštini na usvajanje Poslovnik o radu 
Skupštine HRS-a, usklađen sa novim Statutom HRS-a. 
 
Ad 5: Uskladba svih Pravilnika HRS-a sa Statutom od 18.4.2015. godine. 
(dokumente usklađuje stručna služba) 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjedatelj je informirao prisutne o potrebi da se svi postojeći dokumenti vezani uz rad 
Saveza usklade sa tekstom novoga Statuta HRS-a, usvojenoga 18.4.2015. godine. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
Zadužuje se Stručna služba da do 23.3. uskladi sve pravilnike HRS-a sa novim Statutom 
te da ih dostavi svim članovima IO na usvajanje. 
 
Ad 6: Odluka o dodijeli nagrade Nikola Tesla za 2015. godinu.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Javni natječaj za dodjelu Nagrade „Nikola Tesla“ bio je otvoren do 15. veljače 2016. 
godine. Sukladno Članku 10. i 15. Pravilnika o dodjeli nagrada „Nikola Tesla“ IO HRS-a je 
razmotrio sve prispjele prijedloge.  
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Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
1. Nagrada za životno djelo „Nikola Tesla“ dodjeljuje se Mirku Vurušiću, 9A2F, članu 
Radio kluba „Međimurje“. 
2. Dodjeljuju se dvije Godišnje nagrade „Nikola Tesla“ za 2015. godinu i to kako slijedi: 
Radio klubu „Karlovac“ iz Karlovca, 9A1CVW i Željku Šemanoviću, 9A3IK iz Radio kluba 
„Vidova Gora“ iz Supetra. 
 
Ad 7: Odluka o raspisivanju natječaja za sufinanciranje programa rada s djecom 
i mladima u 2016. godini.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
Zadužuje se Stručna služba da do 23.3. dostavi članovima IO na usvajanje konačan 
prijedlog teksta natječaja za sufinanciranje programa rada s djecom i mladima u 2016. 
godini te da objavi natječaj na web stranicama HRS-a. 
 
Ad 8: Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u 
amaterskoj radiogoniometriji.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
Zadužuje se Stručna služba da do 18.3. dostavi članovima IO na usvajanje konačan 
prijedlog teksta natječaja za organizaciju Državnog ARG natjecanja 2016. godine te da 
objavi natječaj na web stranicama HRS-a.  
 
Ad 9: Utvrđivanje prijedloga  Izvješća o radu HRS-a od 01.01.2015. do 
31.12.2015. godine.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 

         Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 

Na prijedlog Zdenka Blažičevića IO je nakon kraće rasprave donio sljedeće  
O D L U K E 
Zadužuju se Stručna služba da dopuni prijedlog Izvješća o radu HRS-a od 01.01.2015. do 
31.12.2015. godine i da konačan prijedlog dostavi na usvajanje članovima IO do 
21.3.2016. godine. 
 
Ad 10: Utvrđivanje Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2015. godinu te 
utvrđivanje izvješće o Završnom računu s 31.12.2015. godine.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Članovi IO dobili su Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2015. godinu te izvješće 
o Završnom računu s 31.12.2015. godine.  
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
IO usvaja prijedlog Izvješća o financijskom poslovanju HRS-a za 2015. godinu i izvješća o 
Završnom računu s 31.12.2015. godine te ih upućuje na konačnu verifikaciju zastupnicima 
u Skupštini HRS-a. 
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Ad 11. Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2015. godinu.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Zlatko Matičić, 9A2EU, Marina Sirovica, 9A3AYM 
 
Nakon kraće rasprave IO je donio sljedeću  
O D L U K U 
1. Usvaja se izvješće Komisije za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni 
HRS-a za 2015. godinu. 
2. Zbog odsutnosti Darka Grubića, 9A6ARP, predsjednika Komisija za popis nematerijalne 
i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2015. godinu, IO odgađa usvajanje izvješća 
navedene komisije  te od Darka Grubića traži dodatna pojašnjenja primljenog izvješća 
najkasnije do 23.3.2016. godine. 
 
Ad 12. Donošenje prijedloga odluke o prestanku ugovora o radu s Ljiljanom Božak 
zbog odlaska u mirovinu sa 1.7.2016. godine. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević 
 
Zaposlenica Ljiljana Božak 20. travnja 2016. godine navršava 65 godina života. 
Odredbom članka 112. Zakona o radu propisano je da ugovor o radu prestaje kada 
radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako 
se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore. Ljiljana Božak je izrazila želju da joj se, 
ukoliko je moguće, produži rad barem do 1.7.2016. godine. U razdoblju od 20.04. do 
30.06.2016. godine omogućili bi joj da iskoristi pripadajući broj dana godišnjeg odmora 
te da izvrši primopredaju posla. Kako Ljiljana Božak osobni dohodak u razdoblju od 
20.04. do 30.06.2016. ne može ostvarivati iz programskih sredstava (javni izvori putem 
MZOŠ-a), sredstva se moraju osigurati iz vlastitih prihoda.  
 
Stoga Izvršni odbor jednoglasno upućuje na glasovanje svim zastupnicima u Skupštini 
HRS-a prijedlog sljedeće 
O D L U K E 
Da se prestanak ugovora  o radu Ljiljani Božak zaključi sa 1. srpnjem 2016. godine te da 
se sredstva za plaću Ljiljani Božak u razdoblju od 20.04. do 30.06. 2016. osiguraju iz 
vlastitih sredstava od viška prihoda iz 2015. godine.  
 
Ad 13. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za primanje u radni odnos 
administrativnog referenta u Stručnoj službi HRS-a.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
S obzirom da zaposlenica Ljiljana Božak 20. travnja 2016. godine navršava 65 godina 
života i odlazi u mirovinu, sukladno Statutu HRS-a, IO mora raspisati natječaj za primanje 
u radni odnos novog administrativnog referenta u Stručnoj službi HRS-a. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
1. Zadužuje se Stručna služba da do 23.3. sastavi prijedlog teksta natječaja za primanje u 
radni odnos novog administrativnog referenta u Stručnoj službi HRS-a i dostavi ga na 
usvajanje članovima IO. 
2. Zadužuje se Stručna služba da objavi natječaj na webu HRS-a i na portalu www.moj-
posao.net 
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Ad. 14. Odluka o isplati otpremnine Ljiljani Božak povodom odlaska u starosnu 
mirovinu.  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
Usvaja se odluka o isplati otpremnine zbog odlaska u starosnu mirovinu djelatnice Ljiljane 
Božak.  
 
Ad 15. Utvrđivanje  evidencije članica i članova Saveza, temeljem članka 22., 23. 
i 24. te članaka od 26. do 29. Statuta: 

• usklađenosti Statuta članica Saveza sa Zakonom o udrugama, 
• plaćenih članarina članica Saveza u 2015. godini, 
• plaćenih članskih doprinosa članova radioamaterskih udruga (članak 28.), 
• važećih vjerodajnica zastupnika Skupštine (članak 27. i 28. Statuta). 

Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjedatelj je informirao članove IO o klubovima koji nisu uskladili svoje Statute sa 
Zakonom o udrugama, nisu uplatili članarinu HRS-u za 2015. godinu te nisu dostavili 
važeće vjerodajnice za zastupnika i zamjenika zastupnika u Stručnu službu HRS-a. 
 
IO je prihvatio navedene informacije. 
 
Ad 16. Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za 
zasjedanje Skupštine HRS-a 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
Redovna Skupština Hrvatskoga radioamaterskog saveza održati će se u subotu, 16.4.2016. 
godine, u 11 sati, u velikoj dvorani HZTK, Dalmatinska 12, Zagreb. 
 
Ad 17. Ostala pitanja 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Željko Pilat, 9A2R, Igor Videc, 9A6NVI, Marijan 
Rečić, 9A2C 
 
17.1. Donošenje odluke o sudjelovanju na HAMFEST-u Pordenone 2016. 
 
Predsjedavajući je informirao nazočne da je Stručna služba zaprimila službeni poziv 
organizatora za sudjelovanje hrvatskih predstavnika na sajmu u Pordenoneu 2016. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
Na HAMFEST u Pordenoneu 2016. godine HRS upućuje dvije osobe. 
 
17.2. Donošenje odluke o sudjelovanju na HAMRADIO 2016. u Friedrischafenu 
 
HRS je zaprimio službene materijale za rezervaciju izložbenog prostora na sajmu 
„HAMRADIO 2016.“ u Friedrischafenu. 
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Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
1. Zadužuje se Stručna služba da rezervira izložbeni prostor za HRS na sajmu u 
Friedrischafenu.  
2. Na radioamaterski sajam HAMRADIO 2016. u Friedrischafenu HRS upućuje tri osobe. 
 
17.3. Podjela nagrada za  KV i UKV natjecanja iz 2015. godine 
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću  
O D L U K U 
Zadužuju se predsjednici KV i UKV povjerenstava da pripreme dodjelu nagrada i 
priznanja za natjecanja održana 2015. godine. 
 
17.4. Prijedlog za brisanje iz članstva radioamaterskih udruga koje dvije godine 
uzastopno nisu platile članarinu  
 
S obzirom da neke radioamaterske udruge nisu platile članarinu HRS-u dvije godine za 
redom, one se moraju brisati iz članstva Saveza. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
Zbog neplaćanja članarine HRS-u dvije godine za redom, IO će na prvom sljedećem 
zasjedanju Skupštine zastupnicima predložiti da se iz članstva brišu klubovi kako slijedi: 
1. Radio klub „Narona“ iz Metkovića 
2. Radio klub „Petrinja“ iz Petrinje 
 
17.5. Odluka o nabavi pomoćne opreme za repetitore (Dubrovnik, Zadar i Sljeme) 
 
Predsjednik UKV povjerenstva Darko Grubić, 9A6ARP je putem elektroničke pošte uputio 
zamolbu IO za nabavku opreme za repetitore u Dubrovniku, Zadru i na Sljemenu. Priložio 
je samo popis opreme koju bi trebalo nabaviti, bez ikakvog obrazloženja. 
 
S obzirom da predsjednik UKV povjerenstva nije nazočio sjednici IO, na prijedlog 
predsjedatelja jednoglasno je donesena  
O D L U K A 
Odgađa se donošenje odluke o nabavci opreme za repetitore u Dubrovniku, Zadru i na 
Sljemenu te se od predsjednika UKV povjerenstva traži obrazloženje navedenog zahtjeva. 
 
17.6. Zamolba Igora Videca u svezi HamNet mreže u 9A 
 
Igor Videc je uputio IO HRS-a zamolbu za suradnju i pomoć pri izgradnji HamNet mreže u 
Hrvatskoj. 
 
Nakon kraće rasprave IO je donio sljedeću  
O D L U K U 
1. Prihvaća se prijedlog Igora Videca da HRS sudjeluje u izgradnji HamNet mreže u RH. 
2. Zadužuje se Igor Videc da napiše projekt razvoja mreže i dostavi ga na usvajanje  
    članovima IO HRS-a. 
 
17.7. Donacija repetitora RK Oriovac 
 
Predsjedatelj je ukratko informirao članove IO o zamolbi za donaciju repetitora za lokalnu 
upotrebu, a koju je Izvršnom odboru HRS-a uputila Radioamaterska udruga Oriovac. Ove 
godine navedena udruga obilježava 25 godina postojanja. Predsjednik HRS-a je 
napomenuo da u Savezu postoji jedan stari Eltingov VHF repetitor koji se ne koristi. 
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Nakon kraće rasprave IO je donio sljedeću  
O D L U K U 
Izvršni odbor HRS-a prihvaća zamolbu Radioamaterske udruge Oriovac kojoj donira  
Eltingov VHF repetitor. 
 
17.8. Promjena termina održavanja HAMFESTA Osijek 2016. godine 
 
Marijan Rečić, 9A2C informirao je prisutne o promjeni termina održavanja HAMFESTA 
Osijek 2016., koji će se održati 14. svibnja 2016. godine. 
 
 
 
 
 
 
Dovršeno. 
 
 
 
 
 
Hrvatski radioamaterski savez                                       Hrvatski radioamaterski savez                            
    Marina Sirovica, tajnica                                            Zdenko Blažičević, predsjednik    

                                                           
 
 


