
ZAPISNIK IZBORNE SKUPŠTINE HSSOI 
Održane dana 19.01.2019. godine s početkom u 13:00 sati na adresi Zinke Kunc 3a, Zagreb. 
 
Prisutni: Mario Sačer, Petar Mihalić, Rudolf Petrović, Saša Grdović, Ivica Lazić, Miroslav Tesla, 
Damir Bošnjak, Drago Števinović, Igor Grgurić; 
 
Zapisničar: Antonio Catinelli – tajnik; 
 
Dnevni red: 

1. Otvaranje Skupštine i pozdrav gostima; 

2. Izbor radnih tijela: 

a) Radno predsjedništvo; 

b) Zapisničar; 

c) Ovjerovitelji zapisnika; 

d) Verifikacijska komisija; 

e) Kandidacijsko povjerenstvo; 

 Usvajanje Poslovnika o radu i Dnevnog reda Skupštine. 

3. Izvješće verifikacijske komisije; 

4. Usvajanje Zapisnika s prethodne Skupštine; 

5. Izvješće o radu: 

a) Izvješće predsjednika HSSOI za 2018. godinu; 

b) Izvješće izbornika HSSOI za 2018. godinu;  

c) Financijsko izvješće za 2018. godinu; 

d) Izvješće Nadzornog odbora; 

 Rasprava i usvajanje izvješća. 

6. Plan i program rada HSSOI za 2019. godinu; 

7. Neaktivne članice Saveza – rasprava; 

8. Razrješenje svih tijela Saveza; 

9. Izvješće kandidacijske komisije; 

10. Prijedlog i izbor predsjednika, dopredsjednika i tijela saveza; 

11. Pitanja i prijedlozi; 

 
Ad.1. Predsjednik Mario Sačer otvorio je sjednicu i pozdravio sve nazočne na Skupštini. 
  
Ad.2. Izbor radnih tijela : 
 

a) Radno predsjedništvo: 
- Mario Sačer; 
- Petar Mihalić; 
- Ivica Lazić; 
 

b) Zapisničar: 
- Antonio Catinelli; 

 
c) Ovjerovitelji zapisnika: 

- Ivica Lazić; 
- Petar Mihalić; 

 
d) Verifikacijska komisija: 

- Igor Grgurić 
- Damir Bošnjak 



 
e) Kandidacijsko povjerenstvo: 

- Drago Števinović 
- Antonio Catinelli 

 
Nakon predlaganja radnih tijela, Predsjednik je dao na glasanje prihvaćanje Dnevnog reda 
Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu. 
 

- Radna tijela, Dnevni red i Poslovnik o radu Skupštine prihvaćeni su jednoglasno. 
 
 
Ad.3. Članovi verifikacijske komisije Igor Grgurić i Damir Bošnjak ustanovili su kako je od  
dvanaest (12) pozvanih delegata Skupštine na istoj nazočno njih sedam (7). Verifikacijska 
komisija ustanovila je da će sve odluke donesene na Skupštini biti pravovaljane sukladno 
članku 23. Statuta HSSOI-a. 
 

- Izvješće verifikacijske komisije – prihvaćeno je jednoglasno. 
 
 
Ad.4. Zapisnik s redovne Skupštine održane 2018. godine -  prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad.5.   

a) Gospodin Mario Sačer iznio je izvješće Predsjednika HSSOI za 2018. godinu. U 
izvješću je naveo sva državna i međunarodna natjecanja u 2018. godini na kojoj 
su nastupali naši strijelci. Posebno je istaknut i pohvaljen rezultat Damira Bošnjaka 
na Europskom prvenstvu održanom u Beogradu (2. – 6. prosinca), gdje je Bošnjak u 
disciplini P1 uzeo brončanu medalju. U izvješću je također navedeno 
sufinanciranje kupovine malokalibarske puške za reprezentativca Rudolfa 
Petrovića u iznosu od 5.000,00 kn, te prijem SK „Centar“ Split u pridruženo članstvo 
Saveza. Predsjednik je naglasio i kako je HSSOI uspio složiti stručni tim koji je pratnja 
i potpora hrvatskim reprezentativcima na međunarodnim natjecanjima, a čine 
ga: Tomislav Lazić – izbornik, Branka Trzun-Makek – asistent i medicinsko osoblje, 
Veronika Ožanić – asistent i Antonio Catinelli – vođa puta i fizioterapeut. 
 

b) Pročitano je izvješće Izbornika HSSOI-a za 2018. godinu u kojemu je posebno 
naglašen napredak 1. Hrvatske lige HSSOI u smislu shvaćanja ozbiljnosti natjecanja 
od strane strijelaca, te da su postavljeni kriteriji i norme za ulazak u reprezentaciju 
HSSOI konačno doživjeli afirmaciju među strijelcima. 
 

c) Predsjednik M. Sačer obrazložio je Financijsko izvješće za 2018. godinu.  
 

d) Izvješće Nadzornog odbora iznio je predsjednik N.O. gospodin Ivica Lazić. 
 

- Sva izvješća usvojena su jednoglasno. 
 
 
Ad.6. Plan i program rada HSSOI-a za 2019. godinu izrađen je te predstavljen na Skupštini. 
Prema izloženom Planu i programu od državnih natjecanja strijelce u 2019. godini očekuje: 5 
kola 1. Hrvatske lige u gađanju zračnim oružjem, državno prvenstvo te vikend pripreme 
reprezentativaca za nastupe na velikim međunarodnim natjecanjima. Uz natjecanja na 
nacionalnoj razini, hrvatske reprezentativce očekuju: Svjetski kup u Al Ainu, međunarodno 
natjecanje u Hannoveru (ISCH), te kao vrhunac sezone Svjetsko prvenstvo u Sydney. 
Predsjednik Mario Sačer upoznao je članove Skupštine sa problemom oko organizacije 
Svjetskog kupa u Osijeku 2019. Naime, Svjetski kup koji bi se trebao održati u Osijeku ugovoren 
je i organizira se mimo Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog streljačkog saveza 
osoba s invaliditetom što je u svakom slučaju neispravno i protiv hrvatskih zakona o 
priređivanju velikih međunarodnih natjecanja u Hrvatskoj. U skladu s time gosp. Mario Sačer 
iznio je svoj stav kako smatra da hrvatska reprezentacija ne bi trebala nastupiti na tom 
natjecanju, ali da u konačnici o tome odlučuju sami strijelci. Nakon kraće rasprave o 
izloženome, zaključeno je kako će se o daljnjim postupcima oko Svijetskog kupa u Osijeku 



odlučiti nakon konzultacija s HPO-om i izbornikom HSSOI, gosp. Tomislavom Lazićem, te da će 
o tome pravovremeno biti obaviješten Izvršni odbor HSSOI kao i reprezentativci. 
Nadalje, u planu i programu iznesena je ideja o izradi pravilnika o nagrađivanju nastupa na 
ligi HSSOI-a. Ideja je da se na zaključnom petom kolu 1. Hrvatske lige u gađanju zračim 
oružjem, a u skladu s pravilnikom dodjeljuju nagrade u obliku streljiva i streljačke opreme 
matičnim klubovima strijelaca. Primarni cilj ovog oblika nagrađivanja bila bi podrška 
klubovima u obliku potrošnog streljačkog materijala, dok bi sekundarni cilj bio podizanje 
razine motivacije i broja strijelaca i Ligi HSSOI. 
Iznijeta je ideja o unaprjeđenju sustava za prijavljivanje na natjecanja, registraciju strijelaca i 
baze podataka u obliku „online“ aplikacije s ciljem pojednostavljenja dosadašnjeg principa 
prijava. Dogovoreno je kako će se u projekt ići ukoliko se pronađe adekvatan način 
realizacije ideje u skladu s financijskim mogućostima Saveza. 
 

- Plan i program HSSOI-a za 2019. godinu prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad.7. Povedena je rasprava o neaktivnim članicama Saveza (SKOI „Đurđevac“, „SKOI“ iz 
Rijeke, SK za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Virovitica“ SKOI „Kuna“ te 
pridružena članica SK „Metak“ iz Osijeka). Navedene članice HSSOI svojom neaktivnošću u 
razvoju i unaprjeđenju HSSOI te ostvarenju ciljeva kao i ne plaćanjem članarine Savezu nisu 
iskazale nikakav doprinos u aktivnostima i funkcioniranju HSSOI. Također, u skladu s Člankom 
18. Statuta HSSOI „Ne uplaćivanje članarine dulje od dvije (2) godine donosi brisanje iz 
članstva u Savezu“. Damir Bošnjak predložio je da se navedene redovne članice Saveza 
izbace iz redovnog članstva u pridruženo članstvo Saveza uz određeni rok da ponovno 
pokažu svoju aktivnost, u suprotnome nakon određenog vremenskog roka da se izbace iz 
člansta u potpunosti. 
 

- Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
 
Ad.8. Prijedlog o razrješenju svih tijela Saveza. 
 

- Prihvaćen je jednoglasno. 
 
 
Ad.9. Kandidacijska komisija utvrdila je da je predana jedna pravovaljana kandidatura za 
predsjednika Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invaliditetom. Dana 10. siječnja 2019. 
zaprimljena je kandidatura gosp. Maria Sačera za poziciju predsjednika HSSOI te je ista 
zaključena 12. siječnja u skladu sa Statutom. 
 

- Izvješće Kandidacijske komisije prihvaćeno jednoglasno. 
 
Ad.10. Prijedlog za predsjednika i tijela Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invalididtetom: 

 
a. Predsjednik HSSOI: Mario Sačer 
b. Dopredsjednik HSSOI: Petar Mihalić 
c. Izvršni odbor: Petar Mihalić, Tihomir Ilijević, Branka Trzun-Makek, Rudolf Petrović 
d. Nadzorni odbor: Ivica Lazić, Igor Grgurić, Miroslav Tesla 
e. Tajnik HSSOI: Antonio Catinelli 

 
- Prijedlog prihvaćen jednoglasno. 

 
 
Ad.11. Pitanja i prijedlozi; Drago Števinović predložio je izmjenu u načinu bodovanja 1. 
Hrvatske lige u gađanju zračnim oružjem. Predloženi način bodovanja temelji se na fiksnom 
broju bodova za osvajanje vodećih pozicija na svakom pojedinom kolu lige (pr. 1. mjesto – 10 
bodova, 2. mjesto – 8 bodova itd.) bez obzira na broj strijelaca koji su nastupili. Nakon 
obrazloženja i kratke rasprave zaključeno je kako će se prijedlog razmotriti na sljedećoj 
sjednici Izvršnog odbora HSSOI-a. 
 
 
 



Zapisničar: 
Antonio Catinelli 
 
 
 
Ovjerovitelj Zapisnika:        Predsjednik  
Ivica Lazić         Mario Sačer 
 
 
 
 
Ovjerovitelj Zapisnika: 
Petar Mihalić 


