ZAPISNIK REDOVNE SKUPŠTINE HSSOI
održane dana 25.01.2020. godine s početkom u 12:00 sati na adresi Zinke Kunc 3a,
Zagreb.
Prisutni: Mario Sačer, Petar Mihalić, Rudolf Petrović (SKI „Paraolimpijac), Saša Grdović (SKOI
„Donat“), Tomislav Blažević (SK „Invalida rada“), Damir Bošnjak (SKOI „Bjelovar“), Tihomir
Ilijević (SKOI „Centar“), Igor Grgurić (SKIO „Duga Resa“), Miroslav Tesla;
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;
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 2019. godinu;
b) Izvješće izbornika HSSOI za 2019. godinu;
c) Financijsko izvješće za 2019. godinu;
d) Izvješće Nadzornog odbora;
Rasprava i usvajanje izvješća.
6. Plan i program rada HSSOI za 2020. 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;
- Tihomir Ilijević;
b) Zapisničar:
- Antonio Catinelli;
c) Ovjerovitelji zapisnika:
- Tomislav Blažević;
- Petar Mihalić;
d) Verifikacijska komisija:
- Damir Bošnjak;
- Igor Grgurić;

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 Damir Bošnjak ustanovili su kako je od
osam (8) pozvanih delegata Skupštine na istoj naznočno njih šest (6). 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 2019. godine - prihvaćen jednoglasno.

Ad.5.
a) Predsjednik Mario Sačer iznio je izvješće o radu za 2019. godinu. U izvješću je
naveo sva državna i međunarodna natjecanja u 2019. godini na kojoj su nastupali
naši strijelci. Omaškom je izostavljen rezultat Ivice Bratanovića na Svjetskom kupu u
Al Ainu za što se g. Sačer ispričao na samom početku izvješća. Nadalje, u izvješću
je naveden Svjetski kup u Osijeku održan 22. – 31. srpnja 2019. godine koji Odlukom
predsjednika, uz konzultaciju s gosp. Ticijanom Komparićem (glavni tajnik HPO-a) i
izbornikom HSSOI gosp. Tomislavom Lazićem nije podržan, a samim time
reprezentacija HSSOI-a nije nastupila na istom. Kao glavni razlog navodi se da
HSSOI ne podupire natjecanja koja su mimo Zakona o sportu, to jest natjecanja
koja se organiziraju protivno Statutu Hrvatskog paraolimpijskog odbora i HSSOI-a.
b) Pročitano je izvješće Izbornika HSSOI-a za 2019. godinu. Navedeno izvješće
označeno je kao nepotpuno iz razloga što je izostavljen „problem“ sa stručnim
timom, odnosno pratnjom reprezentacije na natjecanju u Al Ainu 2019.
c) Predsjednik M. Sačer obrazložio je Financijsko izvješće za 2019. godinu. Nakon
komentara gosp. Bošnjaka, gosp. Petrovića i gosp. Ilijevića zaključeno je kako
Izvješće uz završni račun za buduće Skupštine treba doradu u smislu dodatnog
pisanog izvješća za sva planirana ali nerealizirana sredstva u prethodnoj godini.
Također, u izvješće je potrebno umetnuti i stavku „donos iz prethodne godine“.
d) Izvješće Nadzornog odbora iznio je Igor Grgurić.
-

Financijsko izvješće i Izvješće Nadzornog odbora usvojena su jednoglasno.

-

Izvješće predsjednika za 2019. i izvješće izbornika za 2019. usvojena su uvjetno uz
njihovu nadopunu i dostavu putem elektronske pošte s pet glasova ZA i jednim
glasom PROTIV.

Ad.6. Plan i program rada HSSOI-a za 2020. godinu izrađen je u skladu s usvojenim
kalendarom natjecanja na 45. sjednici I.O. održanoj u Zagrebu 15. prosinca 2019., te u skladu
s operativnim financijskim planom za 2020. godinu. Prema izloženom Planu i programu od
državnih natjecanja strijelce očekuju: 5 kola 1. Hrvatske lige u gađanju zračnim oružjem,
državno prvenstvo. Uz natjecanja na nacionalnoj razini, hrvatske reprezentativce očekuju i
pripreme s glavnim ciljem što kvalitetnije pripreme za najvažnija natjecanja u 2020. godini.
Kao najvažnija natjecanja u 2020. označeni su: Svjetski kup Lima (Peru) – natjecanje s
kvotama za POI i Europsko prvenstvo u Laškom (Slovenija). Planirani su nastupi
reprezentativaca i na međunarodnim natjecanjima u Al Ainu (Svjetski kup), Hannoveru
(„ISCH“), te potencijalno u Novom Sadu („Grand Prix“).
Iznesen je plan o utrošku sredstava Saveza za 2020. godinu.
-

Plan i program HSSOI-a za 2020. godinu prihvaćen jednoglasno.

Ad.7. Pitanja i prijedlozi;
-

bez dodatnih komentara i prijedloga.

Zapisničar:
Antonio Catinelli

Ovjerovitelj Zapisnika:
Tomislav Blažević

Ovjerovitelj Zapisnika:
Petar Mihalić

Predsjednik
Mario Sačer

