Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 187/016
Zagreb, 7.6.2016.

ZAPISNIK
sa 3. / 2016. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja
se održala u ponedjeljak 30. svibnja 2016. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12/II kat u
16.00 sati.
Sjednica je započela s radom u 16.05 sati, a završila s radom u 17.30 sati.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Željko Pilat,
Gordan Ćućić, Marijan Rečić, Ivan Vlašić i Stjepan Đurin – članovi IO.
Ostali nazočni: Boris Vrbanović – predsjednik NO, Dubravko Rogale – predsjednik
Povjerenstva za izbor administrativnog referenta 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.
Kako nije bilo prijedloga za dopunu Dnevnoga reda sjednice, jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2016. redovne sjednice Izvršnog odbora.
Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 2./2016. i 3./2016.
sjednice IO.
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto administrativnog referenta u stručnoj
službi HRS-a.
Ostala pitanja.
Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 2./2016. 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./2016. redovne sjednice IO Hrvatskoga radioamaterskog
saveza.
Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 2./2016. i
3./2016. sjednice IO
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM
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Odluka od 06.05.2016. godine:
IO je donio
ODLUKU
1.
da se od Radio kluba Novi Marof otkupi repetitor Yaesu DR-1XE FM/C4FM relay
2m/70cm po cijeni od 5.300,00 kn.
2.
Obvezuje se stručna služba da sukladno zakonskim propisima realizira otkup
repetitora.
Odluka od 06.05.2016. godine:
Izvršni odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
1.
Po prethodno pribavljenom mišljenju predsjednika ARG povjerenstva da se od
Zdenka Šrolera otkupi komplet ARG opreme po cijeni od 10.000,00 kn koja se sastoji od:
a.
Kompleta za 80 m (3,5 MHz):

Odašiljač za 80 m………………………………. kom 5

Far za 80 m (odašiljač)……………………… kom 1

Antena 80 m……………………………………. kom 6

Sinhronizator ………………………………….. kom 1

kabel za napajanje …………………………… kom 1
b.
Komplet za 2 m (144 MHz):

Odašiljč za 2m ………………………………… kom 5

Far za 2 m (odašiljač) …………………….. kom 1

Antena za 2 m ………………………………… kom 6

Sinhronizator ………………………………….. kom 1

Kabel za napajanje …………………………. kom 6
c.
Punjač za GEL akumulatore (istovremeno puni 8 akumulatora) ………. kom 1
d.
Goniometra za 80 metara ……………………………kom 2
e.
Goniometra za 144 MHz………………………………. kom 3
f.
Komplet odašiljača za radio orijentaciju (za mlade) kompl 1.
2.
Obvezuje se stručna služba da sukladno važećim propisima sačini ugovor o kupnji
opreme pod točkom 1.

Odluka od 07.05.2016. godine:
Izvršni odbor donio je jednoglasno
O D L U KU
1.
Da se pristupi izradi promidžbenih materijala HRS, temeljem kojih bi predstavljali
Savez na domaćim i međunarodnim skupovima kao i za promidžbu među članovima Saveza,
školama, ustanovama i tehničkoj kulture opće.
2.
Promidžbu provesti izradom plakata, bedževa, majica, naljepnica i slično.
3.
Obvezuje se stručna služba HRS-a da sukladno financijskom planu za 2016. godinu
pristupi realizaciji izrade navedenih materijala.
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Ad. 3. Odluka o izboru kandidata za radno mjesto administrativnog referenta u
stručnoj službi HRS-a.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević 9A2HI
Izvjestitelj: Dubravko Rogale, 9A9DR, Marijan Rečić, 9A2C, Zdenko Blažičević, 9A2HI
Predsjednik Povjerenstva za izbor administrativnog referenta, Dubravko Rogale, informirao
je ukratko prisutne o radu navedenoga Povjerenstva. Na natječaj je pristiglo preko stotinu
molbi. Nakon razgovora sa 11 najboljih kandidata, Povjerenstvo je odabralo 3 osobe koje su
predložene Izvršnom odboru: Suzanu Protković (upravni referent), Nikolinu Tomić(stručna
prvostupnica ekonomije) i Mariju Sorić (profesorica povijesti i poljskog jezika i književnosti).
Sve tri kandidatkinje zadovoljile su osnovne uvjete propisane natječajem, s time da Marija
Sorić jedina ima i položen radioamaterski ispit za operatora P kategorije te iskustvo u
pisanju i apliciranju projekata na natječaje (nacionalne, regionalne i europske).
Nakon razgovora sa sve tri kandidatkinje, na prijedlog Povjerenstva za izbor
administrativnog referenta, IO HRS-a je sa 5 (pet) glasova ZA i uz 1 (jedan) suzdržan glas
donio sljedeću
ODLUKU
Na radno mjesto administrativnog referenta u stručnoj službi HRS-a imenuje se Marija
Sorić.
Ad 4. Ostala pitanja:
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević 9A2HI
Nije bilo ostalih pitanja.

Dovršeno.
Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

Marina Sirovica, 9A3AYM

Zdenko Blažičević, 9A2HI
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