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ZAPISNIK
S TEMATSKE GODIŠNJE
SKUPŠTINE HRVATSKOG STRELIČARSKOG SAVEZA
ZA 2005. GODINU
održane u subotu, 18. studenoga 2006. godine u 11 sati
u Hotelu Central u Zagrebu
Branimirova 3

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Skupštine: SK 3D Medvednica-Zagreb (Gordan
Števinović, Damir Končar), SK Agram-Zagreb (Marko Juranić, Tomislav Mučić), SK BjelovarBjelovar (Alen Kiđemet), SK Cekin-Varaždin (Daniel Žugec, Damir Kolarek, Cvijetoslav
Zorman), SK Croatia-Zagreb (Miroslav Villi), SK Dubrava-Zagreb (Zlatko Kovač, Tomislav
Kaić), SK Frankopanski strjeličari-Ogulin (Igor Orlić), SK Katarina Zrinska-Čakovec (Mihael
Štebih, Ivan Brda), SK Kroatan-Novigrad Dalmatinski (Dinko Denona), SK Plava Strijela-Zagreb
(Ante Šola, Slobodan Kerkez), SK Prelog-Prelog (Draško Mihinjač), PSK Zagreb 1955.-Zagreb
(Darko Čižmek, Željko Horvat-Korent, Darko Uidl), SK Rijeka-Rijeka (Dorjan Močinić), SK
Siscia-Sisak (Zdenko Videc, Matija Pavlović), SK Sunja-Sunja (Robert Brnad), članovi Upravnog
odbora saveza: Petar Čavlović, Alojz Mauser, Alen Kiđemet, Vladimir Sukser, Dubravko
Buden, Miroslav Villi (po punomoći g. Krešimira Čadeža), Draško Mihinjač i Zdenko Videc.
Odsutni su bili slijedeći članovi Skupštine: SK 3D Croatia-Prezid, SK Baranja-Bilje, Kopačevo, SK
Delnice-Delnice, SK Dubovac-Karlovac, SK Ivan Antun Zrinjski-Zagreb, SK Knez DomaldŠibenik, SK Mali Lošinj-Mali Lošinj, SK Našice-Našice, SK Saponija-Osijek, SK Streličar-Osijek,
SK Učitelj-Gospić, SK Zen-Čakovec i član Upravnog odbora saveza Vladimir Šincek.
Dodatno sjednici su prisustvovali i predsjednik Nadzornog odbora saveza (Dražen Furdi),
administrativni tajnik saveza (Goran Ahel), SK Antun Mihanović Zelenjak-Risvica Kumrovec
(August Popijač, Petar Popijač), SK Eurograd Jakovlje (Medvedec Ivan, Dubravčić Ivica), SK
Srna Osijek (Verica Benaković) i SK Samobor-Samobor (Lana Koller).
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Hrvatskog streličarskog saveza g. Petar Čavlović.
Predložen je i jednoglasno prihvaćen slijedeći Dnevni red:
1. Izbor radnog tijela Skupštine, verifikacijske 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.
4. Izvješća: - Financijsko – izvršni direktor
- Tehničko – predsjednik povjerenstva
- Razvojno – predsjednik povjerenstva
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5.
6.
7.
8.

- Sudačko – predsjednik povjerenstva
- Stegovno – predsjednik povjerenstva
- Medicinsko – predsjednik povjerenstva
- Nadzorni odbor – predsjednik odbora
Usvajanje Završnog računa saveza za 2005. godinu
Plan rada za 2007. godinu
Financijski plan za 2007. godinu
Razno

Ad. 1. U radno tijelo Skupštine predloženi su: predsjednik Saveza g. Petar Čavlović
(predsjedavajući), g. Alojz Mauser (član) i g. Marko Juranić (član).
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
U verifikacijsku komisiju predloženi su: Goran Ahel (predsjednik) i gđica. Lana Koller
(član).
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za zapisničara je predložen Goran Ahel.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za ovjerovitelje Zapisnika predloženi su g. Vladimir Sukser i g. Draško Mihinjač.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik Verifikacijske komisije Goran Ahel, nakon što je komisija prebrojala punomoći
prisutnih redovnih članova Skupštine, dao je izvješće Skupštini o pravovaljanosti donošenih
odluka. Od 27 streličarskih klubova i 9 članova UO-a, ukupno 36 redovnih članova (čl. 31.
Statuta HSS-a), Skupštini su nazočna 23 redovna člana (s pravom glasa). Skupština ima
kvorum (čl. 36. stavak 2. Statuta HSS-a). Donešene odluke su pravovaljane a potrebna
nadpolovična većina glasova za donošenje odluka je 12 glasova (čl. 36. stavak 4. Statuta
HSS-a).
Ad. 2. Streličarski klubovi SK Lađanska iz Lađanske, SK Samobor iz Samobora, SK Sagitta Libera
iz Dubrovnika, SK Srna iz Osijeka, SK Antun Mihanović Zelenjak iz Risvice (Kumrovec) i
SK Eurograd iz Jakovlja zatražili su prijam u Hrvatski streličarski savez. Klubovi su
dostavili u Ured saveza sve potrebne dokumente. Shodno ispunjavanju potrebnih uvjeta
predloženo je da se odluči da se navedeni klubovi prime kao redovni članovi u punopravno
članstvo Hrvatskog streličarskog saveza s pravima i obvezama koje proizlaze iz Statuta
HSS-a.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Streličarski klubovi SK Knez Domald iz Šibenika, SK Mali Lošinj iz Malog Lošinja i SK
Učitelj iz Gospića ne ispunjavaju svoje redovne obveze prema HSS-u. Streličarski klub
Mađara Streličar iz Osijeka dostavio je u Ured saveza Rješenje Ureda državne uprave
Osiječko-Baranjske županije kojim se utvrđuje prestanak postojanja kluba. Predloženo je da
se odluči da se navedene streličarske klubove opozove iz redovnog članstva Saveza.
Odluka je prihvaćena uz 16 glasova za, 4 glasa suzdržana i 5 glasova protiv (2 redovna
člana Skupštine nisu se izjasnila).
Ad. 3. Predsjednik HSS-a, g. Petar Čavlović podnio je Izvješće Skupštini o radu saveza u 2005.
godini:
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informacije o održanim sjednicama UO-a do Izborne skupštine saveza 04. lipnja
2005. godine
rad UO-a nakon Izborne skupštine
broj klubova na kraju 2004. godine / kraju 2005. godine
broj licenciranih natjecatelja na kraju 2005. godine / natjecatelji po klubovima i
dobnim kategorijama
pregled po Kalendaru domaćih natjecanja u 2005. godini s bitnim informacijama za
2005. godinu (karakter priredbe, broj natjecatelja)
međunarodna natjecanja u 2005. godini / seniori / juniori i kadeti/ M-Ž / olimpijski i
složeni luk / ostvareni rezultati
svjetska rang lista
broj dana provedenih na međunarodnim natjecanjima u 2005. godini / seniori /
juniori i kadeti / gdje i kada
informacije o suđenju naših sudaca na međunarodnim natjecanjima u 2005. godini
rad naših predstavnika u međunarodnim tijelima FITA-e
informacija o sudjelovanju u radu Izborne skupštine FITA-e , Madrid 2005.
priprema i sudjelovanje u organizaciji realizacije i kandidature Hrvatske i Poreča za
1. Svjetski kup i Europski Grand Prix turnir
priprema i kandidatura Bjelovara kao domaćina za EP FIELD 2007. (službeni put u
Rim, informacije o sastancima i kontaktima s gradom i županijom)
organizacija seminara za voditelje streličarstva – Varaždin studeni i prosinac 2005.
rad saveza u tijelima HOO, FITA i EMAU
rad saveza i administrativnog tajnika sa stručnim službama HOO, FITA i EMAU
informacija za 2005. godinu o streličarima na posebnim programima HOO-a
medijsko praćenje saveza
operativne informacije o radu saveza – na prijedlog predsjednika izložio je
administrativni tajnik Goran Ahel.

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Ad. 4. Financijsko izvješće:
Izvršni direktor saveza, g. Alojz Mauser podnio je Skupštini Financijsko izvješće za 2005.
godinu. Od strane predsjednika Nadzornog odbora, g. Dražena Furdia upozoreno je na
nedostatak poštivanja procedure podnošenja Financijskog izvješća Skupštini na usvajanje
(Upravni odbor saveza nije raspravio Izvješće). Predsjednik saveza napominje da je
Skupština najviše tijelo saveza te da kao takva Izvješće može usvojiti. G. Čavlović je dodao
da je slijedom odluka s prošle, Izborne sjednice Skupštine saveza od 04. lipnja 2005. a na
kojoj je ukazano na pojedine nelogičnosti Financijskih izvješća za 2003. i 2004. godinu
zatražen pregled financijske dokumentacije i dostava mišljenja o istome od strane revizorske
kuće Kopun i Kopun (koja revizorske poslove radi i za Hrvatski olimpijski odbor). Mišljenje
je dostavljeno i u njemu se kao jedini propust ustanovila pogreška pri izradi izvješća
knjigovodstvenog servisa koji je radio izvješća u smislu prijepisa podatka iz krive kolone
bilance što znači da je poslovanje saveza u 2003. i 2004. godini vođeno u skladu sa
Zakonom. G. Villi ukazuje na nesrazmjer pojedinih stavki Izvješća. G. Buden traži da se
napravi šira informacija te da se prema savezu ide s većom količinom informacija. G.
Horvat-Korent, g. Čižmek i g. Števinović smatraju da se Financijsko izvješće za 2005.
godinu ne može prihvatiti ako nisu prihvaćena Izvješća za 2003. i 2004. godinu. G. Čižmek
traži u ime PSK 1955. Zagreb da im se u pismenom obliku dostavi Zapisnik s Izborne
Skupštine saveza od 04. lipnja 2005. godine koji je otišao prema Uredu državne uprave jer
smatra da je navedeni Zapisnik netko falsificirao a tog nekog bi trebalo pozvati na
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odgovornost. G. Čavlović konstantirao je da Izvješća za 2003. i 2004. godinu nisu
prihvaćena te da se o istima tražilo mišljenje revizorske kuće i to se dobilo. G. Čavlović kaže
da je Financijsko izvješće za 2005. godinu izrađeno na osnovu prethodnih izvješća te da je
cijela ta poslovna dokumentacija pregledana od strane Kopuna i Kopuna te da ako treba
napraviti reviziju poslovanja da će se revizija napraviti. G. Zorman konstantira da je
revizorska tvrtka Kopun i Kopun napravila analizu poslovanja 2003. i 2004. te da se na
osnovu njihovog dostavljenog mišljenja može konstantirati da je poslovanje saveza u 2003. i
2004. bilo ili pravilno ili nije bilo pravilno. Predsjednik Nadzornog odbora, g. Furdi daje
dodatno pojašnjenje u kojem kaže da je sadašnji Nadzorni odbor primio izvješće bivšeg
Nadzornog odbora u kojem bivši Nadzorni odbor prihvaća navedeno mišljenje tvrtke Kopun
i Kopun vezano uz Financijska izvješća za 2003. i 2004. godinu te slijedom toga g. Furdi
predlaže da se glasa o Financijskom izvješću za 2005. godinu te da se u Zapisnik unese
primjedba da Upravni odbor nije raspravio navedeno Izvješće.
Uz 26 glasova za i 1 glas suzdržan Skupština Hrvatskog streličarskog saveza zaključuje
da je Nadzorni odbor saveza u starom sastavu (u mandatu do 04. lipnja 2005. godine)
ispunio svoje obveze slijedom zaključaka Izborne Skupštine održane 04. lipnja 2005.
Uz 21 glas za, 2 glasa suzdržana i 4 glasa protiv Skupština Hrvatskog streličarskog
saveza usvaja Financijsko izvješće – Završni račun za 2005. godinu.
Konstantira se da Financijsko izvješće za 2005. godinu nije prošlo propisanu
proceduru prije usvajanja od strane Skupštine (Upravni odbor).
Obvezuje se predsjednik saveza, g. Petar Čavlović u roku 30 dana dostaviti PSK 1955.
Zagreb Zapisnik Izborne Skupštine saveza od 04. lipnja 2005. i ostala izvješća koja su
predana nadležnim organima vezana uz poslovanje 2003. i 2004. godine kao i od strane
Ureda državne uprave savezu dostavljeno rješenje.
Izvješće Tehničkog povjerenstva:
Predsjednik Tehničkog povjerenstva, g. Vladimir Sukser podnio je Skupštini Izvješće o radu
Tehničkog povjerenstva u 2005. godini.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Izvješće Razvojnog povjerenstva:
Predsjednik Razvojnog povjerenstva, g. Alen Kiđemet podnio je Skupštini Izvješće o radu
Razvojnog povjerenstva.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Izvješće Sudačkog povjerenstva:
U odsustvu predsjednika Sudačkog povjerenstva, Skupštini je Izvješće o radu Sudačkog
povjerenstva podnio g. Daniel Žugec, član Sudačkog povjerenstva.
Po podnešenom Izvješću uslijedila je kratka rasprava o organizaciji tečaja i ispita za
nacionalne suce (g. Horvat-Korent) i o načinu nadoknade sudačkih troškova (g. Darko
Čižmek).
Izvješće Sudačkog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće Stegovnog povjerenstva:
Predsjednik Stegovnog povjerenstva, g. Cvijetoslav Zorman podnio je Izvješće Skupštini o
radu Stegovnog povjerenstva u 2005. godini.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Izvješće Medicinskog povjerenstva:
Predsjednik Medicinskog povjerenstva, g. dr. Davor Skok dostavio je Izvješće o radu
Medicinskog povjerenstva u pisanom obliku te je ono pročitano skupštinarima.
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Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Izvješće Nadzornog odbora:
Predsjednik Nadzornog odbora, g. Dražen Furdi podnio je Skupštini Izvješće Nadzornog
odbora. U Izvješću su stavljeni naglasci na nekoliko stavki:
 neriješeno pitanje financijskog izvješća za 2003. i 2004. godinu
 neobjava Zapisnika s 8. sjednice Upravnog odbora i njegovo neprihvaćanje na 9. sjednici
 nedostavljanje Nadzornom odboru Financijskog izvješća za 2005. godinu
 pitanje zaprimljenog prijedloga za ovrhu nad savezom tempiranog pred sami
početak 1. Svjetskog kupa i pravovremenim prigovorom vraćanje istoga u postupak
 nedostavljanje Završnog izvješća 1. Svjetskog kupa koji je održan u Poreču
 nedostavljanje strukture organizacijske sheme s popisom zaduženja i odgovornosti
Organizacijskom odboru 1. Svjetskog kupa održanog u Poreču slijedom zaključka UO-a s
9. sjednice UO-a




status duga gđe. Dragice Stjepanović
pitanje primjedbi g. Horvat-Korenta i trenutni status institucionalnog rješavanja
tog problema kroz matični klub g. Horvat-Korenta



sazivanje telefonskih sjednica Upravnog odbora tijekom kojih nisu bili kontaktirani svi
članovi Upravnog odbora.

Po podnešenom Izvješću uslijedila je rasprava oko gore navedenih stavki (g. Horvat-Korent,
g. Čižmek, g. Sukser, g. Čavlović, g. Mauser, g. Buden, g. Števinović, g. Mihinjač, g. Furdi,
g. Villi). Predsjednik saveza daje opomenu g. Čižmeku. G. Čižmek, g. Horvat-Korent i g.
Števinović predlažu održavanje Izvanredne Skupštine saveza.
Skupština Hrvatskog streličarskog saveza na prijedlog predsjednika saveza, g. Petra
Čavlovića jednoglasno prihvaća Izvješće Nadzornog odbora s obvezom da se na
slijedećoj sjednici Upravnog odbora rasprave prijedlozi za unapređenje rada saveza
predloženi od strane NO-a u Izvješću Nadzornog odbora.
Zaključak uz odluku: Upućuju se redovni članovi Skupštine-predlagatelji održavanja
Izvanredne Skupštine saveza da pokrenu proceduru sazivanja iste u skladu sa
Statutom saveza.
Ad. 5. Obrađeno u točki Ad.4. – Financijsko Izvješće.
Ad. 6. Predsjednik saveza predočio je Skupštini sažetak Plana rada saveza za 2007. godinu i s tim u
svezi sažetak Financijskog plana saveza za 2007. godinu. Iz sažetaka stavljeni su posebni
naglasci na:
 dostavljeni Upitnik HOO-a
 redovni plan rada saveza
 posebne projekte: Program Olimpijski luk 2007/2008–2012 te profesionalizaciju
voditelja tog programa i Program posebnih priprema ekipa složenog luka u 2007.
godini
 organizaciju EP Field 2007. godine u gradu Bjelovaru
 osiguranje generalnog sponzora savezu
 domaći i međunarodni kalendar natjecanja
 promjene u Uredu saveza
 uvođenje 2 FITA kampa (1 sudački i 1 trenerski) – što bi trebalo prerasti u
dugogodišnju praksu
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