
 

 

Prisutni na Skupštini: Damir Bošnjak, Petar Mihalić, Rudolf Petrović, Stanko Piljak, Tihomir Ilijević, Ivica 

  Lazić, Predrag Petrić, Branka Trzun-Makek, Anton Đerek, Ivica Bratanović, Mladen Jurada, 

  Igor Grgurić.   

 

Zapisničar: Antonio Catinelli – tajnik  

 

Dnevni red:  

 1. Otvaranje Skupštine;  

 2. Usvajanje Dnevnog reda i Poslovnika o radu; 

 3. Izbor radnog predsjedništva; 

 4. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika, verifikacijskog povjerenstva i kandidacijskog 

povjerenstva; 

 5. Izvješće verifikacijskog i kandidacijskog povjerenstva; 

 6. Razrješenje tijela Saveza; 

 7. Izbor Tijela HSSOI:  - predsjednika 

   - dopredsjednika 

   - članova Izvršnog odbora 

   - članova Nadzornog odbora 

 8. Donošenje odluka o osobama ovlaštenima za zastupanje i o potpisnicima materijalno-

financijske dokumentacije; 

 9. Završna riječ 

 

 

Ad.1. Otvaranje Skupštine; 

Gosp. Damir Bošnjak (ovlaštena osoba sa sastanka predstavnika klubova održanog 4. siječnja 2022.) pozdravio 

je sve prisutne, te otvorio sjednicu Izvanredne Izborne Skupštine Hrvatskog streljačkog saveza osoba s 

invaliditetom. 

 

 

Ad.2. Usvajanje Poslovnika o radu i Dnevnog reda; 

B. Trzun-Makek napominje kako bi Skupština trebala biti Izvanredna Izborna Skupština, a ne kako je prvotno 

nazvana Izbornom Skupštinom uz objašnjenje da se prema Statutu HSSOI Izborne Skupštine održavaju svake 

četiri godine. 

R. Petrović predlaže izmjenu dnevnog reda sjednice, to jest dodavanje točke razrješenje tijela Saveza pod 

rednim brojem 6. 

 

 - Poslovnik o radu i Dnevni red Skupštine jednoglasno usvojeni 

 

 

Ad.3. Izbor radnog predsjedništva; 

Prijedlog: - Damir Bošnjak, predsjednik 

  - Anton Đerek, član 

  - Igor Grgurić, član 

 

 - jednoglasno usvojeno 

 

 

Ad.4. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika, verifikacijskog povjerenstva i kandidacijskog povjerenstva; 

Prijedlog zapisničara: - Antonio Catinelli 

Prijedlog ovjerovitelja zapisnika: - Tihomir Ilijević 

    - Petar Mihalić 

 

ZAPISNIK S IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE  HSSOI 

ODRŽANE  9 .  VELJAČE  2022 .  U  ZAGREBU 

 



 

 

Prijedlog Verifikacijskog povjerenstva: - Anton Đerek, član 

     - Igor Grgurić, član 

Prijedlog Kandidacijskog povjerenstva: - Tihomir Ilijević, član 

     - Predrag Petrić, član 

 

 - prijedlozi usvojeni jednoglasno 

 

 

Ad.5. Izvješće verifikacijskog i kandidacijskog povjerenstva; 

Članovi verifikacijske komisije Anton Đerek i Igor Grgurić ustanovili su kako je od jedanaest (11) delegata 

Skupštine na istoj nazočno njih deset (10). Verifikacijska komisija ustanovila je da će sve odluke donesene na 

Skupštini biti pravovaljane sukladno članku 23. Statuta HSSOI-a. 

 

Članovi Kandidacijskog povjerenstva Tihomir Ilijević i Predrag Petrić utvrdili su da su na e-adresu ovlaštenika 

D. Bošnjaka pristiglo tri valjana prijedloga za izbor (SKOI Bjelovar, SDOI Maru i SKIO Duga Resa), te da su 

na svim listama prijedlozi za tijela Saveza isti. 

 

 - Izvješća Verifikacijske komisije i Kandidacijskog povjerenstva usvojena jednoglasno 

 

Ad.6. Razrješenje tijela Saveza; 

 

 - tijela Hrvatskog streljačkog saveza osoba s invaliditetom razriješena su jednoglasno 

 

 

Ad.7. Izbor Tijela HSSOI:  - prijedlog predsjednika – Stanko Piljak 

   - prijedlog dopredsjednika – Petar Mihalić 

   - prijedlog članova Izvršnog odbora - Ivica Bratanović 

       - Tihomir Ilijević 

       - Rudolf Petrović 

   - članova Nadzornog odbora           -  Damir Bošnjak, predsjednik 

       - Anton Đerek, član 

       - Predrag Petrić, član 

       - Mladen Jurada, zamjenski član 

       - Igor Grgurić, zamjenski član 

 

 - prijedlozi Tijela Saveza jednoglasno prihvaćeni 

 

 

 

 



 

 

Ad.8. Donošenje odluka o osobama ovlaštenima za zastupanje i o potpisnicima materijalno-financijske 

dokumentacije; 

Prijedlozi Odluka: - prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje – Stanko Piljak, predsjednik 

 

   - prijedlog osoba ovlaštenih za potpisivanje materijalno-financijske dokumentacije 

     - Stanko Piljak, predsjednik 

     - Petar Mihalić, dopredsjednik 

 

   - prijedlog osobe za zastupanje u Skupštini Hrvatskog paraolimpijskog odbora 

     - Rudolf Petrović, član Izvršnog odbora  

 

 - prijedlozi Odluka o ovlaštenim osobama jednoglasno prihvaćeni 

 

 

Ad.9. Završna riječ; 

Na samom kraju sjednice novoizabrani predsjednik, gosp. Stanko Piljak obratio se svim nazočnima na Skupštini 

i zahvalio na ukazanom povjerenju. Kratkim izlaganjem predstavio je svoj plan rada u budućem mandatu, a koji 

će se temeljiti na unaprjeĎenju streljaštva osoba s invaliditetom u Hrvatskoj povećanjem broja mladih 

strijelaca. U planu rada izneseno je kako će se raditi na tome da se razvije sustav natjecanja malokalibarskim 

oružjem (MK liga), te da je trenutno u pregovorima oko sponzorstava koja bi se trebala realizirati u budućem 

periodu.        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ovjerovitelji Zapisnika:                                                          Ovlaštena osoba: 
     Tihomir Ilijević                                                                                                        Damir Bošnjak 
 
  
     
    Petar Mihalić 

 
                                                                                              Zapisničar:  

                                                                                             Antonio Catinelli 
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