
Hrvatski zrakoplovni 
 
Komisija za zrakoplovno modelarstvo HZS - a 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
s Osnivačke sjednice Komisije za zrakoplovno modelarstvo HZS - a održane 28.12.2016. U 

Zagrebu  
 
 

Prisutni članovi Komisije:  
Vinko Tomljanović  
Marijan Balaško  
Ante Franić  
Mladen Horvatin  
Filip Geci  
Vladimir Horvat  
Siniša Karić  
Milivoj Hucaljuk  
  

Konstatirano je prisustvo 8 od 14 članova Komisije, te su sve odluke, donesene na 
sjednici, pravovaljane.  
  
Sjednica je započela sa radom u 14:00 sati.  
  
Predloženi dnevni red Sjednice usvojen je jednoglasno.  
  

1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika  
Za zapisničara je izabran Filip Geci, a za ovjerovitelja zapisnika Siniša Karić 

 
2. Verifikacija broja delegata za rad u strukovnoj komisiji 

Komisija će u ovom sazivu brojiti 14 članova. Utvrđeno je da sjednici Komisije 
prisustvuje 8 od 14 delegata te su sve odluke Komisije pravovaljane. 

 
3. Izbor predsjednika Komisije za zrakoplovno modelarstvo  

Za predsjednika Komisije za zrakoplovno modelarstvo jednoglasno je izabran Filip Geci.  
 

4. Prijedlog za prihvaćanje Poslovnika strukovnih komisija HZS 
Poslovnik strukovnih komisija HZS jednoglasno je prihvaćen u cijelosti. 

 



5. Prijedlog da se sjednice strukovne komisije mogu voditi i elektronskim putem 
Zaključeno je da se sjednice mogu voditi elektronskim putem, te da će se odluke donositi 

većinom prijavljenih glasova. O elektronskim sjednicama vodit će se zapisnik i u pozivu će se 
definirati vrijeme kad će biti napisan zapisnik i zaključci sa sjednice. 

 
6. Prijedlog osnivanja pod komisije unutar Komisije za zrakoplovno modelarstvo – 

UAV dronovi 
Zaključeno je da će se predsjednik pod komisije za dronove biti Milivoj Hucaljuk te da će 

se za slijedeće sjednice pripremiti struktura i sastav pod komisije. 
 

7. Razno 
Održana je rasprava o pravilnicima i izboru izbornika odnosno direktora reprezentacija te 

je zaključeno kako će Filip Geci pripremiti kalendar i prijedlog pravilnika za iduću sjednicu 
Komisije.  

Vladimir Horvat upoznao je Komisiju sa problemima raketnih modelara i financiranjem 
raketnih modelara te da se financiranje raketnih modelara vrati u HZS. Raketno modelarstvo je 
po FAI-u u okviru djelatnosti HZS-a. Zbog indolencije bivših ključnih ljudi ZSH-a pa HZS-a, toj 
djelatnosti se nije posvetila dovoljna pažnja. Zbog navedenog, te zbog lobiranja vodstva 
HARSA, HZTK je preusmjerio financiranje te djelatnosti na HARS. To treba ispraviti uz pomoć 
HZS-a i modelara u HZS-u. 
 
Sjednica Komisije zaključena je u 15:30 sati.  
 

 
Zapisničar: Ovjerovitelj zapisnika: 
 
 
______________________ _______________________ 

Filip Geci Siniša Karić 


