
ZAPISNIK REDOVNE SKUPŠTINE HSSOI 

Održane dana 19. veljače 2016. godine s početkom u 17:00 sati na adresi Savska cesta 

137/3, Zagreb. 

 

Prisutni: Mario Sačer - predsjednik, Rudolf Petrović, Petar Mihalić, Igor Grgurić, Saša Grdović, 

Ivica Bratanović, Ivica Lazić, Branka Trzun-Makek, Damir Bošnjak, Marijan Blaga, Tomislav 

Lazić – izbornik; 

 

Zapisničar: Vanja Bobotić – tajnik; 

 

Dnevni red: 

 

Dnevni red: 

1. Otvaranje Skupštine i pozdrav gostima; 

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine i dnevnog reda; 

3. Izbor radnih tijela: 

a) Radno predsjedništvo; 

b) Zapisničara; 

c) Ovjerovitelja zapisnika; 

d) Verifikacijska komisija; 

4. Izvješće verifikacijske komisije; 

5. Usvajanje Zapisnika s prethodne Skupštine; 

6. Izvješće o radu: 

a) Izvješće predsjednika HSSOI za 2015. godinu; 

b) Izvješće izbornika HSSOI za 2013. – 2015. godinu;  

c) Plan rada HSSOI za 2016. godinu; 

d) Programsko i Financijsko izvješće za 2015. godinu; 

e) Izvješće Nadzornog odbora; 

7. Odluka stegovnog povjerenstva; 

8. Rasprava -  članarine Klubova; 

9. Pitanja i prijedlozi; 

 

 

Ad. 1. Nakon uvodnog govora predsjednika Maria Sačera i pozdrava gostima otvorena 

sjednica. 

 

Ad. 2. Poslovnik o radu Skupštine i Dnevni red prihvaćeni: 

 

- 8 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN; 

 

Ad. 3.  Izbor radnih tijela Skupštine: 

 

a) Radno predsjedništvo:  

- Mario Sačer – predsjednik; 

- Rudolf Petrović; 

- Petar Mihalić; 

 



b) Zapisničar: 

-  Vanja Bobotić;  

 

 

c) Ovjerovitelji zapisnika:  

- Ivica Lazić;  

- Branka Trzun-Makek;  

 

d) Verifikacijska komisija:  

- Igor Grgurić; 

- Saša Grdović; 

 

Prijedlozi za Izbor tijela Skupštine – prihvaćeni jednoglasno. 

 

Ad. 4. Verifikacijska komisija ustanovila je da je od dvadeset dva pozvana člana Skupštine 

nazočno devet kandidata. Prema članku 23. Statuta HSSOI ukoliko na sjednici nije nazočna 

natpolovična većina članova Skupštine, sjednica se odgađa za 30 minuta i nakon proteka 

tog vremena može pravovaljano odlučivati ukoliko je naznočno 1/3 članova Skupštine.  

Nakon 30 minuta čekanja, verifikacijska komisija ustanovila je da su sve odluke koje će biti 

donesene na Skupštini pravovaljane.  

 

Izvješće verifikacijske komisije – prihvaćeno jednoglasno. 

 

Ad. 5.. Zapisnik prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad. 6.  a) Predsjednik Mario Sačer iznio je sve izvršene planove Saveza u 2015. godini; 

b) Izbornik Tomislav Lazić prezentirao je izvješće 2013. – 2015. te napredak Hrvatskog 

streljaštva osoba s invaliditetom; 

c) Tajnik Vanja Bobotić iznio je plan rada Saveza za 2016. godinu; 

d) Predsjednik Mario Sačer obrazložio je Programsko i Financijsko izvješće za 2015. 

godinu; 

e) Predsjednik NO Ivica Lazić pročitao je Izvješće Nadzornog odbora; 

 

- Sva izvješća usvojena su jednoglasno;  

 

Ad. 7.  Predsjednik Stegovnog povjerenstva Ivan Anušić obrazložio je odluku sa sastanka 

Stegovnog povjerenstva da se u vezi gosp. Antona Đereka ne poduzme nikakva radnja jer je 

od zadnjeg dopisa prošlo više od godine dana. 

 

- 8 glasova  ZA, 1 SUZDRŽAN; 

 

Ad. 8. Vanja Bobotić iznio je prijedlog da se uvede članarina Saveza koja bi iznosila 50 kuna 

godišnje po natjecatelju prilikom registracije. Naplata po natjecatelju vršila bi se zbog 

kontrole aktivnih natjecatelja, odnosno sportaša, a u svrhu vođenja ažurne baze podataka 

članova. Povela se rasprava u vezi datuma naplate, jer ukoliko bi uveli da je do određenog 

datuma postavlja se pitanje tko bi u tome trenutku mogao znati tko će biti spreman za 

nastupe u predstojećoj sezoni, a tko ne. Nakon toga, ideja skupštinara bila je da se ipak vrši 

naplata po članici Saveza/klubu u iznosu od 200 kuna godišnje kako bi se izbjegla 

komplikacija oko gore navedenog problema. Na kraju, ipak je zaključak bio da se članarina 

naplaćuje 50 kuna po natjecatelju, i to do najkasnije 15 dana prije prvog nastupa 

natjecatelja, počevši od iduće sezone 16/17. 

 

Ad. 9. Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

 

 

 



Zapisničar: 

Vanja Bobotić 

 

 

 

 

Ovjerovitelj Zapisnika:        Predsjednik  

 

Ivica Lazić         Mario Sačer 

 

 

 

 

Ovjerovitelj Zapisnika: 

 

Branka Trzun-Makek 

 

 


