
                                    Hrvatski streličarski savez 

Stegovno povjerenstvo 

Izvješće o radu Stegovnog povjerenstva 

U vremenskom periodu od 18 listopada 2015 god.do16.studenog 2016. God,  

U navedenom vremenu stegovno povjerenstvo Hrvatskog streličarskog saveza zaprimilo je 

jedan (1) zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Zahtjev je upućen od strane g. Velibora 

Mitrovića, člana Upravnog odbora Saveza, zbog pokretanja stegovnog postupka protiv g. 

Darka Uidla, predsjednika Hrvatskog streličarskog saveza, protiv g. Zvonimira Vavre, 

predsjednika Nadzornog odbora Hrvatskog streličarskog saveza te protiv g. Damira 

Kovačevića, zbog navodnih propusta prilikom prodaje 3D meta u vlasništvu tvrtke STC 

(Streličarski trening centar) 

 U zahtjevu se navodi da je g. Darko Uidl u svojstvu predsjednika HSS-a napravio stegovni 

prekršaj na način da je kao predsjednik HSS-a napravio navodne nepravilnosti u poslovanju 

tvrtke STC prilikom prodaje meta g. Damiru Kovačeviću.  

U istom zahtjevu se navodi se da je g. Zvonimir Vavro, predsjednik Nadzornog odbora HSS-a 

svojim postupcima pridonio navedenom stanju jer navodno nije pravovremeno i potpuno 

izvijestio članove Upravnog odbora o stvarnom stanju pri prodaji 3D meta g. Damiru 

Kovačeviću.  

Isto tako podnesen je zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv g. Damira Kovačevića 

jer je navodno pri kupovini 3D meta od STC-a oštetio HSS na ime korištenja meta i 

nepravovremenog plaćanja u iznosu 12.500,00 kn.  

Na elektronskoj  sjednici Stegovnog povjerenstva Hrvatskog streličarskog saveza održanoj 

dana 10. veljače 2016. god. odbačen je zahtjev g. Velibora Mitrovića za pokretanje 

stegovnog postupka pred Stegovnim povjerenstvom. 

Rješenje o odbacivanju zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka sa objašnjenjem i 

uputom o pravnom lijeku dostavljeno je putem pošte Uredu HSS-a, kako bi isti mogao 

rješenje proslijediti strankama zainteresiranim u postupku. 

Stegovno povjerenstvo nije primilo povratnu informaciju da je u navedenom predmetu bilo 

žalbe na sadržaj rješenja. 

Drugih zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka u navedenom vremenu nije bilo. 

 

U Zagrebu: 16. studenog 2016. god. 
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