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Hrvatski radioamaterski savez 
10000 Zagreb, Dalmatinska 12 
Ur.broj: 408 / 012 
Zagreb, 23.11.2012. 
 
                                            SKRAĆENI ZAPISNIK 
 
01. redovite sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza (HRS), 
održane u subotu, 17. studenog 2012. godine u Zagrebu. Sjednica je započela s radom u 
12.45 h, a završila s radom u 13.15 h. 

 
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević - predsjednik, Stjepan Đurin, 
Marijan Rečić, Rolando Milin, Gordan Ćućić, Željko Pilat i Ivan Vlašić – članovi.   

 
Ostali nazočni: Marina Sirovica - tajnica. 
 
Predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja 
nazočne i zahvaljuje na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke i zaključci. Predsjedatelj je predložio sljedeći dnevni red: 

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Izbor dopredsjednika Hrvatskoga radioamaterskog saveza 

 
2. Imenovanje Radnih tijela Izvršnog odbora HRS-a 
 
3. Članarina HRS-a za 2012. godinu  

 
4. Dodjela nagrade „Faust Vrančić“ i nagrade HZTK-e za 2012. godinu  
 
5. Donošenje odluke o novim radnim tijelima Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
 
6. Dodjela stimulacije do kraja 2012. godine 
 
7. Promjena teksta Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
 
8. Ostala pitanja 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 1: Izbor dopredsjednika Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević  
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević  
 
Predsjednik HRS-a predložio je Željka Pilata, 9A2R za funkciju dopredsjednika 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza.  
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću  
                                                      ODLUKU 
Za dopredsjednika HRS-a imenuje se Željko Pilat, 9A2R. 
 
Ad 2: Imenovanje Radnih tijela Izvršnog odbora HRS-a 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević  
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević  
 
Predsjednik HRS-a je predložio da se raspiše natječaj za voditelje svih radnih tijela koja 
djeluju u  Hrvatskom radioamaterskom savezu, kako bi se svim zainteresiranim 
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članovima HRS-a pružila mogućnost da, sukladno svojim afinitetima, rade i sudjeluju u 
aktivnostima Saveza.  
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća 
                                                         ODLUKA: 
Zadužuje se Stručna služba da na web stranici HRS-a objavi tekst natječaja za izbor 
voditelja svih radnih tijela Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 
 
Ad 3: Članarina HRS-a za 2012. godinu  
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević  
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević  
 
S obzirom da se bliži kraj godine potrebno je donijeti odluku o članarini za 2013. godinu. 
 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena sljedeća 
                                                       ODLUKA: 
Zadužuje se predsjednik Saveza da putem elektroničke pošte dostavi članovima IO 
prijedlog Odluke o članarini i ostalim članskim doprinosima za 2013. godinu. 
 
Ad 4: Dodjela nagrade „Faust Vrančić“ i nagrade HZTK-e za 2012. godinu 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević  
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, Marijan Rečić 
 
Krajem godine potrebno je pripremiti listu predloženika za dodjelu državne nagrade 
tehničke kulture „Faust Vrančić“ i nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture. Marijan 
Rečić je ispred IO HRS-a kao kandidata za dodjelu  nagrade Faust Vrančić za životno 
djelo predložio Božidara Pasarića.  
 
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća 
                                                         ODLUKA: 
Zadužuje se Stručna služba da na web stranici HRS-a objavi informaciju o formiranju liste 
predloženika Hrvatskoga radioamaterskog saveza za dodjelu državne nagrade tehničke 
kulture „Faust Vrančić“ i nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2012. godinu. 
Kandidate za dodjelu nevedenih nagrada mogu Stručnoj službi HRS-a predložiti svi 
klubovi i zainteresirani članovi Saveza. Na osnovu prispjelih prijedloga Hrvatski 
radioamaterski savez će, nakon konačne odluje IO, sastaviti konačnu listu predloženika 
za obje nagrade. 
 
Ad 5: Donošenje odluke o novim radnim tijelima Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević  
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević 
 
Sukladno odluci o osnivanju radnih tijela Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza, donešenoj na 3. Sjednici IO HRS-a 29. listopada 2009. godine, a na prijedlog 
predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća 
                                                         ODLUKA: 
Hrvatski radioamaterski savez dobiva dva nova radna tijela: 

- Radno tijelo za rad s djecom i mladima 
- Komisiju za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra 

 
Ad 6: Dodjela stimulacije do kraja 2012. godine 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević  
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević 
 
Predsjedatelj je informirao prisutne članove IO da se stimulacija djelatnicima Stručne 
službe Hrvatskoga radioamaterskog saveza dodjeljuje iz vlastitih sredstava, a sukladno 
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odlucio IO te usvojenom Pravilniku o ocjenjivanju i stimulativnom nagrađivanju djelatnika 
iz 2008. godine. S obzirom na usvojen Rebalans financijskog plana za 2012. godinu 
stimulaciju za Ljiljanu Božak moguće je isplaćivati do kraja 2012. godine. Isplata 
stimulacija u sljedećoj godini ovisiti će o dinamici prihoda iz vlastitih sredstava u 2013. 
godini. 
 
Izvršni odbor je usvojio navedenu informaciju. 
 
Ad 7: Promjena teksta Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević  
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević 
 
Predsjednik HRS-a ja predložio da se u idućem razdoblju izvrše izmjene i dopune 
pojedinih točaka Statuta Hrvatskoga radioamaterskog saveza – posebno vezano uz 
održavanje sjednica Skupštine HRS-a. 
 
Izvršni odbor je usvojio navedenu informaciju. 
 
Ad 8: Ostala pitanja 
 
Po toj točki nije bilo rasprave.  
 
Dovršeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrvatski radioamaterski savez                                 Hrvatski radioamaterski savez 
             tajnica                                                                    predsjednik                                                                                                                  
 
                                                                                         
       Marina Sirovica                                                       Zdenko Blažičević 
           9A3AYM                                                                       9A2HI     
 
 
 
 
 


