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ZAPISNIK 

 

 

10. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza 

održane ponedjeljak 27.10.2014. god. s početkom u 15:00 sati 

u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza 

 

Nazočni članovi UO: g. Darko Uidl, g. Lana Koller Fundelić, g. Igor Orlić, g. Damir 

Kovačević, g. Marijan Turudić, g. Boris Savić, g. Robert Brnad i g. Krešimir Čadež. 

 

Dnevni red: 

 a. Informacija o Sudačkoj sekciji  

1. Prijem novih članova 

2. Izvješće o članovima koji ne podmiruju obveze dulje od 2 godine 

3. Financijsko izvješće 2012., 2013.  

4. Program rada za 2015. - Redovni program 

5. Izbor tročlanog Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja 

6. Razno 

 

Sastanak je vodio g. Darko Uidl, predsjednik Saveza. 

 

 Utvrđivanje kvoruma: 

Utvrđeno je da UO na sjednici s 8 nazočnih ima kvorum i da donosi odluke s 5 glasova. 

ad a. 

G. Darko Uidl, predsjednik Saveza izvijestio je o sastanku Sudačke sekcije povodom 

ostavke predsjednika sekcije g. Vladimira Šinceka i o imenovanju novog predsjednika i 

povjerenika za suđenje pri UO g. Draška Mihinjača, a g. Nina Herceg je odabrana za 

novu tajnicu sekcije. 

ad 1.  Prijem novih članova  

SK Navaho, Jalžabet i SK Dalmacija, Split su dostavili kompletnu dokumentaciju, a 

Varaždinski streličarski klub će dostaviti ostatak do skupštine. Prihvaća se prijem novih 

klubova u članstvo saveza od 2015. do skupštine. 

Jednoglasno sa osam glasova ZA, se odobrava umanjeno plaćanje članarine za 2014. 

godinu klubovima u iznosu ¼ godišnje članarine za nastupe na turnirima u 2014.  

ad 2.  Izvješće o članovima koji ne podmiruju obveze dulje od 2 godine 

UO je prihvatio izvješće o dugovanjima klubova i prijedlog da se isključe slijedeći 

klubovi, ako u međuvremenu ne riješe svoja dugovanja starija od dvije godine: 

1. SK Graničar, 2. SK Istra, 3. SK Jadran, 4. SK Koprivnica, 5. SK Kroatan, 6. SK Split, 7. SK 

Streličari Ružice Grada, 8. SK tjelesnih invalida Kuna Našice, 9. Streličarski savez Sisačko-

moslavačke županije i 10. SK Winetou  
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Isključene klubove UO može ponovno aktivirati nakon podmirenja obveza i streličari 

mogu nastupati na natjecanjima. 

ad 3.  Financijsko izvješće 2012., 2013.  

 

G. Krešimir Čadež je dao kratak pregled i pojašnjenje pojedinih stavaka iz priloženih 

bilanci i knjigovodstvenih izvješća o poslovanju i upozorio na stavke višak prihoda iz 

2011. i manjak prihoda za razdoblje 2012. i na nefakturirana potraživanja klubovima iz 

2011. i 2012., koja su fakturirana u 2013. G Boris Saviću nisu jasne knjigovodstvene stavke 

i konta, te se ne slaže sa oblikom prezentiranja podataka jer ne vidi strukturu pojedinih 

troškova. G. Marijan Turudić je iznio usporedbu poslovanja koja je vidljiva i koja je 

pozitivna za poslovanje „novog saziva saveza“ u 2013.  

G. Igor Orlić postavlja pitanje o poslovanju Streličarskog trening centra d.o.o. i izvješća, 

a g. Savić pokazuje izvješća koja su predana u FINA-u i vidljiva na web-u. Diskutiralo se 

o sastavu skupštine STC-a i odnosu UO vezano za odluke. STC nije poslovao u 2013. i 

zbog plaćanja poreza na dobit za prethodnu 2012. godinu došlo je do iskazivanja 

gubitka u tom razdoblju. 

Zaključeno je da će se na e-sjednici završiti glasanje o točki 3. nakon dostave kopije 

Društvenog ugovora STC-a i dodatne dokumentacije. 

ad 4.  Program rada za 2015. - Redovni program prema HOO 

Ove godine smo u vrlo kratkom roku morali dostaviti u HOO program nastupa i 

financijski plan za 2015. Nadamo se povećanju ukupnog iznosa za 10 %, ili u najgorem 

slučaju u visini troškova za 2014. Za sada imamo broj sudionika, a detalje sa iznosima 

ćemo saznati nakon usvajanja plana od HOO. Tražili smo i sredstva HOA, ali nije sigurno 

da će se sredstva moći koristiti. Trebamo razmotriti i organizirati ligu ili kup sistem 

natjecanja, odnosno obnoviti sistem rangiranja klubova. Program rada za 2015. je 

usvojen jednoglasno sa osam glasova ZA. 

ad 5.   Izbor tročlanog Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja 

 

Naš zahtjev za Državnu nagradu za medalje na juniorskom svjetskom prvenstvu je 

odbijen. 

Još nismo sigurni kad i da li ćemo dobiti sva sredstva od HOO za 2014. koja smo 

financirali uz pomoć revolving kredita kod PBZ-a i pozajmica od STC-a. PBZ-u 

suvraćena sva sredstva, a naš novi zahtjev za produženje revolving kredita je na 

odobrenju u upravi banke u Milanu. 

Nakon diskusije odlučeno je sa sedam glasova ZA i jedan PROTIV da svi članovi UO 

budu članovi Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja. 

Članovi UO će e-mailom dostaviti svoje prijedloge streličara za dodjelu nagrada. 

 

ad 6.  Razno 

 

Novi zakon o udrugama, o registraciji udruga, o sportu, financijama i ostali propisi 

zahtijevaju usklađenje i promjene statuta klubova i našeg statuta. Rok je 10. mjesec 

2015., a prethodno trebamo dobiti odobrenje od HOO-a i nakon toga Skupštine. 
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G Čadež je dao informaciju za veliki turnir Berlin Open za koji su zainteresirani naši 

streličari, a koji je bio popunjen, ali su naknadno na osobnu zamolbu predsjednika naši 

medaljaši primljeni na natjecanje. Veliki dio sredstava će biti pokriven od HOO-a, makar 

turnir nije bio u planu za 2014., a ovisno o financijskom stanju i prilivu sredstava 

predviđamo da ćemo uspjeti zatvoriti financijsku konstrukciju i na taj način nagraditi 

njihove vrhunske rezultate. Izbornici i treneri trebaju napraviti koncept i Plan priprema 

za reprezentaciju sa težištem, sadržajem i detaljima rada i satnicom treninga, za Berlin 

Open i za planirane pripreme u siječnju i lipnju 2015. godinu. Hoteli u Poreču su 

otvoreni još samo u prvoj polovici studenog, i ako se žele pripreme, pa trebamo naći 

drugu odgovarajuću lokaciju i dvoranu. G Koller Fundelić predlaže da se razmotri i F2F u 

Amsterdamu, jer streličari jako vole taj turnir i gdje je raspucavanje.  

G. Kovačević predlaže inicijativu za formalnu organizaciju 3D sekcije i prijedloge dopune 

pravilnika i dogovor o tehničkim detaljima za kupove. Kao problem organizatora za 

financiranje turnira spomenuo je dva suca po turniru. Dogovoreno je da formulira i 

dostavi prijedloge. 

Sjednica je završena u 17:30. 

 

 

 

 

 

Zapisničar:   Predsjednik  saveza: 

Krešimir Čadež   Darko Uidl 
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