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Hrvatski radioamaterski savez 
Dalmatinska 12 
10000 Zagreb 
Ur. Broj: 174 / 010 
Zagreb, 12.04.2010. 
 
                                               SKRAĆENI ZAPISNIK  
 
s 2./2010. redovite sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
(HRS), održane u subotu, 10. travnja 2010. godine u NCTK Kraljevica u Kraljevici. Sjednica 
je započela s radom u 9.00 h, a završila s radom u 9.50 h.  

 
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Krešimir 
Kovarik – dopredsjednik Saveza,  Mate Botica – član IO, Rolando Milin – član IO, Stjepan 
Đurin – član IO,  Marijan Rečić – član IO, Marijan Kucelin – član IO.  

 
Ostali nazočni: Željko Vida –  predsjednik NO, Zvonko Horvat – član NO, Matej Vida – web 
urednik, 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. 
Na prijedlog predsjednika HRS-a predložen je dnevni red kako slijedi: 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 1/2010. redovite sjednice Izvršnog odbora 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza 

 
2. Verifikacija odluka usvojenim putem e-pošte između 1/2010. i 2/2010. sjednice IO 

 
3. Priprema za održavanje redovite Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela 

Skupštine: 
• Radno predsjedništvo 
• Verifikacijsko povjerenstvo 
• Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika 

 
4. Ostala pitanja 

 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 1./2010. 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 1. / 010. redovite sjednice IO. 
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Ad 2.:Verifikacija odluka usvojenih putem e-maila između 1./2009. i 2./2010. 
sjednice IO 
 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Na prijedlog predsjedatelja, IO jednoglasno je usvojio sljedeće odluke: 
 
Odluka IO od 23.03.2010. - suglasnost za nabavku SPORTident opreme 
 

1. Prihvaća se ponuda broj 2010140088  od SPORTIdent GmBH na iznos od 3.747,98 
eura, uvećano za očekivane špediterske troškove, carinske troškove i PDV. 
 

2. Obvezuje se stručna služba HRS-a da kontaktira s dobavljačem, izvrši uplatu 
sukladno ponudi i dogovori način isporuke te preuzimanje iste. 

 
Odluka IO od 25.03.2010. - organizacija državnog ARG natjecanja za 2010. godinu  
 

1. Temeljem raspisanog natječaja za organizaciju državnog ARG natjecanja za 2010. i 
na osnovu jedne prispjele prijave od stane RK  „KAŠTILAC“ IO donosi odluku da se 
organizacija državnog ARG natjecanja za 2010. godinu povjerava RK „KAŠTILAC“.  

 
2. Obvezuje se stručna služba da sačini obvezujući ugovor s RK „KAŠTILAC“, ne kasnije 

od 15.04. 2010. godine.  
 

3. HRS se obvezuje da će 70%  sredstava uplatiti na račun RK Kaštilac najkasnije do 
01.05. 2010., a ostatak sredstava 15 dana nakon podnesenog pisanog izvješća o 
izvršenim obvezama utvrđenih ugovorom.  

 
4. Po realizaciji natjecanja i izvršenih ugovornih obveza, obvezuje se RK Kaštilac da 

podnese pisano izvješće IO HRS-a.  
 
Ad 3. Priprema za održavanje redovite Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih 
tijela Skupštine: 

• Radno predsjedništvo 
• Verifikacijsko povjerenstvo 
• Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika 

 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena 
 
ODLUKA: 
 

a. Za Radno predsjedništvo IO imenuje: Zdenka Blažičevića, 9A2HI za predsjednika  
   Radnog predsjedništva, Krešimira Kovarika, 9A5K za člana i Rolanda Milina, 9A3MR  
   za člana. 

 
          b. Za Verifikacijsko povjerenstvo IO imenuje: Ljiljanu Božak, 9A5BL, za predsjednicu  
             Verifikacijskog povjerenstva, Zlatka Matičića, 9A2EU i  Tomislava Kaltneckera,  
             9A9T za članove. 
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       c. Za zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika IO imenuje: Mariju Hodak za zapisničara,  
          Dubravka Rogalea, 9A9DR i Ivicu Sorića, 9A7R za ovjerovitelje. 
 
Ad 4. Ostala pitanja  
 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI 
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Krešimir Kovarik, 9A5K, Mate Botica, 9A4M 
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno su donesene sljedeće 
 
ODLUKE: 
 
Nabavka akumulatora za potrebe organizacije ARG Svjetskog prvenstva u Opatiji 
  
a.Odobrava se nabavka 16 komada gel akumulatora: 12 V, 7 Ah, za predajnike na terenu, a   
   za potrebe organizacije 15. Svjetskog prvenstva u ARG-u.  
 
Tisak IOCA knjižice 
 
a. Donosi se odluka o raspisivanju pozivnog natječaja za dizajn, pripremu i tisak 1.000  
    primjeraka  IOCA knjižice. Rok za prijavu na natječaj je 7 dana od primitka upita. 
 
b. Zadužuje se Stručna služba da dostavi upite na minimum 5 tvrtki - odabrati nove tvrtke,  
   odnosno one sa kojima HRS još nije radio. 
 
c. Imenuje se Povjerenstvo za izbor tiskare u sastavu: Zdenko Blažičević, Krešimir Kovarik  
    i Mate Botica. Po primitku svih ponuda Povjerenstvo će pristupiti otvaranju koverti i  
    odabiru najpovoljnijeg izvođača. 
 
Nabavka prijenosnog računala za potrebe organizacije ARG Svjetskog prvenstva u Opatiji 
 
a.Odobrava se nabavka 1 (jednog) prijenosnog računala, s pripadajućim potrebnim  
   software-om, a za potrebe organizacije ARG Svjetskog prvenstva u Opatiji 2010. godine. 
 
Prijedlog za Skupštinu – učlanjenja i brisanja klubova  
 
a. IO predlaže primanje u članstvo, te upućuje na verifikaciju Skupštini HRS-a, sljedeće  
    klubove: 

1. Radio klub «Virovitica», 9A1EJK,  iz Virovitice 
2. Radio klub «Slavča – Nova Gradiška», 9A1SNG, iz Nove Gradiške 

 
b. IO predlaže brisanje iz članstva, s obzirom da su navedeni klubovi prestali s radom,   
    te upućuje na verifikaciju Skupštini HRS-a sljedeće klubove: 

1. Radio klub «Grič», 9A1CNG, iz Zagreba 
2. Radio klub 9A1EET, iz Zagreba 
3. Radio klub WFHR, 9A1CWJ, iz Jelse 

 
Informacija o donaciji repetitora s duplexerom 
 
Mate Botica, 9A4M ukratko je izvijestio IO da je u tijeku provedba donacije od strane g. 
Maria Rendulića, koji će HRS-u donirati 1 repetitor Kenwood – VHF TKR – 750 K2 i 1 
duplexer Procom DPF2 / 22-125, 600 KHz. Ukupna bruto vrijednost donacije iznosi 
35.473,20 kuna. HRS će sa donatorom potpisati Ugovor o donaciji. 
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Kompenzacija s Kenwood - om za repetitor   
 
a.IO je donio odluku o provedbi kompenzacije za oglašavanje u časopisu „Radio HRS“ sa  
   tvrtkom HFC Grupa d.o.o., odnosno Kenwood.  
 
b. Zadužuje se Stručna služba da sastavi Ugovor o kompenzaciji kojim HRS nudi  
   oglašavanje u časopisu „Radio HRS“ u zamjenu za 1 repetitor Kenwood –  
   VHF TKR – 750 K2 (bez duplexera). 
 
Nabavka radio fara za 10 GHz od tvtke Kuhne 
 
UKV menadžer Mate Botica postavio je pitanje da li je, s obzirom na financijsku situaciju, 
ove godine moguće od Kuhnea nabaviti radio far za 10 GHz. Predsjednik HRS-a odgovorio je 
da će se ukupna financijska situacija HRS-a moći sagledati tek nakon realizacije najvećeg i 
najzahtjevnijeg projekta Saveza u ovoj godini, a to je organizacija 15. Svjetskoga prvenstva 
u ARG-u, koje će se održati od 13. do 18. rujna 2010.   
  
Dovršeno. 
 
 
 
 
 
 
 
Hrvatski radioamaterski savez                                 Hrvatski radioamaterski savez 
             tajnica                                                                    predsjednik                                                                                                                 
 
                
 
 
                                                                             
       Marina Sirovica                                                   Zdenko Blažičević 
           9A3AYM                                                                9A2HI                                
               


