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ZAPISNIK

14. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza
održane utorak, 9. rujna s početkom u 15:00 sati
u prostorijama ureda Hrvatskog streličarskog saveza
Nazočni članovi UO: g. Darko Uidl, g. Lana Fundelić Koller, 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 redovne i E sjednica
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Knjigovodstveni servis
4. Statut
5. Pripreme za Skupštinu
6. Izvješće s radnog sastanka u HOA.
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 13. sjednice UO
Usvojeni su zapisnici 13. sjednice i E-sjednica od 23.03., 15.04., 07.07., 12.07., 07.08.,
sa 6 glasova za i dva suzdržana (g. Igor Orlić i g. Velibor Mitrović).
ad 2. Izvješće Nadzornog odbora obrazložio je Predsjednik Nadzornog odbora g.
Zvonimir Vavro.
G. Turudić je pitao kako to da se informacije o izvješću već mjesec dana komentiraju po
kuloarima prije sjednice UO. G. Mitrović je tražio detalje o prodaji i naplati 3D meta.
G. Orlić je nakon upute g. Vavre zatražio od glavnog tajnika da se u nakraćem roku
naprave izvješća za članove UO o visini iznosa spornih financijskih sredstava koji nisu
navedeni u izvješću NO.
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G Vavro je objasnio da način vođenja knjigovodstva nije bio do sada zadovoljavajući i
nije se moglo sve uspoređivati i povezivati. Sve je knjiženo, ali na zbirna konta iz kojih
nije odmah vidljiv svaki događaj.
Knjigovodstveni servis Cinotti je nastavio voditi knjigovodstvo Saveza isto kao i Knjiging
kao za tvrtke i nisu razvili model praćenja prema našim potrebama. U razgovorima s
novim knjigovodstvom dogovoren je način prema potrebama udruge i dodatne šifre za
programska sredstva HOO, koja se nisu do sada pratila.
G. Mitrović je tražio detalje o sporovima koje vodimo. Odgovoreno mu je da je
podignuta tužba protiv Ematoursa, a da je prema spisku o obvezama koje je 17.05.2015.
dostavio Goran Ahel šest tvrtki 08.02.2013. potraživalo od Saveza iz 2011. i 2012. ukupno
94.124,69 kuna. Odlukom UO da se isplaćuju samo potraživanja s kompletnom
dokumentacijom naplatu potraživanja vrše preko ovrha. Na ročištima je Trgovački sud
na osnovi svjedočenja g. Zubovića, g. Kolareka i g. Ahela donio presude za naplatu
ovrhom npr. 02.09.2015. Autobusni promet Varaždin d.d. u stečaju iznos od 11.400,00 kn
sa zateznom kamatom od 21. listopada 2012.. Goran Ahel vodi radni spor protiv Saveza.
Izvješće Nadzornog odbora je nakon rasprave usvojeno sa 6 glasova za i dva protiv (g.
Igor Orlić i g. Velibor Mitrović).
ad 3. Knjigovodstveni servis Cinotti Mazars je tražio povećanje naknade s 1.000,00 kn
na 2.200,00 kn i za STC s 500,00 kn na 1.000,00 kn. Predlaže se sklapanje ugovora po
dosadašnjim cijenama s knjigovodstvenim servisom Finsport d.o.o. sa sjedištem u
Zagrebu koji vodi knjigovodstvo Zagrebačkog streličarskog saveza i drugih zagrebačkih
sportskih udruga.
Prijedlog sklapanja ugovora sa knjigovodstvenim servisom „Finsport d.o.o.“ usvojen je sa
6 glasova za i dva suzdržana (g. Igor Orlić i g. Velibor Mitrović).
ad 4. Statut je napravljen prema predlošku HOO-a nakon poziva na raspravu koji je
03.04.2015. objavljen na mrežnoj stranici Saveza.
Predložene su izmjene članaka 35., 41, i 42. prema dosadašnjem statutu uz izmjenu za
Glavnog tajnika.
Upravni odbor ima devet (9) članova, među kojima je po funkciji predsjednik Saveza.
Dva (2) člana Upravnog odbora potvrđuje Skupština na prijedlog predsjednika Saveza.
Šest (6) članova Upravnog odbora potvrđuje Skupština na prijedlog članova Saveza.
Prijedlog Statuta usvojen je sa 8 glasova za.
ad 5. Pripreme za Skupštinu
Pripreme za Skupštinu za usvajanje novog Statuta koja će se održati 18.10.2015. i
dostava potrebnih izvješća.
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ad 6. Izvješće s radnog sastanka u HOA.
Ravnatelj i gđa Uremović nam je potvrdila da ćemo mi i Rukometni savez dovršiti
preostali dio specijalnost.
Javiti će nam mjesto i vrijeme održavanja kao i sufinanciranje polaznika od strane
MZOS.
Sa World Archery g. Colmar-om istovremeno radimo na objedinjavanju, usklađenju i
priznavanju WA Level 1 i 2.
Sjednica je završena u 16:40.

Zapisničar:
Krešimir Čadež

Predsjednik saveza:
Darko Uidl
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