
ZAPISNIK 

sa 34. sjednice Izvršnog odbora HSSOI-a održane dana 18. ožujka 2017. godine 

 

Nazočni na sjednici: Mario Sačer, Petar Mihalić, Saša Grdović, Branka Trzun-Makek, 

Rudolf Petrović, Ivica Lazić (predsjednik Nadzornog odobora); 

Zapisničar: Antonio Catinelli 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Izvršnog odbora; 

2. Plan i program rada HSSOI za 2017. godinu; 

3. Financijski plan u 2017. godini; 

4. Razno; 

 

 

 

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Izvršnog odbora; 

 

Zapisnik jednoglasno usvojen. 

 

Ad.2. Predsjednik Mario Sačer predstavio je plan i program natjecanja za sezonu 

2016/2017 u skladu s kalendarom natjecanja koji je predstavljen na 33. sjednici 

Izvršnog odbora održanoj u Osijeku. Navedeno je 5 kola 1. Hrvatske lige HSSOI te IPC 

međunarodno natjecanje u Hannoveru ( Njemačka) koje će se održati od 5. do 

14.svibnja 2017. godine. Za to natjecanje Izbornik HSSOI Tomislav Lazić odabrao je 

strijelce Damira Bošnjaka i Rudolfa Petrovića. Na tu informaciju reagirao je Saša 

Grdović upitom zašto Sanja Soldo nije dobila poziv. Predsjednik odgovara kako takvu 

je odluku donio Izbornik na temelju ostavrenih rezultata u dosadašnjem dijelu sezone 

(nema potvrđene norme). Predsjednik navodi kako je Savez u pregovorima za 

održavanje Svjetskog kupa u Osijeku. 

     Nadalje, Predsjednik iznosi datum održavanja Prvenstva Hrvatske koje bi se prema 

kalendaru trebalo održati 27. i 28. svibnja 2017. Također, iznosi problem organizacije 

natjecanja s obzirom da je na 33. sjednici predloženo da se PH ne održi u Osijeku radi 

“zasićenosti“. Problem predstavljaju materijalni uvjeti odnosno nedostatak 

elektronskih meta za MK natjecanje. Stoga Predsjednik predlaže ponovno Osijek kao 

domaćina PH ili da se natjecanje u gađanju zračnim oružjem odvoji od natjecanja u 

gađanju MK oružjem što bi dalo mogućnost održavanja prvenstva u nekom drugom 

gradu. 

     R. Petrović predlaže da se datum održavanja Prvenstva Hrvatske pomakne za 

mjesec lipanj što bi omogućilo strijelcima koji nastupaju na međunarodnom 

natjecanju u Hannoveru duži period za odmor i pripremu za PH. 

Dogovoreno je kako će se razmotriti svi prijedlozi i opcije te da će nakon konzultacija 

s Izbornikom biti odlučeno gdje će se održati Prvenstvo Hrvatske te u kojem periodu. 

 

Ad.3. Mario Sačer, predsjednik HSSOI iznio je financijski plan za 2017. godinu koji je 

predstavljen na sastanku u HPO-u dana 27.siječnja 2017. Ističe kako je za razvoj 

streljaštva (Otvoreni dani streljaštva) planirano 10.000 HRK te kako je potrebno u 

suradnji sa Izbornikom Tomislavom Lazićem osmisliti i organizirati isto. Strijelcima koji su 

u programima HPO-a pročitana su sredstva kojima raspolažu u 2017.godini , a koja se 

odnose na fizioprofilaksu, vitaminizaciju, stručni rad te testiranje (dijagnostiku stanja). 

 

 



Ad. 4. Razno 

 

Dopredsjednik P. Mihalić navodi kako bi članovi Izvršnog odbora trebali biti 

više uključeni u rad Saveza posebno na području komunikacije s Hrvatskim 

paraolimpijskim odborom i Međunarodnim paraolimpijskim odborom odnosno kako 

bi trebali biti bolje informirani. Predlaže se da članovi IO budu obavještavani o 

događanjima unutar Saveza putem elektronske pošte. Predsjednik M. Sačer 

odobrava prijedlog. 

 

 Članovi Izvršnog odbora primjećuju da se u posljednje vrijeme ne poštuje 

hijerarhija u komunikaciji između IPC-a, HPO-a te HSSOI-a, odnosno kako se u velikom 

broju slučajeva preskače Hrvatski streljački savez osoba s invaliditetom koje je najviše 

sportsko tijelo u Hrvatskoj na području streljaštva za osobe s invaliditetom. Povodom 

toga pokrenuta je kratka rasprava, no međutim nije iznešen niti jedan prijedlog kako 

bi se riješio navedeni problem. 

 

 R. Petrović predlaže promjenu proizvođača medalja za Prvenstvo Hrvatske 

zbog kako navodi «loše» kvalitete istih. Također, predlaže da se za pobjednike 

disciplina dodjele nagrade u obliku statue/manjeg pehara. 

Dogovoreno je kako će se prijedlog uzeti u razmatranje te kako će se pokušati 

pronaću najbolja opcija. 

 

Na kraju je Predsjednik Mario Sačer govori kako je raspisan Natjčaj za Izbornika HSSOI 

te zatvara sjednicu. 

 

  

                                                                                                                     Predsjednik HSSOI; 

       Mario Sačer 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        


