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Koordinacija i usklađivanje streljačkih i drugih programskih športskih aktivnosti članica Saveza - Sudjelovanje u unapređivanju stručnog rada, školovanja i 
usavršavanja streljačkih sudaca, instruktora i trenera - Utvrđivanje posebnih uvjeta za organiziranje streljačkih natjecanja i sustava natjecanja na području 
na kojem djeluje - Provođenje svih streljačkih natjecanja koja su kalendarom natjecanja Hrvatskog streljačkog saveza povjerene Savezu - Skrb o izgradnji, 
održavanju, upravljanju i korištenju streljačkh objekata i opreme - Organiziranje marketinga, propagande i informativne djelatnosti u streljačkom športu te 
ostale djelatnosti utvrđene člankom 12. Statuta SSIŽ. 

 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
 

Sa sjednice godišnje Skupštine Streljačkog Saveza Istarske Županije koja se održala u Buzetu, 
restoran Most, dana 03.05.2019. sa početkom u 17:30 sati. 
 
Pozvano 27 zastupnika (3 zastupnika za svaku članicu)  
Prisutno 15 zastupnika: 

- SK „Rovinj“ Rovinj-Rovigno – Darko Matas, Miran Sinčić i Moris Popović 
- SK „A.Vivoda“ Buzet – Marinko Krbavčić, Damir Totman i Vjekoslav Poropat 
- SK „Časnika“ Pula-Pola – Ivica Ocelić, Vlado Rosanda i Goran Matas 
- SD „Centar“ Pula-Pola – Marinko Maričić, Marko Ratković i Denis Teković 
- SD „Istra“ Marčana – Ivica Bolonović, Emil Spada i Nenad Brkarić 

Odsutni: 
- SD „Gusar“ Novigrad 
- SK „Bujština“ Umag 
- SK „Istra“ Tar-Vabriga 
- SK „Sagitar“ Kanfanar 

 
Sjednicu godišnje skupštine SSIŽ otvorio je Predsjednik, pozdravio prisutne, te predložio sljedeći 
dnevni red: 

 
1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Izbor radnog predsjedništva – verifikacijska komisija i zapisničar sa ovjeroviteljima 
3. Usvajanje zapisnika sa prošle skupštine  
4. Izvještaj aktivnosti 2018 – 2019  
5. Izvješće Nadzornog Odbora 
6. Financijski izvještaj za 2018. godinu  
7. Plan i program rada za 2019. i 2020. godinu 
8. Prijedlog za primitak u savez STRELJAČKI KLUB „EUSTAHIJE“ Divšići, Marčana 
9. Pravilnik o radu Županijskog Streljačkog Vijeća 
10. Prijedlog kalendara za regionalna natjecanja u 2019.godini (drugi dio godine) 
11. Prijedlog kriterija za dodjelu financijskih sredstava  
12. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programske i manifestacijske zahtjeve 
13. Razno 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ad. 1 
Dnevni red jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 2 
Izbor radnog predsjedništva; 

- verifikacijska komisija: Vjekoslav Poropat - predsjednik, članovi: Marinko Maričić i Emil 
Spada 

- zapisničar: Moris Popović 
- ovjerovitelji: Darko Matas i Miran Sinčić 

Svi prijedlozi jednoglasno usvojeni. 
Izvještaj verifikacijske komisije: Predsjednik verifikacijske komisije izvješćuje da je na skupštinu 
pozvano 27 delegata, predstavnika iz 9 članica a na sjednici je prisutno 15 delegata, te Skupština 
može nastaviti sa radom i donositi pravovaljane odluke i zaključke. 
 
Ad. 3 
Zapisnik sa prošle skupštine jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 4 
Izvješće o radu u SSIŽ za 2018 i 2019 godinu 

- Predsjednik Saveza ukratko je izvijestio skupštinare o rezultatima, radu i aktivnostima. 
- Tajnik Saveza detaljno je pročitao konkretne aktivnosti u SSIŽ i rezultate sportaša. 
- U 2019 godini SK Rovinj bio je domaćin finala kupa hrvatske u sportskom streljaštvu 

zračna puška i pištolj. 
- U natjecateljskoj sezoni 2018-2019 održana je 1.B Hrvatska liga u 4 kola koja su se 

odvijala na različitim streljanama u Istri. 
- Pokrenute su internet stranice SSIŽ na kojima se može naći bilteni, rezultati i ostali 

dokumenti. 
- Nismo svi poslali ažurne rezultate sa natjecanja prema SSIŽ, nadamo se detaljnijim 

izvještajima u sljedećoj sezoni. 
- Predsjednik SK Rovinja, ukratko je izvijestio skupštinare o statusu izgradnje streljane u 

Rovinju koja još nije započela zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. 
- Održan je tečaj za suce i trenere streljaštva u siječnju 2019. godine. 
- Za istaknuti su rezultati SD „Gusar“ Novigrad od Cernogorza i Čekića te rezultati SK 

„A.Vivoda“ od Popova, koji je prvak Hrvatske u zračnom pištolju za kadete.  
- Sa predstavnicima HSS-a u 2018. godini održali smo 2 sastanka u Buzetu. 
- U siječnju 2019. održano je Županijsko Streljačko Vijeće. 

Izvješće o radu jednoglasno je usvojeno. 
 
Ad. 5  
Usvajanje izvještaja Nadzornog Odbora nije bilo moguće iznijeti jer se nadzorni odbor nije sastao. 
Nadzorni odbor se do sljedeće skupštine mora konstituirati i sastati kako bi moglo donositi valjane 
izvještaje. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ad. 6 
Financijsko izvješće SSIŽ za 2018. godinu iznio je Predsjednik, koje je jednoglasno usvojeno. 
 
Ad. 7 
Plan i program rada za 2019. i 2020. godinu 

- Predsjednik Saveza ukratko je izvijestio skupštinare o planu rada i aktivnostima. 
- Prema dogovoru sa prošle skupštine osim osnovnih plaćanja u 2018. godini 

(reprezentacija, pehari, medalje, članarine, sudačke naknade, troškovi računovodstva i 
banke) ostatak sredstava biti će preneseno u 2019 godinu i podijeljeno članicama 
saveza. Računovodstveni višak prenesen u 2019 godinu iznosi: 17.168,00 HRK kako 
prikazuje GFI. Dok je stanje na žiro računu saveza na dan 31.12.2019. - 21.239,63 HRK 
te je cijeli iznos također prenesen na raspolaganje u 2019. godinu. 

- Sredstva je potrebno raspodijeliti članicama prema kriterijima koji će biti predloženi na 
sljedećem ŽSV. Najveći dio sredstava trebao bi pripasti klubovima koji rade sa mladima, 
za kadetske i juniorske discipline te pomoći u razvoju sportskih objekata. 

- Potrebno je organizirati sudački i trenerski tečaj u 2019 godini, predavanje bi se trebalo 
održati u gradu gdje ima najviše zainteresiranih za pohađanje tečaja. Također potrebno 
je provjeriti sa članicama letećih meta da se i za njih organizira tečaj za suce. 

- Prijedlog je da kome SSIŽ plati sudački tečaj odradi jedno suđenje besplatno na nekom 
od županijskih natjecanja. 

- Zatražili smo 7.800,00 HRK za organizaciju kampa mladih, stoga je potrebno kamp 
mladih organizirati i sprovesti ove godine. 

- Zatražili smo 8.000,00 HRK za organizaciju 1.B HL u sezoni 2019 – 2020. 
- Marinko Maričić predlaže da ga se kontaktira ako netko želi organizirati županijsko 

natjecanje na streljani u Puli SD „Centar“ Pula. 
- Savez bi se trebao pobrinuti i dati tehničkog delegata za sva županijska prvenstva. 

Plan i program jednoglasno je usvojeni. 
 
Ad. 8 
Primitak u savez STRELJAČKI KLUB „EUSTAHIJE“ Divšići, Marčana, Tajnik je predočio dostavljenu 
dokumentaciju.  
Primitak u savez jednoglasno je usvojen. 
 
Ad. 9 
Pravilnik o radu Županijskog Streljačkog Vijeća podijeljen je skupštinarima, točka 9 se preskače i 
daje se na glasanje na sljedećem ŽSV. 
 
Ad. 10 
Prijedlog kalendara za regionalna natjecanja u 2019.godini (drugi dio godine).  

Predlaže se dodati županijsko natjecanje 25m, 50m Pu/Pi za seniore. 
Predlaže se dodati Polufinale Kupa Hrvatske 10m ISSF Pu/Pi 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Predlaže se obrisati županijsko prvenstvo u disciplini Drulov seniori 
 Predlaže se obrisati županijsko prvenstvo u disciplini 10m/25m/50m/100m, veterani 
Prijedlozi jednoglasno usvojeni i potrebno je izdati poziv za organizaciju natjecanja te objaviti 
korigirani kalendar na stranicama ssiz.hr 
 
Ad. 11 
Prijedlog kriterija za dodjelu financijskih sredstava.  
Prijedlog je da se odredi povjerenstvo u sastavu: Denis Teković, Moris Popović, Vjekoslav Poropat i 
netko iz letećih meta, koje će raditi na prijedlogu kriterija i bodovanja o dodjeli sredstava. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 12  
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programske i manifestacijske zahtjeve. 
Kako kriteriji još uvijek nisu usvojeni, skupština ovlašćuje ŽSV da razmotri prijedlog kriterija koje će 
predložiti povjerenstvo te odluči o raspodjeli sredstava članicama na sljedećoj sjednici ŽSV. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
 

 
U Rovinju-Rovigno 8.05.2019. godine 
 
 
 

           
         Moris Popović 

Tajnik SSIŽ 


