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ZAPISNIK 

 

 

Sa 38. sjednice Izvršnog odbora Zagrebačkog streljačkog saveza 

održane dana 28.06.2022. godine s početkom u 19:00 sati 

u prostorima Saveza, Oboj 2 

 

  

PRISUTNI: B. Smiljanić, A. Sudar, E. Rupnik,  D. Tješinski 

IZOSTANAK OPRAVDALI: J. Ćelić, A. Glasnović, H. Šašek 

OSTALI PRISUTNI: V. Kvesić, tajnica Saveza 

POČETAK: 19.00 sati 

 

Predsjednik gosp. Branko Smiljanić pozdravio je prisutne, te predložio slijedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

Predlažem slijedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje i verifikacija zapisnika s 35. sjednice IO ZSS-a od 27.04.2022., te 36. 
elektronske sjednice IO ZSS-a od 19.05.2022. godine i  37. elektronske sjednice IO 
ZSS-a od 20.06.2022. godine 

2. Izbor revizijske kuće za obavljanje skraćenog revizijskog uvida u financijsko 
poslovanje Saveza za 2022. godinu. – potreban angažman do mjeseca rujna 2022. 
godine – pristigle 2 ponude 

3. Revizija iznosa kotizacija za naplatu učešća na natjecanjima i odluka o visini 
kotizacija 

4. Imenovanje članova odbora za EPZG300m 
5. Dopis – traženje PGSD  
6. Razno 

 
 
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad1.) Usvajanje i verifikacija zapisnika s 35. sjednice IO ZSS-a od 27.04.2022., te 36. 
elektronske sjednice IO ZSS-a od 19.05.2022. godine i  37. elektronske sjednice IO 
ZSS-a od 20.06.2022. godine 

 

Zapisnici su jednoglasno usvojeni i verificirani. 
 
Ad2.) Izbor revizijske kuće za obavljanje skraćenog revizijskog uvida u financijsko 
poslovanje Saveza za 2022. godinu. – potreban angažman do mjeseca rujna 2022. 
godine – pristigle 2 ponude 
 
ODLUKA:   
Odabrati će se najpovoljnija ponuda od pristiglih ponuda za skraćeni revizijski uvid u 
financijsku dokumentaciju Saveza za 2022. godinu. 
 
Ad3.) Revizija iznosa kotizacija za naplatu učešća na natjecanjima i odluka o visini 
kotizacija 
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ODLUKA: 
Do daljnjeg se neće na razini Grada Zagreba mijenjati iznosi kotizacija za nastup na 
natjecanjima u organizaciji Zagrebačkog streljačkog Saveza. 
 
Usvojeno. 
 
Ad4.) Imenovanje članova odbora za EPZG300m 
 
Tajnica Saveza, ujedno i tajnica natjecanja dala je prijedlog za imenovanje članova 
povjerenstva za EPZG300m, 25.-30.07.2022. 
Prema Elaboratu natjecanja predviđena su slijedeća povjerenstva: 

- Povjerenstvo  za organizaciju i provođenje natjecanja, 
- Povjerenstvo za doček, smještaj, prijevoz i prehranu, 
- Povjerenstvo za protokol i organizaciju skupova, 
- Povjerenstvo za sigurnost. 

 
Predsjednik Organizacijskog odbora natjecanja, g. Antun Sudar predložio je da s obzirom da 
je u pitanju jedna kategorija i manji broj natjecatelja ulogu svih Povjerenstava preuzme 
Organizacijski odbor natjecanja radi brže i lakše koordinacije i komunikacije. 
 
Prijedlog je jednoglasno podržan. 
 
ODLUKA: 
Donosi se odluka da se Povjerenstva za organizaciju natjecanja objedinjuju i sve 
organizacijske poslove preuzima u cijelosti Organizacijski odbor natjecanja. 
 
Usvojeno. 
 
 
Ad5.) Dopis – traženje PGSD  
 
Pristigao je dopis i zamolba PGSD, Zagreb, za pomoć pri nabavci meta i uložaka za mete, 
samostrel. 
Predsjednik Saveza, g. B. Smiljanić bio je na PH za kadete u Krušljevu Selu, kratko izvijestio 
o natjecanju i da je i usmeno primio Zamolbu PGSD-a te da je dobio i uvid u navedeno 
traženje na licu mjesta.  
Daje prijedlog da im se pomogne u kupnji uložaka ukoliko je moguće. 
Tajnica Saveza, gđa. V. Kvesić izvještava kako u PJP za 2022. godinu nema odobrenih 
sredstava za tu namjenu. Može se vidjeti mogućnost putem rebalansa ili natječaja, ukoliko 
ga/ih bude. 
Predsjednik daje prijedlog da se pomogne s dijelom sredstava kad se za to ostvare uvjeti. 
 
ODLUKA: 
Donosi se odluka o sufinanciranju kroz refundaciju dijela potreba za nabavku uložaka za 
samostrel mete kada se za to ostvare uvjeti. 
 
Usvojeno. 
 
 Ad6.) Razno: 
 
Nije bilo rasprave pod ovom točkom. 
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Sjednica je zaključena u 20:20 sati. 

Za Zagrebački streljački savez      Zapisnik sastavila                                                                     

Predsjednik         
Branko Smiljanić        Višnjica Kvesić 
                                                                           
 


