Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Zagreb, 23.03.2019.
ZAPISNIK
sa 1. / 2019. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja
se održala u subotu, 23. ožujka 2019. godine, u Zagrebu, Dalmatinska 12, u 10,00
sati.
Sjednica je započela s radom u 10,30 sati, a završila s radom u 12,15 sati.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Željko Pilat – predsjednik Saveza, Stjepan Đurin,
Zlatko Matičić, Jerko Grenc i Hrvoje Horvat – članovi IO.
Ostali nazočni Marina Sirovica – Stručna služba, Suzana Munitić Maltar - Stručna
služba.
Predsjednik HRS-a Željko Pilat (dalje predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i
zahvaljuje na odazivu. Utvrđuje da postoji kvorum te da IO može donositi pravovaljane
odluke i zaključke.
Predsjedatelj je dao na glasanje dnevni red sjednice. Kako je bilo prijedloga za dopunu
dnevnog reda jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI

RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 3./2018. sjednice IO HRS
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3/2018. i 1/2019.
sjednice IO HRS
3. Utvrđivanje Prijedloga Izviješća od radu za 2018. godinu
4. Utvrđivanje prijedloga Financijskog izviješća za 2018. godinu
5. Usvajanje Izviješća inventurnih komisija za 2018. godinu
6. Prijedlog Plana rada za 2019. godinu
7. Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu
8. Obilježavanje 70 godina Hrvatskog Radioamaterskog saveza
9. Raspisivanje natječaja za tečajeve 2019. godine
10. Imenovanje izbornika za ARG natjecanja HRS-a
11. Odluka o raspisivanju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji za
2019. godinu
12. Donošenje Odluke o sufinanciranju ZRF-a 2019. i Hamfesta Osijek 2019.
13. Odluka o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2018. godinu
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14. Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za
zasjedanje redovne Skupštine HRS-a 2019. godine
15. Ostala pitanja
Ad 1.: Verifikacija skraćenog Zapisnika s 3./2018. sjednice IO HRS
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Zapisnik je ranije poslan članovima IO na verifikaciju elektroničkim putem a kako na
Zapisnik nije bilo primjedbi, predsjedatelj je dao na glasanje prijedlog da se Zapisnik
verificira.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
IO verificira Skraćeni zapisnik sa 3./2018. redovne sjednice IO Hrvatskoga
radioamaterskog saveza.
Ad 2.: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3./2018. i
1./2019. sjednice IO HRS
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM
Odluka od 28.2.2019.
Izvršni odbor Hrvatskog radioamaterskog saveza je putem elektroničkog glasanja
28.2.2019. godine većinom glasova donio sljedeću
ODLUKU
1. Prihvaća se jednoglasno odluka o komemoraciji za pok. Krešimira Kovarika, 9A5K.
2. Odluka o izradi kratkog filma o pok. Kovariku prihvaćena je s dva glasa protiv (Đurin i
Matičić).
Izvršni odbor verificira sve gore navedene odluke.
Ad 3.: Utvrđivanje Prijedloga izviješća od radu za 2018. godinu i
Ad 4.: Utvrđivanje prijedloga Financijskog izviješća za 2018. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM
Tajnica izvještava o dva prijedloga: Prijedlog o radu i Financijskom izvješću za 2018., koja
su morala biti predana HZTK-i. Objašnjava da se Izvješćem o radu pravdaju sredstva
vezana za programe. Poslala je zamolbu svim voditeljima radnih tijela za Godišnje izvješće
kako bi se nadopunila polugodišnja izvješća nakon čega se verificiraju i dostavljaju u HZTK.
Financijsko izvješće je izvještaj koji de facto Računovodstvo HZTK dostavlja u Stručnu
službu. Izvješće sadržava tzv. „Mjesta troška“. Obzirom da Ministarstvo i HZTK toleriraju
do 15%, bitno je naglasiti da smo po svim MT unutar tog postotka, pa nismo morali raditi
rebalans jer nigdje nismo prešli tih 15%. Tajnica dodaje da Završni račun 2018. godine
podrazumijeva ukupna sredstva – sa svim programima, plaćama te vlastitim sredstvima
Saveza.
Predsjednik je zaključio da smo unutar okvira, da nismo prekoračili zadane parametre, da
je bila dobra suradnja Stručne službe i Računovodstva HZTK i da tako treba nastaviti.
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Također, da treba voditi brigu da pazimo na rebalans, kako na naša vlastita, tako i na
sredstva HZTK.
IO je prihvatio navedena oba izvješća jednoglasno.
Ad 5.: Usvajanje izviješća Inventurnih komisija za 2018. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM
U raspravi su sudjelovali: Jerko Grenc 9A3EME, Zlatko Matičić, 9A2EU
Tajnica Saveza Marina Sirovica poslala je emailom izvješća - ističe da je UKV manager, uz
Stručnu službu, radi stanja opreme po objektima najviše uključen u inventuru. Što se tiče
Inventure popisa potraživanja obveza novca na računima i u blagajni HRS-a za
2018.godinu, izrađena je uz pomoć računovodstva. Pazimo u tablici da su dozvole
produžene za sve uređaje na objektima. Na pitanje Jerka Grenca što je s modemima
PACTOR, tajnica navodi da se oprema vodi u tabelama i da su u: Osijeku, Splitu, Rijeci.
Jerko Grenc, na temu antena pita čija je jedna antena u Splitu u Vatrogasnoj postaji predsjednik navodi da je takve antene nabavljao i DUZS i postavljao po svojim objektima
i vatrogasnim postrojbama.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Antene, kao i sva oprema koja je otpisana bit će i sačuvana, a na ZRF-u će se
radioamaterima ponuditi za simboličnu cijenu.
Ad 6.: Prijedlog Plana rada za 2019. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelji: Željko Pilat, 9A2R
U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Horvat, 9A6XX
Prijedlog Plana rada je tema za Skupštinu i morao se donijeti do 31.12. 2018. godine. U
Planu je napisano da ćemo izdati 4 časopisa, te taj dio treba brisati.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Nema ništa što bi trebalo mijenjati, usvaja se Plan rada za 2019. godinu.
Ad 7.: Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
U raspravi su sudjelovali: Jerko Grenc 9A3EME, Zlatko Matičić, 9A2EU
-

Pasarićev priručnik koji može koristiti djeci je dovršen – oblik koji treba
objaviti je u PDF-u – prijedlog je da to Kušan dovrši i da objavimo na webu
Pretplata za Časopis HZTK “ABC tehnika” bi bila 2.000,00 kn.
Časopis HRS – a na kojem radi Željko Bukvić, 9A4FB do datuma zasjedanja
Skupštine će biti dovršen

Časopis HRS-a bi trebao biti tiskan u 500 primjeraka s prethodnom provjerom troška
tiska obzirom na: kvalitetu papira, dimenzija i broja stranica.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
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ODLUKA
Trošak od 10.000,00 kn stavit će se na poziciju (mjesto troška) „KAMPOVI“ – to su sredstva
HZTK koja bi bila upotrijebljena za narudžbu časopisa ABC tehnike i tisak časopisa HRS-a;
od HZTK bi trebalo tražiti prenamjenu; sredstva koja izdvajamo za kampove da se zamijene
na ovu poziciju. Ovaj Prijedlog treba pripremiti za Skupštinu, tj. do tad provjeriti o kojem
se iznosu radi.
Ad 8.: Obilježavanje 70 godina Hrvatskog radioamaterskog saveza
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Đurin, 9A8A, Jerko Grenc,9A3EME, Zlatko Matičić,
9A2EU, Hrvoje Horvat, 9A6XX
Nakon duže diskusije jednoglasno je donesena
ODLUKA
Obilježavanje 70 godina osnutka HRS-a neće se obilježiti posebnim prefiksom, a predlaže
se Povjerenstvu za rad na izmjenama i dopunama Statuta, Pravilnika i ostalih
normativnih akata da se u Statut unese promjena datum osnivanja Hrvatskog
radioamaterskog saveza. Na manifestacijama na kojima će sudjelovati Hrvatski
radioamaterski savez će se obilježiti važni datuma iz povijesti Saveza.
Ad 9.: Raspisivanje natječaja za tečajeve 2019. godine
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelji: Željko Pilat, 9A2R
U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Horvat, 9A6XX, Jerko Grenc, 9A3EME
Prijedlog raspisivanja tečaja za djecu i mlade sa rokom organizacije i prijave do 15. 09.
2019. godine, s ukupnim sredstvima od 12.000,00 kn sa Mjesta troška br. 6 – vlastita
sredstva. Tečaj mora biti završen kao i Izvješće do 30.11.2019. godine.
Obzirom da je operatorski rad prioritet, za njega bi se izdvojilo najviše novca:
1. Operatorski; najmanje 6.000,00 kn
2. Konstruktroski; 4.000,00 kn
3. ARG tečajevi; 2.000,00 kn
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Prihvaća se jednoglasno Odluka o Raspisivanju natječaja za tečajeve 2019. godine,
povjerenstvo koje će IO imenovati, nakon što Savez dobije sve prijave, poslije 15. rujna,
će predložiti iznose koji će se izdvojiti prema temi tečajeva i broju djece i mladih koji su
prošli tečajeve u klubovima.
Ad 10.: Imenovanje izbornika za ARG natjecanja HRS-a
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelji: Marina Sirovica, 9A3AYM
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Đurin, 9A8A, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Jerko
Grenc,9A3EME, Zlatko Matičić, 9A2EU
Tajnica Marina Sirovica je izvijestila da je Marija Schubert Anadolac, koja je lani vodila ARG
natjecanja, navela da bi to radila i ove godine – budući da je 2018. godine to odradila
korektno, predlaže se da i ove godine bude imenovana. Voditelja projekta ARG tijela
nemamo – razgovori su se vodili s Željkom Belajem, 9A2QU, Željkom Bukvićem, 9A4FB,
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Ivan Marcijanom, 9A2AY. Zlatko Matičić, 9A2EU predlaže Željka Ulipa, 9A2EY.
Nakon kratke rasprave, a na prijedlog predsjedatelja, IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Potreban je izbornik koji će voditi ARG reprezentaciju HRS-a, ukoliko neće biti
povjerenika za ARG, IO neće podržati slanje predstavnika HRS-a na prvenstva u ARG-u.
Za mlade je predložena Marija Schubert Anadolac.
Ad
11.: Odluka
o raspisivanju
državnog
natjecanja u
amaterskoj
radiogoniometriji za 2019. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelji:, Marina Sirovica, 9A3AYM
U raspravi su sudjelovali: Jerko Grenc 9A3EME, Zlatko Matičić, 9A2EU, Hrvoje Horvat,
9A6XX, Stjepan Đurin, 9A8A
IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Raspisat će se natječaj za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji
za 2019. godinu.
Ad 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju ZRF-a 2019. i Hamfesta Osijek 2019.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelji: Marina Sirovica, 9A3AYM
U raspravi su sudjelovali: Zlatko Matičić, 9A2EU, Jerko Grenc 9A3EME
Tajnica Marina Sirovica je izvijestila da na Mjestu troška br. 19 - Promidžba i
popularizacija radioamaterizma nemamo sredstava dobivenih od HZTK, a ukupno
raspolažemo s 6.730,00 kn. vlastitih sredstava.
Predloženo je:
1. 4.000,00 kn za ZRF
2. 2.000,00 kn za Hamfesta Osijek
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Usvaja se jednoglasno odluka o sufinanciranju ZRF-a 2019. sa 4.000,00 kn i Hamfesta
Osijek 2019. sa 2.000,00 kn.
Ad. 13.: Odluka o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2018. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM
U raspravi sudjelovali: Zlatko Matičić, 9A2EU, Jerko Grenc 9A3EME
Za Nagradu Nikola Tesla za životno djelo je predložen Zdenko Šroler, 9A1SZ, a za
Godišnju nagradu Nikola Tesla 2018. je predložen Oto Predanić, 9A4OP.
IO donosi
ODLUKU
Jednoglasno se prihvaćaju oba prijedloga o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2018. godinu.

5

Ad. 14.: Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za
zasjedanje redovne Skupštine HRS-a 2019. godine
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelji: Željko Pilat, 9A2R
Predsjednik saziva:
Skupštinu 13.04.2019. godine u 12:00 sati
sastanak IO istog dana u 10:00 sati
Na sjednici Skupštine će se dodijeliti nagrade Nikola Tesla za 2017. i 2018.godinu i
nagrade za natjecanja koja organizira Hrvatski radioamaterski savez.
Prijedlog dnevnog reda i materijali će biti dostavljeni zastupnicima elektroničkom poštom.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Zasjedanje redovne Skupštine HRS-a 2019. godine održati će se 13.04.2019. godine u
12:00 sati u Velikoj dvorani HZTK, Dalmatinska 12, Zagreb.
Ad.15.: Ostala pitanja
Ad.15.1. Pomoć za novorođenče
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM
Tajnica je pročitala dopis koji je dobila od Računovodstva, iznos koji se isplaćuje je za
2018. godinu bio 3.326,00 kn.
ODLUKA
Usvaja se jednoglasno isplata pomoći za novorođenče djelatnici Mariji Sorić u iznosu od
3.326,00 kn. Isplaćuje se iz vlastitih sredstava.
Ad.15.2. Ivica Vlašić, teškoće u obavljanju dužnosti člana IO
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R, Marina Sirovica, 9A3AYM
U raspravi su sudjelovali: Zlatko Matičić, 9A2EU, Jerko Grenc 9A3EME, Stjepan Đurin 9A8A.
Ivica Vlašić je poslao elektroničkom poštom obavijest o otežanom sudjelovanju u radu
Izvršnog odbora do kojeg dolazi zbog bolesti u obitelji. U poruci je nagovijestio
mogućnost svoje ostavke na članstvo u Izvršnom odboru.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Izvršni odbor je prihvatio informaciju o otežanom sudjelovanju u radu Izvršnog odbora iz
osobnih razloga. Ukoliko Ivica Vlašić procijeni da neće moći sudjelovati u radu IO ostavku
mora uputiti Skupštini HRS-a.
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Ad.15.3. Radioklub Split
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Jerko Grenc 9A3EME
U raspravi su sudjelovali: Zlatko Matičić, 9A2EU, Hrvoje Horvat, 9A6XX, Stjepan Đurin,
9A8A, Marina Sirovica, 9A3AYM
Borivoje Đorđević, 9A2JG, iz Radiokluba Split, poslao je nekoliko e - mailova HRS-u u
kojima sustavno omalovažava i diskreditira Hrvatski radioamaterski savez. Predlaže se da
se reagira na e - mailove Đorđevića na način da mu HRS uputi dopis tj. odgovor.
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Svi e-mailovi Borivoja Đorđevića, 9A2JG proslijedit će se s e-mail adrese HRS-a
predsjedniku, a on će ih proslijedit članovima IO i dati odgovor. Provjeriti će se članski
doprinos i članarina RK Split u tabelama za 2016., 2017. i 2018. godinu.
Ad.15.4. Zahtjev za promjenom znaka - Dražen Paunović, 9A7ALZ
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Stjepan Đurin, 9A8A
Na prijedlog predsjedatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Odbija se zahtjev Dražena Paunović, 9A7ALZ za promjenom znaka, obzirom da nije
dostavio dokaz o zadovoljavanju parametara.
Predsjednik zaključuje sjednicu.

Zapisničar :
Pomoćnica tajnice

v.r. Suzana Munitić Maltar, 9A3KLE

Predsjednik

v.r. Željko Pilat, 9A2R
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