
HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ 
Dalmatinska 12 
10 000 Zagreb 
Ur. Broj: 171/016 
Zagreb, 25.5.2016. 
 
                                          SKRAĆENI ZAPISNIK  
sa zasjedanja redovite Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza, održane 16. 
travnja 2016. u Zagrebu, Dalmatinska 12.  Zasjedanje je počelo u 11,30 sati.  
 
Nazočni članovi Skupštine: Radioklub „Nikola Tesla“ iz Bjelovara – Željko Oršolić, 
9A3VW;  Radioklub „Brdovec“ iz Brdovca - Dubravko Rogale, 9A9DR; Radioklub 
„Jan Hus“ iz Daruvara – Tomislav Sonić; Radioklub „Duga Resa“ iz Duge Rese – 
Damir Petrunić, 9A3AR; Radioklub „Đurđevac“ iz Đurđevca – Martin Švaco, 9A2JK;  
Radioklub „Ivanić“ iz Ivanić Grada – Vlado Markuš, 9A9I; Radioklub „Karlovac“ iz 
Karlovca – Ivica Broz, 9A3QL; Radioklub „Karlovac“ iz Karlovca – Ladislav Medunić, 
9A3PG; Radioklub „Kutina“ iz Kutine – Milivoj Uroić, 9A2RS; Radioklub „Novi Marof“ 
iz Novog Marofa - Stjepan Đurin, 9A8A; Radioklub „Novska“ iz Novske – Stjepan 
Buneta, 9A2TE;  Radioklub „Ogulin“ iz Ogulina – Draško Puškarić, 9A4HP; Radioklub 
„Osijek“ iz Osijeka - Marijan Rečić, 9A2C; Radioklub „Ozalj“ iz Ozlja – Marija Sorić, 
9A5PAX; Radioklub  „August Cesarec“ iz Pregrade – Denis Vincek, 9A3Z; Radioklub 
slijepih „Galeb“ iz Rijeke – Tomislav Lilić, 9A7KXT; Radioklub „Kvarner“ iz Rijeke – 
Gordan Ćućić, 9A1AR; Radioklub „Tule i Vužić“ iz Samobora – Zlatko Matičić, 
9A2EU; Radioklub „Sisak“ iz Siska – Igor Videc; Radioklub „Sisak“ iz Siska – Zoran 
Krnjaić, 9A7IZX; Radioamaterska udruga „Sloga“ iz Varaždina – Miljenko Sraga;  
Radioklub „Vidova gora“ iz Supetra – Alvin Alić; Radioklub „Velika Gorica“ iz Velike 
Gorice – Zdenko Šroler, 9A1SZ; Radioklub „Virovitica“ iz Virovitice – Dinko Filipović; 
Radioklub „Zadar“ iz Zadra –  Marijan Čavrak, 9A6CM; Radioklub „Hrvatska Flora  
Fauna“ – Emir Mahmutović, 9A6AA; Hrvatski DX klub iz Zagreba – Nikola Perčin, 
9A5W; Radioklub „Tehničar“ iz Zagreba  –  Zdenko Blažičević, 9A2HI; Radioklub 
„Tehničar“ iz Zagreba  – Gianluca Zaimović; Radioklub „Zagreb“ iz Zagreba – Ivan 
Hromatko, 9A5AH; Radioklub „Zagreb“ iz Zagreba –Boris Vrbanović, 9A2JY. 
 
Ostali nazočni: Ljiljana Božak, Hrvatski radioamaterski savez, Marija Hodak, 
zapisničar,  Marina Sirovica, Hrvatski radioamaterski savez. 
 
S obzirom da do početka Skupštine nije bila nazočna natpolovična većina 
zastupnika, a sukladno Poslovniku o radu Skupštine i Statutu Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza, utvrđeno je čekanje od 30 minuta kako bi se redovito 
zasjedanje Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza moglo održati.  
 
Prije nego što je utvrđen dnevni red predsjednik HRS-a je zamolio  sve zastupnike 
Skupštine da minutom šutnje odaju počast preminulim članovima Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza u proteklom razdoblju.  
 
Predsjednik Skupštine, Zdenko Blažičević, dao je na glasovanje sljedeći Dnevni red: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izbor radnih tijela: 
• Radno predsjedništvo (predsjedatelj skupštine i dva člana), 
• Verifikacijsko povjerenstvo (3 člana), 
• Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika. 

 
2. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 
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3. Usvajanje skraćenog zapisnika sa redovne skupštine Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza održane 18.4.2015. godine te Skraćenog zapisnika glasovanja zastupnika 
skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza 21. svibnja 2015. godine. 
 

4. Usvajanje skraćenog zapisnika sa elektroničkoga zasjedanja skupštine Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza održanog 21. - 28. prosinca 2015. godine. 
 

5. Usvajanje skraćenog zapisnika sa elektroničkoga zasjedanja skupštine Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza održanog 14. - 20. ožujka 2016. godine. 
 

6. Prijedlog Poslovnika skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza (usklađivanje sa 
novim Statutom HRS-a) 

• razlog donošenja novoga Poslovnika, 
• rasprava o prijedlogu novoga Poslovnika, 
• donošenje odluke o usvajanju prijedloga Poslovnika. 

 
7. Prijedlog Izvještaja o radu Hrvatskoga radioamaterskog saveza: 
• Izvješće o radu HRS-a za 2015. godinu, 
• Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za 2015. godinu, 
• Samoprocjena rada HRS-a za 2015. godinu, 
• Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, 
• rasprava o podnesenim izvješćima, 
• donošenje odluke o usvajanju predloženih izvješća. 

 
8. Priprema za izbornu skupštinu Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 

 
9. Ostala pitanja. 

 
10. Dodjela Nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga radioamaterskog saveza.            

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 
Zaključci i odluke: 
 
Ad 1. Izbor radnih tijela: 
 
Jednoglasno je usvojen prijedlog Radnog predsjedništva u sastavu: Zdenko 
Blažičević, predsjednik i članovi Gordan Ćućić i Marijan Rečić.  
 
Jednoglasno je usvojen prijedlog Verifikacijskog povjerenstva u sastavu: Gianluca 
Zaimović, predsjednik i članovi Ljiljana Božak i Marija Sorić. 
 
Jednoglasno je usvojen prijedlog za zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika: 
zapisničar Marija Hodak te Ivan Hromatko i Zlatko Matičić za ovjerovitelje 
zapisnika. 
 
Ad. 2 Izvješće Verifikacijskog povjerenstva Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza: 
 
Verifikacijsko povjerenstvo u sastavu: Gianluca Zaimović, Ljiljana Božak i Marija 
Sorić prikupilo je i razmotrilo evidencijske listiće zastupnika i zamjenika zastupnika. 
Temeljem popunjenih evidencijskih listića, a nakon 30 minuta čekanja, sukladno 
članku 31. Statuta, Verifikacijsko povjerenstvo  konstatira sljedeće: od ukupno 90 
zastupnika u Skupštini Hrvatskoga radioamaterskog saveza, nazočan je ukupno 31 
zastupnik, što čini više od 1/3 ukupnog broja zastupnika, odnosno zamjenika 
zastupnika s pravom glasa u Skupštini Hrvatskoga radioamaterskog saveza.  
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S obzirom na utvrđeni ukupan broj od 31 nazočnog zastupnika, odnosno zamjenika 
zastupnika u Skupštini Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Verifikacijsko 
povjerenstvo konstatira da se sukladno Statutu Skupština Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza može održati i donositi pravovaljane odluke.  
 
Stručna služba Hrvatskoga radioamaterskog saveza vodi evidenciju svih 
radioklubova – članova HRS-a. Povjerenstvo konstatira da je s danom 31. 12. 
2015. godine u Hrvatskom radioamaterskom savezu evidentirano ukupno 94 
radiokluba. Od tog ukupnog broja klubova, tri radiokluba su do 31. 12. 2015. 
godine dostavili dokumentaciju o prestanku rada. To su radioklubovi Čepin, Rika i 
Slatina. Školski radioklub Županja nije dostavio nikakvu dokumentaciju o prestanku 
rada do gore navedenog datuma, iako su prestali s radom tijekom 2015. godine.  
Stoga Verifikacijsko povjerenstvo predlaže Skupštini Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza da zbog prestanka rada (gašenja kluba) briše iz svoga članstva sljedeće 
klubove: 

1. Radio klub Čepin 
2. Radio klub Rika 
3. Radio klub Slatina 
4. Školski radio klub Županja 

 
Pristupilo se glasovanju. Jednoglasno je usvojeno da se iz članstva Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza zbog prestanka rada (gašenja kluba) brišu sljedeći klubovi: 
Radio klub Čepin, Radio klub Rika, Radio klub Slatina i Školski radio klub Županja. 
 
Verifikacijsko povjerenstvo je također konstatiralo da dva kluba nisu dvije godine za 
redom (2014. i 2015.) uplatili članarinu. To su: Radio klub Narona, Metković i Radio 
klub Petrinja iz Petrinje. Stoga Verifikacijsko povjerenstvo predlaže Skupštini 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza da zbog neplaćanja članarine dvije godine za 
redom briše iz svoga članstva sljedeće klubove: 

1. Radio klub Narona, Metković 
2. Radio klub Petrinja 

 
Pristupilo se glasovanju. Jednoglasno je usvojeno da se iz članstva Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza zbog toga jer nisu dvije godine za redom (2014. i 2015.) 
uplatili članarinu brišu sljedeći klubovi: Radio klub Narona, Metković i Radio klub 
Petrinja. 
 
Tri radio kluba nisu podmirili članarinu za 2015. godinu. To su: Radio klub 
„Bilogora“, Klub za daleke veze i natjecanja Križevci i Radio klub Rab. Ti klubovi 
nemaju pravo glasa na ovoj Skupštini.  
 
Dakle, s obzirom da je šest klubova brisano iz članstva Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza, te da tri kluba nemaju pravo glasa na ovoj Skupštini, 
Verifikacijsko povjerenstvo konstatira da ukupno 85 klubova ostvaruje pravo glasa 
na ovoj Skupštini HRS-a. Ti klubovi delegiraju ukupno 90 zastupnika.  
 
Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza od 16. travnja 
2016., Verifikacijsko povjerenstvo predlaže Skupštini da primi u članstvo 
novoosnovani Radio klub Brač i ponovno aktiviran Radio klub Milna. Verifikacijsko 
povjerenstvo obavještava Skupštinu da je Radio klub „Dubrovačko Primorje“ 
promijenio naziv i sada se zove Radio klub „Libertas“.  
 
Pristupilo se glasovanju. Jednoglasno je usvojeno da se Radio klub Brač iz Pučišća i 
Radio klub Milna primaju u članstvo Hrvatskoga radioamaterskog saveza.  
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Ad 3. Usvajanje skraćenog zapisnika sa redovne skupštine Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza održane 18.4.2015. godine te skraćenog zapisnika 
glasovanja zastupnika skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza 21. 
svibnja 2015. godine: 
 
Pristupilo se glasovanju. 
 
Jednoglasno je usvojen skraćeni zapisnik sa redovne skupštine Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza održane 18.4.2015. godine. 
 
Jednoglasno je usvojen skraćeni zapisnik glasovanja zastupnika skupštine 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza 21. svibnja 2015. godine. 
 
Ad 4. Usvajanje skraćenog zapisnika sa elektroničkoga zasjedanja 
skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza održanog 21. - 28. prosinca 
2015. godine. 
 
Predsjednik Skupštine je istaknuo da je Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza usvojio prijedlog Nadzornog odbora u svezi izmjene zapisnika donesenog 
elektroničkom poštom 28. prosinca 2015. Pogreškom je uneseno da Radio klub 
Zagreb ima četiri zastupnika, iako ostvaruje pravo na tri zastupnika, što znači da se 
smanjuje broj ukupnih zastupnika RK Zagreb za jedan. Također se umanjuje jedan 
glas ZA u glasovanju. Budući da je odluka donesena većinom glasova, ova izmjena 
ne utječe na ukupne rezultate glasovanja. Smanjuje se za jednog zastupnika u 
ukupnom broju zastupnika i umanjuje se za jedan glas ukupan broj glasova ZA. 
 
Pristupilo se glasovanju. Skraćeni zapisnik sa elektroničkoga zasjedanja skupštine 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza održanog 21. - 28. prosinca 2015. godine 
jednoglasno je usvojen uz gore navedene izmjene u tekstu zapisnika.  
 
Ad 5. Usvajanje skraćenog zapisnika sa elektroničkoga zasjedanja 
skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza održanog 14. - 20. ožujka 
2016. godine. 
 
U svezi donošenja odluke o odlasku Ljiljane Božak u mirovinu i produženja Ugovora 
o radu na daljnja dva mjeseca, za raspravu se javio Denis Vincek. Napomenuo je 
da je on osobno glasovao protiv. Njega je zanimalo na osnovi kojeg pravilnika je  
odluka o korištenju godišnjeg odmora Ljiljane Božak donesena. Odgovorio mu je 
Zdenko Blažičević rekavši da je Ljiljani Božak pripao razmjerni dio godišnjeg 
odmora. Ta odluka je sukladna Zakonu o radu, u kojem je utvrđeno korištenje 
godišnjeg odmora u razmjernom dijelu. Blažičević je napomenuo da je IO na 
sjednici održanoj 16.4.2016. usvojio Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja 
godišnjih odmora zaposlenika Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 
 
Pristupilo se glasovanju. Skraćeni zapisnik sa elektroničkoga zasjedanja skupštine 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza održanog 14. - 20. ožujka 2016. godine 
jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 6. Prijedlog Poslovnika skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
(usklađivanje sa novim Statutom HRS-a): 

• razlog donošenja novoga Poslovnika, 
• rasprava o prijedlogu novoga Poslovnika, 
• donošenje odluke o usvajanju prijedloga Poslovnika. 

 
Predsjednik Skupštine, Zdenko Blažičević, napomenuo je da su svi zastupnici na 
vrijeme dobili prijedlog Poslovnika skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 
Bila je otvorena javna rasprava nakon koje je došlo do nekih sitnih promjena koje 
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nisu utjecale na sadržaj samoga Poslovnika. Za raspravu se javio Denis Vincek. On 
je izrazio mišljenje svoga radio kluba da je Poslovnik prerestriktivan i da 
zastupnicima ne daje dovoljno vremena da daju argumentiranu kritiku u vezi s 
nekom točkom s kojom se ne slažu. Predsjednik HRS-a mu je odgovorio da je 
Poslovnik rađen na osnovu prijedloga Poslovnika koji je radila Hrvatska zajednica 
tehničke kulture. 
 
Pristupilo se glasovanju. Poslovnik skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
jednoglasno je usvojen.  
 
Ad 7. Prijedlog Izvještaja o radu Hrvatskoga radioamaterskog saveza: 

• Izvješće o radu HRS-a za 2015. godinu, 
• Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za 2015. godinu, 
• Samoprocjena rada HRS-a za 2015. godinu, 
• Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, 
• rasprava o podnesenim izvješćima, 
• donošenje odluke o usvajanju predloženih izvješća 

 
Predsjednik Skupštine je naglasio da se dokument o Samoprocjeni rada Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza za 2015. godinu ne usvaja, već se samo daje zastupnicima 
kao informacija. 
 
Za raspravu se javio Denis Vincek koji je sa žaljenjem ustanovio da će 2015. godina 
ostati zabilježena kao godina u kojoj je Hrvatski radioamaterski savez prestao 
izdavati svoj časopis. Vincek je također iznio primjedbu članova svojega radio kluba 
rekavši da je naša osnovna djelatnost održavanje veza, ali naš Savez se pretvorio u 
ARG savez jer previše novaca i vremena odlazi na amatersku radiogoniometriju. 
Rekao je da se nada da će buduće vodstvo Saveza, koje će preuzeti Savez nakon 
izborne skupštine ove godine, malo više voditi računa o tome jer postoje i drugi 
načini na koje bi se moglo privući mlade, osim amaterske radiogoniometrije. 
Osvrnuo se i na sve one aktivnosti koje su u vezi s radiotehnikom i 
radioorijentacijom a koje provodi i financira Hrvatske zajednice tehničke kulture. 
90% tih aktivnosti od HRS-a su preuzeli CB-aši. Upitao je zašto nas nema u 
aktivnostima Hrvatske zajednice tehničke kulture gdje se mogu izvući novci za 
programe, za rad s mladima. 
 
Vezano uz časopis odgovorio mu je Zdenko Blažičević koji je napomenuo da je na 
prošloj Skupštini donesena odluka da časopis neće ići u onom klasičnom tiskanom 
formatu, nego da će biti jedan primjerak tiskan, a sve drugo će ići u PDF formatu. 
 
Zlatko Matičić, glavni urednik časopisa, je napomenuo da je osnovni problem 
časopisa u tome što nema materijala. Nitko ne piše za časopis. Blažičević je također 
rekao da Ministarstvo naglasak stavlja na rad isključivo s mladima i djecom a ne na 
operatorski rad u klubovima. Mi smo 2014. i 2015. godine planirali znatan dio tih 
sredstava za edukaciju mladih do 24 godine. Raspisali smo natječaj i Hrvatski 
radioamaterski savez je sufinancirao te projekte onim udrugama koje su se 
prijavile. Što se tiče ARG-a Ministarstvo financira isključivo natjecanja s mladima. 
Ostala ARG natjecanja moramo financirati iz naših vlastitih sredstava i članarine jer 
nam te troškove Ministarstvo neće priznati. 
 
Potom se u raspravu uključio Željko Oršolić koji je također istaknuo da je važan rad 
s mladima i da ćete, ako želite raditi s mladima, biti nagrađeni od grada, županije i 
države. Nitko nam neće priznati rad na održavanju veza. Mi moramo ući u škole. 
Radio klub Nikola Tesla radi puno s mladima i nastoji ih educirati baš u ARG-u.  
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Blažičević se nadovezao rekavši da za 2016. godinu HRS planira znatan dio 
sredstava odvojiti za sufinanciranje klubova i udruga za rad s mladima. Ove godine 
će se u Pazinu po prvi puta organizirati još jedan kamp za mlade i djecu. 
 
Marijan Rečić je rekao da je upoznat sa radom CB-aša. Činjenica je da su oni 
agresivni i da su se uvukli u sve strukture županijskih i gradskih zajednica. On je u 
gradu Osijeku i u gradskoj i u županijskoj zajednici pa zna povijest kako je došlo do 
toga. Puno tu ima politike. Mi moramo shvatiti, kao što je rekao gospodin iz 
Bjelovara, da nema budućnosti bez rada s djecom. To su jedini rezultati koji su 
relevantni za grad, za županiju, za bilo koju instituciju koja daje novce. 
 

U raspravu se uključio i Nikola Perčin koji je napomenuo da treba strašno puno 
slobodnoga vremena potrošiti da bi mladi, kada prođu tečaj, ostali u klubovima. 
Njegov klub ima svake godine tečaj, i od njih dvadesetak, tridesetak, četiri do pet 
ostanu u klubovima, tako da je sada preko trećine članstva u klubu ispod 25 
godina. Prema tome, može se i treba krenuti. Perčin je također naglasio da se HRS 
mora agresivno postaviti prema Hrvatskoj zajednici tehničke kulture jer CB 
radioamateri rade ono što po zakonu ne smiju. Više se ne smije raditi u 
rukavicama, nego vrlo jednostavno, argumentirano ići prema tijelima Hrvatske 
zajednice tehničke kulture, pa ako ne ide tamo, ići na naše Ministarstvo. 
Argumentima moramo dovesti do toga da radioamaterske programe provodi 
Hrvatski radioamaterski savez, a ne CB savez.  
 
Tomislav Lilić se posljednji uključio u raspravu. On je komentirao činjenicu da ga je 
IO razriješio dužnosti predsjednika Povjerenstva za slijepe. Lilić smatra da se s 
njime, od samog izbora za povjerenika slijepih, pa do smjene sa te dužnosti, nije 
dovoljno komuniciralo i konzultiralo. 
 
Zdenko Blažičević mu je odgovorio da stručna služba nije nikako od njega mogla 
dobiti, niti nakon opetovanih traženja, pisano izvješće o radu Povjerenstva za 
slijepe, te se na kraju sam Savo Golić ponudio da on napiše izvješće, jer moramo 
prema Ministarstvu opravdati utrošak financijskih sredstava. 
 
Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza podnio je 
predsjednik NO Boris Vrbanović. U periodu od 1.1.2015. do 31.12.2015. Nadzorni 
odbor održao je četiri sjednice. Izvršen je nadzor poslovanja Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza te je dano mišljenje o dosadašnjem radu i financijskom 
poslovanju. Nadzorni odbor donio je zaključke na osnovi uvida u financijsko 
poslovanje i ukupno poslovanje Hrvatskoga radioamaterskog saveza. Posebno je 
naglasio da je NO bio nazočan na sastancima Izvršnog odbora te da je aktivno 
sudjelovao u radu i praćenju cjelokupnog poslovanja HRS-a. Stanje računa 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza na dan 31. 12. 2015. godine, iznosilo je 
269.629,09 kuna. Na prihodovnoj strani, stanje Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza od 1. 1. do 31.12.2015. je iznosilo 1.018.602,54 kune, dok su rashodi bili 
862.936,86 kuna, što je pozitivna razlika, i ona iznosi 154.665,68 kn. Poslovanje 
Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza bilo je na zadovoljavajućoj 
razini. Sve odluke koje je Hrvatski radioamaterski savez donio bile su u skladu sa 
Statutom Hrvatskoga radioamaterskog saveza i Zakonom o neprofitnim udrugama 
u Republici Hrvatskoj. Cijelo financijsko poslovanje  Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza vodi stručna služba Hrvatske zajednice tehničke kulture, te je ona vođena 
transparentno i u skladu sa zakonskim propisima za neprofitne udruge u Republici 
Hrvatskoj. 
 
Kako se nitko više nije javio za raspravu pristupilo se glasovanju.   
 
Većinom glasova i uz 1 (slovima: jedan) glas protiv usvojeno je Izvješće o radu 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2015. godinu. 
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Jednoglasno je usvojeno Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza za 2015. godinu.  

 
Jednoglasno je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza.  
 
Ad 8. Priprema za izbornu skupštinu Hrvatskoga radioamaterskog saveza: 
   
Blažičević je informirao zastupnike da sa studenim 2016. godine prestaje mandat 
dosadašnjeg saziva Skupštine, a time i svih radnih tijela Saveza i tijela upravljanja. 
To znači da mi moramo tijekom ove godine organizirati i provesti izborno 
zasjedanje skupštine. Prema Statutu Hrvatskoga radioamaterskog saveza 
zasjedanje se provodi svake četvrte godine. Svaka članica Saveza, najmanje 60 
dana prije početka zasjedanja novog saziva skupštine, mora imenovati zastupnike 
skupštine za novo mandatno razdoblje od 2016. do 2020. Od tih zastupnika se 
kandidiraju članovi upravljanja, predsjednik Saveza i drugi. Izborno zasjedanje 
skupštine se očekuje negdje u drugoj polovini rujna 2016. godine.  
 
Zastupnici u skupštini Hrvatskoga radioamaterskog saveza su usvojili  navedene 
informacije. 
 
Ad 9. Ostala pitanja: 
 
Denis Vincek se javio za riječ. Informirao je prisutne da je Upravni odbor Hrvatske 
zajednice tehničke kulture u srijedu donio Odluku o dobitnicima Godišnje nagrade 
Hrvatske zajednice tehničke kulture te  da su među njima i dva radioamatera. 
Rekao je da mu je žao što Hrvatski radioamaterski savez nije nikoga predložio. 
Vezano uz raspisani natječaj za administrativnog referenta na određeno vrijeme s 
mogućnošću produljivanja na neodređeno vrijeme Vincek je naglasio da bi možda 
bilo bolje da Ljilja ostane barem do kraja godine, da pomogne novom predsjedniku 
i novom Izvršnom odboru da se snađu. Također je predložio da se razmotri opcija 
da tu odluku o primanju novog administrativnog referenta prepustimo novom 
sazivu, novim tijelima vođenja Saveza. 
 
Blažičević mu je ukratko odgovorio da ove godine nitko nije predložen od strane 
udruga Savezu za nagrade HZTK, jer da je došao neki prijedlog Savezu, Savez bi ga 
poslao Hrvatskoj zajednici tehničke kulture. Što se tiče natječaja za novog 
administrativnog referenta rekao je da će se, kada završi natječaj, imenovati 
povjerenstvo koje će razmotriti sve molbe i predložiti Izvršnom odboru koja osoba 
ispunjava uvjete natječaja. U povjerenstvu će biti jedan član Nadzornog odbora, 
jedan član Izvršnog odbora i jedan član koji nije u tijelima upravljanja Saveza. 
 
Ponovno se javio Denis Vincek navodeći kako ima informaciju da Hrvatski 
radioamaterski savez nema svoj pravilnik za isplaćivanje otpremnine jer se više ne 
može primjenjivati Pravilnik od Hrvatske zajednice tehničke kulture. 
 
Predsjednik HRS-a mu je odgovorio da svi pravni subjekti koji imaju do pet, šest 
zaposlenih ne moraju imati sve te pravilnike, nego se primjenjuju odredbe iz 
Zakona o radu. Tako smo i mi donijeli odluku za otpremninu Ljiljane Božak, da se 
isplati otpremnina od tri prosječne plaće. 
 
Vincek je potom napomenuo da su tajnici nacionalnih saveza 2013.  
godine na kolegiju tajnika upozoreni od strane Hrvatske zajednice tehničke kulture 
da svi savezi trebaju donijeti te pravilnike. Osvrnuo se i na činjenicu da se u 
klasifikaciji djelatnosti ne spominje radioamaterizam. 
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Odgovorila mu je Marina Sirovica, tajnica HRS-a, rekavši da su tada tajnici samo 
usmenim putem informirani da bi trebali prenijeti ingerencije s Hrvatske zajednice 
tehničke kulture na svoj Izvršni odbor koji bi trebao donijeti Pravilnik o godišnjem 
odmoru, kao i odluke o materijalnim pravima djelatnika, odnosno otpremnine. 
Napomenula je da je u nekoliko navrata tražila od vodstva HZTK-e da dostavi 
službeni dopis u kojemu se jasno vidi kada i koje tijelo HZTK je donijelo odluku o 
tome da se na saveze više ne primjenjuju pravilnici HZTK-e, već da svaki savez 
mora donijeti svoje pravilnike. Nikada stručna služba HRS-a od HZTK-e nije 
zaprimila takav dopis, odnosno odluku.  
 
Što se tiče postojeće klasifikacije djelatnosti udruga, u kojoj radioamateri nisu 
spomenuti, Blažičević je napomenuo da je prijedlog nadopune klasifikacije 
djelatnosti, u kojemu se detaljno navode radioamaterske djelatnosti, poslan 
nadležnom tijelu i rečeno je da će kod izrade sljedeće klasifikacije ta naša 
nadopuna uzeti u obzir. 
 
Ad 10. Dodjela Nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza: 
 
Pristupilo se svečanoj dodjeli Nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga radioamaterskog 
saveza za 2015. godinu. Nagrada za životno djelo Nikola Tesla dodijeljena je Mirku 
Vurušiću iz Radio kluba Međimurje dok je Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2015. 
godinu dodijeljena Željku Šemanoviću iz Radio kluba „Vidova Gora“ i Radio klubu 
„Karlovac“.  
 
Skupština Hrvatskoga radioamaterskog saveza završila je u 12,45 sati. 
 
Skraćeni zapisnik napisala:  
Marina Sirovica, 9A3AYM 
 
____________________ 
                                                   
                                                                    
                                                                      

Ovjerovitelji zapisnika: 

 

1. Ivan Hromatko, 9A5AHI 

                _______________________  

2. Zlatko Matičić, 9A2EU  

      _______________________ 

 
 
 
                                                                      


