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Hrvatski radioamaterski savez 
 

NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU TEČAJEVA ZA MLADE RADIOAMATERE 2015. 
 - operatorski tečajevi za djecu i mlade, konstrukcijski te ARG tečajevi –  

 
Sukladno usvojenom Planu rada HRS-a i Financijskom planu HRS-a za 2015. godinu, 
kojim su predviđena sredstva namijenjena radioamaterskim udrugama – članicama 
HRS-a, za sufinanciranje tečajeva za djecu i mlade iz područja operatorskog rada, 
radioamaterskih konstrukcija i amaterske radiogoniometrije, Izvršni odbor 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza raspisuje natječaj za organizaciju tečajeva 
za mlade radioamatere (tečajevi za djecu i mlade za početničku i naprednu 
kategoriju operatora, konstrukcijski te ARG tečajevi). 
 
Opći cilj ovoga natječaja je pomlađivanja članstva u radioamaterskim udrugama, pa 
time i u Hrvatskome radioamaterskom savezu. Pri provedbi projektnih aktivnosti 
prijavitelj (radioamaterska udruga) mora osigurati poštovanje načela jednakih 
mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije, te razvijati aktivnosti u 
skladu s potrebama u zajednici. 
 
Prijavitelj mora zadovoljiti sljedeće uvjete: 
1. biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama, koja u 
svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje (registrirana je kao 
neprofitna organizacija),  
2. imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta, 
3. da je član Hrvatskoga radioamaterskog saveza i da je prema HRS-u podmirio 
članarinu, članske doprinose i naknade prema Pravilniku o članarini, doprinosima i 
naknadama. 
 
Davatelj financijskih sredstava (HRS) ustrojava posebno tijelo za provjeru propisanih 
uvjeta natječaja. Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na 
propisane uvjete natječaja, komisija izrađuje popis svih prijavitelja koji su zadovoljili 
propisane uvjete, čije se prijave stoga upućuju na procjenu kvalitete, kao i popis svih 
prijavitelja koji nisu zadovoljili propisane uvjete natječaja. Temeljem provedene 
procjene prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja, Povjerenstvo će 
sastaviti privremenu listu odabranih projekata/programa, prema bodovima koje su 
postigli u procesu procjene. Privremena lista sastoji se od prijava rangiranih prema 
broju bodova, čiji zatraženi iznos zajedno ne premašuje ukupni planirani iznos 
natječaja.  
Davatelj financijskih sredstava može tražiti dodatnu dokumentaciju. Ukoliko 
prijavitelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju u traženom roku (koji ne smije 
biti kraći od 10 dana), njegova prijava će se odbaciti kao nevažeća. 
 
Ukoliko se provjerom dodatne dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne 
ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak 
ugovaranja. 
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Nakon provjere dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo sastavlja konačnu listu 
odabranih projekata/programa za dodjelu sredstava. Točan iznos sufinanciranja 
utvrditi će IO po primitku svih prijava za sufinanciranje. Sa odabranim prijaviteljima 
(radioamaterskim udrugama) davatelj financijskih sredstava (HRS) sklapa Ugovor o 
organizaciji tečajeva za mlade radioamatere u 2015. godini. 
 
Sve radioamaterske udruge – članovi Hrvatskoga radioamaterskog saveza - 
koje su tijekom 2015. godine organizirale, ili će do kraja 2015. godine 
organizirati, barem jedan operatorski, konstrukcijski ili ARG tečaj/seminar 
za djecu i mlade, mogu se prijaviti na natječaj. 
 
Krajnji rok za prijavu na natječaj je 30.10.2015. godine.  
 
Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti kako slijedi: 

1. Izvod iz registra udruga (izdaje Ured za opću upravu) 
2. Ispuniti obrazac PRIJAVE na navedeni natječaj (u prilogu) 
3. Ukoliko je tečaj za koji se prijavljujete i tražite sredstva završen do 

30.10.2015. potrebno je poslati i IZVJEŠĆE (obrazac u prilogu). 
Ukoliko je tečaj u tijeku ili do 30.10.2015. još nije počeo, izvješće 
podnosite naknadno,  po završetku tečaja. 

  
Izvornik Prijave (svi obrasci vlastoručno potpisani od strane osobe 
ovlaštene za zastupanje i ovjereni službenim pečatom organizacije) poslati 
poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na adresu: 
Hrvatski radioamaterski savez, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, uz 
napomenu: Natječaj za organizaciju tečajeva za mlade radioamatere.  
 
Prijava u elektroničkom obliku sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom 
obliku. Elektroničku prijavu poslati na e-mail: 9a0hrs@hamradio.hr. 
 
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u 
pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da 
je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom 
vremenu prijama pošiljke. Prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. 
 
Sve dodatne obavijesti možete dobiti na telefon stručne službe HRS-a: 01/4848-759. 
 
Predsjednik HRS-a 
Zdenko Blažičević, 9A2HI 

 
 


