ZAPISNIK IZBORNE SKUPŠTINE HSSOI
održane dana 20.2.2015. godine u 12:00 sati u Ugostiteljsko – turističkom učilištu,
Kombolova 2a, Zagreb.

Dnevni red:
1. Otvaranje skupštine i pozdrav gostima;
2. Izbor radnih tijela (radno predsjedništvo, zapisničara, dva ovjerovitelja
zapisnika, kandidacijska povjerenstvo- dva člana i verifikacijske komisije - 2
člana), usvajanje Poslovnika o radu i Dnevnog reda Skupštine;
3. Izvješće verifikacijske komisije;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;
5. Izvješće o radu:
- Izvješće predsjednika;
- Financijsko izvješće za 2014. godinu;
- Izvješće Nadzornog odbora;
Rasprava i usvajanje izvješća.
6. Plan i program rada HSSOI za 2015. godinu;
7. Dopuna Statuta - usklađivanje sa novim Zakonom o udrugama i Zakonom o
sportu;
8. Razriješenje svih tijela Saveza;
9. Izvješće kandidacijske komisije;
10. Prijedlog i izbor predsjednika i tijela Saveza;
11. Pitanja i prijedlozi;
Ad.1. Predsjednik Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invaliditetom otvorio je sjednicu i
pozdravio sve nazočne;
Ad.2. Prijedlog i usvajanje Dnevnog reda i radnih tijela Skupštine:
- Radno predsjedništvo: Mario Sačer, Branka Trzun-Makek, Petar Mihalić
- Zapisničar: Vanja Bobotić
- Ovjerovitelji zapisnika: Branka Trzun-Makek, Ivica Lazić
- Kandidacijsko povjerenstvo: Petar Mihalić, Marijan Blaga
- Verifikacijska komisija: Igor Grgurić, Saša Grdović
Nakon predlaganja radnih tijela predsjednik je dao na glasanje prihvaćanje dnevnog
reda s napomenom da se točka 7 preskoči jer je potrebno savjetovati se s pravnom službom
koja će doraditi Statut prema novom Zakonu o udrugama i Zakonu o športu.
- Radna tijela i Dnevni red prihvaćeni jednoglasno.
Ad.3. Verifikacijska komisija je ustanovila da je od dvadeset dva (22) pozvana člana
Skupštine prisutno dvanaest (12) članova i da su sve odluke donesene na Izbornoj Skupštini
pravovaljane.
Ad.4. Zapisnik s prethodne Skupštine prihvaćen jednoglasno.
Ad.5. Predsjednik je rekao da je rad Saveza dostupan na Internet stranici Saveza te da se
može saznati sve o pokrenutim i završenim projektima. Isto tako, napomenuo je da je Savez

potpisao Ugovor s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske o korištenju Automatizirane
streljane Vrapčanski potok te pripadajućih prostorija.
Nakon toga, predsjednik je obrazložio svaku stavku financijskog izvješća. Rudolf
Petrović pitao je jesu li podijeljena sva sredstva za stručni rad, na što mu je odgovoreno da
su sva sredstva isplaćena prema odlukama Izvršnog odbora.
Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Ivica Lazić obrazložio je izvješće Nadzornog
odbora gdje je napomenuo da je poslovanje transparentno te prema Zakonu.
- Sva izvješća jednoglasno su prihvaćena
Ad.6. Plan i program rada Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invaliditetom izrađen je još
u 10.-om mjesecu 2014. godine te kao takav nije prihvaćen. Od strane Hrvatskog
paraolimpijskog odbora stigla je informacija da su odobrena natjecanja u Hannoveru,
Njemačka te Svjetski kup u Francuskoj. Kako je Svjetski kup u Francuskoj otkazan, cijeli plan
je doveden u pitanje. Na sastanku u HPO-u dogovoreno je da se nađu sredstva za Svjetske
kupove u Australiji i Americi pod cijenu svih drugih stavki s odobrenih programa, čak i stavka
Vitaminizacija, Pripreme, Tečaj za suce, Ostalo (streljivo, psiholog, testiranja), itd.. Plan
odlaska na natjecanje u Australiju je usmeno prihvaćen, no Fort Benning je i dalje pod
upitnikom zbog nedostatka sredstava. Nakon izlaganja predsjednika riječ je pripala izborniku
Tomislavu Laziću koji je dodatno obrazložio plan rada za 2015. godinu. Naveo je kako je za
postizanje uspjeha bitan sustavan rad i naporan trening, a da je uvjet za tako nešto veći broj
međunarodnih natjecanja. No tu treba biti oprezan zbog promjene sustava kvalificiranja na
Paraolimpijske igre. Naime, nisu sva međunarodna natjecanja jednako važna za strijelce.
Tako postoji nekoliko svjetskih kupova u Europi kojima strijelci ne mogu dobiti
Paraolimpijsku kvotu, nego samo na određenim natjecanjima. Ta natjecanja su Svjetski kup u
Europi (za sada otkazan), Svjetski kup u Australiji te Svjetski kup u Americi. Kvalifikacijska
natjecanja za streljačku reprezentaciju osoba s invaliditetom biti će kola 1. Hrvatske lige
strijelaca osoba s invaliditetom. Isto tako, pokrenuta je procedura za organizaciju Svjetskog
kupa s direktnim paraolimpijskim kvotama u Hrvatskoj, Osijek. Pregovoru za sada teku
prema planu. Nakon izlaganja izbornika, pitanje u vezi planiranja natjecanja postavio je
Damir Bošnjak. Upit je bio vezan za priliku ostvarivanja prava ulaska u posebne programe
Hrvatskog paraolimpijskog odbora što je izbornik dodatno obrazložio. Naglasak je bio na
tome da je prema novome kvalifikacijskom sistemu potrebno ići na točno određena
natjecanja, koja su puno skuplja nego da se kvalifikacijski sistem nije mijenjao. Rudolf
Petrović rekao je da novi kvalifikacijski sistem najbolje iskorištavaju bogate zemlje koje imaju
sredstava ići na sve svjetske kupove s direktnim paraolimpijskim kvotama. Predsjednik je na
kraju zaključio da je u planu za 2015. godinu održati preostala kola 1. Hrvatske lige strijelaca
osoba s invaliditetom, Prvenstvo Hrvatske te dva Svjetska kupa s direktnim paraolimpijskim
kvotama.
- Plan i program rada Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invaliditetom
prihvaćen jednoglasno
Ad.7. Promjene Statuta uslijediti će na idućoj Skupštini HSSOI-a jer ima puno izmjena koje u
kratkom roku nije moguće riješiti te će ih napraviti osobe koje su kompententne za takve
poslove. Promjena koja se treba napraviti odmah je promjena adrese Saveza koja sada gasi:
Zinke Kunc 3a, 10000 Zagreb, Hrvatska.
- Odluka o promjeni adrese Saveza prihvaćena jednoglasno

Ad.8. Prijedlog o razrešenju svih tijela Saveza.
- Prihvaćeno je jednoglasno
Ad.9. Kandidacijska komisija utvrdila je da je predana jedna pravovaljana kandidatura za
predsjednika Saveza i to gosp. Maria Sačera.
Ad.10. Prijedlog za predsjednika i tijela Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invaliditetom:
Predsjednik HSSOI: Mario Sačer.
Dopredsjednik: Petar Mihalić
Izvršni odbor: Petar Mihalić, Saša Grdović, Branka Trzun-Makek, Rudolf Petrović
Nadzorni odbor: Ivica Lazić, Igor Grgurić, Miroslav Tesla
-

Prijedlog za predsjednika, dopredsjednika i tijela Saveza prihvaćeni jednoglasno

Ad.11. Predsjednik Mario Sačer zahvalio se na ukazanom povjerenju i najavio nastavak
zalaganja za poboljšanje rada Hrvatskog streljačkog saveza.
Nakon toga, Petar Mihalić predložio je da se za svako preskakanje hijerarhije,
odnosno blaćenje Saveza kazni prema stegovnom pravilnikom. Na to se nadovezao Rudolf
Petrović koji se složio da problem Antona Đereka treba riješiti po hitnom postupku jer svaki
obilaženje Saveza šteti njegovom ugledu, kao i opstruiranje rada Saveza (nedolazak na
Izvršni odbor te Skupštinu bez davanja punomoći). Donesena je odluka da će se poslati
dopis prema Hrvatskom paraolimpijskom odboru da se Hrvatski streljački savez osoba s
invaliditetom ograđuje od svih izjava gosp. Antona Đereka te da će se protiv njega
pokrenuti stegovni postupak.
Na kraju, Rudolf Petrović je iznio ideju da se organizira susret Hrvatska – Slovenija
zajedno sa Hrvatskim streljačkim savezom, odnosno da se uključimo u tu organizaciju. Stav
Skupštine je da se zatvori financijska konstrukcija za ovu godinu, a ta ideja će se dodatno
razraditi u budućnosti.

Zapisničar:
Vanja Bobotić

Ovjerovitelj Zapisnika:
Ivica Lazić

Branka Trzun-Makek

Predsjednik HSSOI
Mario Sačer

