Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. Broj: 466 / 012.
Zagreb, 21.12.2012.
SKRAĆENI ZAPISNIK
2. / 2012. proširene redovite sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja se
održala u utorak, 18. prosinca 2012. godine u Zagrebu, Dalmatinska 12, u 15,00 sati.
Sjednica je započela s radom u 15.05 sati, a završila s radom u 16.45 sati.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Zdenko Blažičević – predsjednik Saveza, Željko Pilat –
dopredsjednik Saveza, Stjepan Đurin – član IO, Rolando Milin – član IO, Marijan Rečić - član IO, Ivica
Vlašić – član IO.
Ostali nazočni: Franjo Kokorić – član NO, 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.
Nakon glasovanja jednoglasno je usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1.

Verifikacija skraćenog zapisnika s 5./2012. i 1./2012. (novi IO) redovite sjednice Izvršnog
odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 1./2012. i 2./2012. sjednice IO.
3.

Rasprava i donošenje odluke o izboru voditelja radnih tijela IO HRS-a.

4.

Priprema i izrada kalendara natjecanja u 2013. godini (ARG, KV, UKV, mladi tehničari).

5.

Članarina, članski doprinos i naknade za 2013. godinu:
i. Izmjena i dopuna Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama
ii. Odluka o visini članarine, doprinosa i naknada za 2013. godinu

6.

Smjernice i donošenje odluke za izradu:
i.
Realizacije plana rada HRS-a za 2012. godinu
ii.
Realizacije financijskog plana HRS-a za 2012. godinu

7.

Smjernice i donošenje odluke za izradu:
1. Plana rada HRS-a za 2013. godinu (obveza svih članova IO i Stručne službe HRS-a)
2. Donošenje Odluke o privremenom financiranju HRS za razdoblje 01.01.2013 – 31.03.2013.
3. Prijedloga financijskog plana rada HRS-a za 2013. godinu (obveza svih članova IO, Stručne
službe i radnih tijela HRS-a)
8. Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu HRS-a.

9.

Ostala pitanja.
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Ad 1.: Verifikacija skraćenog zapisnika s 5./2012. i 1./2012. (novi IO) redovite 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 5. / 2012. redovite sjednice prošlog IO i Skraćeni zapisnik sa 1. /
2012. redovite sjednice novoga IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
Ad 2: Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 1./2012. i 2./2012.
sjednice IO.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog predsjedatelja IO je jednoglasno usvojio sljedeće odluke:
Odluka IO od 28.11.2012.
IO HRS-a je donio sljedeću
O D L U K U:
Putem elektroničke pošte Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza je jednoglasno usvojio
novi Pravilnik o članarini, doprinosima i naknadama.
Odluka IO od 18.12.2012.
IO HRS-a je 18. prosinca 2012. godine elektroničkom poštom donio sljedeće
O D L U K E:
a. Prihvaćaju se izmjene i dopune Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama te se
usvaja konačan tekst Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama.
b. Prihvaća se Odluka o visini članarine, doprinosa i naknada za 2013. godinu
Ad 3: Rasprava i donošenje Odluke o izboru voditelja radnih tijela IO HRS-a.
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI, Željko Pilat, 9A2R, Stjepan Đurin, 9A8A, Rolando Milin, 9A3MR,
Marijan Rečić, 9A2C, Ivica Vlašić, 9A0W.
Predsjedatelj je napomenuo da je Stručna služba, do zadanoga roka, zaprimila i proslijedila svim
članovima IO kandidature članova HRS-a za voditelje pojedinih radnih tijela.
Nakon uvodnog izlaganja predsjedavatelj je otvorio raspravu IO, te je nakon rasprave IO donio
sljedeće
ODLUKE
a. IO je izabrao voditelje radnih tijela Hrvatskoga radioamateskog saveza kako slijedi:
1. uredništvo časopisa Radio HRS – glavni urednik je Zlatko MATIČIĆ
2. uredništvo web stranica HRS-a – glavni urednik je Ivo NOVAK
3. povjerenstvo za sustav veza u kriznim situacijama – predsjednik povjerenstva je Željko VIDA
4. povjerenstvo za amatersku radiogoniometriju - predsjednik povjerenstva je Stipe PREDANIĆ
5. povjerenstvo za brzinsku telegrafiju - predsjednik povjerenstva je Milan DRLIĆ
6. povjerenstvo za UKV (grupa za natjecanja, repetitore, digitalne čvorove, amatersku televiziju i
radio-farove) – predsjednik povjerenstva je Željko PILAT
7. povjerenstvo za KV - predsjednik povjerenstva je Krešimir KOVARIK
8. QSL Služba - QSL menadžer je Marinko MARUŠIĆ
9. povjerenstvo za dodjelu pozivnih oznaka - predsjednik povjerenstva je Stjepan ĐURIN
10. povjerenstvo za diplome - menadžer za diplome je Mato SAMARDŽIĆ
11. povjerenstvo za dodjelu priznanja, počasnih zvanja i nagrada HRS-a - predsjednik
povjerenstva je Denis VINCEK
12. povjerenstvo za slijepe i slabovidne osobe - predsjednik povjerenstva je Tomislav LILIĆ
13. časnik za osobe s invaliditetom prema međunarodnoj amaterskoj udruzi 1. regije IARU-a časnik je Željko ULIP
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14. časnik za vezu s međunarodnom radioamaterskom udrugom 1. regije IARU-a - časnik je
Željko ULIP
15. časnik za vezu s državnim tijelima Republike Hrvatske - časnik je Nikola PERČIN
16. povjerenstvo za rad s djecom i mladima (novo) - predsjednik povjerenstva je Rolando MILIN
17. povjerenstvo za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra (novo) - predsjednik
povjerenstva je Gianluca ZAIMOVIĆ
b. Svi voditelji radnih tijela Hrvatskoga radioamateskog saveza zadužuju se da do 22.
siječnja 2013. godine dostave u Stručnu službu Saveza planove i programe rada za 2013.
godinu kao i prijedlog članova svoga radnog tijela.
Ad 4: Priprema i izrada kalendara natjecanja u 2013. godini (ARG, KV, UKV, mladi tehničari)
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Predsjedatelj je zamolio menadžere HRS-a da dostave prijedloge kalendara natjecanja za 2013.
godinu, kako bi se mogao izraditi konačan kalendar svih natjecanja Hrvatskoga radioamateskog
saveza (ARG, VHF/UHF/SHF i KV) za 2013. godinu.
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Zadužuju se voditelji povjerenstava da do 22. siječnja 2013. dostave u Stručnu službu HRS-a
prijedloge kalendara natjecanja za 2013. godinu.
Ad 5: Članarina, članski doprinos i naknade za 2013. godinu
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
IO HRS-a je na sjednici verificirao odluke donešene elektroničkom poštom, te je jednoglasno donio
sljedeće
O D L U K E:
a. Prihvaćaju se izmjene i dopune Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama te se
usvaja konačan tekst Pravilnika o članarini, doprinosima i naknadama.
b. Prihvaća se Odluka o visini članarine, doprinosa i naknada za 2013. godinu
Ad 6.: Smjernice i donošenje odluke za izradu:
i.
Realizacije plana rada HRS-a za 2012. godinu
ii.
Realizacije financijskog plana HRS-a za 2012. godinu
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog Zdenka Blažičevića IO je nakon kraće rasprave donio sljedeće
ODLUKE
a. Zadužuju se svi bivši voditelji povjerenstava (iz saziva prethodnog IO Hrvatskoga radioamaterskog
saveza) da do 22. siječnja 2013. dostave u Stručnu službu izvješća o svom radu u 2012. godini.
b. Zadužuje se Stručna služba da, nakon Završnog računa za 2012., izradi konačno Financijsko
izvješće o radu HRS-a u 2012. godini.
Ad 7.:Smjernice i donošenje odluke za izradu:
1.
Plana rada HRS-a za 2013. godinu (obveza svih članova IO i Stručne službe
HRS-a),
2.
Donošenje Odluke o privremenom financiranju HRS za razdoblje 01.01.2013 –
31.03.2013.
3.
Prijedloga financijskog plana rada HRS-a za 2013. godinu (obveza svih
članova IO, Stručne službe i radnih tijela HRS-a).
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog predsjedavatelja IO je jednoglasno donio sljedeće
ODLUKE
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a. Točan iznos sredstava koja će HRS dobiti, a koja je HRS zatražio od HZTK-e Planom javnih potreba
u tehničkoj kulturi za 2013. godinu, znati će se tek nakon odluke MZOŠ-a, odnosno IO HZTK-e, o
raspodjeli dobivenih sredstava za tehničku kulturu u 2013. godini. Nakon toga donosi se prijedlog
Financijskog plana i Plana rada Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2013. godinu, koji
treba usvojiti Skupština HRS-a na svojoj sljedećoj sjednici.
b. IO donosi odluku o privremenom financiranju HRS za razdoblje 01.01.2013 – 31.03.2013. Planirani
prihod i planirani rashod ukupnih sredstava kojima će raspolagati HRS od siječnja do kraja ožujka
2013. iznosi jednu četvrtinu ukupnih prihoda iz 2012. godine (sukladno rebalansu Financijskog
plana HRS-a od 3.9.2012. godine) koji iznose 893.471,32 kn, što znači da ukupan rashod za prvo
tromjesečje 2013. može ukupno iznositi 223.367,83 kuna, odnosno 74.455,94 kuna mjesečno.
Ad 8.: Imenovanje inventurnih (popisnih) komisija za materijalnu i nematerijalnu imovinu
HRS-a za 2012. godinu
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Na prijedlog predsjedavatelja jednoglasno je donesena
ODLUKA
1. IO HRS-a imenuje Komisiju za popis nematerijalne i materijalne imovine i zaliha HRS-a za
2012. godinu u sastavu: Oto Predanić, 9A4OP - predsjednik, Stjepan Đurin, 9A8A – član i
Marinko Marušić, 9A3JB – član.
2. IO HRS-a imenuje Komisiju za popis potraživanja obveza novca na računima i u
blagajni HRS-a za 2012. godinu u sastavu: Zlatko Matičić, 9A2EU - predsjednik, Milan Drlić,
9A2WJ – član i Ljiljana Božak, 9A5BL – član.
Ad 9.: Ostala pitanja
Uvodna riječ: Zdenko Blažičević, 9A2HI
Izvjestitelj: Zdenko Blažičević, 9A2HI
1. Zamolba Save Golića
S obzirom na lošu organizaciju 2. Svjetskoga ARG prvenstva za slijepe 2012. godine na Kopaoniku,
Srbija, a posebno vezano uz nepridržavanje važećih pravila za ARG natjecanja slijepih, Savo Golić je
IO HRS-a uputio zamolbu da se glede toga uputi službeni dopis glavnom ARG menadžeru IARU Regije
1.
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Zadužuju se Željko Ulip, časnik za vezu s međunarodnom radioamaterskom udrugom te časnik za
osobe s invaliditetom prema međunarodnoj radioamaterskoj udruzi 1. regije IARU-a, da o tome
službenim dopisom izvijesti glavnog ARG menadžera kao i voditelja IPHA pri 1. Regiji IARU-a.
2. Zamolba RK „Milna“ da se oslobodi plaćanja članarine HRS-u
Odlukom Skupštine HRS-a od 21. travnja 2012., a temeljem prijedloga Izvršnog odbora Hrvatskoga
radioamaterskog saveza od 21. travnja 2012. i temeljem članka 22. Statuta Hrvatskoga
radioamaterskog saveza, Radio klub «Milna» iz Milne brisan je iz članstva zbog neplaćanja članarine
HRS-u. Kako trenutno niti nije član Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Radio klub „Milna“ prvo treba
podnijeti zahtjev za učlanjenje u Hrvatski radioamaterski savez.
IO je usvojio navedene informacije.
3. Odobrenje nastavka obuke za digitalne komunikacije (DK)
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
a. Odobrava se nastavak tečaja za digitalne komunikacije.
b. Zadužuju se voditelji tečaja, Robert Ermenc, 9A6AIB, da do 22. siječnja 2013.
dostavi u stručnu službu HRS-a prijedlog rada DK za 2013. godinu.
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4. Ugovor o autorskom djelu sa Miljenkom Mogulićem za korištenje vhf robota
IO je jednoglasno donio sljedeću
ODLUKU
Zadužuje se Stručna služba da sa Miljenkom Mogulićem sastavi prijedlog Ugovora o autorskom djelu
za korištenje vhf robota u 2012. i 2013. godini.
5. Informacija Franje Kokorića, člana Nadzornog odbora HRS-a
Član Nadzornog odbora, Franjo Kokorić, 9A2TN, obavijestio je prisutne o rezultatima prvog sastanka
Nadzornog odbora, koji se održao 17.11.2012. godine u Dalmatinskoj 12. Za predsjednika NO izabran
je Boris Vrbanović, 9A2JY. NO je donio odluku da će prisustvovati i aktivno sudjelovati na svim
sjednicama IO Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
Dovršeno.

Hrvatski radioamaterski savez
tajnica

Marina Sirovica
9A3AYM

Hrvatski radioamaterski savez
predsjednik

Zdenko Blaži čević
9A2HI
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