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ZAPISNIK 

 

 

Sa redovne sjednice Skupštine Zagrebačkog streljačkog saveza održane dana 23.12.2019. 

godine u prostorima Sportskog saveza Grada Zagreba, Savska 137  

10000 Zagreb 

s početkom u 19 sati 

 

Prisutno 11 članova: 

(SK ŠPIRO – Ante Špirelja, SK MEDVEŠČA – Edo Rupnik, SK LAS – Davor Klancir, PGSD 

Zagreb – Brigita Zdenjak, SD SVEUČILIŠTE – Antun Sudar, SD N. ZAGREB – Davor 

Garašić, SK ZRINJEVAC – Hrvoje Šašek, SD G.A.J. – Anton Glasnović, SK J.G. TEAM – 

Josip Glasnović, UDRUGA DOUBLE ALPHA – Igor Praunsperger, SK ŠPIRO – Ante 

Špirelja, SD TRNJE – Branko Hižak) 

 

Ostali prisutni: Višnjica Kvesić, Adnan Omanović, Zdenko Batur 

 

Predsjednik g. Branko Smiljanić pozdravio je prisutne članove i goste, te predložio slijedeći  

DNEVNI RED: 

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine. 
2.  Izbor radnih tijela Skupštine: 

- Radnog predsjedništva od tri člana 
- Zapisničar 
- Ovjerovitelji zapisnika dva člana 
- Verifikacijska komisija od tri člana 

3. Izvješće  Verifikacijske komisije 
4. Usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine od 23.04.2019. 
5. Izvješće o radu i rezultatima Zagrebačkog streljačkog saveza za 2019. 

godinu. 
6. Prijedlog Plana i programa rada s financijskim planom za 2020. godini 
7. Pitanja i prijedlozi. 
 

Prihvaćeno jednoglasno. 
 
 

Ad/1- Otvaranje Skupštine 

 

Predsjednik Branko Smiljanić otvorio je Skupštinu pozdravljajući sve prisutne  predlažući 

predstavnike u radna tijela Skupštine. 

 

 

 

Ad/2 – Izbor radnih Tijela Skupštine 

 

Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije 

a) Za Radno predsjedništvo predloženi su Branko Smiljanić, Igor Praunsperger, Antun 

Sudar 

b) Za Zapisničara je predložena Višnjica Kvesić 
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c) Za Ovjerovitelje zapisnika predloženi su Josip Glasnović i Ante Špirelja 

d) Za članove Verifikacijske komisije predloženi su Brigita Zdenjak – predsjednica, 

Hrvoje Šašek i Anton Glasnović - članovi 

Glasovanjem su navedeni prijedlozi jednoglasno usvojeni. 

 

Ad/3 -  Izvješće Verifikacijske komisije 

Ispred Verifikacijske komisije izvješće je podnijela gđa. Ira Tuzlančić, od ukupno 18 članova 

s pravom glasa, Skupštini prisustvuje 11 članova, iz čega proizlazi da će sve odluke koje 

budu donesene na sjednici Skupštine biti pravovaljane. 

 

Ad/4 -  Usvajanje i verifikacija zapisnika od 23.04.2019. 

 

Zaključak: 

 

Zapisnik  sa  redovne izborne Sjednice Zagrebačkog streljačkog saveza od 23.04.2019. 

usvojen je i predan Uredu za opću upravu 04.06.2019. na ovjeru i unos promjena. 

 

. 

 

Ad/5 – Izvješće o radu i rezultatima Zagrebačkog streljačkog saveza za 2019. godinu. 
 

Članovi skupštine dostavili su dodatne podatke koji su uneseni u predmetno izvješće, te će 

se Izvješće dopuniti potrebnim podacima i kao takvo slati nadležnim tijelima. 

 

Prihvaćeno jednoglasno.   

 

 

Ad/6 -  Prijedlog Plana i programa rada s financijskim planom za 2020. godini 

 

Prijedlog plana i programa rada s financijskim planom za 2020. godinu prihvaćen 

jednoglasno. 

 

 
Ad/7 – Pitanja i prijedlozi. 
 

• Predstavnik SK Špiro – g. A. Špirelja zamolio izuzeće iz pravila počeka na 
financiranje od 3 godine zbog vrhunskih rezultata koje postižu članovi SK Špiro. 

Predsjednik ZSS-a g. B. Smiljanić – nije moguće jer to ne dozvoljava Pravilnik o financiranju 
iz javnih izvora pri SSGZ-u. 

• Rasprava o novinskim napisima vezano za SD Končar-Zagreb 1786 i opremu u 
vlasništvu ZSS-a. 

Prema Pravilniku o načinima i uvjetima korištenja elektronskih meta i opreme u vlasništvu 
ZSS-a, korisnici ostvaruju prava ali prihvaćaju i obveze pri korištenju navedenih meta i 
opreme. Kako SD Končar-Zagreb 1786 je koristio prava na 4 el. mete, a nije ispoštovao 
obvezu pri korištenju prava, ni nakon produženja roka za dostavu potrebne dokumentacije, 
te uprava društva nije voljna pregovarati do zadovoljavajućeg rješenja, oprema je povučena 
u prostore Saveza, AS V. Potok s 17.11.2019. Nakon odluke, društvo se žalilo stručnoj 
službi SSGZ-a i Gradskom uredu za sport i mlade, na što je Savez uputio očitovanje. Nakon 
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svega, Društvo je dalo objavu putem javnog medija Večernji list, novinar D. Mrvec, s 
objedama na račun Saveza i neistinitim navodima čime je narušilo teško stečeni ugled 
Saveza. 
Predsjednik ZSS-a g. B. Smiljanić predlaže da se protiv direktora Društva, kao odgovorne 
osobe Društva pokrene odgovarajući postupak. 
 
Prijedlog je prihvaćen s10 glasova ZA i 1 glasom suzdržanim. 
 

• Rasprava o kompresoru u vlasništvu Saveza koji se nalazi u prostorima streljane 
Doma sportova, Trg K. Ćosića 11 čije ključeve kod sebe zadržava direktor SD 
Končar-Zagreb i nije se moguće koristiti opremom Saveza (kompresorom) bez 
najave g. Loborcu, jer odgovorne osobe Saveza ne mogu ući u prostore Društva i do 
kompresor 

Prijedlog članova skupštine – da se navedeni kompresor izuzme iz prostora streljane Doma 
sportova i preseli na Oboj 2. 
 
Prijedlog je prihvaćen s 9 glasova ZA i 2 suzdržana glasa. 
 

 

 

Sjednica završena u 21:00 sati 

 

 

 

 

 

Zapisničar:       Ovjerovitelji zapisnika: 
 
 
___________________     ____________________ 
Višnjica Kvesić      Josip Glasnović 
  
 
        _____________________ 

        Ante Špirelja 


