
IZBORNA I GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA 2004.  
zapisnik i odluke 

 

Zapisnik izborne i godišnje skupštine Saveza održane 10. srpnja 2004. u Zagrebu, od 10.05 do 13.25 h  

Nazočni: Velimir Čerkez , predsjednik Saveza (u starom i novom sazivu); Darko Dananić, Davor Mladić 
(BK Fortuna Vrbovec); Ratko Galjer, Vlaho Zlošilo (BK Libertina Dubrovnik); Šime Zekan, Vesna Žvorc 
(BK Max Zagreb); Mario Hadžihalilović, Andrea Žvorc (BK Medvedgrad 1998); Tomislav Grubić, Danijel 
Zadravec (BK Međimurje Čakovec); Ivanka Pokorni, Tomislav Marketin (BK Nika Zagreb); Zdravko 
Kovačević, Velimir Švigir (BK Požega; od točke 4.); Damir Vadla, Branko Jagodić (BK Purger Zagreb); 
Mladen Nedov, Dalibor Alerić (BK Ružmarinka Zagreb); Dubravka Ciliga, Mirjana Juriša (BK Silent 
Zagreb); Željko Miškulin, Mladen Lončarec (BK Stella Zagreb); Željko Badjuk, Arni Badjuk (BK Sušak 
Rijeka); Silvio Jurčić, Snježana Milešević (BK Zagreb Maksimir); Lidija Petrinović Zekan (Zagrebački 
badmintonski savez).  

Izočni: BK Kaj Varaždin, BK Moslavina Kutina, BK Titan Rijeka, Udruga ŠRDM Split, BK Osijek (od točke 
4.) - svi izvan mandata.  

Također nazočni: Ratko Cvetnić (tajnik Saveza u starom i novom sazivu, zapisničar); Damir Ilić, Vanja 
Kalinović, Matija Maričić, Zlatko Šavor, Ivan Zajšek.  

Predsjednik Velimir Čerkez pozdravio je nazočne i dao dnevni red na usvajanje. Dopunu dnevnoga reda 
imao je skupštinar Zlošilo pod točkom 7. jer je naknadno stigla suglasnost za njegovu kandidaturu za 
člana Upravnoga odbora, te je zamolio da se izbor predstavnika regije Jug uvrsti u točku. Predsjednik je 
dao prijedlog na glasovanje.  

Prihvaćeno većinom glasova.  

Tajnik Saveza potom je skupštinarima podijelio odnosni dopunski materijal.  

Skupštinar Dananić predložio je pod istom točkom dopunu raspravom o izboru predstavnika regije Centar. 
Predsjednik je dao prijedlog na glasovanje.  

Odbijeno većinom glasova.  

Nakon toga predsjednik je dao cjeloviti prijedlog dnevnoga reda, s dopunom pod točkom 7, na glasovanje.  

Prihvaćeno većinom glasova.  

1. Izbor Verifikacijskoga odbora  
1.1 Izbor 
Predsjednik je predložio da se Verifikacijski odbor oformi u sastavu Mario Hadžihalilović, Ivanka Pokorni, 
Tomislav Grubić.  

Prihvaćeno jednoglasno.  

1.2 Izvještaj o kvorumu 
Verifikacijski odbor izvijestio je o stanju članstva: trenutačno je 15 punopravnih članica Saveza, što znači 
da je za kvorum potrebno 16 skupštinara; budući je nazočno 26 skupštinara kvorum postoji, a za 
natpolovičnu većinu potrebno je 14 glasova. Dva su kluba izvan mandata - BK Ogulin i BK Titan Rijeka. 
Predstavnici BK Titan Rijeka podnijeli su dokaz o tome da su pokrenuli registraciju pri nadležnom tijelu 



uprave, ali kako još nemaju rješenje zatražili su od skupštine da im ipak dozvoli pravo glasa. U kraćoj 
raspravi napomenuto je da skupština to može dozvoliti, ali onda nadležno tijelo uprave takvu skupštinu 
neće priznati. Stoga je predsjednik dao izvještaj Verifikacijskoga odbora na usvajanje, a predstavnicima 
Titana predložio da ostanu nazočni.  

Prihvaćeno jednoglasno.  

2. Ovjera zapisnika Godišnje skupštine Saveza 2003.  
Budući da na zapisnik nije bilo primjedbi predsjednik je dao zapisnik na ovjeru.  

Prihvaćeno jednoglasno.  

3. Usvajanje izvješća za sezonu 2003.-4. i Olimpijski ciklus 2000.-4.  
Kraći uvod prijedlogu izvještaja dao je tajnik Cvetnić naglasivši nedavna postignuća para Rihtar-Šavor te 
Đurkinjaka najvećim dosezima hrvatskoga badmintona i krunom orijentacije na rad sa podmlatkom 
započete prije deset godina. Budući da daljnje rasprave nije bilo predsjednik je dao Izvještaj na usvajanje.  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).  

4. Prijem novih članica Saveza 
Nakon što je Verfikacijski odbor utvrdio da su kandidati dostavili potrebne podneske - BK Požega za 
prijem u punopravno, a BK Osijek za prijem u priduženo članstvo - predsjednik je predložio da se klubovi 
prime u odgovarajuće članstvo Saveza  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2).  

4.1 Izvještaj Verifikacijskoga odbora o novom kvorumu  
Verifikacijski odbor izvijestio je o 16 punopravnih članica Saveza, što znači da je za kvorum potrebno 17 
skupštinara; budući je nazočno 28 skupštinara kvorum postoji, a za natpolovičnu većinu potrebno je 15 
glasova.  

Prihvaćeno jednoglasno.  

5. Razrješenje dosadašnje uprave Saveza uz istodobni izbor predsjedavajućega za nastavak 
sjednice do izbora novoga predsjedavajućega.  
Predsjednik Saveza predložio je razrješenje uprave Saveza, te istodobno - a sukladno Statutu Saveza koji 
na mjesto predsjedavajućega u tom slučaju predviđa skupštinara najstarijeg po godinama - izbor 
skupštinara Željka Badjuka za predsjedavajućega u nastavku sjednice.  

Prihvaćeno jednoglasno.  

5.1 Izvještaj verifikacijskoga odbora o kvorumu novoga saziva Skupštine.  
Predsjedavajući skupštinar Badjuk zamolio je Verifikacijski odbor za izvještaj o kvorumu novoga saziva 
skupštine. Verifikacijski odbor izvijestio je o 16 punopravnih članica Saveza, što znači da je za kvorum 
potrebno 17 skupštinara; budući je nazočno 27 skupštinara kvorum postoji, a za natpolovičnu većinu 
potrebno je 14 glasova.  

Prihvaćeno jednoglasno.  

6. Prijedlozi promjena Statuta Saveza  
Uvod u točku dao je tajnik Cvetnić objasnivši proceduru kojom se došlo do ovoga prijedloga Upravnoga 
odbora. Predsjedavajući Badjuk predložio je da se raspravlja po skupinama prijedloga kako su i 
predstavljeni u materijalu, a da tajnik dade uvod u svaku skupinu. Tajnik je predstavio prvu skupinu 



prijedloga vezanoga uz promjenu mandata. Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao veći broj skupštinara 
naglašena je potreba razdvajanja izborne od redovne skupštine, pri čemu bi se izborna održavala u godini 
ljetnih olimpijskih igara, a redovna godišnja u prvome tromjesečju kalendarske godine, te je 
predsjedavajući dao takav prijedlog na glasovanje.  

Prihvaćeno većinom glasova (odluka 3).  

Tajnik je potom predstavio prijedlog da se uvede kvalificirano glasovanje u skupštini kako bi se kvalitenijim 
klubovima dao veći broj glasova. Obzirom da nije bilo rasprave predsjedavajući je dao prijedlog promjena 
na glasovanje.  

Odbijeno većinom glasova.  

Tajnik je potom predstavio prijedlog da svi dužnosnici koje bira Upravni odbor dobiju status povjerenika te 
da se umjesto pojedinačnim u Statutu urede zajedničkom točkom, dok bi razrada ostala u nadležnosti 
Upravnoga odbora. U raspravi više je skupštinara iznijelo neslaganje s ovim prijedlogom smatrajući da se 
time Upravnome odboru daje prevelike ovlasti. Predsjedavajući je dao prijedlog promjena na glasovanje.  

Odbijeno većinom glasova.  

Tajnik je potom objasnio prijedlog preuređenja točke 7. koja bi tako bolje uredila statutarno područje 
akata. Budući nije bilo rasprave predsjedavajući je dao prijedlog promjena na glasovanje.  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 3).  

7. Izbor dužnosnika Saveza u nadležnosti Skupštine  
7.1 Izvještaj Verifikacijskoga odbora o valjanosti kandidatura Verifikacijski odbor izvijestio je da su sve 
kandidature valjane, a naknadna suglasnost za kandidaturu predstavnika regije Jug prihvaćena je u 
usvajanju dnevnoga reda.  

7.2 Glasovanje  
Predsjedavajući je pozvao predstavnike Verifikacijskoga odbora da podijele glasačke listiće. Nakon 
obavljenoga glasovanja Verifikacijski odbor pristupio je prebrojavanju glasova.  

7.3 Izvještaj Verifikacijskoga odbora o ishodu glasovanje i novom kvorumu.  
Verifikacijski odbor izvijestio je o ishodu glasovanja.  

Za predsjednika Saveza od dvojice kandidata izabran je kandidat Velimir Čerkez, većinom glasova; za 
direktora Saveza jedini kandidat Željko Miškulin, većinom glasova; za tajnika Saveza jedini kandidat Ratko 
Cvetnić jednoglasno; za predstavnika regije Sjever Tomislav Grubić, većinom glasova; za predstavnika 
regije Zapad Željko Badjuk većinom glasova; za predstavnika regije Jug Vlaho Zlošilo većinom glasova; 
(odluka 4).  

Verifikacijski odbor izvijestio je o promjeni u kvorumu budući je sada nazočno 28 skupštinara, za 
natpolovičnu većinu potrebno je 15 glasova.  

Prihvaćeno jednoglasno.  

Predsjednik Velimir Čerkez zahvalio je na novom izboru i preuzeo vođenje sjednice.  

8. Usvajanje Plana rada za Olimpijski ciklus 2004.-8. i razdoblje 2004.-5.  
U uvodu je tajnik Saveza napomenuo ispravak u prijedlogu Plana - brisanje MP Slovenije iz programa 
Evropskoga kupa, budući da je turnir otpao iz serije. U raspravi koja je uslijedila više primjedbi na prijedlog 



Plana imao je skupštinar Zekan. Naglasio je da se nigdje u planu ne spominju Olimpijske igre 2008. koje 
su i programski cilj olimpijskoga ciklusa, a podsjetio je da je, s druge strane, u program potencijalnih 
olimpijskih kandidata Evropske badmintonske unije Savez prijavio čak petoricu kandidata, vjerojatno 
najviše u Evropi, što mu se čini nelogično. Odgovorio je tajnik Cvetnić, podsjetivši da je prijedlog Plana, 
kao i ostali planski dokumenti, donesen nakon cjelovite procedure te stoga predstavlja i autentičan iskaz 
ciljeva Saveza. Izostanak olimpijskih ciljeva protumačio je kao nesporazum koji nastaje iz bitnoga dvojstva 
Saveza koji bi prema svojoj zakonskoj naravi trebao biti udruga natjecateljskoga sporta, a prema stvarnom 
sadržaju je savez većinom rekreativnih pa i fiktivnih klubova. Stoga, ustvrdio je, Savez će svaku pojavu 
natjecateljske kvalitete nastojati izgurati izvan svojih okvira, osobito što se financiranja tiče, jer svaki 
kvalitetan natjecatelj predstavlja poremećaj u postojećem sustavu. Zbog toga u prijedlogu Plana nema 
nikakvih natjecateljskih ciljeva, ni za pojedince ni za reprezentaciju, dok će se perspektivni sportaši 
pokušati prebaciti na skrb natjecateljskih udruga poput EBU-a, HOO-a i sl. Skupštinari Hadžihalilović i 
Grubić iznijeli su nezadovljstvo (ne)sudjelovanjem dužnosnika Saveza u prilozima planu, a skupštinar 
Miškulin skrenuo je pozornost na razlike između planova želja i planova mogućnosti, koje se uvijek 
baziraju na tome koliko je novaca na raspolaganju te naglasio da će ovaj plan želja Upravni odbor morati 
pretvoriti u plan mogućnosti. Nakon nastavka rasprave o elementima plana predsjednik je dao dopune 
priloženoga teksta prijedloga, najprije prijedlogom da se plasman igrača Saveza na Olimpijske igre 2008. 
uvrsti u cilj plana.  

Prihvaćeno jednoglasno  

Potom je dao na glasovanje prijedlog da se Hrvatska badmintonska liga, odnosno po novome Hrvatski 
kup, predviđenom konkurencijom mlađih juniora dopuni već u ovoj sezoni.  

Prihvaćeno većinom glasova.  

Potom je dao na glasovanje prijedlog da se Hrvatska badmintonska liga, odnosno po novome Hrvatski 
kup, dopuni konkurencijom veterana već u ovoj sezoni.  

Prihvaćeno većinom glasova.  

Potom je predsjednik dao Plan, s ovom dopunama, na usvajanje.  

Prihvaćeno većinom glasova (odluka 5).  

9.Ostalo  
9.1 Prijedlozi BK Libertina Dubrovnik 
Skupštinar Zlošilo ponovio je nužnost ulaska badmintona u sustav školskih natjecanja Ministarstva. U 
kraćoj raspravi istaknuto je da to nije nimalo sporno, ali je problem što se u Savezu ne može naći osoba 
koja bi preuzela na sebe rad na takvom projektu. Predsjednik je predložio da se inicijativa podrži i 
proslijedi Upravnom odboru na razradu.  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 6).  

Skupštinar Zlošilo naglasio je nužnost da se provede revizija članstva Saveza budući da praktično 
nepostojeći klubovi postaju proceduralni balast koji otežava rad. Tajnik Cvetnić odgovorio je da je razlog 
opet u dvojstvu natjecateljsko-rekreativno jer se pri sadašnjem stanju statutarne tolerancije od članova ne 
traži ništa drugo osim da svake druge godine plate članarinu te nikakvih drugih aktivnosti ne moraju imati. 
Nakon toga došlo je do šire rasprave koja je obuhvatila i druge vidove proceduralnog balasta i otežavanja 
rada nakon koje je skupštinar Hadžihalilović predložio da članovi Saveza prouče skupštinske akte i da 
prijedloge promjena, što razrađenije po člancima, proslijede Upravnom odboru radi pripreme sljdeće 
skupštine. Predsjednik Saveza potom je dao ovaj prijedlog na glasovanje.  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 6).  



Budući više nije bilo upita predsjednik je zahvalio svima, poželio uspješniji rad u sljedećem razdoblju i 
zaključio sjednicu.  

Predsjednik Saveza (stari i novi mandat)  
Velimir Čerkez 

Predsjedavajući od točke 5-7  
Željko Badjuk 

 

Odluke izborne i godišnje skupštine Saveza održane 10. srpnja 2004.: 

1. Usvaja se Izvješće za sezonu 2003.-4. i Olimpijski ciklus 2000.-4.  

2. BK Požega prima se u punopravno, a BK Osijek u priduženo članstvo Saveza.  

3. Donose se sljedeće promjene Statuta  
- točka 4.3.1 mijenja se tako da se navod "nakon završetka natjecateljske sezone, a prije početka iduće" 
mijenja navodom "u prvome tromjesečju kalendarske godine", a riječ "sezonu" u prvome navodu mijenja 
se rječju "godinu";  
- točka 4.3.3 mijenja se tako da prva rečenica glasi "Izborna skupština održava se u godini Ljetnih 
olimpijskih igara, a njeni su zadatci:"  
- točka 7. Spisi mijenja se tako da glasi:  
"7. Akti  
Aktima se uređuje unutrašnji rad Saveza, a donose ih Skupština, Upravni odbor i dužnosnici Saveza. 7.1 
Skupštinski akti su:  
- Statut Saveza, koji je osnovni akt Saveza. Donosi ga Skupština Saveza i ona je jedina ovlaštena da ga 
tumaci, mijenja i dopunjuje;  
- periodični planovi i izvještaji: dotično Plan rada Saveza za olimpijski ciklus, Plan i program rada sa 
financijskim planom za sljedeće razdoblje uključivo kalendarsku godinu, Izvještaj o radu u proteklom 
olimpijskom ciklusu i Izvještaj o radu i financijski izvještaj za proteklu godinu. Plan i Izvještaj za 
kalendarsku godinu usvaja redovna skupština, a Plan i Izvještaj olimpijskog ciklusa usvaja Izborna 
skupština.  
- Stegovni pravilnik Saveza;  
- zapisnici i odluke skupštinskih sjednica;  
- Upisnik članica Saveza  
7.2 Akti Upravnoga odbora su:  
- pravilnici kojima Savez uređuje pojedina područja djelatnosti iz točke 1.7;  
- zapisnici i odluke sjednica Upravnoga odbora.  
7.3 Akti dužnosnika Saveza su odluke i upisnici koje dužnosnici donose odnosno vode sukladno svojim 
ovlastima. ", 
a točke 7.6 i 7.7 postaju 7.4 odnosno 7.5.  

4. U razdoblju 2004.-8. predsjednik Saveza bit će Velimir Čerkez, direktor Saveza Željko Miškulin, tajnik 
Saveza Ratko Cvetnić; predstavnici članica: Tomislav Grubić (sjever), Željko Badjuk (zapad), Vlaho Zlošilo 
(jug).  

5. Plana rada za Olimpijski ciklus 2004.-8. i razdoblje 2004.-5. usvaja se s ispravkom:  
- briše se MP Slovenije iz programa međunarodnih natjecanja;  
te dopunama:  
- cilj olimpijskoga ciklusa jest ostvariti plasman na Olimpijske igre 2008.;  
- Hrvatski kup u sezoni 2004.-5. dopunjuje se konkurencijom mlađih juniora(M-Ž-MM-ŽŽ) i konkurencijom 
veterana.  



6. Upravnom odboru prosljeđuje se podrška inicijativi da se izabere povjerenik za skrb oko ulaska 
badmintona u sustav školskih natjecanja Ministarstva prosvjete i športa, te se Odbor zadužuje i da prikupi 
i obradi sve druge inicijative članica koje uključuju bilo promjene Statuta bilo promjene akata Saveza.  

Predsjednik Saveza  
Velimir Čerkez 

 

 


