
 

 
 

 
HRVATSKI BADMINTONSKI SAVEZ - HBS 

Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb ; E-mail: crobad@cba.hr; Kontakt: +385 91 521 0334 

OIB : 15918238976; IBAN: HR47 2360000 1101561788 

Zapisnik i odluke  
III. sjednice Upravnog odbora Saveza  

održane 8. prosinca 2022. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:00 do 19:00 sati  

Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik, Marin Pipunić - dopredsjednik, Igor Čimbur, Marina Dijaković, Aleksandar 
Đurković, Filip Lončarić, Robert Vindiš  

Također nazočna: Ivana Sladoljev (administrativna tajnica, zapisničar)  
 
 
1.Ustanovljavanje valjanosti  kvoruma i dnevnog reda 
PG je ustanovio kvorum i predložio usvajanje dnevnog reda. Prihvaćeno jednoglasno.  

2.Ovjera zapisnika i odluka II. sjednice UO 
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 1)  

3. Izvješće za prethodno razdoblje 
    3.1. Programsko izvješće za prethodno razdoblje 
Odrađeni su svi najavljeni turniri uključujući i turnir Nation to nation U15 u Mađarskoj.  
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 2)  
    3.2. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje 
Kratko se prošlo kroz potrošena sredstva vezano za održane turnire. PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno 
jednoglasno (Odluka 3)  
 
4. Razrada plana za iduće razdoblje 
    4.1. Programski plan 
        4.1.1. Programski plan za 2023. godinu- prijedlog 
Odbornici su dobili prijedlog plana rada Saveza za 2023.godinu koji je složen na temelju pristiglih planova dužnosnika 
saveza i s kojim se ide na Skupštinu. PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 4).  
Donesena je odluka o preuzimanju organizacije PH Seniori 2023 ( Odluka 5). 
        4.1.2. Diplomatski turnir 
Raspravljalo se o pripremama za organizaciju Diplomatskog turnira u badmintonu te o tome što je još potrebno 
napraviti da bi se održao. 
        4.1.3. Prijedlog promjena natjecanja EPH 
S obzirom da se EPH nije održalo zbog slabog odaziva klubova  Filip Lončarić je iznio  prijedlog promjena U Ekipnom 
prvenstvu Hrvatske koji će ići na daljnju raspravu. 
     4.2. Financijski plan 
         4.2.1. Financijski plan za 2023. godinu – prijedlog 
Odbornici su dobili prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s kojim se ide na Skupštinu Saveza. Iz HOO-a je odobreno 
značajno povećanje  sredstava. S obzirom da natjecateljska sezona još nije gotova , prijedlog raspodjele sredstava po 
sportašima će se odrediti naknadno. PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 6). 
         4.2.1. Pravilnici Saveza – uvođenje eura 
Zbog uvođenja eura svi iznosi u kunama u Cjeniku Saveza mijenjaju se po fiksnom tečaju 1eur= 7,5345kn zaokruženo 
na dvije decimale a naknadno će se odlučiti da li će se zbog praktičnosti iznosi zaokružiti na cijeli broj. 
       4.3. Priprema Skupštine Saveza    
Iznesen je prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine koja će se održati 19.12.2022 s početkom u 17h u Domu 
sportova: 
1. Izbor verifikacijskog odbora  
     1.1. Izbor  
     1.2.Izvješće o kvorumu  
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     1.3.Usvajanje dnevnog reda  
 2.   Ovjera zapisnika i odluka skupštine Saveza održane 20.5.2022.  
 3.   Razrada plana za iduće razdoblje  
 4.  Donošenje plana rada za 2023. godinu  
 5.  Donošenje financijskog plana za 2023. godinu  
 6.  Prijedlog novog vizualnog identiteta Saveza 
 7.  Razno 
Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 7) 
 
 5. Razno 

Pod točkom razno Marina Dijaković je predstavila još jedan prijedlog za novi logo Saveza i nakon prezentacije, 
odlučeno je da će se s tim prijedlogom i prezentacijom ići na Skupštinu Saveza te se odbacio stari prijedlog izglasan na 
prošloj sjednici UO.  
     
Budući da nije bilo više tema za raspravu, PG je zaključio III. Sjednicu Upravnog odbora. 

 

ODLUKE 
1. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka II. Sjednice. 

2. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje. 

3. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje. 

4. Prihvaća se prijedlog plana rada za 2023.godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje 

5. Organizaciju PH seniori 2023 preuzima Savez 

6. Prihvaća se prijedlog financijskog plana za 2022. godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje 

7. Skupština saveza će se održati 19.12.2021. u 17h u Domu sportova. Prijedlog dnevnog reda Skupštine Saveza je: 

    1. Izbor verifikacijskog odbora  
      1.1. Izbor  
      1.2.Izvješće o kvorumu  
      1.3.Usvajanje dnevnog reda  
    2.   Ovjera zapisnika i odluka skupštine Saveza održane 20.5.2022.  
    3.   Razrada plana za iduće razdoblje  
    4.  Donošenje plana rada za 2023. godinu  
    5.  Donošenje financijskog plana za 2023. godinu  
    6.  Prijedlog novog vizualnog identiteta Saveza 
    7.  Razno 
  

 

    Predsjednik Saveza                                                                            
                    M.P. 

Ratko Galjer 
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