ZAPISNIK REDOVNE SKUPŠTINE HSSOI
Održane dana 18. ožujka 2017. godine s početkom u 12:00 sati na adresi Zinke Kunc 3a,
Zagreb.
Prisutni: Mario Sačer, Petar Mihalić, Rudolf Petrović, Saša Grdović, Ivica Bratanović, Ivica
Lazić, Branka Trzun-Makek, Damir Bošnjak, Drago Števinović;
Zapisničar: Antonio Catinelli – tajnik;
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i pozdrav gostima;
2. Izbor radnih tijela:
a) Radno predsjedništvo;
b) Zapisničara;
c) Ovjerovitelja zapisnika;
d) Verifikacijska komisija;
3. Izvješće verifikacijske komisije;
4. Usvajanje Zapisnika s prethodne Skupštine;
5. Izvješća za 2016. godini,
a) Izvješće o radu za 2016. godinu;
b) Financijsko izvješće za 2016. godinu;
c) Izvješće Nadzornog odbora;
6. Plan i program rada HSSOI za 2017. godinu;
7. Pitanja i prijedlozi;
Ad.1. Nakon uvodnog govora predsjednika Maria Sačera te pozdrava gostima otvorena je
Skupština i predložen je Dnevni red.
Dnevni red prihvačen jednoglasno.
Ad.2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radno predsjedništvo:
- Mario Sačer;
- Petar Mihalić;
- Branka Trzun-Makek;
b) Zapisničar:
- Antonio Catinelli;
c) Ovjerovitelji zapisnika:
- Ivica Lazić;
- Petar Mihalić;
d) Verifikacijska komisija:
- Saša Grdović
- Damir Bošnjak
Prijedlozi za izbor tijela Skupštine – prihvaćeni jednoglasno.

Ad.3. Članovi verifikacijske komisije Damir Bošnjak i Saša Grdović ustanovili su kako je od
jedanaest pozvanih delegata Skupštine na istoj naznočno njih šest. Versifikacijska komisija
ustanovila je da će sve odluke donesene na Skupštini biti pravovaljane sukladno članku 23.
Statuta HSSOI-a.
Izvješće verifikacijske komisije – prihvaćeno jednoglasno.
Ad.4. Zapisnik s redovne Skupštine održane 2016. godine prihvaćen jednoglasno.
Ad.5.
a) Predsjednik Mario Sačer iznio je izvješće o radu Saveza u 2016. godini, posebno je
uputio pohvale za nastup i ostvareni rezultat na POI u Rio de Janeiru 2016. strijelcu
Damiru Bošnjaku.
Damir Bošnjak zahvalio se Predsjedniku te je komentirao kako smatra da je na
međunarodnom natjecanju u Hannoveru 2016. godine nastupio premali broj hrvatskih
reprezentativaca. Na tu temu pokrenuta je rasprava o postavljenim normama za
ulazak u reprezentaciju te o potvrđivanju istih. Damirovo mišljenje da su norme za EP i
SP previsoke te da ih treba mijenjati podržala je većina naznočnih članova Skupštine.
Dopredsjednik Petar Mihalić nadodao je kako smatra da je period koji je predviđen za
potvrđivanje normi za ulazak u reprezentaciju prekratak te kako bi ga na neki način
trebalo produžiti.
Na kraju rasprave zaključeno je da se za potvrđivanje normi, odnosno ostvarivanje
kontinuiteta rezultata uzima period od početka nove sezone do finalnih prijava za
određeno međunarodno natjecanje. Isto tako u obzir se uzimaju svi rezultati
pojedinog strijelca tijekom sezone na svim ligama/kupovima na kojima isti nastupa.
b) Predsjednik Mario Sačer obrazložio je Financijsko izvješće za 2016.godinu;
c) Predsjednik NO Ivica Lazić pročitao je izvješće Nadzornog odbora;
Sva izvješća usvojena su jednoglasno.
Ad.6. Predsjednik Mario Sačer iznio je plan i program rada HSSOI za 2017.godinu;
Pokrenuta je rasprava oko “problema“ prezentacije streljaštva, odnosno pada
motivacije mladih ljudi da se bave streljačkim sportom. Kao najveći problem navodi se
nedostatak financijskih sredstava koja bi pružala potporu mladom strijelcu. Nikakvi prijedlozi
oko stavke prezentacije streljaštva nisu zabilježeni.
Nadalje, Predsjednik nakon kraće rasprave o mjestu i datumu održavanja prvenstva
Hrvatske predlaže da se natjecanje održi u Zagrebu. Prvog dana natjecanja održalo bi se
gađanje u disciplinama zračnog oružja te serijske puške u streljani Doma sportova, dok bi se
drugi dan natjecanja održalo gađanje malokalibarskim oružjem na strelištu Vrapčak.
Također, iznosi kako će sve biti odlučeno nakon dogovora s Izbornikom Tomislavom Lazićem.
Ad.7. Predsjednik Mario Sačer iznio je prijedlog za osnivanje Stručne komisije koja bi
predstavljala tijelo Saveza koje će odlučivati i kontrolirati rad Saveza te odluke Izbornika.
Prilikom rasprave o tome javio se problem kandidata za potencijalnu stručnu komisjiu zbog
manjka trenera streljaštva u Hrvatskoj. Dogovoreno je kako će odluku o osnivanju Stručne
komisije predložiti Izvršni odbor.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
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