Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 17/015
Zagreb, 14.1.2015.
ZAPISNIK
sa 5. / 2014. redovne i proširene sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga
radioamaterskog saveza, koja se održala u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u
Zagrebu, Dalmatinska 12.
Sjednica je započela s radom u 17.20 sati, a završila s radom u 19.10 sati.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza,
Željko Pilat – dopredsjednik Saveza, Marijan Rečić, Ivica Vlašić, Gordan Ćućić i
Stjepan Đurin – članovi IO.
Ostali nazočni: Franjo Kokorić, Željka Krupka – članovi NO, Ivica Novak – web
urednik, Stipe Predanić – ARG menadžer, Nikola Perčin – menadžer za vezu s
državnim tijelima, Zlatko Matičić – urednik časopisa, Željko Vida – HRSVKS
menadžer, Gianluca Zaimović – menadžer za nadzor radioam.frekv.spektra 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.

Verifikacija skraćenog zapisnika s 4./2014. redovne sjednice Izvršnog odbora
Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

2.

Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2014. i
5./2014. sjednice IO.

3.

Usvajanje kalendara natjecanja za 2015. godini (ARG, KV, UKV), usvajanje
pravila te opsega i oblika nagrada za sudjelovanje u natjecanjima.

4.

Smjernice i donošenje odluke za izradu:
- Realizacije plana rada HRS-a za 2014. godinu,
- Realizacija financijskog plana HRS-a za 2014. godinu.

5.

Smjernice i donošenje odluke za izradu:
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- Plana rada HRS-a za 2015. godinu (obveza svih članova IO i stručne službe
HRS-a),
- Donošenje Odluke o privremenom financiranju HRS za razdoblje
01.01.2015. - 31.03.2015
6.

Članarina, članski doprinos i naknade za 2015. godinu.

7.

Natjecanje mladih tehničara „P-kategorija“ u 2014. godini.

8.

Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu
imovinu HRS-a.

9.

Ostala pitanja

Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 4./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 4./2014. redovite sjednice IO Hrvatskoga
radioamaterskog saveza.
Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između
4./2014. i 5./2014. sjednice IO
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marina Sirovica, 9A3AYM
Odluka IO od 2.11.2014.
Većinom glasova IO je donio
odluku
1. Prihvaća se prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2014. godinu (kao polazište
uzimalo se stvarno knjigovodstveno stanje po mjestima troška zaključno s
listopadom 2014. i očekivani prihodi i rashodi zaključno s 31.12.2014.).
2. Prihvaća se prijedlog konačnog teksta zapisnika sa 4. sjednice IO HRS-a.
Odluka IO od 3.11.2014.
Većinom glasova IO je donio
odluku
da se prihvaća prijedlog predsjednice Povjerenstva za rad s djecom i mladima za
članove radnog tijela u sastavu: Marko Ćešić, Tihomir Despetović , Dominik Sopić,
Marija Šikić i Gianluca Zaimović.
Odluka IO od 28.11.2014.
Većinom glasova IO je donio
odluku
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1. Raspisuje se natječaj za organizaciju tečajeva za mlade radioamatere: tečajevi
za djecu i mlade za početničku i naprednu kategoriju operatora te ARG tečajevi.
2. Prednost imaju radioamaterske udruge na području posebne državne skrbi.
3. Maksimalan iznos sufinanciranja iznosi cca. 80,00 kn po polazniku tečaja, ali
ukupno ne više od 2.400,00 kn.
Odluka IO od 2.12.2014.
Većinom glasova IO je donio
odluku
1. Usvaja se prijedlog liste ispitnih pitanja za A i P operatorski razred, koja su
usklađena s važećim Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama.
2. Usvaja se prijedlog Odluke o načinu provođenja ispita za A i P razred.
Ad. 3. Usvajanje kalendara natjecanja za 2015. godini (ARG, KV, UKV),
usvajanje pravila te opsega i oblika nagrada za sudjelovanje u natjecanjima.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Željko Pilat, 9A2R
KV menadžer informirao je prisutne o nekim manjim promjenama za KV natjecanja.
Nije bilo promjena za pravila UKV natjecanja. Dan je prijedlog da se ide na dodjelu
plaketa, a ne pehara za najbolje plasirane natjecatelje.
Na prijedlog predsjedatelja Izvršni odbor HRS-a jednoglasno je donio sljedeću
O D L U K U:
a. Usvaja se prijedlog Kalendara HRS-a za 2015. godinu i zadužuje stručna služba da
objavi konačan HRS-ov kalendar na web stranicama.
b. Usvajaju se predložene promjene pravila za KV natjecanja.
c. Prihvaća se prijedlog da se umjesto pehara dodjeljuju plakete.
Ad 4. Smjernice i donošenje odluke za izradu:
a. Realizacije plana rada HRS-a za 2014. godinu,
b. Realizacija financijskog plana HRS-a za 2014. godinu.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog Zdenka Blažičevića IO je nakon kraće rasprave donio sljedeće
O D L U K E:
a. Zadužuju se svi voditelji povjerenstava HRS-a da do 15. siječnja 2015. dostave u
stručnu službu izvješća o svom radu u 2014. godini, kako bi stručna služba mogla
izraditi izvješće o Realizaciji plana rada HRS-a za 2014. godinu.
b. Zadužuje se stručna služba da, nakon Završnog računa za 2014. godinu, izradi
konačno Financijsko izvješće o radu HRS-a u 2014. godini.
Ad 5.: Smjernice i donošenje odluke za izradu:
a. Plana rada HRS-a za 2015. godinu (obveza svih članova IO i stručne službe
HRS-a),
b. Donošenje Odluke o privremenom financiranju HRS za razdoblje
01.01.2015. – 31.03.2015.
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Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Sukladno naputku HZTK sastavljen je novi Plan javnih potreba u tehničkoj kulturi za
2015. godinu, koji je 22. prosinca dostavljen u HZTK.
Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio sljedeće
O D L U K E:
a.Točan iznos sredstava koja bi HRS dobio, a koja je HRS zatražio od HZTK-e Planom
javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. godinu, znati će se tek nakon odluke
MZOŠ-a, odnosno IO HZTK-e, o raspodjeli dobivenih sredstava za Tehničku kulturu u
2015. godini. Nakon toga donosi se prijedlog Financijskog plana za 2015. godinu koji
treba usvojiti Skupština HRS-a.
b. IO donosi Odluku o privremenom financiranju HRS-a za prva 3 mjeseca 2015.
godine. Planirani prihod i planirani rashod ukupnih sredstava kojima će raspolagati
HRS od siječnja do kraja ožujka 2015. iznosi jednu četvrtinu ukupnih prihoda iz 2014.
godine, sukladno rebalansu Financijskog plana HRS-a za 2014., što znači da ukupan
rashod za prvo tromjesečje 2015. može ukupno iznositi 286.006,65 kuna, odnosno
95.335,55 kuna mjesečno.
Ad 6.: Članarina, članski doprinos i naknade za 2015. godinu.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Zlatko Matičić, 9A2EU
Nakon kraće rasprave vezane uz donošenje odluke o članarini za 2015. te uz
budućnost časopisa „Radio HRS“,na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno donio
sljedeće
O D L U K E:
a. Časopis „Radio HRS“ izlaziti će 2015. u PDF formatu – minimum 4 broja godišnje.
b. Časopis „Radio HRS“ u tiskanom obliku izlaziti će 2 puta godišnje kao kompilacija
PDF brojeva i slati će se po 2 primjerka svim klubovima.
c. Ukida se plaćanje pretplate na časopis i plaćanje lektora.
d. Treći broj časopisa za 2014. godinu izlazi iz tiska početkom siječnja, dok se četvrti
broj časopisa, kao dug pretplatnicima iz 2014. godine, treba tiskati najkasnije do kraja
ožujka 2015. godine.
e. Usvaja se prijedlog Odluke o članarini, članskom doprinosu i naknadama za 2015.
godinu.
Ad 7.: Natjecanje mladih tehničara „P-kategorija“ u 2014. godini
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Marina Sirovica, 9A3AYM
Stručna služba HRS-a sastavila je Izvještaj o 56. natjecanju mladih tehničara
Republike Hrvatske 2014. godine, koje je održano u Primoštenu, od 2. do 4. travnja
2014. godine. Natjecanje je okupilo je više od 500 sudionika, od kojih je bilo 257
natjecatelja i 14 mladih poduzetnika (ukupno 271 učenik) koji su se natjecali u
dvanaest područja natjecanja. Učenici su se natjecali u dvanaest područja tehničke
kulture unutar dviju kategorija: H-kategorija (natjecanje se provodilo po Hrvatskom
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nacionalnom obrazovnom standardu za tehničku kulturu u osnovnoj školi - HNOS) i Pkategorija (natjecanje se provodilo po programu za posebna područja tehničke kulture,
a organizatori natjecanja i smotre na školskoj/klupskoj razini bila su povjerenstva u
osnovnim školama i udrugama tehničke kulture). Na prijedlog Hrvatske zajednice
tehničke kulture, koja je bila nositelj i koordinator P-kategorije natjecanja, nositelji
područja u P-kategoriji bili su: Branimir Markulin Grgić (automatika), Predrag Bosnar
(fotografija), Ivan Rajsz (modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina), Đuka Pelcl
(orijentacija i komunikacija) te Jelka Hrnjić (robotsko spašavanje žrtve).
IO je usvojio navedene informacije.
Ad 8. Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i
nematerijalnu imovinu HRS-a.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
O D L U K A:
a. Imenuje se komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za
2014. godinu u sastavu: Darko Grubić, 9A6ARP - predsjednik, Gianluca Zaimović,
9A5DGZ – član i Stjepan Đurin, 9A8A – član.
b. Imenuje se komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni
HRS-a za 2014. godinu u sastavu: Ivica Vlašić, 9A0W - predsjednik, Željko Pilat, 9A2R
– član i Ljiljana Božak, 9A5BL – član.
Ad 9. Ostala pitanja
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Nikola Perčin, 9A5W, Marina Sirovica, 9A3AYM,
Stipe Predanić, 9A5SP, Željka Krupka, 9A3GZK, Željko Pilat, 9A2R, Stjepan Đurin,
9A8A
1. Rad s mladima u 2014. godini
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću
O D L U K U:
a. Zadužuje se stručna služba da proanalizira sve prijave klubova kao i svu potrebnu
dokumentaciju prispjelu na natječaj za organizaciju tečajeva za mlade radioamatere u
2014. godini.
b. Zadužuje se stručna služba da sastavi prijedlog Ugovora o organizaciji tečajeva za
mlade radioamatere u 2014. godini.
2. Organizacija 10. Balkanskog ARG prvenstva - BARDF
ARG menadžer Stipe Predanić i Željka Krupka ukratko su informirali prisutne o
organizaciji 10. Balkanskog ARG prvenstva, koje će se održati početkom srpnja 2015.
godine na terenima Gorskog kotara jer je Hrvatska jedina balkanska država koja do
sada nije bila organizator Balkanskog ARG prvenstva.
IO je usvojio navedene informacije.
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3. Pritužbe na rezultate za Kup Jadrana
KV menadžer, Željko Pilat, naglasio je da kod obrade rezultata za Kup Jadrana ima
grešaka, jer je došlo do zamjene podataka za 2 loga, i da je on osobno detaljno
pregledao rezultate za ta dva loga, kako bi se greške što prije uklonile. Također je
napomenuo da vjeruje da će KV robot iduće godine raditi još kvalitetnije te je predložio
da se imenuje administrator za KV robota.
IO je usvojio navedene informacije.
4. Nabavka filtera za repetitor na Ivanščici
Stjepan Đurin je naglasio da je potrebno nabaviti kvalitetniji filter za novi repetitor na
Ivanščici jer su trenutačne smetnje prevelike da bi repetitor mogao normalno raditi.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
O D L U K A:
Zadužuje se stručna služba da po najpovoljnijoj ponudi za filter za repetitor na
Ivanščici izvrši nabavku filtera.
Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Marina Sirovica, 9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

Zdenko Blažičević, 9A2HI

Prilozi:
1. Odluka o načinu organiziranja i provođenja ispita za radioamatere „A“ i

„P“ razreda s popisom mogućih pitanja.
2. Popis mogućih ispitnih pitanja za A i P razred, usklađen s Odlukom

Agencije (HAKOM):
- popis pitanja za A razred - tehnički dio
- popis pitanja za A razred – hrvatski i međunarodni propisi
- popis pitanja za A razred - hrvatska i međunarodna djelatna pravila i
postupci
- popis pitanja za P razred - tehnički dio
- popis pitanja za P razred – hrvatski i međunarodni propisi
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- popis pitanja za P razred - hrvatska i međunarodna djelatna pravila i
postupci
3. Prijedlog Programa za 2015. godinu koji bi se trebali sufinancirati iz

sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi.
4. Odluka o visini članarine, doprinosa i naknada za 2015. godinu.
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