ZAPISNIK IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE HSSOI

!

održane dana 13. ožujka 2014. godine u 12,00 sati u maloj dvorani Muzeja Mimara,
Roosveltov trg 5, Zagreb.

!
!

Nazočni na Skupštini:
Mario Sačer, Ivica Lazić, Zvonko Beronić, Rudolf Petrović, Veronika Ožanić, Saša Grdović, Dino
Perica, Petar Mihalić, Igor Grgurić, Milan Nemet, Tihomir Begmečić, Marijan Blaga, Vanja
Bobotić;

!
!

Dnevni red:
1. Otvaranje skupštine i pozdrav gostima;
2. Izbor radnih tijela (Radno predsjedništvo, zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i
verifikacijske komisije -tri člana) i prihvaćanje Poslovnika o radu;
3. Izvješće verifikacijske komisije;
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne Skupštine;
5. Izvješće o radu:
- Izvješće predsjednika;
- Programsko i Financijsko izvješće za 2013. godinu;
- Izvješće Nazornog odbora;
Rasprava i usvajanje izvješća.
6. Program rada i financijski plan HSSOI za 2014. godinu;
7. Ostavka dopredsjednika i člana Izvršnog odbora gosp. Damira Bošnjaka;
8. Iščlanjenje iz Saveza SKOI “Hrabri”;
9. Izmjene Statuta (Napomena: na prošloj Skupštini glasano je za izmjene Statuta
ali zbog neprisutnosti svih članica nije mogao biti prihvaćen);
10. Prijem novih članica;
11. Pitanja i prijedlozi;

!
!

Ad.1. Nakon uvodnog govora predsjednika HSSOI Maria Sačera i pozdrava gostima otvorena
je sjednica, te je predložen Dnevni red Skupštine koji je jednoglasno prihvaćen.

!

Ad.2. Prijedlog za izbor radnog predsjedništva Skupštine:
Mario Sačer, Rudolf Petrović, Petar Mihalić – prihvaćen jednoglasno.

!
!

Prijedlog za izbor tijela Skupštine:
Za zapisničara: Vanja Bobotić;
Ovjerovitelja zapisnika: Ivica Lazić, Petar Mihalić;
Verifikacijsku komisiju: Igor Grgurić, Saša Grdović, Marijan Blaga.
Prijedlozi za izbor tijela Skupštine – prihvaćeni jednoglasno.

Ad.3. Verifikacijska komisija ustanovila je da je od dvadeset pozvanih članova Skupštine
nazočno trinaest kandidata i da su sve odluke koje će biti donesene na Skupštini pravovaljane.

!

Izvješće verifikacijske komisije – prihvaćeno jednoglasno.

!
Ad.4. Zapisnik sa predhodne Skupštine prihvaćen jednoglasno.
!

Ad.5. Rudolf Petović ukazao na gramatičke pogreške u dokumentu Izvješće predsjednika.
Utvrđeno je da je bio premali odaziv strijelaca na državnom prvenstvu u malom kalibru u
Zagrebu. Milan Nemet iznio primjedbu na financijsko izvješće oko namjenskih sredstava HPO-a
adresiranih na Savez i raspodjelu tih sredstava. Upit predsjedniku da obrazloži način raspodjele
90.000,00 kn koje HSSOI dobije namjenski za godišnji rad Saveza od HPO-a. Predsjednik je
obrazložio raspodjelu uz prikaz financijskog izvješća.

!

Programsko izvješće, financijsko izvješće te izvješće Nadzornog odbora prihvaćeni
jednoglasno.

!

Ad.6. Predsjednik je iznio Program rada i financijski plan za 2014. godinu. Milan Nemet pitao
zašto se ta sredstva ne usmjere u razvoj sporta osoba s invaliditetom na što je predsjednik
Saveza rekao da su to namjenska sredstva za natjecanje sportaša, a da bi se trebao izraditi
program razvoja streljaštva te se na toj osnovi natjecati da se dobiju sredstva za taj program.
Ivica Lazić se nadovezao i predložio da se organizira MQS natjecanje u Hrvatskoj te da se izradi
financijski plan za to natjecanje.

!
!

Prijedlog prihvaćen jednoglasno.

Ad.7. Predsjednik iznio žaljenje što je Damir Bošnjak podnio ostavku s dužnosti dopredsjednika
i člana izvršnog odbora.

!
Razrješenje prihvaćeno, 11 ZA, Milan Nemet SUZDRŽAN.
!
Prijedlog za novog dopredsjednika gosp. Petara Mihalića;
!
Prijedlog prihvaćen, 11 ZA, Rudolf Petrović SUZDRŽAN.
!

Ad.8. Isključenje članice Streljačko kluba osoba s invaliditetom „Hrabri“ iz HSSOI zbog
neodazivanja na Skupštine te tražena rješenja o djelovanju i spoznaji da se njihovi članovi ne
pojavljuju više godina na Državnom prvenstvu. Milan Nemet zatražio da se pošalje pismeni
dopis klubu. Predsjednik je odgovorio da se to napravilo nekoliko puta ali se nitko nije odazvao
niti očitovao na dopise.

!
Prijedlog prihvaćen jednoglasno.
!
Ad.9. Iznijete su izmjene i dopune Statuta.
!
Promjene su prihvaćene jednoglasno.
!

Ad.10. Rasprava o prihvaćanju klubova koji su zatražili članstvo HSSOI:
- Streljački klub „Augustin Vivoda“ osoba sa i bez invaliditeta, Buzet
- Streljački klub osoba s invaliditetom „Kuna“, Osijek

Gosp. Milan Nemet otvorio je rasprava o prihvaćanju kluba HVIDRA, Virovitica u
članstvo. Navedeni klub mora zatražiti članstvo u HSSOI i poslati papire koji potvrđuju legalnost
kluba.

!
!
!
!
!
!

Oba kluba primljena u članstvo HSSOI jednoglasno.

Zapisničar:
Vanja Bobotić

!
!

Ovjerovitelj Zapisnika:
Ivica Lazić

!
!

Petar Mihalić

Predsjednik HSSOI
Mario Sačer

