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Hrvatski radioamaterski savez 
Dalmatinska 12 
10 000 Zagreb 
Ur. broj: 74/021 
Zagreb, 5.5.2021. 
 

SKRAĆENI   ZAPISNIK 
 
s 3./2021. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja 
se održala mrežno putem aplikacije Zoom u četvrtak 29.4.2021. godine. 
 
Sjednica je započela s radom u 19 sati, a završila s radom u 21 sat.  

 
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Rolando Milin,9A3MR – predsjednik Saveza,  
Saša Vincetić, 9A3AG, Zlatko Matičić 9A2EU, Marijan Rečić, 9A2C, Zdenko Blažičević, 
9A2HI i Željko Vidović, 9A3DVI. 
 
Nazočni članovi Nadzornog odbora: Dražen Paunović, 9A7DP. 
 
Stručna služba HRS-a: Marina Sirovica,9A3AYM, Marija Sorić, 9A6PAX.  
 
Predsjednik HRS-a Rolando Milin (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja 
nazočne i zahvaljuje na odazivu. Utvrñuje da postoji kvorum te da IO može donositi 
pravovaljane odluke i zaključke. Usvojen je sljedeći dnevni red: 
 
                                                   D N E V N I   R E D 
1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 2. sjednice IO HRS-a u 2021. godini. 
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte izmeñu 2. i 3. sjednice IO HRS-
a u 2021. godini. 
3. Donošenje odluke o sazivanju redovne izvještajne Skupštine Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza 2021. godine. 
4. Izvješće o radu HRS-a od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 
5. Izvješće o financijskom poslovanju i Završnom računu HRS-a s 31.12.2020. godine. 
6. Imenovanje inventurnih komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu Saveza za 
2020. godinu 
7. Usvajanje novog Pravilnika o pozivnim oznakama (sastanak sa HAKOM-om) 
8. Usvajanje pravilnika o radu QSL biroa 
9. Imenovanje povjerenika HRS-a: 
- za članove KV povjerenstva 
- za članove UKV povjerenstva 
- za voditelja povjerenstva za mlade 
10. Prijave na javni natječaj za dodjelu Nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza za 2020. godinu (rok za prijavu 15.4.). 
11. Utvrñivanje izvršnih organizatora za radioamaterske kampove namijenjene djeci i 
mladima u 2021. godini 
12. Raspisivanje natječaja i prikupljanje ponuda za izradu ARG prijemnika za članove 
HRS. 
13. Donošenje odluke o naknadi članovima povjerenstva za pripremu provoñenja NMT. 
Povjerenstvo čine: Jelena Tuksar, Stipe Predanić i Željko Ulip. 
14. Razno 
 
Ad 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 2. sjednice IO HRS-a u 2021. godini 
 
IO je jednoglasno donio 
O D L U K U 
Prihvaća se tekst skraćenog zapisnika s 2. sjednice IO HRS-a od 11.3.2021. 
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Ad 2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte izmeñu 2. i 3. 
sjednice IO HRS-a u 2021. godini. 
 
U navedenom razdoblju nije bilo odluka usvojenih putem elektroničke pošte. 
 
Ad 3. Donošenje odluke o sazivanju redovne izvještajne Skupštine Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza 2021. godine. 
 
Predsjednik HRS-a napomenuo je da će se, zbog loše epidemiološke situacije u zemlji,  
redovna izvještajna Skupština Hrvatskoga radioamaterskog saveza morati održati putem 
e-maila, odnosno elektroničkim putem. Tajnica Saveza ukratko je informirala prisutne o 
odredbama Statuta i Poslovnika Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza kojima se 
definira način održavanja elektroničke Skupštine Saveza. Slijedom tih odredbi idući 
tjedan upućuju se svim zastupnicima u Skupštini HRS-a materijali. Nakon toga biti će 3 
dana otvorena javna rasprava. Nakon nje i uvidom u prispjele primjedbe i prijedloge, biti 
će poslana konačna varijanta svih dokumenata na glasanje zastupnicima putem e-maila 
koje će biti otvoreno do 31.5.2021.  
 
IO je jednoglasno donio 
O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog da se Skupština zbog epidemioloških razloga održi elektroničkim 
putem tijekom svibnja 2021. godine, a sukladno Statutu i Poslovniku Skupštine 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza. 
 
Ad 4. Izvješće o radu HRS-a od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 
 
Tajnica je ukratko informirala prisutne o Opisnom izvješću o radu Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza od siječnja do prosinca 2020. godine. 
 
Nakon kraće rasprave na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena 
O D L U K A 
IO prihvaća navedeno izvješće i upućuje prijedlog Izvješća o radu HRS-a od 01.01.2020. 
do 31.12.2020. godine na glasanje zastupnicima na redovnoj izvještajnoj Skupštini 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza 2021. godine. 
 
Ad 5. Izvješće o financijskom poslovanju i Završnom računu HRS-a s 
31.12.2020. godine. 
 
Tajnica je ukratko informirala prisutne o Izvješću o financijskom poslovanju i Završnom 
računu HRS-a s 31.12.2020. godine. 
 
Nakon kraće rasprave na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena 
O D L U K A 
IO prihvaća navedeno izvješće i upućuje prijedlog Izvješća o financijskom poslovanju i 
Završnom računu HRS-a s 31.12.2020. godine na glasanje zastupnicima na redovnoj 
izvještajnoj Skupštini Hrvatskoga radioamaterskog saveza 2021. godine. 
 
Ad 6. Imenovanje inventurnih komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu 
Saveza za 2020. godinu 
 
Na prijedlog Stručne službe HRS-a da u Komisiji za popis nematerijalne i materijalne 
imovine i zaliha HRS-a za 2020. godinu budu Željko Vidović, 9A3DVI - predsjednik,  
Zlatko Matičić, 9A2EU i  Filip Klinac, 9A3CKF – članovi te da u Komisiji za popis 
potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za 2020. godinu budu Zdravko 
Balen, 9A9A - predsjednik, Emil Unger,  9A5AEU i Marija Sorić, 9A6PAX – članovi 
pristupilo se glasanju. 
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IO je jednoglasno donio 
O D L U K U 
a. Imenuje se Komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za 
2020. godinu u sastavu:  
Željko Vidović, 9A3DVI- predsjednik,  
Zlatko Matičić, 9A2EU – član i   
Filip Klinac, 9A3CKF – član.  
 
b. Imenuje se Komisija za popis potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-
a za 2020. godinu u sastavu: 
Zdravko Balen, 9A9A - predsjednik,  
Emil Unger,  9A5AEU – član  i  
Marija Sorić, 9A6PAX – član. 
 
Ad 7. Usvajanje novog Pravilnika o pozivnim oznakama (sastanak sa HAKOM-
om) 
 
Predsjedatelj Milin ukratko je obavijestio prisutne da su se prošlih mjeseci održavali 
intenzivni kontakti i sastanci predstavnika HRS-a sa ljudima iz HAKOM-a glede tzv. 
remote rada odnosno remote radioamaterskih postaja. IO je mišljenja da bi remote rad 
trebalo definirati kako HRS-ovim tako i HAKOM-ovim dokumentima i pravilnicima kojima 
se regulira rad radioamatera u RH. Novi Pravilnik za dodjelu prijedloga pozivnih oznaka 
HRS-a potrebno je poslati u HAKOM te, nakon toga i dogovora s HAKOM-om, predložiti da 
se izvrše izmjene i dopune Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama. 

Nakon kraće rasprave IO je na prijedlog predsjednika jednoglasno donio sljedeću 
O D L U K U 
Prihvaća se prijedlog novog Pravilnika za dodjelu prijedloga pozivnih oznaka i isti se 
upućuje HAKOM-u na uvid. 
 
Ad 8. Usvajanje pravilnika o radu QSL biroa 
 
Zlatko Matičić naglasio je da je pravilnik nastao kako bi se spriječili problemi koje je 
Savez imao sa talijanskim radioamaterima koji su prije neovlašteno koristili usluge 9A 
QSL biroa. Bivši Izvršni odbor je 2020. to zabranio. Predsjednik Milin je napomenuo da se 
ovim pravilnikom općenito nastoji spriječiti zlouporaba usluga QSL biroa HRS-a. 
 
Nakon kraće rasprave IO je na prijedlog predsjednika jednoglasno donio sljedeću 
O D L U K U 
1. Prihvaća se prijedlog Pravilnika o radu 9A QSL biroa. 
 
2. Na osnovu toga izvršiti dopunu Odluke o visini članarine, doprinosa i naknada za 2021. 
godinu kako slijedi: U točki III dodaje se članak c) koji glasi: Korištenje QSL biroa za 
nečlanove Saveza utvrñuju se u iznosu od 300,00 kuna godišnje. 

Ad 9. Imenovanje povjerenika HRS-a za članove KV povjerenstva, UKV 
povjerenstva i za voditelja povjerenstva za mlade 
 
Nakon kraće rasprave na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena 
O D L U K A 
1. Za člana KV povjerenstva imenuje se Tomislav Kelava, 9A4W. 
 
2. Za članove UKV povjerenstva zadužene za natjecanja imenuju se Marin Brdar, 9A5M i 
Željko Roščić, 9A3DF. 
 
3. Za voditeljicu Povjerenstva za mlade imenuje se Marija Sorić, 9A6PAX. 
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Ad 10. Prijave na javni natječaj za dodjelu Nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza za 2020. godinu (rok za prijavu 15.4.). 
 
Tajnica je informirala prisutne da Stručna služba do zadanog roka – 15.4.2021. – nije 
zaprimila niti jedan prijedlog za dodjelu Nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga 
radioamaterskog saveza za 2020. godinu. 
 
IO je prihvatio navedenu informaciju. 
 
Ad 11. Utvrñivanje izvršnih organizatora za radioamaterske kampove 
namijenjene djeci i mladima u 2021. godini 
 
S obzirom na epidemiju koja još uvijek traje upitna je objektivna mogućnost organizacije 
radioamaterskih kampova namijenjenih djeci i mladima do kraja 2021. godine a sukladno 
planiranom Programu rada Saveza za 2021. godinu. 
 
S tim u vezi predstavnik RK Bokanjac iz Zadra, Željko Vidović, 9A3DVI napomenuo je da 
se planira održavanje Kampa za djecu i mlade na Mosoru u kolovozu 2021. godine. Marija 
Sorić, 9A6PAX je rekla da je RK Sisak zainteresiran za organizaciju tečaja/radionice za 
izradu DMR repetitora za mlade u predstojećem periodu. Saša Vincetić, 9A3AG istaknuo 
je da RK Varaždin uspješno organizira on line tečaj telegrafije za djecu i mlade te je iznio 
ideju da se pozovu i drugi klubovi da organiziraju slične on line tečajeve i radionice za 
djecu i mlade. 
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio 
O D L U K U 
Prihvaćaju se prijedlozi RK Bokanjac, RK Sisak i Saše Vincetića, 9A3AG. 
 
Ad 12. Raspisivanje natječaja i prikupljanje ponuda za izradu ARG prijemnika za 
članove HRS 
 
S obzirom da se u Savezu ukazala potreba za nabavkom ARG prijemnika koji će se 
koristiti za rad s djecom i mladima te za pripremu djece za Natjecanja mladih tehničara iz 
područja radiokomunikacija, predsjednik je predložio da se nabave kitovi za izradu 100 
ARG prijemnika koji će potom biti dodijeljeni na korištenje klubovima, članovima HRS-a 
za rad s djecom i mladima. 
  
Nakon kraće rasprave IO je na prijedlog predsjednika jednoglasno donio sljedeću 
O D L U K U 
Zadužuje se Stručna služba da objavi natječaj na web stranici Saveza za nabavku 100 
komada kitova potrebnih za izradu ARG prijemnika koji će se dodijeliti članovima HRS-a 
za rad s djecom i mladima. 
 
Ad 13. Donošenje odluke o naknadi članovima povjerenstva za pripremu 
provoñenja NMT. Povjerenstvo čine: Jelena Tuksar, Stipe Predanić i Željko Ulip. 
 
Tijekom 62. Natjecanja mladih tehničara (šk. god. 2019./2020.) područje natjecanja 
Radiokomunikacije su ispred HRS-a vodili nositeljica područja Jelena Tuksar uz pomoć 
Željka Ulipa i Stipe Predanića, kao osoba koje svojim kompetencijama, znanjem i 
sposobnostima mogu provesti natjecanje iz Radiokomunikacija. Stoga je predsjedatelj 
predložio članovima IO da se njihov trud i rad nagradi sa neto iznosom od 2.000,00 kn 
(dvijetisuće kuna) po svakoj osobi.  
 
Nakon kraće rasprave na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena 
O D L U K A 
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1. Nagrañuju se članovi povjerenstva za pripremu provoñenja 62. NMT tijekom 2020. 
godine Jelena Tuksar, Stipe Predanić i Željko Ulip sa neto iznosom od 2.000,00 kn 
(dvijetisuće kuna) po svakoj osobi.  
2. Zadužuje se Stručna služba da sa svakom osobom sklopi Ugovor o djelu. 
 
Ad 14. Razno 
 
Ad 14.1 Zamolba RK Osijek za sufinanciranje 13. HAMFEST-a 2021. u Osijeku 
 
Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća 
O D L U K A 
Odobrava se isplata 6.000,00 kn (šesttisuća kuna) RK Osijek za sufinanciranje 13. 
HAMFEST-a 2021. u Osijeku.  
 
Ad 14.2 Odgoda IARU kampa za djecu i mlade YOTA 2021. 
 
Zbog još uvijek nepovoljne epidemiološke situacije IARU R1 je donio odluku o odgañanju 
organizacije YOTA kampa za djecu i mlade za 2021. godinu. Predlaže se HRS-u, kao 
organizatoru YOTA kampa 2021., da se zadrže do sada dobivena sredstva te da se 
planirani kamp organizira u 2022. godini. 
 
IO je jednoglasno donio 
O D L U K U 
1. HRS će organizirati planirani YOTA kamp umjesto 2021. u 2022. godini te će zadržati 
do sada dobivena sredstva od IARU-a, odnosno od Yasme Foundation (neprofitna 
korporacija koja je organizirana za voñenje znanstvenih i obrazovnih projekata vezanih 
za amaterski radio, uključujući DXing i uvoñenje i promociju amaterskog radija u 
nerazvijenim zemljama. Nalazi se u Castro Valley u Kaliforniji.) 
 
2. Zadužuje se Stručna služba da uputi zamolbu HZTK-i da se programska sredstva do 
sada dobivena za organizaciju YOTA kampa prenamijene u 2022. godinu za organizaciju 
YOTA kampa 2022. godine. 
 
Ad 14.3 Zahtjev Istarskog radioamaterskog kluba 9A1IST   
 
Nakon kraće rasprave, na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena sljedeća 
O D L U K A 
Zadužuje se Stručna služba da Istarskom radioamaterskom klubu 9A1IST uputi dopis s 
isprikom s obzirom da je napravljena proceduralna pogreška te klub nije trebao 
sudjelovati ni na skupštini koja je održana 9.-12.11.2020. budući nije ispunjavao uvjet za 
verifikaciju iz članka 27. Poslovnika Skupštine HRS koji glasi: neće se verificirati 
zastupnik članice (kluba/udruge)  kojemu je istekao mandat osobe za zastupanje članice 
Saveza (prema izvodu iz registra udruga). 
 
Ad 14.4 Molba Emila Ungera, 9A5AEU za dodjelu dvoslovne pozivne oznake 
 
Sukladno odredbi Pravilnika za dodjelu prijedloga pozivnih oznaka zamolba za dodjelu 
dvoslovne pozivne oznake Emilu Ungeru upućena je na odlučivanje Izvršnom odboru HRS-
a.  
 
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio 
O D L U K U 
S obzirom da Emil zadovoljava sve potrebne uvjete prihvaća se dodjela dvoslovne 
pozivne oznake Emilu Ungeru, 9A5AEU. 
 
Zapisničar: 
Tajnica                                                                       Predsjednik                                                                                                                  
v.r. Marina Sirovica, 9A3AYM                                        v.r. Rolando Milin, 9A3MR 


