
Z A P I S N I K 
s 24. elektronske Sjednice Izvršnog odbora HSSOI-a održane dana 15. prosinca 2014. godine 

Nazočnima poslani materijali za sjednicu: Mario Sačer, Ivica Lazić, Petar Mihalić, Saša Grdović, 

Anton Đerek, Marijan Blaga, Branka Trzun-Makek, Rudolf Petrović. 

Glasali ZA na sve točke: Saša Grdović, Marijan Blaga, Branka Trzun-Makek, Rudolf Petrović, Petar 

Mihalić, Mario Sačer; 

Nije se očitovao na točke dnevnog reda Anton Đerek; 

Zapisničar: Vanja Bobotić, tajnik HSSOI 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Izvršnog odbora; 

2. Podjela financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju stručnog rada Saveza; 

3. Priprema i određivanje datuma za Izbornu Skupštinu Hrvatskog streljačkog saveza osoba s 

invaliditetom; 

4. Priznavanje Državnih rekorda te zamolba Izbornika; 

5. Plan rada i natjecanja u 2015. godini; 

6. Ostalo; 

  

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 23. Sjednice Izvršnog odbora; 

 Jednoglasno usvojen. 

Ad.2. Podjela financijskih sredstava namjenjenih sufinanciranju stručnog rada Saveza. 

U prilogu Zapisnika Dobivena sredstva i rashod sredstava za stručni rad i Izračun sredstava za stručni 

rad koji će se podijeliti po klubovima. 

Ad.3. Datum za održavanje Izborne Skupštine HSSOI-a je 6. veljače 2015. godine. 

Ad.4. Usvajanje državnih rekorda za: 
- Mladen Jurada - IPH HSSOI Zagreb 2014., R1-10m zračna puška stojeći M, pojedinačno meč 603,8 
- Ivica Bratanović - PH HSSOI Zagreb 2014., R4-10m zračna puška stojeći M, pojedinačno meč 621,9 
- Rudolf Petrović - ISC of Hannover 2014., R5-10m zračna puška ležeći M/Ž, pojedinačno meč 634,2 
- Vitomir Garvanović - IPC Europsko prvenstvo 2013., R6-50m puška ležeći M/Ž, pojedinačno meč 595,2 

 Moram još naglasiti da neki od trenera nisu se udostojili poslati ostvarene rezultate svojih 

strijelaca kako je određeno Pravilnikom o rekordima tako da je u prilogu poziva za sjednicu zamolba 

izbornika Tomislava Lazića za strijelca Vitomira Garvanovića. 

Ad.5. Plan i program rada Saveza u 2015. godini:  

 -  Organizacija 1. Hrvatske lige strijelaca osoba s invaliditetom koja će se sastojati od 5 kola u    
prosincu, siječnju, veljači, ožujku i travnju;  

 -  Međunarodno natjecanje u Hannoveru koje će se održati 26. travnja - 03. svibnja 2015. godine;     
 -  Državno prvenstvo osoba s invaliditetom u zračnom i MK oružju koje će se održati u Čakovcu u    

početkom lipnja 2015. godine;  



 -  Vikend pripreme strijelaca u lipnju za Svjetski kup u Francuskoj;     
 -  IPC Svjetski kup u Francuskoj, Volmerange-Les-Mines koji će se održati 8. – 14. srpnja 2015.    

godine - direktna kvota za Paraolimpijske igre RIO 2016. 
 -  Vikend pripreme strijelaca u kolovozu za Svjetski kup u Australiji;     
 -  IPC Svjetski kup u Australiji, Sydney koji će se održati 13. – 19. rujna 2015. godine - direktna    

kvota za Paraolimpijske igre RIO 2016. 
 -  Vikend pripreme strijelaca u listopadu za Svjetski kup u SAD-u;     
 -  IPC Svjetski kup u SAD-u, Fort Benning koji će se održati 1. – 7. studenog 2015. godine - direktna 

kvota za Paraolimpijske igre RIO 2016. 
 -  1. kolo 1. Hrvatske lige strijelaca osoba s invaliditetom u prosincu (sezona 15/16);     

Ad.6. Pod ostalo samo za informaciju da član Izvršnog odbora gosp. Anton Đerek odlazi u HPO da 
provjerava rad Saveza i traži financijska izvješća Saveza na uvid. Za njega hijerahija ne postoji i 
svojim postupcima uvijek preskače Savez. Njegovim krivim postupcima nema kraja, a omalovažava i 
smatra da članovi Izvršnog odbora koji su izabrani na Skupštini ne rade svoj posao kako treba. 

         Predsjednik HSSOI 

         Mario Sačer 

  


