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Z A P I S N I K 
 
s redovne  izborne sjednice Skupštine SPECIJALNE OLIMPIJADE HRVATSKE od 
11.04.2019. godine održane u Zagrebu, Trg Krešimira Čosića 11.  
Sjednica je započela u 17.00 sati.  
Svi predstavnici članova prethodno su dobili sve potrebne materijale.  
Predsjednik SOH Denis Sušac je pozdravio sve prisutne, zahvalio se na dolasku i prepustio 
riječ nacionalnom direktoru. 
Odmah se pristupilo izboru radnih tijela (verifikacijsko povjerenstvo i ovjerovitelji zapisnika). 
U verifikacijsko povjerenstvo predloženi su Antonio Požgaj, Željko Vušak i Alen Marošević. 
Jednoglasno su izabrani.  
Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su i jednoglasno izabrani Nikola Smolčić i Davor 
Lukačević. 
Za zapisničara je predložen Franjo Horvat sukladno Statutu i ustaljenoj praksi. 
Izabran je jednoglasno. 
Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je da su prisutna 23 predstavnika članova Specijalne 
olimpijade Hrvatske od ukupno 37 što znači da je prisutna većina i da su sve odluke 
pravovaljane.  
 
Sjednici su prisustvovali punopravni predstavnici udruga ili ustanova:  
Ivana Milina Šiklić – Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split; 
Jasna Ižaković – Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek; 
Franjo Horvat – Centar za rehabilitaciju Stančić, Dugo Selo; 
Sanja Biliškov – Udruga tjelesnih invalida Kaštela; 
Tomislav Dubravčić – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Golubica, Vukovar; 
Davor Lukačević – Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb; 
Nikola Smolčić – Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti Sunčev sjaj; 
Mladen Modrić – Centar za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez, Vrlika; 
Antonio Požgaj – Udruga za inkluziju Lastavice, Split; 
Sandi Keser – Centar za rehabilitaciju Pula; 
Goran Bence – Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner, Daruvar; 
Željko Vušak – Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica; 
Vlado Strbad – Udruga za promicanje zdravlja i zdravog načina života osoba s posebnim 
potrebama, Zagreb; 
Tomica Šoštar – Športsko društvo Specijalni športovi Luč, Zaprešić; 
Ivor Borovnjak – Centar za rehabilitaciju Komarevo; 
Milivoj Bujanić – Centar za rehabilitaciju Varaždin; 
Branka Brčić Crnković – Ozana Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti; 
Josip Geček – Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, Čakovec; 
Denis Sušac – Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda; 
Alen Marošević – Sportska udruga Veliko srce, Koprivnica; 
Marko Štrucelj – Centar za rehabilitaciju Nada, Karlovac; 
Ivica Rabuzin – Centar za odgoj i obrazovanje Lug, Samobor; 
Sandra Jadrijević – Centar za autizam Zagreb; 
 
Svi prisutni predstavnici imaju vjerodajnice. 
 
Na sjednici su bile prisutne još 4 osobe: Miljenka Biliškov – UTI Kaštela, Tomislav 
Škrinjarić – Centar Velika Gorica, Slađana Tatić – Luč i Joško Gaćina – Centar Juraj Bonači. 
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Zapisnik s prethodne sjednice Skupštine održane 16.10.2018. u Zagrebu usvojen je 
jednoglasno. 
 
Predlažon se sljedeći dnevni red: 

1. Izvješće o radu SOH u proteklom razdoblju 
2. Financijsko izvješće o poslovanju u 2018. godini 
3. Razrješenje svih tijela SOH 
4. Izbor i imenovanje novih tijela SOH 
5. Plan i program za 2019. godinu  
6. Financijski plan i program za 2019. 
7. Razno  

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno. 
 
Točka 1. 
Izvješće o radu u proteklom razdoblju 
Svi članovi Skupštine SOH izvješće su prethodno primili.  
Uz izvješće o redovnom radu izvješće o sudjelovanju na Savjetovanju za trčanje na krpljama 
izvješće je pismenim putem podnio Denis Sušac predsjednik SOH kao jedan od sudionika tog 
događanja. 
Izvješće o sudjelovanju na Svjetskim ljetnim igrama Specijalne olimpijade također u pisanom 
obliku podnio je predsjednik SOH Denis Sušac i svi su ga prethodno primili. 
Također je bilo riječi o e-savjetovanju za ulazak Specijalne olimpijade u Nacionalni program 
športa, a što je uspješno odrađeno. 
Bez rasprave izvješća su jednoglasno usvojena. 
 
Točka 2.  
Financijsko izvješće o poslovanju u 2018. godini 
Izvješće je predano državnom uredu za reviziju. Prihode, rashode i bilancu uz izvješće primili 
su svi članovi Skupštine zajedno s ostalim materijalima.  Nadzorni odbor SOH prihvatio je 
financijsko izvješće. Svi dokumenti objavljeni su na mrežnim stranica SOH. Također  
Izvješće je prethodno prihvatio i Upravni odbor. 
Bez rasprave izvješće je prihvaćeno jednoglasno. 
 
Točka 3. 
Razrješenje svih tijela SOH 
Budući da svima tijelima SOH 20.04.2019. ističe mandat, Skupština je bez rasprave razriješila 
sva tijela SOH. 
 
Točka 4.  
Izbor i imenovanje novih tijela SOH 
Nacionalni direktor uz opasku da uz prethodnu koordinaciju s članovima predlože nova tijela 
SOH: 
Predsjednik: Denis Sušac 
Športski direktor: Vlado Strbad 
Nacionalni direktor: Franjo Horvat 
UO SOH 
Predsjednica: Slađana Tatić – stručnjakinja za osobe s intelektualnim teškoćama 
Član: Ivica Rabuzin – stručnjak za šport 
Član: Sandra Jadrijević – koordinator za ravnopravnost spolova 
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Član: Davor Lukačević – stručnjak za financije 
Član: Sandi Keser – povjerenik za informiranje  
Član: Sanja Biliškov – član uže obitelji osobe s intelektualnim teškoćama 
Član: Miljenka Biliškov – športašica s intelektualnim teškoćama 
NO SOH 
Predsjednik: Tomica Šoštar 
Član: Mladen Modrić 
Član: Jasna Ižaković 
Nakon prijedloga upitao je prisutne da li ima drugih prijedloga. Nije bilo drugih prijedloga, te 
je prijedlog dan na glasanje. Sva tijela SOH izglasana su jednoglasno. 
 
Točka 5. 
Plan i program za 2019. 
Svi prisutni su zajedno s drugim materijalima primili i Plan i program za 2019. godinu. 
Nacionalni direktor Franjo Horvat je napomenuo da su u plan dodana dva nova međunarodna 
natjecanja Ženski europski nogometni turnir, Tilburg Nizozemska i muški europski 
nogometni turnir Goteburg, Švedska kao dio poznatog Gothia kupa. 
Plan je bez rasprave prihvaćen jednoglasno. 
 
Točka 6. 
Financijski plan za 2019. godinu 
Također i financijski plan su svi primili prethodno. Dio sredstava planiramo od HOO koja su 
na određenoj ustaljenoj razini, a dio koji planiramo od projekata je varijabilan zavisno koliko 
projekata prođe. Plan je usvojen jednoglasno. 
 
Točka 7. 
Razno 
Marko Štrucelj je svima prisutnim uputio poziv na suradnju da sudjeluju u istraživanju koje će 
se provoditi u svrhu istraživanja utjecaja fizičke aktivnosti na kvalitetu života osoba s 
intelektualnim teškoćama, a čiji rezultati će se koristiti za izradu doktorskog rada na 
Kineziološkom fakultetu. Objasnio je detalje istraživanja i zamolio sve da se očituju u roku 8 
dana o zainteresiranosti za sudjelovanjem.  
Športski direktor Vlado Strbad se zahvalio prethodnoj garnituri na uspješnom radu, a novoj 
zaželio sreću i još bolji uspjeh. 
Predsjednik Denis Sušac je konstatirao da je sjednica završila u 17.52 sati. 
 
Zapisničar:        Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Franjo Horvat         Nikola Smolčić 
 
 
 
 
        Davor Lukačević 


