ZAPISNIK REDOVNE SKUPŠTINE HSSOI
održane dana 27.01.2018. godine s početkom u 12:00 sati na adresi Zinke Kunc 3a,
Zagreb.
Prisutni: Mario Sačer, Petar Mihalić, Rudolf Petrović, Saša Grdović, Kristina Mohr, Miroslav Tesla,
Damir Bošnjak, Drago Števinović, Zlatko Malbašić, Stanko Piljak, Igor Grgurić;
Zapisničar: Antonio Catinelli – tajnik;
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i pozdrav gostima;
2. Izbor radnih tijela:
a) Radno predsjedništvo;
b) Zapisničar;
c) Ovjerovitelj 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 2017. godinu;
b) Izvješće izbornika HSSOI za 2017. godinu;
c) Financijsko izvješće za 2017. godinu;
d) Izvješće Nadzornog odbora;
Rasprava i usvajanje izvješća.
6. Plan i program rada HSSOI za 2018. godinu;
7. Pitanja i prijedlozi;

Ad.1. Predsjednik Mario Sačer otvorio je sjednicu i pozdravio sve nazočne.

Ad.2. Izbor radnih tijela :
a) Radno predsjedništvo:
- Mario Sačer;
- Petar Mihalić;
- Rudolf Petrović;
b) Zapisničar:
- Antonio Catinelli;
c) Ovjerovitelji zapisnika:
- Igor Grgurić;
- Petar Mihalić;
d) Verifikacijska komisija:
- Saša Grdović
- Igor Grgurić

e) Kandidacijsko povjerenstvo:
- Rudolf Petrović
- Drago Števinović
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 Saša Grdović ustanovili su kako je od
Dvanaest (12) pozvanih delegata Skupštine na istoj naznočno 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 jednoglasno.

Ad.4. Zapisnik s redovne Skupštine održane 2017. godine - prihvaćen jednoglasno.

Ad.5.
a) Gospodin Mario Sačer iznio je izvješće Predsjednika o radu Saveza u 2017. godini,
u kojemu se posebno dotakao ostvarenih rezultata i postignutih normi strijelaca u
protekloj godini.
b) Pročitano je izvješće Izbornika HSSOI-a za 2017. godinu.
c) Predsjednik M. Sačer obrazložio je Financijsko izvješće za 2017. godinu. S obzirom
na “višak“ sredstava na žiro računu Saveza, Damir Bošnjak predložio je izradu
privremenog Financijskog plana. Prijedlog je podržan od svih prisutnih članova
skupštine, a Predsjednik je raspravu i prijedloge za izradu Financijskog plana
odgodio za iduću sjednicu Izvršnog odbora.
Dopredsjednik P. Mihalić postavio je pitanje koje članice Saveza nisu uplatile
članarine za 2017. godinu , te koje sankcije im slijede. U skladu s člankom 18.
Statuta HSSOI „Ne uplaćivanje članarine dulje od dvije godine donosi brisanje iz
članstva Saveza“. Prema tome izbacivanje iz Saveza prijeti sljedećim klubovima:
SKOI „Đurđevac“, SK za djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
„Vinkovci“, SKOI „Kuna“ i Streljačkom klubu osoba s invaliditetom iz Rijeke.
d) Izvješće Nadzornog odbora iznio je Igor Grgurić.
-

Sva izvješća usvojena su jednoglasno.

Ad.6. Plan i program rada HSSOI-a za 2018. godinu izrađen je te predstavljen na sastanku s
glavnim tajnikom HPO-a, 30. Studenoga 2017. godine. Plan i program je usmeno prihvaćen,
te su sva planirana natjecanja za 2018. odobrena. Prema izloženom Planu i programu od
državnih natjecanja strijelce očekuju: 5 kola 1. Hrvatske lige u gađanju zračnim oružjem,
državno prvenstvo te pripremni MK turniri. Uz natjecanja na nacionalnoj razini, hrvatske
reprezentativce očekuju i pripreme za Svjetsko prvenstvo, te Svjetski kup u Francuskoj, kao i
pripreme za Europsko prvenstvo (10m) ukoliko se isto održi.
R. Petrović predložio je izmjenu u planiranju priprema, to jest da se umjesto dvaju vikendpriprema u mjesecu travnju održe jednotjedne pripreme u Solinu, za Svjetsko prvenstvo u J.
Koreji, i to od 9. - 15.04.. Dogovoreno je kako će se isto pokušati realizirati nakon dogovora s
izbornikom T. Lazićem, te konzultacija s nadležnima u HPO-u.

Od međunarodnih natjecanja, u 2018. hrvatske reprezentativce očekuju nastupi na:
Svjetskom kupu u Al Ainu (UAE), Svjetskom prvenstvu u CheongJu (J. Koreja), Svjetskom kupu
u Chaterouxu (Francuska) i Europskom prvenstvu u gađanju zračnim oružjem u Beogradu.
-

Plan i program HSSOI-a za 2018. godinu prihvaćen jednoglasno

Ad.10. Gospodin Stanko Piljak primjetio je pisanu grešku u Članku 34. Statuta HSSOI. U skladu s
time predložen je ispravak Statuta (Čl. 34.) “Kandidacijski postupak započinje jedan (1)
mjesec prije izborne skupštine“.
-

Prijedlog izmjene usvojen jednoglasno

Zapisničar:
Antonio Catinelli

Ovjerovitelj Zapisnika:
Igor Grgurić

Ovjerovitelj Zapisnika:
Petar Mihalić

Predsjednik
Mario Sačer

