Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 156/014
Zagreb, 30.5.2014.
SKRAĆENI ZAPISNIK
3. / 2014. redovne i proširene sjednice Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela
HRS-a, koja se održala u utorak 27. svibnja 2014. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12.
Sjednica je započela s radom u 16 sati i 10 minuta a završila s radom u 18 sati i 15 minuta.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Gordan
Ćućić, Stjepan Đurin i Ivica Vlašić – članovi IO.
Ostali nazočni: Boris Vrbanović – predsjednik NO, Željka Krupka - član NO, Ivo Novak –
glavni urednika web-a, Zlatko Matičić – glavni urednik časopisa, Damir Grubić – UKV
menadžer, Gianluca Zaimović – menadžer Povjerenstva za nadzor radioamaterskog
frekventnog spektra, Marina Sirovica - tajnica HRS-a.
Odsutni: Dopredsjednik HRS-a Željko Pilat zbog službenih obveza opravdao je izostanak sa
sjednice.
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
DNEVNI

RED

1.

Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2014. redovne sjednice Izvršnog odbora
Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

2.

Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 2. i 3. sjednice IO.

3.

Donošenje odluke o materijalnim pravima zaposlenika za 2014. godinu na osnovu
smjernica dobivenih od HZTK-e i važećih zakonskih odredbi.

4.

Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za razdoblje 01.01.2014. do 31.03.2014.

5.

Rad radnih tijela HRS-a za razdoblje 01.01.2014. do 26.05.2014.

6.

Donošenje odluka o realizaciji programa za razdoblje lipanj - rujan 2014. godine

7.

Ostala pitanja.
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Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2014. 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 2. / 2014. redovne sjednice IO.
Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 2./2014. i 3./2014.
sjednice IO.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Predsjedatelj je obavijestio nazočne da između dvije sjednice IO elektroničkim putem nije
donesena niti jedna odluka.
Ad 3: Donošenje odluke o materijalnim pravima zaposlenika za 2014. godinu na
osnovu smjernica dobivenih od HZTK-e i važećih zakonskih odredbi.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Gordan Ćućić, 9A6AIV, Stjepan Đurin, 9A8A, Ivica
Vlašić, 9A0W i Boris Vrbanović, 9A2JY- predsjednik NO.
3.1. Isplata jubilarne nagrade Ljiljani Božak
Prema službenoj evidenciji zaposlenica HRS-a Ljiljana Božak navršava neprekidan rad u
HRS-u u trajanju od 20 godina. Jubilarne naknade se isplaćuju u visini kako je to utvrđeno
aktima pojedinih poslodavaca (za državne i javne službenike kolektivnim ugovorima, a za
ostale kolektivnim ugovorima, pravilnicima ili sl.). Prema čl. 69. Temeljnog kolektivnog
ugovora za službenike u javnim službama (NN 141/12) o visini osnovice za isplatu jubilarnih
nagrada Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarati će svake godine u postupku
donošenja Prijedloga državnog proračuna, s time da ako se dogovor ne postigne, osnovica
za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kn neto. Kako HZTK-a, a time i HRS, nisu
potpisnici i obveznici kolektivnog ugovora, HRS visinu jubilarne nagrade utvrđuje svojom
Odlukom ili Pravilnikom. Budući da nismo potpisnici kolektivnog ugovora, osnovica za isplatu
jubilarne nagrade ne može biti manja od 1.800,00 kn neto.
S obzirom da je Skupština HRS-a na redovitoj izvještajnoj Skupštine 05.04.2014. usvojila
Financijski plan HRS-a za 2014., u kojemu su planirana sredstva za isplatu jubilarne
nagrade gospođi Ljiljani Božak, nakon rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, jednoglasno
je donesena:
ODLUKA
Osnovica za isplatu jubilarne nagrade za Ljiljanu Božak, za neprekidan rad u HRS-u u
trajanju od 20 godina, iznosi 2.500,00 kn što, za 20 godina rada, iznosi 10.000,00 kn
neto.
3.2. Naknade troškova službenog puta i naknade uporabe osobnog vozila u
službene svrhe
Predsjedatelj je informirao nazočne:
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•
•
•

Ministarstvo financija je za 2014. godinu utvrdilo maksimalne neoporezive naknade troškova
službenog puta i naknade uporabe osobnog vozila u službene svrhe koje iznose:
trošak prijevoza i noćenja = u visini stvarnih troškova
dnevnice u RH (mjesto udaljeno više od 30 km)= 170,00 kn
naknada za uporabu privatnog automobila u službene svrhe = 2,00 kn/km
Navedeni iznosi su maksimalni koje poslodavac može isplatiti a da nisu oporezivi.
Svaki poslodavac može svojom odlukom ili pravilnikom utvrditi veći ili manji iznos.
Naknade troškova službenog puta i naknade uporabe osobnog vozila u službene svrhe treba
isplaćivati tako da ukupan iznos troškova po pojedinom programu/projektu ne prelazi
ukupan iznos Financijskog plana HRS-a za 2014. godinu.
Nakon rasprave jednoglasno je donesena
ODLUKA
Zadužuju se Stručna služba i Predsjednik HRS da na osnovu Financijskog plana za 2014.
godinu predlože maksimalne troškove službenog puta, korištenja osobnog vozila u službene
svrhe i ostale naknade, koje ne smiju biti veće od maksimalnih iznosa koje je propisala
Porezna uprava za 2014. godinu. Konačna odluka biti će donesena elektroničkim putem.
3.3. Potpore radnicima
Sve ostale potpore radnicima kao što su potpore zbog bolovanje dužeg od 90 dana,
potpore zbog invalidnosti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji itd. isplaćivale bi
se u visini neoporezivog iznosa koji je propisalo Ministarstvo financija RH za 2014. godinu.
Nakon rasprave a na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Potpore radnicima kao što su potpore zbog bolovanje dužeg od 90 dana, potpore zbog
invalidnosti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji itd. isplaćuju se u visini
neoporezivog iznosa koji je propisalo Ministarstvo financija RH za 2014. godinu.
Ad 4: Izvješće o financijskom poslovanju HRS-a za razdoblje 01.01.2014. do
31.03.2014.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM
Tajnica HRS ukratko je informirala prisutne o financijskom poslovanju HRS-a u prva tri
mjeseca 2014. godine te o stanju računa na dan 26. svibnja 2014.
Prihodi HRS-a do 31.3.2014. iznosili su 268.847,72 kn. Rashodi HRS-a do 31.3.2014.
iznosili su 173.304,02 kn.
Zaključno sa 15.4.2014. podmirene su sve financijske obaveze HRS-a prema Vladimiru
Severincu.
Sa danom 27.5.2014. HRS nema niti jedan neplaćeni račun, a stanje na računu HRS-a, po
zadnjem izvodu Zagrebačke banke od 26.5.2014., iznosilo je 112.424,31 kuna.
IO je usvojio navedene informacije.
Ad 5: Rad radnih tijela HRS-a za razdoblje 01.01.2014. do 26.05.2014.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Zlatko Matičić, 9A2EU, Ivo Novak,9A1AA
Predsjedatelj je ukratko informirao nazočne o proteklim aktivnostima HRS-a.
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5.1. Povjerenstvo za ARG i Povjerenstvo za slijepe
Predsjedatelj je informirao nazočne da je u ponedjeljak, 26.5.2014. održan sastanak
Povjerenstva za slijepe na kojem su nazočili: Savo Golić, 9A2GS; Tomislav Lilić 9A7KXT;
Danijel Baričević, 9A3GDB i predsjednik HRS-a Zdenko Blažičević, 9A2HI.
Sastanak je održan na zahtjev Predsjednika povjerenstva za slijepe Tomislava Lilića,
9A7KXT zbog neuvažavanja stavova povjerenstva za slijepe oko organizacije i provedbe
Državnog ARG prvenstva za 2014. godinu.
Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedatelja, većinom glasova ZA i uz 1 glas PROTIV
donesena je
ODLUKA
1. Kod raspisa natječaja za organizaciju Državnog ARG natjecanja, u kojemu je i sastavni
dio ARG natjecanje slijepih radioamatera, trebaju biti točno specificirani uvjeti i kriteriji
„Pravilnika o natjecanju slijepih radioamatera u radiogoniometriji“, koje organizator mora
ispuniti, a time i realizirati.
2. Kod utvrđivanja sudačkog aparata i uvjeta za provedbu natjecanja potrebno je
konzultirati Povjerenstvo za slijepe koje treba dati svoju suglasnost.
3. Kod izrade Programa rada HRS-a i Financijskog plana HRS-a posebno treba navesti
Državno ARG natjecanje slijepih radioamatera.
5.2. Rad povjerenstva za KV i UKV
Budući da zbog službenih obveza predsjednik povjerenstva za KV Željko Pilat, 9A2R nije
nazočio, rasprava o radu povjerenstva nije provedena.
Predsjedavajući je informirao nazočne da ga je predsjednik povjerenstva informirao da su
pripremljene podjele nagrada za KV natjecanja koja su održana 2012. i 2013. godine
(nagrade koje nisu podijeljene).
Predsjednik povjerenstva za UKV ukratko je informirao nazočne o problemima održavanja
repetitorske mreže, s posebnim osvrtom na ispravnost opreme i neetično ponašanje
radioamatera na VHF području.
Nadalje je predsjednik povjerenstva za UKV informirao nazočne da su pripremljene podjele
nagrada za UKV/UHF/SHF natjecanja koja su održana u 2013. godini.
Predsjedatelj je potom naglasio da je naručena
podijeljene na ZRF-u 14. lipnja 2014. godine.

izrada KV i UKV nagrada koje će biti

5.3. Rad uredništva časopisa „Radio HRS“
Kod izrade Plana rada HRS-a za 2014. godinu jedna obveza glavnog urednika časopisa
„Radio HRS“ bila je
najava izlaska časopisa „Radio HRS“ na WEB stranici
WWW.hamradio.hr.
Nakon kraće rasprave a na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. IO zadužuje glavnog urednika časopisa „Radio HRS“, Zlatka Matičića, da prije izlaska
časopisa iz tiska, pripremi najavu svakoga novog broja časopisa u .pdf formatu za objavu na
web stranicama HRS-a.
2. Najava za časopise 2./2014., 3./2014. i 4./2014. treba sadržavati kratak tekstualni sadržaj
svakog pojedinog članka.
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5.4. Rad WEB urednika HRS stranice WWW.hamradio.hr i moderatora foruma:
Na osnovi žalbe Borisa Tuđana na rad moderatora foruma na www. hamradio.hr Ive
Novaka, nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. IO podržava rad i usvaja sve odluke koje je donio moderator foruma na www.
hamradio.hr.
2. Zadužuje se web urednik i Stručna služba da na web stranicama HRS-a objave natječaj
za web moderatore foruma.
5.5. Promocija HRS-a

•
•
•

Vezano uz promociju HRS-a i sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima, predsjednik
HRS-a informirao je nazočne da je HRS do kraja svibnja 2014. sudjelovao na:
međunarodnom radioamaterskom sajmu u Pordenoneu, Republika Italija,
HAMFEST-u Osijek 2014. i
Festivalu tehničke kulture 2014. u Boćarskom domu u Zagrebu (organizator HZTK-a uz
pokroviteljstvo MZOŠ-a).
Ad 6: Donošenje odluka o realizaciji programa za razdoblje lipanj - rujan 2014.
godine
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Vezano uz realizaciju programa za razdoblje lipanj - rujan 2014. predsjedatelj se posebno
osvrnuo na sljedeće:

1. Zbog problema s radom magistralne mreže repetitora zadužio je predsjednika UKV
povjerenstva, Darka Grubića, da izradi pregled stvarnog stanja magistralnih repetitora u
zemlji, kako bi se repetitori što prije doveli u ispravno stanje.
2. Prema planu rada HRS-a za 2014. godinu HRS će uputi 6 najbolje pasiranih mladih
radioamatera u amaterskoj radiogoniometriji (do 16 godina starosti) na Europsko IARU R1
ARG prvenstvo za mlade u Bugarskoj koje će se održati u srpnju 2014. godine.
3. Za svjetsko ARG natjecanje u Kazakstanu 2014. nisu osigurana sredstva
4. Kako je u pripremi organizacija ZRF-a 2014., na kojoj je naglasak stavljen na 90. godina
postojanja radioamaterizma u Hrvata, predsjednik HRS-a je zadužio Stručnu službu da
pripremi potrebne promidžbene materijale te da se na web stranici HRS-a objavi poziv svim
radioamaterima koji posjeduju trofejne uređaje da ih posude za izložbu muzejskih
primjeraka radioamaterskih uređaja koja se sprema na ZRF-u ove godine
IO je usvojio navedene informacije.
6.1. Međunarodni sajmovi-skupovi
Vezano za predstojeće međunarodne radioamaterske sajmove na kojima HRS tradicionalno
sudjeluje predsjedatelj je napomenuo da je za sajam u Friedrichshafenu 2014. uplaćen
štand sa potrebnom opremom. Obvezuje se stručna služba da pripremi sve potrebne
materijale za promidžbu HRS-a.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
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1.
2.
3.

Na sajam u Friedrichshafen HRS upućuje predsjednika Zdenka Blažičevića i člana IO
Stjepana Đurina.
Na Skup radioamatera HERCEG BOSNE Blidinje 2014. HRS će uputiti dvije osobe.
Na Radioamaterski skup Holice 2014. HRS će uputiti jednu osobu.
6.2. Konferencija IARU R1 2014. u Varni, Bugarska
Sukladno prije donesenim odlukama, predsjednik je informirao prisutne da je Željko Ulip
pristao da ide na IARU R1 konferenciju u Varnu, tako da će HRS zastupati on i Željko Pilat.
Zadužio je Stručnu službu da uplati kotizaciju i avionske karte za delegate HRS-a.
6.3. Rad s djecom i mladima
Prema planu rada HRS-a za 2014. godinu, u kolovozu 2014. godine HRS će realizirati
projekt pod nazivom „Ljetna škola za mlade Zvjezdano selo Mosor 2014“. Nositelj realizacije
projekta biti će Radioklub „Kaštilac“.
Predsjedatelj je zadužio Stručnu službu da zajedno sa nositeljem projekta radioklubom
„Kaštilac“ na WEB stranici HRS-a www.hamradio.hr i pisano (putem pošte) informira sve
radioklubove (članice HRS-a) da će se održati ljetni kamp u ZS Mosor 2014. godine.
Obvezuje se stručna služba HRS da utvrdi uvjete koje polaznici škole moraju ispunjavati,
visinu kotizacije, zadnji nadnevak prijave polaznika škole, te da pripremi sve potrebne
promidžbene materijale za realizaciju programa s točno utvrđenim nastavnim programom.
IO je usvojio navedene informacije.
Ad 7: Ostala pitanja
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Zlatko Matičić, 9A2EU, Darko Grubić, 9A6ARP
7.1. Žalba Krešimira Kovarika na tekst Petra Miličića objavljen u časopisu „Radio
HRS“ br. 1./2014..
Krešimir Kovarik, 9A5K je IO HRS-a uputio žalbu zbog tvrdnji koje je Petar Miličić, 9A6A
objavio u svom članku „Radioamatersko putovanje po Americi“, koji je objavljen u časopisu
„Radio HRS“ br. 1./2014. Kovarik je zatražio demanti i javnu ispriku od strane Saveza i
autora spornog članka.
Nakon kratke rasprave na kojoj je sudjelovao i glavni urednik časopisa Zlatko Matičić, a na
prijedlog predsjedatelja, jednoglasno je donesena
ODLUKA
Zadužuje se glavni urednik časopisa „Radio HRS“ Zlatko Matičić da napiše izjavu kojom se
IO HRS-a i on kao glavni urednik časopisa ograđuju od navoda navedenih u spornom tekstu
Petra Miličića, s napomenom da su navedene tvrdnje subjektivno mišljenje i stav autora
članka a ne i IO HRS-a. Priopćenje glavnog urednika časopisa „Radio HRS“ biti će objavljeno
u idućem broju časopisa „Radio HRS“.
7.2.

Problemi sa magistralnim repetitorima

Predsjednik UKV povjerenstva Darko Grubić ukratko je informirao prisutne da je mreža
magistralnih repetitora dosta zapuštena, te da posebnih problema ima sa R6 i sa
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repetitorima na Velebitu, Učkoj i kod Zadra. Predsjednik HRS-a zadužio je Grubića da se
počnu rješavati ti problemi te da se repetitori stave u funkciju.
IO je usvojio navedene informacije.
7.3. Kršenje Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o amaterskim
radijskim komunikacijama od strane Hrvatskog saveza CB radioklubova
Predsjedavatelj je informirao nazočne da je Hrvatski savez CB radioklubova tijekom 2012. i
2013. godine u nekoliko navrata prekršio odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama
(NN br.73/08.,90/11., 133/12. i 80/13.) i Pravilnika o amaterskim radijskim
komunikacijama (NN br.45/12.), a vezano uz uporabu radiofrekventnog spektra
namijenjenog radioamaterskoj službi - rad na frekventnom području od 3.500 KHz do 3.800
KHz (uporaba radio predajnika za vrijeme realizacije radioorijentacijskog natjecanja), za
što su predviđene kaznene mjere, kako za pravnu tako i za fizičku osobu.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena
ODLUKA
Vezano uz nezakonitu uporabu radiofrekventnog spektra namijenjenog radioamaterima
(kao primarnog i sekundarnog korisnika - Pravilnik o namjeni radiofrekventnog spektra, NN
107/13) od strane Hrvatskoga saveza CB radioklubova, zadužuje se stručna služba HRS-a i
Predsjednik HRS-a da upute Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (Predsjedniku HZTK-e) i
Hrvatskom savezu CB radioklubova upozorenje da je Hrvatski savez CB radioklubova kršio
odredbe „Zakona o elektroničkim komunikacijama“, „Pravilnika o amaterskim radijskim
komunikacijama“ i „Pravilnika o namjeni radiofrekventnog spektra“. Ukoliko će Hrvatski
saveza CB radioklubova nastaviti raditi na amaterskim frekventnim područjima (koja nisu
dozvoljena „Općom dozvolom za rad“), a sukladno važećem zakonu i pravilnicima, HRS će
biti prinuđen napisati prekršajnu prijavu HAKOM-u.

Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Marina Sirovica
9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

Zdenko Blažičević
9A2HI
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