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ZAPISNIK 

 

s 45. sjednice Izvršnog odbora HSSOI-a održane dana 15. prosinca 2019. godine 

 

Nazočni na sjednici: Mario Sačer (predsjednik), Petar Mihalić (dopredsjednik),Ivica Lazić 

(predsjednik NO), Branka Trzun-Makek, Rudolf Petrović, Tihomir Ilijević; 

 

Zapisničar: Antonio Catinelli, tajnik HSSOI; 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 44. sjednice Izvršnog odbora; 

2. Verifikacija novih državnih rekorda – Ivica Bratanović, Damir Bošnjak, Sanja Soldo; 

3. Kalendar natjecanja za 2020. godinu; 

4. Operativni financijski plan za 2020. godinu – odobreno od HPO-a; 

5. Razno; 

 

 

 

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 44. sjednice Izvršnog odbora: 

 

- Zapisnik jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.2. U skladu s Pravilnikom o rekordima HSSOI-a zaprimljene su prijavnice rekorda sljedećih 

strijelaca: Ivica Bratanović (R9 – finalni, sa Svjetskog kupa u Al Ainu 2019.), Damir Bošnjak(P3 – 

finalni i P4 – finalni, s Grand Prixa Novi Sad 2019.), te Sanja Soldo (P2 – finalni, s ISC Hannover 2019.). 

Svi prijavljeni državni rekordi predloženi su za verifikaciju. 

 

- Odluka jednoglasno prihvaćena. 

 

Ad.3. Članovima Izvršnog odbora predstavljen je prijedlog kalendara natjecanja HSSOI-a za 2020. 

godinu. Predložena je izmjena datuma održavanja Prvenstva Hrvatske na 4. i 5. srpnja, te je u 

kalendar natjecanja na inicijativu R. Petrovića dodano međunarodno natjecanje „GP Novi Sad“ 

koje će se održati od 10. do 16. srpnja 2020. „GP Novi Sad“ vremenski je najbliže natjecanje POI u 

Toky-u te je postavljeno s ciljem pripremnog natjecanja za reprezentativce s potencijalno 

ostvarenim kvotama za Tokyo 2020. Preliminarno su definirana i mjesta održavanja 2. – 5. kola 1. 

Hrvatske lige u gađanju začnim oružjem. Prema tome, II. kolo održati će se u Čakovcu (1. ili 2. 

veljače), III. kolo u Zaboku (7. ili 8. ožujka), IV. kolo u Novskoj (18. ili 19. travnja) i završno V. kolo u 

Dugoj Resi (2. ili 3. svibnja). Međunarodna natjecanja koja su predviđena za 2020. godinu su: SK Al 

Ain, 11.-22. ožujka; ISC Hannover, 7.-17. svibnja; SK Lima, 22.-31. svibnja; EP Laško, 11.-19. lipnja; POI 

Tokyo 28.8. – 7.9.2020. 

 

- Kalendar natjecanja za 2020. – jednoglasno prihvaćen.  

 

 

 

 



Ad.4. Na sastanku između glavnog tajnika HPO-a, gosp. Ticijana Komparića i predstavnika HSSOI 

(Mario Sačer i Antonio Catinelli) održanom dana 15. studenoga 2019. preliminarno je prihvaćen i 

odobren operativni financijski plan Hrvatskog streljačkog saveza za 2020. godinu. Isti je prikazan 

članovima Izvršnog odbora uz tražena objašnjenja. Dodatnih komentara na financijski plan za 

2020. nije bilo. 

Predsjednik M. Sačer iznio je izvješće o utrošenim sredstvima na međunarodna natjecanja u 

razdoblju od 1.1.2018. do 1.12.2019. Ukupni potrošeni iznos u navedenom razdoblju iznosio je 

804.516,00 kn.  

 

Ad.5. Pod točkom razno, predložena je izmjena Pravilnika o rekordima u smislu prijave rekorda. 

Predloženo je da dosadašnja praksa da strijelac, to jest društvo/klub prijavljuje državni rekord 

putem prijavnice rekorda bude izmijenjena, odnosno da evidenciju rekorda, kao i postizanje i 

prijavu novih državnih rekorda vrši tajnik HSSOI-a. Verifikaciju rekorda u skladu sa Statutom HSSOI-a 

i dalje će obnašati Izvršni odbor HSSOI-a. Usvajanje novog, izmijenjenog Pravilnika o rekordima 

predviđeno je za iduću sjednicu Izvršnog odbora. 

 

- prijedlog usvojen jednoglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tajnik HSSOI; Predsjednik HSSOI; 

    Antonio Catinelli    Mario Sačer    

                                                                                             


