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Zapisnik i odluke 

XVII. sjednice Upravnog odbora Saveza 

održane 20.travnja 2022. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:00 do 18:00 sati 

 

Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik,  Marin Pipunić, Igor Čimbur i Davor Štrbenac  

Također nazočni: 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 XVI. sjednice UO     
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 1) 
 
3.Ovjera odluka predsjednika Saveza donesenih u ime Upravnog odbora     
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. ( Odluka 2) 
 
4. Izvješće za prethodno razdoblje 
 
4.1. Izvješće o izvršenju odluka XVI. sjednice 
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno.  
 
4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje 
Održana je  redovna godišnja sjednica Skupštine Saveza , odrađeni su predviđeni turniri a PG 
je bio na BEC-ovom kongresu u Valletti. 
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 3) 
 
4.3.Financijsko izvješće  za prethodno razdoblje 
IS je izvijestila o uplatama licenci i članarina te o stanju na računu. PG je takvo izvješće dao 
na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 4) 
 
5. Razrada plana za iduće razdoblje 
5.1. Programski plan 
Raspravljalo se nadolazećim turnirima. Odlučeno je da se Filip Lončarić prijavi za Shuttle time 
tečaj u Portugalu a da Blagovest Kisyov bude rezervni trener kojeg se prijavljuje na EYOF. 
PG je iznio svoj prijedlog  budućih članova Upravnog odbora u sastavu Marin Pipunić 
(podpredsjednik), Marina Dijaković, Filip Lončarić, Robert Vindiš, Saša Đurković i Igor Čimbur.  
Odlučeno je da će se izvanredna i izborna sjednica Skupštine održati u drugoj polovini svibnja 
a datum će još biti određen. 
PG je takav plan dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 5) 
 
5.2. Financijski plan  
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U financijskom planu za iduće razdoblje je odlazak na predviđene turnire uključujući EP na 
koje idu Luka Ban, Filip Špoljarec i  trener Igor Čimbur. 
 
5.3. Priprema Skupštine Saveza 
5.3.1. Dnevni red izvanredne i izborne sjednice Skupštine Saveza 
 
U kraćoj raspravi nazočni su utvrdili zadatke sjednice i dnevni red, te je takav prijedlog PG dao 

na izglasavanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 6) 

 
6. Razno 
Raspravljalo  se o svim mogućnostima za pomoć ukrajinskim sportašima koji dolaze na naše 
turnire. 
 
Budući da nije bilo više tema za raspravu ,PG je zaključio XVII. sjednicu Upravnog odbora. 
 
 
ODLUKE 
 
1. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka XVI. Sjednice 

2.Ovjeravaju se sljedeće odluke predsjednika Saveza donesene po članku 33(3) Statuta:  

 14. ožujak 2022. 

Podržava se prijedlog izbornika Igora Čimbura o raspodjeli sredstava juniorima ( ukupno 25000 kn) i 

mlađim juniorima ( ukupno 20000 kn )  na sljedeći način: Mlađi juniori -Roko Pipunić- 6500 kn, Jelena 

Buchberger - 6500 kn, Ana  Pranić 4000 kn, Lučia Galjer i Patrik Karamatić-3000 kn   ( ukupno 20000 

kn) te Juniori- Ivor Zekan - 6000kn, Stella Balenović - 5000kn,  Jelena Buchberger - 5000kn, Roko 

Pipunić - 4000 kn, Nika Matovina - 3000kn, Marko Janičić - 2000kn  ( ukupno 25 000 kn) 

 5. travanj 2022. 

Raspisuje se natječaj za izbor predsjednika Saveza  za mandatno razdoblje 2022-2026. 

Uvjeti postupka temelje se na članku 36 Statuta Saveza: 

- kandidature podnose punopravne članice Saveza na priloženom obrascu 

- rok za kandidature je 22. travnja 2022. 

Kandidatura mora sadržavati: - ime kandidata za predsjednika Saveza, kratki životopis i suglasnost 

kandidata kao i njegovu suglasnost s funkcijom likvidatora Saveza, - prijedlog predsjedničkoga 

kandidata za sastav Upravnog odbora Saveza, odnosno za  dopredsjednika Saveza i pet članova 

Upravnog odbora, - kratki životopisi s kontaktima i suglasnosti svih predloženih za sastav Upravnog 

odbora. 
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 7. travanj 2022. 

Na veteranskim turnirima jednom sportašu se ograničava prijava u najviše 4 kategorije na istom 

turniru. Round - robin sustav ostaje za 3 i 4 prijavljena natjecatelja/para dok se ukida za 5 prijavljenih 

igrača/parova za sve dobne skupine. 

3. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
4. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
5. Prihvaća se prijedlog programskog plana 
 
6. Prijedlog dnevnog reda izvanredne i izborne sjednice 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 redovne godišnje skupštine Saveza održane 28.ožujka 2022. 

3. Izmjene i dopune Natjecateljskog pravilnika 

4. Razrješenje dosadašnje uprave Saveza: predsjednika, likvidatora i članova Upravnog odbora Saveza 

5. Određivanje predsjedavajućeg za nastavak sjednice, sukladno čl. 34 (2) Statuta Saveza 

6. Izbor predsjednika Saveza, likvidatora, dopredsjednika i članova Upravnog odbora Saveza za 

mandatno razdoblje 2022-26. 

6.1 Izvješće Verifikacijskog odbora o pristiglim kandidaturama 

6.2 Izbor 

 
 
Predsjednik Saveza 
 
Ratko Galjer 


