ZAPISNIK REDOVNE SKUPŠTINE HSSOI
održane od 26. ožujka do 1. travnja 2021. elektronskim putem
Opunomoćenim članovima za sjednicu Skupštine poslani materijali elektronskim putem: Mario
Sačer (predsjednik), Rudolf Petrović (SKI „Paraolimpijac), Ivica Bratanović (SKOI „Donat“),
Branka Trzun-Makek (SK „Invalida rada“), Damir Bošnjak (SKOI „Bjelovar“), Tihomir Ilijević (SKOI
„Centar“), Marija Antunović (SDOI „Maru“), Goran Knežević (SKOI „Kristinka Matičić“);
Zapisničar: Antonio Catinelli – tajnik;
Obzirom na pandemiju COVID-19 te nemogućnost fizičkog održavanja Skupštine u
prostorijama Saveza odlukom predsjednika M. Sačera ista je održana elektronskim putem
prema rasporedu kako slijedi:
26. ožujka 2021. – upućen je Poziv na elektronsku sjednicu Skupštine HSSOI svim članicama
Saveza, te je utvrđen rok za dostavu punomoći (29. ožujka 2021. u 12.00 sati)
29. ožujka 2021. – tajnik svim opunomoćenim delegatima Skupštine poslao materijale za
Skupštinu te glasački listić. Određuje se rok za dostavu glasačkog listića (1. travnja
2021.)
1. travnja 2021. – naknadno se dostavljaju Izvješća Nadzornog odbora te Verifikacijske
komisije. Tajnik zaprima 7 važećih i potpisanih glasačkih listića.
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela:
a) Radno predsjedništvo;
b) Zapisničar;
c) Ovjerovitelj zapisnika;
d) Verifikacijska komisija;
Usvajanje Poslovnika o radu i Dnevnog reda Skupštine.
2. Elektronsko izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne Skupštine;
4. Izvješće o radu:
a) Izvješće predsjednika HSSOI za 2020. godinu;
b) Financijsko izvješće za 2020. godinu;
c) Izvješće Nadzornog odbora;
Rasprava i usvajanje izvješća.
5. Plan i program rada HSSOI za 2021. godinu;
6. Neaktivne članice Saveza;
7. Pitanja i prijedlozi;

Ad.1. Izbor radnih tijela:
a) Radno predsjedništvo:
- Mario Sačer;
- Tihomir Ilijević;
- Ivica Lazić;
b) Zapisničar:
- Antonio Catinelli;
c) Ovjerovitelji zapisnika:
- Ivica Lazić;
- Branka Trzun-Makek;
d) Verifikacijska komisija:
- Tihomir Ilijević;
- Ivica Lazić;
-

Radna tijela, Dnevni red i Poslovnik o radu Skupštine prihvaćeni su sa šest (6) glasova
ZA, jednim (1) SUZDRŽAN i jednim (1) nevažećim glasom.

Ad.2. Članovima verifikacijske komisije Tihomiru Ilijeviću i Ivici Laziću, dana 31. ožujka 2021.,
dostavljene su potpisane ovjerene punomoći elektronskim putem na uvid. Uvidom je
ustanovljeno kako je od devet (9) pozvanih delegata Skupštine na istoj naznočno njih sedam
(7). Izvješće verifikacijske komisije dostavljeno je elektronskim putem svim delegatima 1.
travnja 2021. Verifikacijska komisija ustanovila je da će sve odluke donesene na Skupštini biti
pravovaljane sukladno članku 23. Statuta HSSOI-a.
-

Izvješće verifikacijske komisije – prihvaćeno sa sedam (7) glasova ZA, te jednim (1)
nevažećim glasom

Ad.3. Zapisnik s redovne Skupštine održane 2020. godine - prihvaćen s pet (5) glasova ZA,
jednim (1) glasom PROTIV, jednim (1) SUZDRŽANIM, te jednim (1) nevažećim glasom.

Ad.4.
a)

Izvješće Predsjednika Maria Sačera dostavljeno je elektronskim putem članovima
Skupštine. U izvješću o radu za 2020. godinu navedena su održana državna
natjecanja u 2020. godini. Pandemija COVID-19 pogodila je cjelokupni sport u
svijetu pa tako i naš Savez koji je usprkos poteškoćama uzrokovanim pandemijom,
te brojnim mjerama Civilnog stožera RH uz primorane izmjene kalendara
natjecanja uspio održati sva planirana kola 1. Hrvatske lige HSSOI te državno
prvenstvo. U izvješću se također navodi i povijesni segment u sportu osoba s
invaliditetom i streljaštvu općenito, a to je održavanje prvih demonstracija i prikaza
streljaštva za slijepe i slabovidne osobe u Hrvatskoj koje je održano 16. rujna i 7.
listopada 2020. u suradnji sa SK „Kustošija“ iz Zagreba. Demonstracije su između
ostalih svojim prisustvom uveličali glavni tajnik Hrvatskog paraolimpijskog odbora
gosp. Ticijan Komparić, predsjednik Hrvatskog športskog saveza slijepih gosp.
Duško Petrović kao i predstavnici medija. Kao posljedica istih pojavio se iznimno
velik broj zainteresiranih slijepih i slabovidnih osoba od koji je nekolicina već sada u
sustavu natjecanja HSSOI.

b) Svim delegatima Skupštine 29. ožujka 2021. dostavljeno je financijsko izvješće uz
bilancu za 2020. godinu elektronskim putem.

c) Izvješće Nadzornog odbora dostavljeno je 1. travnja 2020. svim članovima
Skupštine. Predsjednik N.O. Ivica Lazić donio je zaključak da je knjigovodstveno
poslovanje uredno vođeno.
-

Izvješća su usvojena s pet (5) glasova ZA, jednim (1) SUZDRŽANIM glasom, jednim (1)
glasom PROTIV, te jednim (1) nevažećim glasom.

Ad.5. Plan i program rada HSSOI-a za 2021. godinu izrađen je u skladu s usvojenim
izmijenjenim kalendarom natjecanja na 55. sjednici Izvršnog odbora održanoj 8. ožujka 2021.
Plan i program HSSOI-a za 2020. godinu prihvaćen jednoglasno. U skladu s usvojenim
kalendarom, u 2021. godini, a prema financijskom okviru odobrenom od Hrvatskog
paraolimpijskog odbora planiraju se aktivnosti državnih natjecanja, međunarodnih
natjecanja, kao i pripreme reprezentativaca s primarnim ciljem osvajanja kvote/a za nastup
na Paraolimpijskim Igrama u Tokyu (29. kolovoza – 5. rujna 2021.). Obzirom na nepredvidivu i
promjenjivu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19 kalendar natjecanja i provedba svih
aktivnosti prema kalendaru podložna je promjenama kroz 2021. godinu. Dugoročno
planiranje državnih natjecanja u ovakvim okolnostima gotovo je nemoguće, stoga će datumi
i mjesta održavanja natjecanja ovisiti o aktualnim mjerama Stožera civilne zaštite RH.
Međunarodna natjecanja također su podložna promjenama i otkazivanjima sukladno situaciji
u svijetu i zemljama domaćinima istih. Hrvatski streljački savez osoba s invaliditetom u 2021.
godini planira provedbu državnih natjecanja, odnosno 6 kola 1. Hrvatske lige u gaĎanju
zračnim oružjem, te Prvenstvo Hrvatske u svim disciplinama WSPS-a. U 2021. godini planirani su
nastupi Hrvatske reprezentacije na 2 meĎunarodna natjecanja, te na Paraolimpijskim igrama
u Tokyu. U planu su 2 Svjetska kupa, Al Ain i Lima (kvote), te potencijalno Europsko prvenstvo
10m koje se trebalo održati u veljači ali je otkazano s mogućnošću održavanja u drugom
terminu. S ciljem što kvalitetnije pripreme reprezentativaca za Svjetski kup u Limi (svibanj)
planiraju se vikend pripreme u organizaciji HSSOI. Datum i mjesto održavanja istih biti će
prema dogovoru s reprezentativcima i izbornikom HSSOI. Tablično je prikazan i plan o utrošku
sredstava za 2021. godinu. U razvojnom programu Saveza za 2021. planirane su aktivnosti
razvoja novih VI disciplina. Kroz 2021. godinu, koliko situacija s pandemijom bude to
dozvoljavala, planiraju se demonstracije u ostalim gradovima u Hrvatskoj u kojima je pokazan
veći interes za streljaštvo.
-

Plan i program rada HSSOI za 2021. godinu prihvaćen je jednoglasno, jedan (1) glas
bio je nevažeći

Ad.6. Na sjednici Skupštine održanoj 19. siječnja 2019. donesen je prijedlog (točka 7.) kojim su
se: streljački klub osoba s invaliditetom „Đurđevac“, “Streljački klub osoba s invaliditetom“ iz
Rijeke, streljački klub za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Virovitica“,
streljački klub osoba s invaliditetom „Kuna“ iz Osijeka i streljački klub „Metak“ iz Osijeka zbog
nedostatka minimalne aktivnosti u razvoju i unaprjeđenju Hrvatskog streljačkog saveza osoba
s invaliditetom te ne sudjelovanjem na državnim natjecanjima i Skupštinama privremeno
izbacili iz redovnog u pridruženo članstvo Saveza. Nadalje, određen je rok od dvije (2) godine
u kojemu se dala prilika privremeno izbačenim članicama da pokažu svoju aktivnost. Isti su o
odluci Skupštine bili obaviješteni u veljači 2019. godine elektronskim putem i poštom na koje
nije zaprimljen odgovor i/ili očitovanje.
S obzirom na daljnju neaktivnost navedenih članica više od 4 godine te u skladu s
prijedlogom Skupštine 19. siječnja 2019. (točka 7.), a koja se temelji na Statutu HSSOI, Članak
18. „Ne uplaćivanje članarine dulje od dvije (2) godine donosi brisanje iz članstva u Savezu“
iste će biti obaviještene o brisanju iz članstva u Hrvatskom streljačkom savezu osoba s
invaliditetom.
-

Odluka o brisanju iz članstva jednoglasno donešena s jednim (1) nevažećim glasom

Ad.6. Pitanja i prijedlozi;
-

bez dodatnih komentara i prijedloga.

Zapisničar:
Antonio Catinelli

Ovjerovitelj Zapisnika:
Ivica Lazić

Ovjerovitelj Zapisnika:
Branka Trzun-Makek

Predsjednik:
Mario Sačer

