
ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE HSSOI 

 

održane dana 5. travnja 2022. godine na adresi Savska cesta 137 u Zagrebu. 

 

Prisutni na Skupštini: Stanko Piljak, Petar Mihalić, Rudolf Petrović (SKI „Paraolimpijac), Saša 

Grdović (SKOI „Donat“), Kristina Mohr (SK „Invalida rada“), Damir Bošnjak (SKOI „Bjelovar“), 

Tihomir Ilijević (SKOI „Centar“), Snježana Podvinski (SKIO „Duga Resa“), Marija Antunović 

(SDOI „Maru“), Anton Đerek (SKOI „Kristinka Matičić), Ticijan Komparić (Hrvatski paraolimpijski 

odbor);  

 

Zapisničar: Antonio Catinelli – tajnik;  

 

Dnevni red:  

 

1. Otvaranje Skupštine i pozdrav gostima. 

Usvajanje Poslovnika o radu i Dnevnog reda Skupštine.;  

2. Izbor radnih tijela:  

 a) Radno predsjedništvo;  

 b) Zapisničar;  

 c) Ovjerovitelj zapisnika;  

 d) Verifikacijska komisija;   

3. Izvješće verifikacijske komisije;  

4. Usvajanje Zapisnika s prethodne Skupštine;  

5. Izvješće o radu:  

 a) Izvješće izbornika HSSOI za 2021. godinu;  

 b) Financijsko izvješće za 2021. godinu;  

 c) Izvješće Nadzornog odbora;  

 Rasprava i usvajanje izvješća.  

6. Plan i program rada HSSOI za 2022. godinu;  

7. Razno;  

 

 

Ad.1. Predsjednik Stanko Piljak otvorio je sjednicu i pozdravio sve nazočne. Nakon otvaranja 

sjednice i uvodne riječi glavnog tajnika HPO-a gosp. Ticijana Komparića, Predsjednik Stanko 

Piljak dao je na glasanje prihvaćanje Dnevnog reda Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu. 

  

 - Dnevni red Skupštine i Poslovnik o radu Skupštine usvojeni su jednoglasno. 

  

Ad.2. Izbor radnih tijela:  

a) Radno predsjedništvo:  

 - Stanko Piljak;  

 - Petar Mihalić;  

 - Saša Grdović;  

 

b) Zapisničar:  

 - Antonio Catinelli;  

 

c) Ovjerovitelji zapisnika:  

 - Petar Mihalić;  

 - Tihomir Ilijević;  

 

d) Verifikacijska komisija:  

 - Tihomir Ilijević;  

 - Rudolf Petrović;  

 

 - Prijedlog radnih tijela Skupštine prihvaćen jednoglasno.  

 



Ad.3. Članovi verifikacijske komisije Tihomir Ilijević i Rudolf Petrović ustanovili su kako je od  

mogućih 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.  

 

 - Izvješće verifikacijske komisije prihvaćeno jednoglasno.  

 

Ad.4. Usvajanje Zapisnika s Izvanredne Izborne Skupštine održane 2022. godine 

  

 - prihvaćeno s devet (9) glasova ZA, te jednim (1) SUZDRŽAN.  

 

Ad.5.  

a) Pročitano je izvješće Izbornika HSSOI-a za 2021. godinu. Izvješće Izbornika označeno je 

kao nepotpuno iz razloga što ne sadrži elemente koji su se odradili u protekloj godini. 

Predsjednik Piljak zaključuje kako će se Izbornika zatražiti nadopuna izvješća o radu za 

2021. godinu.  

 

b) Financijsko izvješće za 2021. godinu poslano je svim članovima Skupštine prije 

održavanje sjednice. Zaključeno je kako u financijskom izvješću nedostaje 

rekapitulacija po stavkama, te da financijsko izvješće u buduće treba biti povezano s 

programskim izvješćem.  

 

- Financijsko izvješće za 2021. godinu usvojeno s devet (9) glasova ZA, te jednim (1) 

SUZDRŽANIM glasom.  

 

c) Izvješće Nadzornog odbora iznio je predsjednik Damir Bošnjak. Prema pročitanom 

izvješću Nadzornog odbora sa sjednice održane 1. travnja 2022. utvrđeni su nedostaci 

te su predložene izmjene koje su potrebne za unaprjeđenje rada Saveza.  

 

 - Izvješće Nadzornog odbora usvojeno je jednoglasno. 

  

Ad.6. Plan i program rada HSSOI-a za 2022. godinu izrađen je u skladu s usvojenim 

kalendarom natjecanja za 2022. godinu na 1. sjednici I.O. održanoj 9. veljače 2022. U skladu s 

usvojenim kalendarom, u 2022. godini, a prema financijskom okviru odobrenom od Hrvatskg 

paraolimpijskog odbora planiraju se aktivnosti državnih natjecanja, međunarodnih 

natjecanja, s primarnim ciljem osvajanja kvote/a za nastup na Paraolimpijskim Igrama u 

Parizu 2024 i ostvarenja kvalitetnih rezultatskih postignuća na Europskom i Svjetskom prvenstvu 

koje je glavno natjecanje u 2022. godini.  

 Hrvatski streljački savez osoba s invaliditetom u 2022. godini planira provedbu državnih 

natjecanja, odnosno 5 kola 1. Hrvatske lige u gađanju zračnim oružjem, te Prvenstvo Hrvatske 

u svim disciplinama WSPS-a. Državna natjecanja planirana su sukladno operativnim i 

financijskim mogućnostima Saveza, u skladu s dostupnosti najma potrebne tehničke opreme, 

elektronskih meta i streljana, te dakako u skladu s mjerama i preporukama Stožera civilne 

zaštite RH.  

 U 2022. godini planirani su nastupi Hrvatske reprezentacije na 2-3 međunarodna 

natjecanja, te na Svjetskom prvenstvu u Al Ainu u studenome koje je postavljeno kao glavni 

cilj u 2022. godini. Sustav kvalifikacija na POI u Parizu 2024. započinje natjecanjem u 

Chateauroux-u gdje će se održati svjetski kup s kvotama za Igre. Druga prilika za osvajanje 

kvota biti će Svjetsko prvenstvo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.  

Obzirom na naknadno ubačen Svjetski kup u Munchenu kalendar WSPS-a, te potrebom za 

ostvarenje MQS normi za nastupe na Svjetskom prvenstvu u dogovoru s glavnim tajnikom 

Hrvatskog paraolimpijskog odbora potrebno je pronaći financijska sredstva za naknadno 

uvrštavanje programske aktivnosti za odlazak na spomenuto natjecanje.  

 Gosp. R. Petrović predložio je dodavanje međunarodnog natjecanja GP u Novom 

Sadu s ciljem pripremnog natjecanja za Svjetsko prvenstvo u Al Ainu krajem godine. Također 

predložio je izbacivanje prvog kola 1. Hrvatske lige HSSOI iz prosinca u siječanj. Zaključeno je 

kako će isto biti raspravljeno na sjednici Izvršnog odbora.  

 

 - Plan i program HSSOI-a za 2022. godinu prihvaćen jednoglasno. 

 

 

 



Ad.7. Razno;  

 Predstavnica SK „Invalida rada“ Zagreb, K. Mohr, ukazala je Skupštini na sukob 

interesa prema Čl. 57 Statuta HSSOI u procesu odabira reprezentativaca za nastup na EP 

Hamar 2022. Predsjednik N.O., D. Bošnjak, objasnio je kako se postupak koji je označen 

sukobom interesa takvim ne može smatrati jer u istome nema osobne koristi, te dopredsjednik 

P. Mihalić nadodaje da po Čl. 58 Statuta HSSOI ne postoji nezadovoljna osoba koja je 

oštećena u sukobu interesa. Gosp. D. Tješinski ukazao je da je ipak postojala nezadovoljna 

strana time što je za asistenta strijelcu D. Golubiću odlukom I.O. odabran gosp. Tihomir Ilijević, 

a da o tome nije prethodno nije upitan i obaviješten sam strijelac, njegov trener i matični klub. 

  

 Predložena je izmjena naziva Saveza na temelju prijedloga glavnog tajnika HPO-a 

gosp. Komparića, a u skladu s usklađivanjem nomenklature sportova u Hrvatskom 

paraolimpijskom odboru. Prijedlog novog naziva Saveza je „Hrvatski parastreljački savez“. 

Također, isto će biti upućeno na postupanje prema članicama Hrvatskog streljačkog saveza 

osoba s invaliditetom.  

 

 - prijedlog izmjene naziva jednoglasno usvojen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisničar:  

Antonio Catinelli  

 

 

 

 

Ovjerovitelj Zapisnika:              Predsjednik: 

Tihomir Ilijević              Stanko Piljak 

 

 

 

 

Ovjerovitelj Zapisnika:  

Petar Mihalić 


