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ZAPISNIK 
 

SA IZBORNE SJEDNICE 
SKUPŠTINE HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA 

održane u subotu 04. lipnja 2005. godine, u 11 sati 
u Domu sportova-dvorana Zagreb 

Trg Krešimira Ćosića 11 
 
 

 

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Skupštine: SK Agram-Zagreb (Marko Juranić, Tomislav 
Mučić, Jadranko Kereković), SK Croatia-Zagreb (Krešimir Čadež, Lana Koller), SK Dubrava-
Zagreb (Zlatko Glavanović), SK Katarina Zrinska-Čakovec (Mihael Štebih), SK Knez Domald-
Šibenik (Miran Terglav-Tratsiaka), SK Cekin-Varaždin (Vladimir Šincek), SK Dubovac-
Karlovac (po punomoći SK BJELOVAR), SK 3D Medvednica-Zagreb (Gordan Števinović, 
Damir Končar), SK Bjelovar-Bjelovar (Alen Kiđemet, Dubravko Flegar), SK Plava Strijela-Zagreb 
(Ante Šola, Slobodan Kerkez), SK Prelog-Prelog (Draško Mihinjač), PSK Zagreb 1955-Zagreb 
(Darko Čižmek, Željko Horvat-Korent, Vladimir Sukser), SK Rijeka-Rijeka (Josip Šarić, Dean 
Radošević, Rade Milinković), SK Saponija-Osijek (Anđelko Praskalo), SK Sunja-Sunja (Miro 
Srnec, Robert Brnad), SK Zen-Čakovec (Krešimir Štrukelj), SK Kroatan-Novigrad Dalmatinski 
(Dražen Furdi), SK Siscia-Sisak (Zdenko Videc, Željko Ahel, Goran Ahel). 
 
Odsutni su bili slijedeći članovi Skupštine: SK 3D Croatia-Prezid, SK Učitelj-Gospić, SK Mali 
Lošinj-Mali Lošinj, SK Našice-Našice, SK Frankopanski strjeličari-Ogulin, SK Streličar-Osijek.  
 
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza g. Alojz Mauser. 
 

Predložen je i jednoglasno prihvaćen slijedeći Dnevni red: 

1. Izbor radnog tijela Skupštine, verifikacione komisije, izborne komisije, zapisničara i 
ovjerovitelja Zapisnika. 

2. Prijam novih klubova u HSS te opoziv klubova koji više ne djeluju ili ne ispunjavaju svoje 
obveze prema HSS-u ili Zakonu. 

3. Izvješće predsjednika HSS-a o radu u proteklom mandatnom razdoblju i radu u protekloj 
godini (između dviju Skupština). 

4. Izvješća: - Financijsko – predsjednik Saveza (za 2003. i 2004. godinu) 
     - Tehničko – predsjednik povjerenstva  
     - Razvojno – predsjednik povjerenstva 
     - Sudačko – predsjednik povjerenstva 
     - Stegovno – predsjednik povjerenstva 
     - Medicinsko – predsjednik povjerenstva 
     - Nadzorni odbor – predsjednik odbora 
5. Informacija o pristiglim prijedlozima za izmjene i dopune na nacrt Statuta HSS-a 

 usvajanje Statuta HSS-a 

 
 
 



 
 

6. Razriješnica dosadašnjem predsjedniku HSS-a. 
7. Razriješnica članovima Izvršnog odbora i stalnih povjerenstava HSS-a. 
8. Predstavljanje kandidata za predsjednika HSS-a i njihovih programa. 
9. Izbor predsjednika HSS-a za mandatno razdoblje od 2005. do 2009. godine 

 članova Upravnog odbora na razdoblje od 2005. do 2009. godine 
 članova Nadzornog odbora na razdoblje od 2005. do 2009. godine 
 predsjednika Stegovnog povjerenstva 

 
    10.  Plan rada za 2005. godinu. 
    11.  Financijski plan za 2005. godinu. 
    12.  Razno. 
 
 

 
Ad. 1. U radno tijelo Skupštine predloženi su: predsjednik Saveza g. Alojz Mauser 

(predsjedavajući), g. Anđelko Praskalo (član) i g. Dean Radošević (član). 
 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 U verifikacionu komisiju predloženi su: g. Štrukelj Krešimir (predsjednik), gđica. Lana 

Koller (član) i g. Goran Ahel (član). 
 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 U izbornu komisiju predloženi su: g. Štrukelj Krešimir (predsjednik), gđica. Lana Koller 

(član) i g. Goran Ahel (član). 
 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 Za zapisničara je predložen g. Goran Ahel. 
 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 Za ovjerovitelja Zapisnika predložen je g. Rade Milinković. 
 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 Predsjednik Verifikacione komisije g. Krešimir Štrukelj, nakon prebrojavanja punomoći 

prisutnih članova Saveza od strane Verifikacione komisije, dao je izvješće Skupštini o 
pravovaljanosti donešenih odluka Skupštine. Od 24 člana, Skupštini je nazočno 18 članova. 
Skupština ima kvorum (čl. 36, stavak 2 Statuta HSS-a). Donešene odluke su pravovaljane a 
potrebna nadpolovična većina glasova za donošenje odluka je 10 glasova (čl. 36, stavak 4 
Statuta HSS-a). 

    

 

 

Ad. 2. Streličarski klubovi SK Baranja-Kopačevo, SK Delnice-Delnice i Streličarski zdrug Ivan 
Zrinjski-Zagreb zatražili su prijam u Hrvatski streličarski savez. Klubovi su dostavili u Ured 
saveza sve potrebne dokumente. Shodno ispunjavanju potrebitih uvjeta predloženo je da se 
zaključi da se navedeni klubovi prime za redovne članove Saveza. 

 Zaključak je jednoglasno prihvaćen. 

 Streličarski klubovi SK Koros-Kutina, SK Nova Gradiška-Nova Graadiška, SK Poreč 99-
Poreč i SK Sokol-Otočac ne ispunjavaju svoje obveze prema Savezu. Predloženo je da se 
zaključi da se navedene streličarske klubove opozove iz redovnog članstva Saveza. 

 Zaključak je jednoglasno prihvaćen. 
  

Str  2 od 6 



 
 

Ad. 3. Predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza, g. Alojz Mauser podnio je Izvješće Skupštini 
saveza o radu u proteklom mandatnom razdoblju i radu Saveza u protekloj godini (između 
dviju Skupština Saveza). 

 Izvješće je prihvaćeno uz jedan glas suzdržan. 
 

 
Ad. 4. Financijsko izvješće:
 Predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza, g. Alojz Mauser podnio je Financijsko izvješće 

Skupštini za 2003. i 2004. godinu. Upozoreno je na nedostatak rasčlanjenja troškova po 
funkcionalnim rashodima i pojedine nelogičnosti samoga Izvješća. Također je upozoreno na 
neprofesionalnost knjigovodstvenog servisa koji je Izvješće izradio. Predloženo je da se 
zaključi da se izvješće kao takvo ne usvoji. 

 Izvješće nije prihvaćeno uz jedan glas za i jedan glas suzdržan. 
 Slijedom neprihvaćanja Financijskog izvješća predloženo je da se zaključi da se Upravnom 

odboru, predsjedniku Saveza i Nadzornom odboru da rok od 60 dana da se pojedine 
nelogičnosti samoga Financijskog izvješća ispitaju, da se shodno tome napravi novo 
Financijsko izvješće te da se članovi Skupštine obavijeste o učinjenom. 

 Zaključak je prihvaćen uz 2 glasa suzdržana.  
  
 Tehničko izvješće: 
 Predsjednik Tehničkog povjerenstva Hrvatskog streličarskog saveza, g. Vladimir Sukser 

podnio je izvješće o radu Tehničkog povjerenstva. Predloženo je da se donese zaključak da 
do kraja godine Tehničko povjerenstvo donese Pravilnik o radu izbornika i team captaina.  

 Izvješće i zaključak su jednoglasno prihvaćeni.  
 Razvojno izvješće:
 Predsjednik Razvojnog povjerenstva Hrvatskog streličarskog saveza, g. Alen Kiđemet 

podnio je Skupštini Saveza  izvješće o radu Razvojnog povjerenstva. 
 Izvješće je prihvaćeno uz jedan glas suzdržan. 
 Sudačko izvješće:
 Predsjednik Sudačkog povjerenstva Hrvatskog streličarskog saveza, g. Vladimir Šincek 

podnio je Skupštini Saveza  izvješće o radu Sudačkog povjerenstva HSS-a. 
 Izvješće je prihvaćeno jednoglasno. 
 Stegovno izvješće:
 Predsjednik Stegovnog povjerenstva Hrvatskog streličarskog saveza, g. Cvijetoslav Zorman 

bio je opravdano odsutan te je u njegovo ime Izvješće Skupštini o radu Stegovnog 
povjerenstva podnio g. Zdenko Videc, član istoga povjerenstva. 

 Izvješće je prihvaćeno uz jedan glas suzdržan.  

 Medicinsko izvješće: 
 Kako na Skupštini nije bila nazočna predsjednica Medicinskog povjerenstva HSS-a, gđa. 

Mandica Markovinović niti netko od članova istoga povjerenstva, predloženo je da se 
zaključi da dotičnoga izvješća nema te da se Upravnom odboru i Medicinskom povjerenstvu 
HSS-a da rok od 30 dana da se dotično Izvješće podnese i da na uvid članovima Saveza. 

 Zaključak je prihvaćen jednoglasno. 
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 Izvješće Nadzornog odbora: 
 Predsjednik Nadzornog odbora HSS-a, g. Josip Šarić dao je usmeno izvješće o radu 

Nadzornog odbora. G. Šarić je ukazao na prisutnost 'duga' koji postoji od strane gđe. Dragice 
Stjepanović (donedavne glavne tajnice Saveza) u iznosu od 20.000,00 kn i 4.274,00 € prema 
HSS-u. Gđa. Stjepanović obrazložila je dug od 20.000,00 kn pozajmicom od strane 
Hrvatskog košarkaškog saveza HSS-u radi podmirenja troškova početkom 2004. godine za 
potrebe Svjetskog Field prvenstva održanog na Plitvicama 2004. godine. Drugi dio duga od 
4.274,00 € obrazložila je kao materijalne troškove u gotovinskim isplatama za vrijeme 
samog održavanja SP-a na Plitvicama. Gđa. Stjepanović kaže da je spremala račune za te 
troškove u jednu kovertu koju je izgubila. Predloženo je da se zaključi da se gđi. Dragici 
Stjepanović da rok od 45 dana da vrati HSS-u navedena sredstva ili dostavi račune za 
pravdanje gore navedenog duga te da će ukoliko to ne učini Upravni odbor odlučiti o 
daljnjim koracima. 

 Zaključak je prihvaćen jednoglasno. 

  
Obzirom na neprihvaćanje Financijskog izvješća, na zadani rok od 60 dana da se isto 
preispita, te na navedeni dug gđe. Stjepanović te s obzirom na to da nema pismenog Izvješća 
Nadzornog odbora, predloženo je da se zaključi da se usmeno Izvješće Nadzornog odbora 
kao takvo ne prihvati. 

 Izvješće nije prihvaćeno uz 2 glasa za i 3 glasa suzdržana. 
 

 

 
Ad. 5. Predsjednik Saveza, g. Alojz Mauser, podnio je izvješće-informaciju Skupštini o pristiglim 

prijedlozima izmjena i dopuna na nacrt Statuta HSS-a od strane članova Saveza i Ureda 
državne uprave. Po zaključku Izvršnog odbora s njegove 44. sjednice od 20. svibnja, a u 
skladu s pristiglim prijedlozima izmjena i dopuna nacrta Statuta, posebno formirana komisija 
napravila je Pročišćeni tekst predloženog nacrta Statuta. Predsjedavajući je dao Statut na 
usvajanje. 

 Statut Hrvatskog streličarskog saveza je usvojen uz 1 glas protiv i 1 glas suzdržan. 
 

 

 

Ad. 6. Razriješnica dosadašnjem predsjedniku Hrvatskog streličarskog saveza, g. Alojzu 
Mauseru prihvaćena je uz 2 glasa protiv i 1 glas suzdržan. Donešen je zaključak da se 
danom razriješenja smatra 04. lipnja 2005. 

  

 

 

Ad. 7. Razriješnica članovima Izvršnog odbora i stalnih povjerenstava Hrvatskog 
streličarskog saveza prihvaćena je uz 2 glasa protiv i 3 glasa suzdržana. Donešen je 
zaključak da se danom razriješenja smatra 04. lipnja 2005.  
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Ad. 8. Riječ je dobio g. mr. sc. Petar Čavlović, jedini kandidat za predsjednika Hrvatskog 
streličarskog saveza. Gospodin Čavlović se predstavio članovima Skupštine i izložio im 
svoj organizacijsko-natjecateljski koncept rada Saveza u slijedeće 4 godine. Koncept je 
baziran na jasno izraženim i definiranim organizacijskim i natjecateljskim ciljevima: 

                 1.)    Konsolidacija i financijska stabilizacija Saveza 
2.) Natjecateljsko pitanje (povećanje broja klubova, daljnja afirmacija streličarstva, 
osiguranje organizacijskih i financijskih resursa za  stvaranje preduvjeta da Hrvatska ima 
predstavnika/e-streličare/ke na Olimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu s naglaskom na 
Svjetsko prvenstvo 2007. godine koje je izlučno natjecanje za Olimpijadu – Pitanje streličara 
olimpijaca 2008. u Pekingu je središnji zamišljeni cilj)  

 3.)  Organizacija Svjetskog prvenstva u FITA vanjskom kolu 2009. godine u Zagrebu kao 
 završetak četverogodišnjeg mandata. 
 

 

 

Ad. 9. Izbor predsjednika HSS-a:
 Pristupilo se izboru predsjednika HSS-a za mandatno razdoblje od 2005. do 2009. godine.  
 G. mr. sc. Petar Čavlović jednoglasno je izabran za predsjednika Hrvatskog 

streličarskog saveza u mandatu od 2005. do 2009. godine. 

  
Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora HSS-a:

 Pristupilo se izboru članova Upravnog odbora HSS-a na razdoblje od 2005. do 2009. godine. 
 Prema čl. 48. stavak 2 Statuta HSS-a, predsjednik Saveza predlaže 2 člana Upravnog odbora 

koje treba potvrditi Skupština. G. Čavlović u Upravni odbor predlaže g. Vladimira Suksera i 
g. Alena Kiđemeta. 

 G. Vladimir Sukser i g. Alen Kiđemet jednoglasno su potvrđeni od strane Skupštine te 
time  izabrani za članove Upravnog odbora  Hrvatskog streličarskog saveza u mandatu 
od 2005. do 2009. godine. 

  
U daljnjem tijeku sjednice Izborna komisija provela je tajno glasovanje za izbor preostalih 5 
članova Upravnog odbora i 3 člana Nadzornog odbora s liste od 17 predloženih kandidata. 
Jednoglasno je donešen zaključak da su u Upravni odbor izabrani g. Buden Dubravko, 
g. Čadež Krešimir, g. Mihinjač Draško, g. Šincek Vladimir i g. Videc Zdenko. 

 Uz jedan glas suzdržan donešen je zaključak da su u Nadzorni odbor izabrani g. Furdi 
Dražen, g. Praskalo Anđelko i g. Štebih Mihael. 

  
 

Izbor Predsjednika Stegovnog povjerenstva HSS-a: 
 Jednoglasno je donešen zaključak da je za Predsjednika Stegovnog povjerenstva 

izabran g. Zorman Cvijetoslav. 
 

 

 

 
Ad.10. U skladu s izloženim konceptom rada Saveza g. mr. sc. Petra Čavlovića, predloženo je da se 

izloženi Plan rada za 2005. godinu usvoji. 
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 Plan rada za 2005. godinu usvojen je jednoglasno. 
 
Ad.11. S obzirom da je već prošlo 6 mjeseci tj. prva polovica godine, predloženo je da se donese 

zaključak da se obvežu Upravni odbor i predsjednik Saveza da u roku 60 dana izrade 
rebalans Financijskog plana za 2005. godinu. 

 Zaključak je donešen jednoglasno. 
 
Ad.12. G. Alen Kiđemet upoznao je članove Skupštine sa predstojećim pozivnim streličarskim 

turnirom u Bjelovaru (Terezijana). 

 Gđica. Lana Koller predložila je Upravnom odboru da se donesu pravila rada i ponašanja 
team captaina na međunarodnim streličarskim natjecanjima. 

 G. Furdi Dražen pozvao je prisutne na odaziv na turnir u Novigradu Dalmatinskom, 12. 
lipnja 2005. Turnir bi trebao biti dobro medijski popraćen i prvi je na području Dalmacije. 

 G. Darko Čižmek čestitao je novoizabranom predsjedniku i članovima Upravnog i 
Nadzornog odbora te se zahvalio na dosadašnjem radu bivšeg predsjednika g. Alojza 
Mausera i bivše glavne tajnice gđe. Dragice Stjepanović. G. Čižmek također se osvrnuo i na 
proslavu 50. godišnjice Prvog streličarskog kluba PSK 1955–Zagreb te na pozivni turnir 
kojega će tom prigodom klub održati. 

 

 

Sjednica je završena oko 15:30 sati 

 

 

U Zagrebu, 10. lipnja 2005. 

 

 

          

 

Goran Ahel          Rade Milinković 
 Zapisničar                                                                                                           Ovjerovitelj Zapisnika   
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