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ZAPISNIK 

 

 

15. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza 

održane utorak, 13. listopada s početkom u 15:00 sati 

u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza 

 

Nazočni članovi UO: g. Darko Uidl, g. Boris Savić, g. Igor Orlić, g. Velibor Mitrović, g. 

Marijan Turudić, g. Robert Brnad, g. Nenad Mihalić i g. Krešimir Čadež. 

Sjednici je nazočan i Predsjednik Nadzornog odbora g. Zvonimir Vavro. 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice 

2. Izvješće - Štrukelj - Hrvatski kup 2014. 

3. Amandmani na prijedlog Statuta 

4. Prijedlog za imenovanje likvidatora 

5. Financijska izvješća 2014. / 2015. 

6. Plan Saveza za 2016. 

7. Dvoranske norme 

8. Razno 

 

Sastanak je vodio g. Darko Uidl, predsjednik Saveza.  

 

Utvrđivanje kvoruma: 

 

Utvrđeno je da UO na sjednici sa osam nazočnih članova ima kvorum i da donosi 

odluke sa 5 glasova. 

 

ad 1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice UO 

 

Usvojen je zapisnik 14. sjednice uz ispravak prema primjedbi g. Igora Orlića. 

 

sa 6 glasova za i dva suzdržana (g. Igor Orlić i g. Velibor Mitrović). 

 

ad 2.  Izvješće - Štrukelj - Hrvatski kup 2014. 

 

G. Štrukelj je nakon obrazloženja tablice, bodovanja i postignutih rezultata obrazložio i 

pravila za 2015. i željeno postizanje povećanja brojnosti i kvalitete. Predložio je da se 

uvede dodatno natjecanje prema liga sistemu uz uključenje svih dobnih katergorija i 

spola iz pojedinog kluba sa bodovanjem nastupa tri natjecatelja različite kategorije u 
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istom stilu. Uz ligu i kup stimulirati će se dolazak više natjecatelja iz pojedinog kluba na 

natjecanja radi prikupljanja bodova. G. Štrukelj će voditi rezultate i dostaviti prijedlog 

pravila. 

 

ad 3.  Amandmani na prijedlog Statuta 

 

Nakon rasprave o pristiglim amandmanima, dogovoru o principima i načelima 

minimalnog i obaveznog zakonskog sadržaja Statuta zaključeno je da će se prijedlog 

svih amandmana predložiti za raspravu članovima Skupštine bez izrade prijedloga 

novog pročišćenog teksta Statuta i izražavanja stava Upravnog odbora o pojedinim 

amandmanima. Naš Statut treba biti napravljen dugoročno po mogućnosti za slijedećih 

dvadeset godina, a razrada o pojedinim detaljima će biti prema potrebama u pojedinim 

pravilnicima koje operativno donosi Upravni odbor. Prema Registracijskom pravilniku od 

22.02.2008. godine klubovi moraju obavijestiti Savez o svim promjenama značajnim za 

registraciju u roku od 10 dana te dostaviti nove dokumente (Statute i rješenja). Skupštini 

će se predložiti na usvajanje objavljenog prijedloga Statuta kao osnova i rješavanje 

nadopuna na slijedećim sjednicama, ili usvajanje uz prethodnu raspravu o svim 

pojedinim amandmanima odmah na sjednici. 

 

ad 4. Prijedlog za imenovanje likvidatora 

 

G. Uidl je objasnio da zakonski nema nikakvih ograničenja za likvidatora , ali 

najpraktičnije je da to bude osoba. 

 

ad 5.  Financijska izvješća 2014. / 2015. 

 

G. Čadež je opisao trenutno stanje preuzimanja dokumentacije nakon 01.07.2015. od 

novog knjigovodstva Finsport (primili analitiku od Cinotti prije dva tjedna), i probleme 

uz plaćanje predujma poreza na dobit u 2015., koji je dospio na naplatu prije odobrenja 

o smanjenju predujma od strane Porezne uprave i pročitao izvještaje o poslovanju STC-

a i HSS-a. Informirao je o stanju predmeta ovrha (Autoprijevoz Varaždin), starih sudskih 

predmeta Ema tours, Pedišić i svjedočenja protiv Saveza bivšeg djelatnika i članova na 

održanim ročištima.  

U financijskom izvješću 2014. ostvaren je višak prihoda HSS-a, stanje 01.01.2014. je bilo 

18.114,00 kn, a 31.12. 63.399,00 kn. 

STC je imao gubitak razdoblja 2013. -33.486,00 kn, a dobit razdoblja 2014. je 248.752,00 

kn. 

 

Izvješće za STC je prihvaćeno sa 7 glasova za i jedan suzdržan. 

 

Izvješće za HSS je prihvaćeno sa 6 glasova za i dva suzdržana (g. Igor Orlić i g. Velibor 

Mitrović). 

 

ad 6. Plan Saveza za 2016. 
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G. Uidl je objasnio pojedine stavke prijedloga plana i predviđenu projekciju stvarnih 

planiranih događaja koje ćemo rješavati rebalansom. 

 

Plan Saveza za 2016. je prihvaćen jednoglasno sa 8 glasova za. 

 

ad 7. Dvoranske norme 

 

G. Uidl je dao na razmatranje dvoranske reprezentativne norme predložene od 

izbornika Štrukelj, Koller i Buden.  

 

 Dvoranske reprezentativne norme su prihvaćene jednoglasno sa 8 glasova za. 

 

ad 8. Razno 

 

Raspravljalo se o prijedlogu g. Mitrovića za izmjenu visine minimalne norme za nastup 

na PH. 

 

G. Uidl je dao informaciju o radu na planu natjecanja za 2016. 

 

G. Orlić je pitao za razlog zbog kojeg Maya Orlić nije bila uvrštena na Svjetsko 

prvenstvo u Kopenhagenu. G. Uidl je odgovorio da mu je na njegov upit usmeno od 

izbornika rečeno da Maya Orlić ima ostvarenu normu, ali da je prije nje na rang listi bio 

g. Markeš koji također nije mogao nastupio zbog ograničenog broja reprezentativaca. G 

Orlić je pitao zar ne bi Upravni odbor trabao donositi odluke o sastavu reprezentacije 

na prijedlog izbornika. Zašto se nisu prenamjenili novci sa Svjetskog kupa Wroclaw (na 

koje je ona bila poslije pozvana) dodatno na Svjetsko prvenstvo? G. Čadež je za 

troškove dao informaciju da je za četiri streličara i trenera za Dansku bilo planirano 

34.000,00 kn, a utrošeno je 67.000,00 kn. G Orlić je tražio pismeno očitovanje od g. 

Dubravka Budena i detaljno objašnjenje za poredak na rang listi.  

 

G. Uidl je na pitanje o 3D metama odgovorio g. Mitroviću da su sve 3D mete prodane i 

plaćene. 

 

 

 

Sjednica je završena u 18:00. 

 

 

Zapisničar:   Predsjednik  saveza: 

Krešimir Čadež   Darko Uidl 
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