GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA 2007.
zapisnik

Zapisnik sa redovne Godišnje skupštine Saveza, održane 12. svibnja 2007. u Zagrebu, u Domu sportova,
Trg Krešimira Ćosića 11, soba 48, od 10.00 do 12.00 sati.
Nazočni:
Predsjednik Saveza: Velimir Čerkez
BK Fortuna Vrbovec: Darko Dananić, Davor Mladić;
BK Medvedgrad 1998 Zagreb: Lidija Petrinović Zekan, Šime Zekan;
BK Moslavina Kutina: Krnjić Dragan;
BK Nika Zagreb: Ružica Rendulić, Dragica Veljković;
BK Ogulin: Luketić Tomislav,Luketić Vlasta;
BK Purger Zagreb: Zlatko Šavor, Jadranka Šavor;
BK Ružmarinka Zagreb: Kristijan Babić, Hodak Karolina;
BK Stella Zagreb: Željko Miškulin, Mladen Lončarec;
BK Sušak Rijeka: Željko Badjuk, Damir Ilić;

Odsutni:
BK Mangan Dubrovnik
BK Međimurje Čakovec:
BK Max Zagreb
BK Koprivnica
BK Osijek
BK Zagreb Maksimir

Također nazočna:
Tatjana Operta, v.d. tajnica Saveza
Predsjednik Saveza Velimir Čerkez pozdravio je nazočne i otvorio sjednicu.
Predsjednik je predložio sljedeći sastav Verifikacijskoga odbora: Damir Ilić, Kristijan Babić,Šime Zakan.
Jednoglasno je donesena
ODLUKA
U sastav Verifikacijskog odbora imenuju se: Damir Ilić, Kristijan Babić,Šime Zakan.

Izvještaj o kvorumu
Verifikacijski odbor je po provjeri skupštinskih prijavnica izvijestio da je u sastavu Saveza 15 punopravnih
članica, što čini kvorumsku kvotu od 16 skupštinara. Na sjednici je nazočno 18 skupštinara, što znači da
skupština može donositi odluke, a natpolovična je većina 9 skupštinara.
Izvještaj je prihvaćen jednoglasno.
Predsjednik Saveza dao je dnevni red na usvajanje:
D n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika i odluka Godišnje skupštine Saveza 2006
2. Usvajanje izvješća za 2006.
3. Prijedlog plana za 2007.
4. Izbor nedostajućih članova Upravnog odbora
5. Izbor tajnika Hrvatskog badmintonskog saveza
6. Prijam BK Tempo u članstvo Saveza
7. Ostalo
Jednoglasno je donesena
ODLUKA
Usvaja se Dnevni red Skupštine Saveza.

1. Ovjera zapisnika i odluka Godišnje skupštine Saveza 2006.
Predsjednik je podsjetio da su ovi dokumenti objavljeni na internetskim stranicama Saveza. Budući da
primjedbi nije bilo predsjednik je dao dokumente na ovjeru.
Jednoglasno je donesena
ODLUKA
Ovjerava se zapisnik i odluke Godišnje skupštine Saveza 2006.

2. Usvajanje Izvješća za 2006. godinu

Uvod točki dala je v.d. tajnica Saveza podsjetivši da su dokumenti pod točkama 4. i 5. dnevnoga reda
prijedlozi koje Upravni odbor ponosi Skupštini.

Skupštinar Dragan Krnjić iznio je mišljenje da bi pod točkom 5. Obavještavanje i propaganda, u dijelu
Izvršenja umjesto riječi:„Djelomično izvršeno“ trebalo stajati „Izvršeno“ .
Skupštinarka Lidija Zakan iznijela je mišljenje da se u točki 3.1. Međunarodna natjecanja, pod „-turniri
Langenfeld Cup (Njemačka) ili Kembit International (Nizozemska) isto trebalo brisati iz Izvješća budući se
tu radi o klupskim turnirima, te Savez nema obavezu to staviti u plan.
Skupštinar Šime Zekan je iznio mišljenje i primjedbu da se u točki 3.1. Međunarodna natjecanja, pod
„Seniori„ i „Juniori“, u dijelu pod Izvršeno, riječi:“u postupku“ zamijene riječju:“izvršeno“. Također je iznio
primjedbu na točku 6. Poslovanje kao i na priloženu Bilancu potraživanja i dugovanja na dan 31. prosinca
2006. te je istaknuo da to nije financijski izvještaj, te da se financijski izvještaj mora detaljnije voditi budući
da se iz priloženoga ne vidi ništa. Istaknuo je da kakav je to način izvršenja rebalansa, budući se
rebalans tako ne radi. Nakon čega je zatražio objašnjenje od v.d. tajnice Operta na što je ona odgovorila
da je dužnost preuzela od 01. 01. 2007. te da jednostavno nema informacije o izvještaju kao takvom, te da
je Upravni odbor takav Izvještaj odobrio i uputio na Skupštinu. Za objašnjenje se javio skupštinar Željko
Miškulin te objasnio da je rebalans morao biti napravljen zbog štete na automobilu u Rumunjskoj, te je
istaknuo da financijsko izvješće vodi računovođa u kojem se točno vidi svaka stavka na što je potrošena i
to točno po danima i iznosima. Skupštinar Šime Zekan predložio je da se financijski izvještaj računovođe
dostavi svim skupštinarima.Nakon izlaganja skupštinar je iznio primjedbu da je Upravni odbor trebao
ažurnije proučiti materijale.
Skupštinar Mladen Nedov zatražio je izmjenu u Izvješću u točki 4.3. Suci, u dijelu pod Izvršeno, na način
da se riječi:Nije ostvareno“ zamijene riječima: „većim dijelom ostvareno“. Također je istaknuo da se u točki
4.2. Treneri nalazi krivo ime i prezime trenera te je potrebno izmijeniti :“Sergei Bendin“ te umjesto njega
staviti: „Marian Henrik Stelter“, a u dijelu pod Izvršeno, riječi:“u postupku“ zamijeniti riječju:“izvršeno“.
Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje svaku primjedbu i one su usvojene jednoglasno, te će se
izvršiti izmjena i dopuna Izvješća.
Jednoglasno je donesena
ODLUKA
Usvaja se Izvješće za 2006.

3.Prijedlog plana za 2007.
Skupštinar Dananić Darko predložio je da v.d. tajnica dostavlja obavijesti klubovima o aktivnosti Saveza,
budući da on ne stigne svaki dan otvarati službene stranice, a da otvara e-mail pretinac te da bi tako bolje
došao do informacija. Na prijedlog je v.d. tajnica ogovorila da je to nemoguće izvesti budući da ima jako
puno e-mail pošte koju dostavlja dužnosnicima, a vezano uz njihov djelokrug rada, te da bi svi klubovi
odnosno osobe koje zaprimaju njezine e-mailove trebali povećati kapacitet svojih boxova jer se tu radi o
velikom broju informacija. Također je istaknula da onda nije potrebna službena stranica na kojoj se
objavljuju svi relevantni podaci, tako da svako može pogledati, kako ono što je u djelokrugu njegova rada,
tako i ono što ga zanima. Također je nemoguće koordinirati tako veliki broj podataka prema većem broju
korisnika pa se ti podaci prosljeđuju prema službenoj stranici.
Skupštinar Šime Zekan osvrnuo se na točku 6. Financijski plan te je iznio mišljenje da se i to radi opisno,
odnosno da su sredstva za međunarodna natjecanja u nesrazmjeru s planom natjecanja, također je
istaknuo da u Rashodima nema stavki koje inače ulaze u financijski plan kao npr. trener, tajnik i
Međunarodnog prvenstva Hrvatske. Skupštinar Željko Miškulin istaknuo je da su to stavke koje direktno
financira Hrvatski olimpijski odbor, a da se što se tiče navedenog radi o stavkama koje financira Savez.
Šime Zekan je također istaknuo da se u Prihodima uvrsti i stavka Zagrebačkog badmintonskog saveza u

iznosu od 35.000 kuna. Željko Miškulin je istaknuo da se za turnir Croatia Internationa, s obzirom na
činjenicu da se financira po posebnim programima kako Hrvatskog olimpijskog odbora , tako i
Zagrebačkog badmintonskog saveza sastavlja posebno izvješće, te se kao takvo dostavlja Upravnom
odboru koji ga je na zadnjoj sjednici usvojio. U navedenom izvješću uvršten je iznos od 35.000 kuna od
Zagrebačkog badmintonskog saveza uz napomenu da isti još nije uplaćen. Postavio je i pitanje što će biti
sa organizacijom Croatian Internationala slijedeće godine, a vezano uz preuređenje Doma sportova, te da
li je potrebno da se isto održi u Zagrebu. Na isto mu je odgovorila v.d. tajnica, kako još nije sigurno kada
će se pristupiti renoviraju Doma sportova, ali da se natjecanje mora održati u Zagrebu budući smo o tome
obavijestili EBU u kojoj smo potvrdili da je mjesto održavanja CI Zagreb, a sve prije saznanja o
renoviranju.
Skupštinarka Lidija Zakan istaknula je potrebu revidiranja natjecateljskog pravilnika, te da je potrebno da
Upravni odbor riješi probleme vezane uz poboljšanje rada svih tijela saveza, kao i sudaca na način da bi
sudačka služba u potpunosti trebala opslužiti prvenstva Hrvatske i turnire Kupa-osobito B-turnir, te
predložila da se ta pitanja riješe prije počeka sezone.
Skupštinar Zlatko Šavor pokrenuo je raspravu o točki 3. Trening i natjecanja , odnosno o popisu
perspektivnih igrača od kojih neki više nisu aktivni ili razmišljaju da prestanu trenirati ili su smanjili broj
treninga (Ostojić i Petranović), te je istaknuo da su se imena prepisala iz prošlog plana. Također se pod
istom točkom u dijelu „Seniori“ osvrnu na kriterij za programsko praćenje u kvalifikacijskom periodu koji bi
omogućio pojedincima odnosno parovima koji na početku kvalifikacijskog perioda imaju plasman ispod
110. odnosno 40. mjesta, te da ukoliko takvih nema ili ne bude Upravni odbor ima pravo iznos preusmjeriti
u drugi program. Istaknuo je da nema niti jednog ispod 110. odnosno 40. mjesta, te da bi trebalo spustiti
kriterije. Povela se rasprava između skupštinara, te je zaključeno da se kriteriji ne bi trebali mijenjati.
Budući više nije bilo zainteresiranih za raspravu Predsjednik Saveza dao je Plan s primjedbama o
financijskom dijelu plana na usvajanje.
Jednoglasno je donesena
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog plana za 2007.

4. Izbor nedostajućih članova Upravnog odbora
U kraćem uvodu Predsjednik Saveza je izvijestio o kandidaturi Darka Dananića za predstavnika regije
Centar te je istaknuo da su njegov životopis i molba priloženi uz materijale za sjednicu.
Predsjednik Saveza potom je pozvao Verifikacijski odbor da podijele glasačke listiće. Nakon obavljenog
glasovanja Verifikacijski odbor pristupio je prebrojavanju glasova.

4.1. Izvještaj Verifikacijskog odbora o ishodu glasovanja:
Za predstavnika regije Centar izabran je Darko Dananić, većinom glasova.

ODLUKA

Darko Dananić je za predstavnik regije Centar.

5.

Izbor tajnice Hrvatskog badmintonskog saveza

Predsjednik Saveza izvjestio je o kandidaturi Tatjane Operta za tajnicu Hrvatskog badmintonskog saveza i
istaknuo da su životopis i molba priloženi uz materijale za sjednicu.

Predsjednik Saveza potom je pozvao Verifikacijski odbor da podijele glasačke listiće. Nakon obavljenog
glasovanja Verifikacijski odbor pristupio je prebrojavanju glasova.

5.1. Izvještaj Verifikacijskog odbora o ishodu glasovanja:
Za tajnicu Hrvatskog badmintonskog saveza izabrana je Tatjana Operta jednoglasno.

ODLUKA

Tatjana Operta je tajnica Hrvatskog badmintonskog saveza.

6. Prijam BK Tempo u članstvo Saveza
Tajnica Saveza izvijestila je o kandidaturi BK Tempo u članstvo Saveza. Predsjednik Saveza potom je
pozvao Verifikacijski odbor da pregleda dokumentaciju o kandidaturi.

6.1. Izvještaj Verifikacijskoga odbora o valjanosti kandidatura
Verifikacijski odbor pregledao je kandidaturu i potvrdio da je ispravna.

Jednoglasno je donesena
ODLUKA

BK Tempo primljen je u članstvo Saveza.

6. Ostalo
Skupštinari su zaključili da bi se trebao organizirati sastanak na kojem bi se riješila neka pitanja vezana uz
rad Saveza (pitanje prostorija Saveza, znak Saveza, zajednička liga sa slovenijom, sudci, potreba
revidiranja natjecateljsko pravilnika, poboljšanje rada svih tijela Saveza i slično). Dogovoren je datum
13.06.2007. u 18.00 sati, a o mjestu sastanka izvijestit će se skupštinari naknadno. Također je predloženo
da se prijedlozi dostavljaju tajnici Saveza, a koje će tajnica nakon prikupljanja dostaviti svima na znanje
kako bi se mogli skupštinari mogli pripremiti za sastanak.
Obzirom da više nije bilo upita predsejdnik Čerkez okončao je sjednicu.

Zapisničar
Tajnica Saveza
Tatjana Operta

Predsjednik Saveza
Velimir Čerkez

