
     ZAPISNIK 

 

Sa sjednice discipline daljinsko jahanje, održane 13. veljače 2017.god. u prostorijama HOO-a, Trg 

Krešimira Ćosića 11,Zagreb. 

Sjednice je počela u 17.00 sati. 

 

Gosp. Gagro pozdravio je prisutne i otvorio sjednicu. Obavijestio je prisutne da je sjednica  sazvana 

temeljem ostavke gosp. Milivojevića, predjednika Odbora za daljinsko jahanje.  

Predložen je sijedeći: 

    DNEVNI RED 

1. Izbor novog predsjednika i članova Odbora za daljinsko jahanje 

2. Razno. 

Gosp. Samardžić (KK Ramarin) zatražio je izbor predsjedavajućeg ove sjednice.   

Gosp. Gagro rekao je da sukladno Statutu sjednicu saziva Glavni tajnik  a to znači da istu i vodi. 

Gosp. Samardžić rekao je da nigdje u Statutu ne piše da Glavni tajnik vodi sjednicu te kaže da se prvo 

mora konstatirati kvorum koji će usvojiti dnevni red sjednice. 

Gosp. Gagro odbio je zahtjev gosp. Samardžića i rekao da se sjednica neće voditi na način kako 

predlaže gosp. Samardžić. 

Gosp. Gagro rekao je da sjednica nije sazvana temeljem zahtjeva klubova obzirom da nisu imali 

potrebnu većinu već temeljem ostavke gosp. Milivojevića. 

Gosp. Gagro napomenuo je kako je izbor predsjednika i članova odbora propisan člankom 42.Statuta 

HKS-a  te da će na taj način i biti izabran. 

Gosp. Samardžić rekao je da je člankom 50. Statuta propisan način izbora predsjednika discipline te 

inzistira da se danas izabere i predsjednik discipline koji je ujedno i predstavnik discipline u IO-u HKS-

a. 

Gosp. Gagro rekao je da je prilikom pisanja  Statuta došlo do propusta te da je članak 50. krivo 

napisan. Izbor predsjednika discipline propisan je člankom 37. Statuta i bira se isključivo na Skupštini. 

Gosp. Samardžić rekao je da se treba držati Statuta koji je važeći. 

Gosp. Kovačić (KK Husar) rekao je da je bio jedan od autora Statuta te da je isti pisan u najboljoj 

namjeri. Prvotna ideja je bila kako je propisano člankom 50. no Izvršni odbor je upravljačko tijelo i 

članove može birati i potvrditi samo Skupština. 

Gosp. Samardžić inzistira na vođenju sjednice prema slijedećem Dnevnom redu: 



1. Izbor i imenovanje novog predsjednika Odbora za daljinsko jahanje 

2. Opoziv predsjednika i imenovanje novih članova Odbora 

3. Opoziv i imenovanje predsjednika discipline 

4. Razno. 

Gosp. Gagro napomenuo je kako je točka 3. nestatutarna te odbio prijedlog gosp. Samardžića.  

Prijedlog dnevnog reda koji je gosp Gagro na početku sjednice predložio je dopunjen te je usvojen 

slijedeći dnevni red: 

1. Izbor i imenovanje novog predsjednika Odbora za daljinsko jahanje 

2. Prijedlog broja članova odbora i izbor članova odbora 

3. Razno 

Gosp. Samardžić prigovorio je kako još nije dobio zapisnik sa zadnje sjednice Odbora za daljinsko 

jahanje te da ne vjeruje da će dobiti i zapisnik s ove sjednice, na što je gosp. Gagro rekao da će ga 

dobiti u za to predviđenom roku. 

Gosp. Gagro obavijestio je prisutne da 13 klubova udovoljava uvjetima za sudjelovanje u izboru 

novog sastava Odbora za daljinsko jahanje. KK Soko ima uvjete što se tiče natjecatelja no nije 

podmirena članarina za 2017.god. i samim time nema pravo glasa na današnjoj sjednici. 

Popis u prilogu ovog zapisnika. 

Gosp. Gagro konstatirao je da od 13 navedenih klubova sjednici prisustvuje 11 što znači da je za 

pravovaljanost odluka potrebno 6 glasova. 

Svim predstavnicim podijeljen je popis s klubovima s pravom glasa te glasački listići. 

Žuti – za 

Narančasti – protiv 

Rozi – suzdržan 

Ad 1 

Gosp. Gagro rekao je da je gosp. Milivojević dao ostavku na mjesto predsjednika Odbora za daljinsko 

jahanje te da na današnjoj sjednici treba izabrati novi Odbor. Također je napomenuo prisutnima da 

budu pažljivi prilikom izbora obzirom na često mjenjanje predsjednika Odbora. 

Gosp. Samardžić postavio je pitanje dali su riječi gosp. Gagre bile provokacija na što je gosp. Gagro 

rekao da su bile isključivo dobronamjerne i za dobrobit discipline. 

Gosp. Gagro zamolio je prisutne da iznesu svoje prijedloge za predsjednika Odbora. 

Gosp. Samardžić predložio je gđu. Bilen (KK AS Klinča sela) a gosp. Šebalj (KK Hiperion) gosp. 

Samardžića. 

Gđa. Bilen prihvatila je kandidaturu dok je gosp. Samardžić istu odbio. 



Gosp. Šebalj rekao je da bi se kandidatkinja trebala predtsaviti s programom rada. Gosp. Samardžić 

rekao je to ne mora napraviti. 

Gosp. Gagro dao je na glasanje prijedlog gosp. Samardžića. 

Gđa. Bilen odabrana je s 10 glasova za i 1 protiv. 

Kontatirano je da je gđa. Bilen izabrana za predsjednicu Odbora za daljinsko jahanje. 

Ad 2 

Gosp. Samardžić predložio je da Odbor čini ukupno sedam članova. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Gosp. Samardžić za članove Odbora predložio je slijedeće osobe: 

Dinka Kovačević (KK Husar) 

 Alen Babić  (KK Soko) 

Zlatko Kramarić (KK Bjelovar) 

Davor Lipovac (KK Magušar) 

Marin Samardžić (KK Ramarin) 

Carmen Keber (KK Zlatni klas) 

Sedmog člana čini predsjednica Odbora. 

Gđa. Bilen suglasna je s predloženim sastavom Odbora. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Gđa. Kovačević napomenula je kako je potrebno izglasati opoziv dosadašnjeg sastava Odbora. 

Gosp. Gagro rekao je da to nije nigdje propisano te da onog trenutka kad je dosadašnji predsjednik 

dao ostavku cijeli Odbor je automatski raspušten. 

Gosp. Gagro rekao je da će Odbor formalno moći raditi tek nakon potvrde Izvršnog odbora. 

Gosp. Gagro predložit će predsjedniku telefonsku sjednicu s točkom potvrđivanja Odbora kako bi 

odbor što prije mogao započeti s radom. 

Ad 3 

Gosp. Gagro rekao je kako su svi svjesni određenih propusta u važećem Statutu no da se radi na 

izmjenama i dopunama istog a što će biti jedna od točaka na idućoj redovnoj sjednici Skupštine HKS-

a. 

Prijedlog izmjena i dopusna donosi IO a isti će biti dostavljen svim članicama uz poziv na sjednicu 

skupštine. 



Gosp. Kramarić (KK Bjelovar) pitao je gosp. Gagru dali on kao Glavni tajnik može iznijeti prjedloge IO-

u. Gosp. Gagro rekao je da on nije član IO-a no da se njegovi prijedlozi i mišljenja jednako uvažavaju 

te da može iznijeti prijedloge. 

Gosp. Samardžić rekao je da je disciplina pripremila određene izmjene i dopune Statuta koje će 

predložiti Izvršnom odboru. Gosp. Gagro rekao je da sve prijedloge slobodno dostave na ured HKS-a. 

Gosp. Samardžić postavio je pitanje zbog čega nije napravljen pravilnik Suda časti te traži da ga IO 

napravi do slijedeće sjednice Skupštine. 

Gosp. Gagro rekao je da je konstatirano da ima određenih propusta te da neki pravilnici koji su 

propisani Statutom ne postoje i da će se u skoroj budućnosti propusti ispraviti. 

Gđa. Bilen postavila je pitanje zbog čega zapisnici IO-a kao i Odbora nisu objavljeni na web-u HKS-a. 

Gosp. Gagro rekao je da je inzistirao na navedenome no da ne zna iz kojeg razloga isti nisu 

objavljivani te da će ponovo inzistirati na objavljivanju u što skorijem vremenu. 

Gđa. Bilen također smatra da Cjenik HKS-a mora biti javno dostupan svim članovima HKS-a. 

Gosp. Gagro rekao je da je cjenik dostupan na zahtjev članice HKS-a. 

Također je rekao da je on kao Glavni tajnik odgovoran za rad Ureda te da će navedeni propusti biti 

ispravljeni.  

Gđa. Bilen pitala je zbog čega je donijeta odluka da se nagrade osvojene na BP u Kukavici ne isplaćuju 

natjecateljima već da su ista doprinos  natjecatelja organizatoru. 

Gosp. Kovačić rekao je da je postavio isto pitanje i da mu je rečeno da je to praksa i u ostalim 

disciplinama odnosno da nagrade koje se osvoje na natjecanjima reprezentacije ostaju u korist HKS-a.  

Gosp. Gagro rekao je da su sredstva HOO-a predviđena za BP povučena te da je HKS vlastitim 

sredstvima podmirio troškove organizacije BP u daljinskom jahanju. 

Gđa. Bilen rekla je da jahači s time nisu bili upoznati te da se ne slažu s istime. 

Gosp. Samardžić pitao je kako to da su propozicije Finala CC-a u Buzetu 2017 god. objavljene bez 

potvrde od strane Odbora te tražio da se iste skinu s kalendara. 

Također postavio je pitanje tko su redovne članice HKS-a. Gosp. Gagro rekao je da su sukladno 

Statutu sve članice redovne članice no da je pravo glasa na Skupštini  propisano određenim 

kriterijima. 

Gosp. Samardžić smatra da članice treba razdvojiti po kriterijima kako u buduće ne bi dolazilo do 

nejasnoća. 

Gosp. Gagro rekao je da zajedničkim snagama treba raditi na izmjenama i dopunama Statuta kako bi 

se ispravile sve greške. 

Gđa. Bilen smatra da se naplaćivanjem licenci po disciplinama kažnjavaju jahači koji se natječu u više 

disciplina. 



Gosp. Gagro rekao je da je jedan od razloga takvog načina naplaćivanja uvođenje reda u prava 

članica. 

Gosp. Samardžić smatra da je disciplinska komisija HKS-a donijela određene odluke koje neki  članovi 

smatraju neutemeljenim. Statutom je propisano da je Sud časti drugostupanjsko tijelo za 

potvrđivanje disciplinskih sankcija a ne Izvršni odbor kako je propisano Disciplinskim pravilnikom. 

Inzistira da IO u roku od 10-15 dana usvoji pravilnik Suda časti kako bi se neke stvari mogle ispraviti 

odnosno kako bi Sud časti mogao raditi te djelovati po odlukama disciplinske komisije. Zamolio je da 

se traženo napravi u što kraćem roku kako se ne bi trebalo ići na više instance, novine i sl. odnosno 

kako se „ prljavi veš“ ne bi iznosio van saveza a sve u cilju obrane pojedinih članova. 

Kako bi se članovi mogli obraniti potrebno je točno definirati tko je drugostupanjsko tijelo. 

Gosp. Gagro rekao je kako je normalno da sustav ima određenih greški te da svi moraju biti svjesni da 

je od početka stvaranja saveza sve i svi akti da su bili podređeni samo jednoj diciplini koja je tada bila 

aktualna a to su prepone. Sve naknadno je bila nadogradnja a samim time su i nastali određeni 

problemi s izradom i usklađivanjem. 

Gosp. Samardžić pitao je gosp. Gagru, nadovezujući se na njegove riječi da će opoziv i izbor novog 

predsjednika discipline biti na idućoj sjednici Skupštine, tko će odraditi tu točku. 

Gosp. Gagro rekao je da na ured upute prijedlog kako bi se isti mogao uvrstiti na Dnevni red sjednice 

skupštine. 

Gosp. Gagro još jednom je napomenuo kako su za vodstvo saveza sve discipline jednako vrijedne i 

ravnopravne te rekao gosp. Samardžiću da ne uspoređuje discipline. 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 18.50 sati. 


