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Hrvatski radioamaterski savez 
Dalmatinska 12 
10 000 Zagreb 
Ur. Broj: 275/014 
Zagreb, 27.10.2014. 
 
                                                          ZAPISNIK 
 
4. / 2014.  redovne i proširene sjednice Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela HRS-a, 
koja se održala u petak 17.10.2014. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat.  
 
Sjednica je započela s radom u 17 sati i 38 minuta a završila s radom u 19 sati i 40 minuta. 
 
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Željko Pilat, Marijan 
Rečić, Gordan Ćućić, Stjepan Đurin. 
 
Ostali nazočni: Željka Krupka - član NO, Nikola Perčin – časnik za vezu s državnim tijelima RH, 
Željko Ulip – časnik za vezu s IARU R1, Dubravko Rogale – menadžer povjerenstva za dodjelu nagrada 
HRS-a, Ivica Novak –  glavni urednik web-a, Zlatko Matičić – glavni urednik časopisa, Darko Grubić – 
UKV menadžer, Gianluca Zaimović – menadžer Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog 
spektra, Stipe Predanić – ARG menadžer, Marina Sirovica - tajnica HRS-a. 
 
Odsutni: izostanak sa sjednice opravdali su Boris Vrbanović  - predsjednik NO HRS-a i Franjo Kokorić 
– član NO 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 Dnevni red je nadopunjen sa još jednom točkom. Nakon glasovanja 
jednoglasno je usvojen sljedeći  
 
                                                    D N E V N I     R E D 
 
1.   Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2014. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga  
      radioamaterskog saveza. 
2.   Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3. i 4. sjednice IO. 
3.   Izvješće o realizaciji plana rada siječanj-rujan 2014. (s osvrtom na odstupanja od plana). 
4.   Realizacija financijskog plana za 2014. godinu, zaključno sa rujnom 2014. ( s osvrtom na  
      odstupanja od plana). 
5.   Rebalans financijskog plana  za 2014. godinu. 
6.   Pomoć radio klubu Gunja. 
7.   Pripreme za izradu financijskog plana i plana rada za 2015. godinu (KV, UKV, ARG, časopis,   
      naknade za 2015., kampovi-škole-seminari, međunarodna suradnja). 
8.   Izrada prijedloga kalendara događanja i kalendara natjecanja (KV i UKV) za 2015. kao i  
      usklađivanje pravila. 
9.   Donošenje odluke o nabavi osnovnih sredstava: 
      - Nabava VHF/UHF repetitora 
      - Nabava dva stolna računala za stručnu službu HRS-a 
      - Nabava antena za repetitore. 
10.  Donošenje odluke o imenovanju radne grupe za izradu Statuta HRS-a prema novom Zakonu o  
       udrugama. 
11.  Imenovanje predsjednika Povjerenstva za rad s djecom i mladima 
12.  Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrade HRS-a Nikola Tesla. 
13.  Izvješća radnih tijela HRS-a. 
14.  Informacija o održanoj konferenciji IARU R1. 
15.  Ostala pitanja. 
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Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2014. redovne sjednice Izvršnog odbora 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
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  

ODLUKA  
IO verificira skraćeni zapisnik sa 3. / 2014. redovne sjednice IO. 
 
Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3. i 4. 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 25.7.2014. 
Većinom glasova IO je donio 
Odluku 
da Hrvatska bude domaćin i organizator 10. Balkanskog ARG prvenstva „BARDF 2015.“ 
 
Odluka IO od 27.7.2014. 
Zaključno sa 27.07.2014. godine IO donio je 
Odluku 
da na HAMFEST-u u Holicama 2014. godine sudjeluju dva predstavnika HRS-a, Zdenko Blažičević i 
Stjepan Đurin. 
  
Odluka IO od 2.8.2014. 
Zaključno sa 2.08.2014. godine IO je većinom glasova donio  
Odluku 
da HRS za člana Izvršnog odbora IARU Regije 1 nominira Ranka Bocu, 4O3A. 
 
IO je jednoglasno verificirao navedene odluke. 
 
Ad 3: Izvješće o realizaciji plana rada siječanj-rujan 2014. (s osvrtom na odstupanja od 
plana). 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjednik HRS-a ukratko je iznio glavne programe koji su realizirani do kraja rujna 2014. godine. 
Napomenuo je da su svi savezi, pa tako i HRS, trebali u HZTK-u poslati izvješće o radu za period od 1. 
siječnja do 30. rujna 2014. godine.  
 
Tajnica HRS-a predočila je pisano izvješće koje je dostavila HZTK-ci.  
(Pisano izvješće je sastavni dio zapisnika) 
 
IO je usvojio navedene informacije. 
 
Ad 4: Realizacija financijskog plana za 2014. godinu, zaključno sa rujnom 2014. (s osvrtom 
na odstupanja od plana). 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI  
 
Predsjedatelj je ukratko informirao nazočne i o financijskim pokazateljima vezanim uz troškove 
saveza, s posebnim osvrtom na Financijski izvještaj o provedenim programima javnih potreba 
Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koji su (su)financirani u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 
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2014. godine na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela 
prihoda od igara na sreću za 2014. godinu u razdjelu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – 
Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (HZTK).  
 
Tajnica HRS-a predočila je realizaciju financijskog plana zaključno s 17.10.2014. 
Pregled realizacije plana je sastavni dio zapisnika. 
 
IO je usvojio navedene informacije. 
 
Ad 5: Rebalans financijskog plana  za 2014. godinu. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Stručna služba HRS-a napravila je prijedlog rebalansa Financijskog plana HRS-a. Predsjednik HRS-a 
osvrnuo se na pojedine stavke navedene u prijedlogu Rebalansa. Blažičević je naglasio da je, sukladno 
naputku HZTK-e,  potrebno većinu materijalnih troškova prikazati kao troškove nastale tijekom 
realizacije pojedinih programa HRS-a, tako da je zatražio da stručna služba i računovodstvo usklade 
prikaz troškova sukladno postojećem stanju.  
 
Budući da je stručna služba HRS-a prijedlog rebalansa financijskog plana predočila neposredno pred 
sjednicu IO, te da se članovi IO nisu pripremili za raspravu, predsjedavatelj je predložio da se odgodi 
donošenje Odluke o rebalansu. 
 
Jednoglasno je usvojena 
 

ODLUKA   
1. IO zadužuje stručnu službu da, sukladno naputku HZTK-e, većinu materijalnih troškova prikaže na   
mjestima troška pojedinih programa HRS-a, a ne na mjestu troška 00 (Materijalni troškovi stručne 
službe HRS-a). 
2. Novi prijedlog rebalansa Financijskog plana HRS-a za 2014. godinu Izvršni odbor će razmotriti i 
usvojiti putem elektroničke pošte. 
 
Ad 6: Pomoć radio klubu Gunja. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marijan Rečić, 9A2C, Ivica Novak, 9A1AA 
 
Predsjednik HRS-a je obavijestio nazočne da je radioamaterski klub „Gunja“ čelništvu HRS-a uputio 
zamolbu za donaciju radioamaterske opreme. Predložio je da im se – nakon obavljene inventure 
nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2014. godinu - donira neki stariji, ali ispravan 
HRS-ov KV uređaj. Također je nekolicina prisutnih predložila da se donacija obavi tek po uvidu u 
Izvješće o radu navedenoga kluba za 2013. i 2014. godinu. 
  
Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedatelja, jednoglasno je donesena  

ODLUKA 
HRS će donijeti odluku o donaciji za  Radio klub „Gunja“ tek nakon obavljene inventure nematerijalne i 
materijalne imovine i zaliha HRS-a za 2014. godinu te nakon uvida u Izvješće o radu Radio klubu 
„Gunja“ kluba za 2013. i 2014. godinu. 
 
Ad 7: Pripreme za izradu financijskog plana i plana rada za 2015. godinu (KV, UKV, ARG, 
časopis, naknade za 2015., kampovi-škole-seminari, međunarodna suradnja). 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Predsjedatelj je naglasio da stručna služba HRS-a mora do 31.10.2014. godine poslati u HZTK-u 
prioritete financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi prema kojima Hrvatska zajednica tehničke 
kulture i nacionalni savezi tehničke kulture planiraju svoje programe u 2015. godini. Stoga svi voditelji 
pojedinih radnih grupa unutar HRS-a trebaju što prije dostaviti stručnoj službi HRS-a svoje programe 
rada kao i financijske planove za sljedeću godinu, na osnovu kojih će stručna služba napisati program 
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rada HRS-a za  projekte financirane (djelomično ili u cijelosti) programskim sredstvima MZOS-a u 
2015. godini. 
 
IO je usvojio navedene informacije. 
 
Ad 8: Izrada prijedloga kalendara događanja i kalendara natjecanja (KV i UKV) za 2015. kao 
i usklađivanje pravila. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Željko Pilat, 9A2R, Damir Grubić, 9A6ARP, Stipe Predanić, 
9A5SP 
 
Predsjednik HRS-a zamolio je da se što prije u HRS dostave prijedlozi za kalendar natjecanja u idućoj 
godini, kako bi se s terminima natjecanja uskladile i ostale aktivnosti HRS-a tijekom 2015. godine. 
 
Predsjedavatelj je dao naputke Predsjednicima KV i UKV povjerenstva da usklade pravila natjecanja s 
preporukama IARU R1, kao i oblike i vrste nagrada, vodeći računa da ukupan trošak mora biti unutar 
odobrenog financijskog plana. 
  
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  

ODLUKA  
1. Zadužuju se predsjednici povjerenstava za KV, UKV i ARG da u stručnu službu dostave kalendare 
natjecanja za 2015. godinu, kako bi, na osnovu toga, stručna služba mogla sastaviti jedinstveni 
kalendar događanja i natjecanja HRS-a  u 2015. godini. 
2. Zadužuju se KV i UKV menadžer HRS-a da usklade pravila svojih natjecanja sa važećim pravilima 
propisanim od strane IARU R1 – posebno vezano uz dodjeljivanje nagrada najbolje plasiranim ekipama 
i pojedincima. 
3. Zadužuje se KV menadžer da zajedno sa stručnom službom napravi financijsku analizu troškova 
vezanih uz dodjelu pojedinih vrsta nagrada za KV natjecanja (pehari, plakete ili medalje).  
 
Ad 9: Donošenje odluke o nabavi osnovnih sredstava 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
S obzirom da u Financijskom planu za 2014. godinu postoje sredstva namijenjena nabavci osnovnih 
sredstava, predsjednik HRS-a je IO predložio nabavku dva YAESU DR-1 144/430 Dual Band repetitora 
za obnovu magistralne mreže repetitora u RH, dva stolna računala za stručnu službu HRS-a te antena 
za repetitore. Blažičević je naglasio da je HRS poslao više upita na nekoliko tvrtki koje se bave 
prodajom radioamaterske opreme. Napomenuo je da je potrebno nabaviti i dva nova stolna računala 
(bez monitora) za stručnu službu HRS-a jer su postojeća nabavljena 2008. godine za potrebe 
organizacije Generalne konferencije IARU R1 u Cavtatu.  
 
Stručna služba HRS-a predočila je ponude za repetitore od: KRON Telekom, Kenwood Hrvatska, MAR 
Elektronika i WIMO. 
 
Za žurnu zamjenu antenskog sistema i sistema napajanja na Ivanšćici od WIMO je zatražena ponuda 
za jednu VHF antenu  BC-103, 100 metara koaksijalnog kabela Ecoflex 10 s pripadajućim 
konektorima. Neposredno pred sjednicu IO zaprimljena je ponuda od WIMO. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  

ODLUKA  
1. Nabaviti dva (2) YAESU DR-1 144/430 Dual Band C4FM/FM Digitalna Repetitora od najpovoljnijeg 
ponuđača.  
2. Za potrebe stručne službe nabaviti dva (2) osobna računala, bez monitora, sa pripadajućim 
originalnim softverom. Zadužuje se UKV menadžer da sastavi prijedlog odgovarajuće konfiguracije 
računala. 
3. Prihvaća se ponuda tvrtke  WiMo  za nabavu jedne (1) antene Diamond BC-103 144-174 MHz sa 
100m Ecoflex 10 koaksijalnog kabela. 
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Ad 10: .  Donošenje odluke o imenovanju radne grupe za izradu Statuta HRS-a prema 
novom Zakonu o udrugama. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Nikola Perčin, 9A5W 
 
Nakon dugotrajne javne rasprave, 6. lipnja 2014. godine, Hrvatski sabor je usvojio novi Zakon o 
udrugama. Zakon je stupio na snagu 1. listopada 2014. U roku od godine dana od njegovog stupanja 
na snagu, sve su udruge, pa tako i HRS, dužne uskladiti svoje statute sa novim zakonom. Stoga je 
predsjedatelj predložio IO da se imenuje radne grupe za izradu novog Statuta HRS-a. Radna grupa bi 
trebala sastaviti prijedlog teksta statuta do veljače 2015. godine, kako bi se novi Statut usvojio na 
Skupštini HRS-a u travnju 2015. godine. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  

ODLUKA  
Imenuje se radne grupe za izradu novoga Statuta HRS-a u sastavu: Zdenko Blažičević – predsjednik, 
Željko Pilat i Nikola Perčin - članovi. 
 
Ad 11: Imenovanje predsjednika Povjerenstva za rad s djecom i mladima 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
S obzirom da je Rolando Milin podnio ostavku na mjesto predsjednika Povjerenstva za rad s djecom i 
mladima predsjednik HRS-a, Zdenko Blažičević, je predložio IO da se na to mjesto izabere Željka 
Krupka, 9A3GZK Željka je dugogodišnja članica ARG reprezentacije HRS-a a trenutno je i član 
Nadzornog odbora HRS-a. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  

ODLUKA  
Za predsjednika Povjerenstva za rad s djecom i mladima imenuje se Željka Krupka, 9A3GZK. 
 
Ad 12: Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrade HRS-a Nikola Tesla 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza je na sjednici održanoj 3.10.2013. godine donio 
Pravilnik o dodjeli nagrada „Nikola Tesla“ Hrvatskoga radioamaterskog saveza. Njime se uređuju 
kriteriji dodjeljivanja, način isticanja, obvezne sastavnice obrazloženja prijedloga, postupak dodjele, 
sadržaj, izgled i oblik nagrada i način rada povjerenstva za dodjelu  nagrada koju dodjeljuje Hrvatski 
radioamaterski savez, za iznimna postignuća ostvarena dragovoljnim ili profesionalnim stvaralačkim, 
pedagoškim, stručnim, znanstvenim, publicističkim, promidžbenim i organizacijskim sudjelovanjem i 
radom na području radioamaterske djelatnosti, te doprinos postizanju ciljeva i razvitku  djelatnosti 
HRS-a. Vezano uz to predsjedatelj je predložio IO da se raspiše natječaj za dodjelu navedene nagrade 
i da se objavi na web stranici HRS-a. 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  

ODLUKA  
Zadužuje se stručna služba da sastavi tekst natječaja za dodjelu nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza i objavi ga na web stranici HRS-a. 
 
Ad 13: Izvješća radnih tijela HRS-a 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Gianluca Zaimović, 9A5DGZ, Željko Pilat, 9A2R, Zlatko Matičić, 9A2EU, Ivica Novak, 
9A1AA 
 
Menadžer Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra, Gianluca Zaimović, izvijestio 
je prisutne o aktivnostima svojega povjerenstva. U 2014. godini HAKOM je od strane ovoga 
Povjerenstva zaprimio osam prijava protiv tri osobe zbog ometanja amaterskog frekventnog spektra. 
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Sukladno rješenjima HAKOM-a, na današnji dan su i dalje aktivne mjere praćenja prijavljenih smetnji i 
osoba koje su potencijalni uzročnici istih. U veljači ove godine postavljeno je glavno SWL čvorište za 
praćenje amaterskog frekventnog spektra na privatnoj lokaciji u Zagrebu. Isti osigurava praćenje, 
snimanje i naknadnu obradu svih radioamaterskih komunikacija sa područja Grada Zagreba i 
Zagrebačke županije. U kolovozu je postavljena prva SWL točka u Dalmaciji koja pokriva Grad Split i 
širu okolicu dok se do kraja godine očekuje postavljanje iduće SWL točke u okolici Rijeke. Trenutno je 
na posudbi više profesionalnih mobilnih goniometara koji se koriste na području Grada Zagreba i 
okolice u svrhu preciznijeg lociranja izvora raznih smetnji koje se pojavljuju. Temeljem odluke o 
nabavi novih računala za potrebe HRS-a (tajništva), predsjednik ovog Povjerenstva usmeno je 
zatražio donaciju starih računala za potrebe PPNRF-a kako bi se smanjila upotreba privatne opreme i 
opremile nove prislušne točke. 
 
Željko Pilat, KV menadžer, ukratko je obavijestio nazočne o svim kratkovalnim natjecanjima koja su 
održana do 30.9.2014., a sve sukladno usvojenom KV kalendaru natjecanja za 2014. godinu. 
Napomenuo je da će se što prije nastojati riješiti problemi sa KV robotom te da će se prilikom dodjele 
nagrada nastojati naći optimalna solucija koja će što manje financijski opteretiti Savez. Pilat je također 
podnio kratko izviješće o sudjelovanju ekipe 9A0HQ na natjecanju IARU HF Championship 2014. 
godine. Ekipa je u natjecanju napravila 15761 vezu  i ukupno 24105224 bodova, što je najveći  broj 
bodova  od kada 9A0HQ sudjeluje u natjecanju. Ekipu su brojila 52 natjecatelja s 11 lokacija, uz 
dodatnu ekipu koja je sudjelovala u praćenju, pripremi i logistici.  U odnosu na prethodne godine  
napravljeno je više veza na svim opsezima osim na 80 m gdje je SSB dio ekipe prestao raditi  u tijeku 
noći, a s obzirom da nije bilo komunikacije s njima, nije se mogao preuzeti opseg s drugog mjesta, 
iako je takva mogućnost postojala.  Broj veza i množitelja  je mogao biti veći da se više prebacivalo 
stanica s opsega na opseg, a o tome ćemo  više voditi računa u slijedećim natjecanjima. Analizom 
rada vidi se da  je moguće postići još bolji rezultat, no za to je potrebno napraviti bolje pripreme, koje  
su  već počele kroz analizu  korištenja računalnih programa i  utvrđivanja  slabih  točaka u radu ekipe. 
U tom cilju  organizirati će se sastanak predstavnika ekipa  s najvećim potencijalom za rad u 
kratkovalnim natjecanjima (pripremljene lokacije i  operatori koji se mogu uključiti u rad ekipe). Osim 
ekipa koje su sudjelovale u ovogodišnjem 9A0HQ timu, na sastanak će biti pozvani predstavnici  9A1P, 
9A7B i  9A1P. Ukoliko se mogu uključiti i neke druge natjecateljske ekipe iz  HRS-a, biti će i one 
pozvane. Raspraviti će se  upotreba jedinstvenog  programa za vođenje  dnevnika, taktika  rada i 
utvrditi dinamika pripreme  ekipe. 
 
Zlatko Matičić, glavni urednik časopisa „Radio HRS“, iznio je problem premalene količine priloga za 
časopis koje dobiva od članova HRS-a. Predložio je da stručna služba dostavlja uredništvu časopisa 
kratke informacije o zbivanjima u Savezu između izlaska dva broja časopisa. Također je istaknuo da je 
trošak tiska časopisa relativno velik, s obzirom na mali broj pretplatnika na časopis. Zato je predložio 
da u 2015. godini časopis izlazi samo u PDF formatu, a da se krajem godine, u obliku godišnjaka, tiska 
jedan broj časopisa koji bi dobili svi članovi HRS-a. 
 
Ivica Novak, glavni urednik web-a, napomenuo je da webmaster HRS-a, Marko Pernić, sređuje 
domene na www.hamradio.hr. Kako tu ima dosta klubova koji ne ažuriraju svoje stranice rečeno je da 
će se webmaster obratiti tim klubovima sa zamolbom da što prije ažuriraju podatke i redovito ih 
obnavljaju. 
 
IO je usvojio navedene informacije. 
 
Ad 14: Informacija o održanoj konferenciji IARU R1 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R,  Željko Ulip, 9A2EY, Nikola Perčin, 9A5W 
 
Željko Pilat i Željko Ulip informirali su prisutne o nedavno održanoj Generalnoj konferenciji IARU 
Regije1. U nedjelju, 21. rujna 2104. godine, u Varni, Bugarska započela je s radom Generalna 
konferencija IARU Regije1. Do četvrtka 25. rujna pred izaslanicima je bio niz dokumenata o kojima se 
raspravljalo na plenarnim sjednicama i sastancima radnih grupa i odbora. Najveći interes pobudili su 
dokumenti Odbora C5 (VHF, UHF, SHF) koji razmatraju opasnosti od gubitka dijelova pojedinih 
frekvencijskih područja u mikrovalnom radijskom spektru. Odbor C4 (HF) razmatrao je izmjene u band 
planovima i natjecateljskim procedurama, dok Odbor C3 okuplja niz radnih grupa. Članovi izaslanstva 
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HRS-a bili su Željko Pilat, 9A2R i Željko Ulip, 9A2EY. Pridružio im se i Nikola Perčin, 9A5W kao član 
Izvršnog Odbora IARU Regije 1.  
 
Ad 15: Ostala pitanja 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Darko Grubić, 9A6ARP, Gianluca Zaimović, 9A5DGZ 
    
15.1. Primanje radioamaterskih saveza  Kosova i Ruande u članstvo IARU R1 
 
Kao stalni član IARU Regije1 HRS je od tajništva IARU R1 dobio glasačke listiće za glasanje IO vezano 
uz primanje dva nova nacionalna saveza u sastav IARU R1. Dostavljen je prijedlog za učlanjenje 
radioamaterskih saveza  Kosova (SHRAK) i Ruande (RARU). 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena  

ODLUKA  
1. IO HRS-a prihvaća prijedlog za učlanjenje Radioamaterskog saveza  Kosova (SHRAK) u IARU R1. 
2. IO HRS-a prihvaća prijedlog za učlanjenje Radioamaterskog saveza  Ruande (RARU) u IARU R1. 
 
15.2. Prijava protiv Zlatka Marinića 
 
Zbog učestalog kršenje Zakona o elektroničkim komunikacijama i  Pravilnika o amaterskim radijskim 
komunikacijama grupa od dvanaest radioamatera iz Zagrebačke županije podnijela je I0 HRS-a prijavu  
protiv Zlatka Marinića, 9A3CMZ.  
 
IO će razmotriti podnesenu prijavu i naknadno se očitovati. 
 
15.3. Zamolba predsjednika Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra  
 
Za potrebe rada Povjerenstva za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra predsjednik 
povjerenstva je IO uputio zamolbu za ustupanjem baze podataka o članstvu. S obzirom na zakon o 
zaštititi podataka koji ne dozvoljava javnu objavu detaljnih podataka o osobi (ime i prezime) bez 
njenog znanja i pristanka, odluka nije donesena sve dok se ne obave konzultacije sa HAKOM-om. 
 
Dovršeno. 
 
 
Hrvatski radioamaterski savez                                 Hrvatski radioamaterski savez 
             tajnica                                                                    predsjednik                                                                                                                                
 
 

                                    
                                                                                         
       Marina Sirovica                                                       Zdenko Blažičević 
           9A3AYM                                                                       9A2HI     
 
 
 
 
Prilozi: 

1. Izvješće o realizaciji programa koji su sufinancirani od Hrvatske zajednice tehničke kulture od 
1.1. do 30.9.2014. 

2. Realizacija financijskog plana zaključno s 27.10.2014. (knjigovodstveno stanje) 


