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Hrvatski radioamaterski savez 
Dalmatinska 12 
10 000 Zagreb 
Ur. Broj:  
Zagreb, 14.3.2014. 
 
                                                         SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 1. / 2014.   redovne proširene sjednice Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela HRS-
a, koja se održala u utorak, 11. ožujka 2014. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12.  
 
Sjednica je započela s radom u 15.10 sati, a završila s radom u 17.20 sati.  

 
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Željko Pilat – 
dopredsjednik Saveza, Gordan Ćućić, Stjepan Đurin i Ivica Vlašić – članovi IO. 
 
Ostali nazočni: Boris Vrbanović – predsjednik NO, Darko Grubić – UKV menadžer, Gianluca 
Zaimović – menadžer za nadzor RF spektra, Nikola Perčin – časnik za suradnju s tijelima RH, 
Željko Vida - HRSVKS 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. 
 
Nakon glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

D N E V N I  R E D 
 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 5./2013. redovne sjednice Izvršnog odbora 

Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
 
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 5./2013. i 1./2014. 

sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
 

3. Izvješće o radu HRS-a od 01.01. 2013. do 31.12.2013. godine 
 

4. Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a u 2013. godini te izvješće o Završnom 
računu s 31.12.2013. godine. 

 
5. Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2013. godinu. 

 
6. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2014. godinu 

 
7. Odluka o materijalnim pravima za 2014. godinu 

 
8. Izvještajna skupština HRS-a.  
 
9. Ostala pitanja 
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Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 5./2013. redovne 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 5./2013. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza. 
 
Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte  između 5./2013. i 
1./2014. sjednice IO. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI  
 
Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno verificirao sljedeće odluke: 
 
Odluka IO od 23.1.2014. 
Zaključno sa 23.01.2014. godine IO je donio sljedeću 
ODLUKU 
Za godišnju nagradu HZTK-e IO HRS-a predlože Ivu Novaka. 
 
Ad 3: Izvješće o radu HRS-a od 01.01. 2013. do 31.12.2013. 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 2013. 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. 2013. do 31.12.2013. godine. 
 
Ad 4: Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a u 2013. godini te izvješće o 
Završnom računu s 31.12.2013. 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 31.12.2013. godine. 
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću 

O D L U K U 
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a u 2013. godini te izvješće o Završnom 
računu s 31.12.2013. godine i zadužuje se stručna služba da izvješća pripremi za redovnu 
Skupštinu HRS-a u travnju 2014. godine. 
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Ad 5: Usvajanja izvješća inventurnih komisija za 2013. godinu. 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marina Sirovica, 9A3AYM 
 
Na prijedlog predsjedavatelja 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 2013. godinu i Izvješće inventurne komisije za popis potraživanja obveza 
novca na računima i u blagajni HRS-a za 2013. godinu. 
 
Ad 6: Prijedlog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2014. godinu 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marina Sirovica, 9A3AYM 
 
Na osnovu prijedloga plana rada HRS-a za 2014. godinu, koji je dostavljen Hrvatskoj 
zajednici tehničke kulture za osiguranje programskih sredstava za 2014. godinu, stručna 
služba HRS-a izradila je prijedlog plana rada za 2014. 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 
1. Usvaja se prijedlog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2014. godinu i zadužuje 
se stručna služba da dokumente doradi i  pripremi za redovnu Skupštinu HRS-a. 
2. Zadužuje se Nikola Perčin da napiše prijedlog Pravilnika o provođenju radioamaterskih 
ispita te da ga dostavi članovima IO raspravu i usvajanje. 
 
Ad 7.: Odluka o materijalnim pravima za 2014. godinu   
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI  
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Boris Vrbanović 9A2JY, Marina Sirovica, 9A3AYM, 
Nikola Perčin, 9A5W. 
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću 

O D L U K U 
Zadužuje se stručna služba da napiše prijedlog Odluke o naknadama iz radnog odnosa i 
dostavi ga, uz Pravilnik o radnim odnosima u HZTK-i, na uvid svim članovima IO i NO HRS-
a. 
 
Ad 8: Izvještajna skupština 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 5. travnja 2014. godine s početkom u 11,00 sati. 
 
Na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno je donesena  

O D L U K A 
IO jednoglasno prihvaća prijedlog da se redovna izvještajna Skupština HRS-a održi u 
subotu, 5. travnja 2014. 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 9.: Ostala pitanja 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Nikola Perčin, 9A5W 
 
1. Primjena „Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama“ 
Predsjedavajući je informirao nazočne o problemima vezanim uz operatorski rad bez važeće 
radioamaterske dozvole. Nikola Perčin je posebno napomenuo da dobivanje „Potvrde o 
prijedlogu pozivne oznake“, koju izdaje HRS, ne daje pravo rada na bandu, već je to samo 
dokument koji je potrebno, uz zahtjev za novom dozvolom, dostaviti HAKOM-u. Tek 
dobivanjem dozvole za rad, a ne pozivne oznake, radioamater može raditi na bandu, prije 
ne. „Potvrda o prijedlogu pozivne oznake“  izdavati će se na rok važenja od tri mjeseca. 
Spremaju se izmjene i dopune Pravilnika u koje će se također unijeti i mogućnost da se 
strancima može dati hrvatska pozivna oznaka. Zbog problema oko sankcioniranja 
radioamatera koji krše HAM – spirit i rade nered na bandu, ali i zbog echo-linkova, Perčin je 
napomenuo da HRS svakako treba izraditi band plan.  
 
IO je usvojio  navedene informacije. 
 
2. Zamolbe RK Nova Gradiška i RK Đakovo za preuzimanje opreme za packet radio 
Blažičević je informirao prisutne o zamolbi RK Nova Gradiška da im se ustupi na korištenje 
oprema koja pripada paketnom čvoru 9A0XSL na Psunju i zamolbi RK Đakovo da im se 
ustupi na korištenje oprema koja pripada paketnom čvoru 9A0XPK na Papuku. Zadužen je 
predsjednik UKV povjerenstva, Darko Grubić, da dostavi stručnoj službi HRS-a točan popis 
opreme za packet radio koja se dodjeljuje navedenim klubovima. 
 
IO je usvojio  navedene informacije. 
 
3. Zamolba Mate Botice, 9A4M  
S obzirom da je Mate Botica od strane organizatora WRTC natjecanja – koje će se ove 
godine održati u Bostonu, SAD - izabran za suca, poslao je zamolbu IO HRS-a da mu 
Hrvatski radioamaterski savez, kao pokrovitelj, sufinancira troškove povratne zrakoplovne 
karte.  
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću 

O D L U K U 
Budući da se WRTC natjecanje ne nalazi u Financijskom planu HRS-a za 2014. godinu, 
pretežito zbog preostalih znatnih financijskih obaveza koje Savez ima prema V. Severincu, 
HRS nije u mogućnosti financirati odlazak hrvatske ekipe na natjecanje, pa samim time ne 
može pokriti niti troškove puta za suca.  
 
4. Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnom radioamaterskom 
skupu u Pordenoneu, Italija i Friedrichshafenu, Njemačka 2014. godine 
Predsjedavajući je informirao nazočne da je stručna služba zaprimila službeni poziv 
organizatora za sudjelovanje hrvatskih predstavnika na sajmu u Pordenoneu 2014. te 
službene materijale za rezervaciju izložbenog prostora na sajmu „HAMRADIO 2014.“ 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. Ove godine će na radioamaterski sajam u Pordenoneu ići dvije osobe, kao i na 
HAMRADIO u Friedrischafenu. 
 
5. Natječaj za organizaciju državnog ARG natjecanja 2014. godine 
Sukladno zamolbi predsjednika ARG povjerenstva, a na prijedlog predsjedatelja jednoglasno 
je donesena  

O D L U K A 
Zadužuje se stručna služba da na web stranicama HRS-a objavi natječaj za organizatora 
otvorenog prvenstvo Hvatske u ARG-u 2014. godine. 
 
 
Dovršeno. 
 
 
Hrvatski radioamaterski savez                                       Hrvatski radioamaterski savez 
                tajnica                                                                     predsjednik                                            
 
 

                                                            
 
 
   Marina Sirovica,  9A3AYM                                              Zdenko Blažičević, 9A2HI               
                                                                     


