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Zapisnik i odluke 

XVI. sjednice Upravnog odbora Saveza 

održane 1.ožujka 2022. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:00 do 18:45 sati 

 

Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik,  Igor Čimbur, Davor Štrbenac, Zlatko Korunda i Mario 
Saganić  

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 XV. 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. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje 
IS  izvijestila je o uplati godišnjih članarina kluba, uplati licenci i stanju na računu. 
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio da se izvješće prihvati. Prihvaćeno jednoglasno 
(Odluka 3) 
 
4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje 
Održana je  izvanredna sjednica Skupštine Saveza u prosincu prošle godine na kojoj su 
doneseni financijski plan i plan rada za 2022.godinu. Treneru za razvoj ( I. Čimbur) produljen 
je status  za 2022.godinu. Odrađeni su turniri u Mađarskoj i Ugandi. BK Moslavina je 
podnijela zahtjev za prestankom članstva u HBS-u što će biti proslijeđeno Skupštini. PG je bio 
na sjednici Hrvatskog paraolimpijskog odbora, sjednici Odbora ljetnih olimpijskih sportova i 
sjednici Skupštine HOO-a kao i na sastanku s predsjednikom HOO-a, g. Matešom s kojim se 
dogovarao oko mogućeg financiranja trenera iz Kine. Održan je sastanak predstavnika 
klubova i povjerenika. Objavljen je prijedlog Kalendara natjecanja za prvi dio sezone pri čemu 
se 1. krug HK seniori održava 5.3.2022. 
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 4) 
 
 
 
 
5. Razrada plana za iduće razdoblje 
5.1. Programski plan 
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PG je spomenuo da bi bilo dobro da  Josip Slivar ode na kvalifikacijski parabadmintonski 
turnir u Dubai  koji sufinancira HPO.  
Juniorski izbornik Josip Uglešić će uz pomoć seniorskog izbornika Igora Čimbura napraviti 
popis juniorskih reprezentativaca kako bi se mogli objaviti na web-u.  
Izbornik Igor Čimbur će odraditi sastanke u HOO-u vezano za MI Oran 2022 i EYOF 2022. 
Priznaju se bonovi iz 2020 godine koji su iskorišteni ili će biti iskorišteni u ovoj godini. 
PG je spomenuo da bi se organizirao regionalni kamp u 7 mjesecu kao priprema U19 sa 
Slovenijom, Mađarskom, Izraelom i Ciprom. 
Zbog nedostatka sredstava odustaje se od organizacije Board od Directors. 
Podržava se održavanje regionalnih liga nelicenciranih sportaša kao jedan od načina za 
promicanje badmintona kao i ukidanje plaćanja licenci za mlađe uzraste U11.  
 
Prijedlozi izneseni na sastanku predstavnika klubova i povjerenika vezano za promjene u 
plaćanju 10% kotizacije Savezu kao i za plaćanje sudaca idu na daljnju razradu. Što se tiče 
prijedloga za kupnju pehara za sve kategorije za PH i za HK , ukoliko bude u okviru 
predviđenih sredstava HOO-a ( na stavci državna prvenstva) nabavit će se za iduću sezonu. 
Potrebno je pravodobno slati izvješća i slike s natjecanja da bi web stranica bila što ažurnija. 
Da bi pomogli sportašima iz Ukrajine , uputit će se mail HOO-u da vidimo što bi sve moglo 
biti omogućeno (smještaj, prehrana..) 
PG je takav plan dao na usvajanje. Jednoglasno prihvaćeno . (Odluka 5) 
 
5.2. Financijski plan  
5.2.1. Rebalans financijskog plana za 2022. 
IS je istaknula  da se u financijski plan upisuje trener za razvoj.   
Svi zahtjevi klubova za sufinanciranje sportaša proslijedit će se izborniku Josipu Uglešiću koji  
će sastaviti prijedlog o raspodjeli sredstava. (Odluka 6) 
 
5.3. Priprema Skupštine Saveza 
5.3.1. Dnevni red godišnje Skupštine Saveza 
Redovna Skupština saveza će se održati 28.3.2022.  
U kraćoj raspravi nazočni su utvrdili zadatke sjednice i dnevni red, te je takav prijedlog PG dao 
na izglasavanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 7) 

5.3.2.Prijedlog izvješća o radu za 2021.godinu 
Svi odbornici su dobili materijale, te su kratko prošli kroz pojedine točke. Budući nije bilo 
primjedbi, PG je izvještaj dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno i takav izvještaj se 
prosljeđuje na Skupštinu Saveza ( Odluka 8) 
 
5.3.3. Prijedlog financijskog izvješća za 2021.godinu 
Odbornici su dobili materijale. IS je kratko prošla kroz iste i istaknula da je godina završena u 
plusu. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, PG je izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno 
jednoglasno i takav izvještaj se prosljeđuje na Skupštinu Saveza ( Odluka 9). 
 



                                                                                                                                                      
 

3 
 

6. Razno 
- Igor Čimbur je predložio da se za sparing partnera za Luku Bana i Filipa Špoljarca dovede 
Luka Milić što je prihvaćeno jednoglasno 
- Zbog povećanja cijena benzina povećava se refundacija troška prijevoza sa 1kn/km na 
zakonom dopuštenih 2kn/km. 
 
 
Budući da nije bilo više tema za raspravu ,PG je zaključio XVI. sjednicu Upravnog Odbora 
 
 
ODLUKE 
 
1. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka XV. Sjednice 

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

28.siječnja :  

- PH za seniore odgađa se za period 15.03-15.04. zbog velikog porasta broja zaraženih i bojazni da će 

virus zahvatiti veliki broj igrača, odnosno udaljiti igrače koji su bili u kontaktu.  

- Financije namijenjene za seniorsko ekipno prvenstvo koje je otkazano preusmjeravaju se na pripreme 

i turnir Uganda International na koji bi išli Luka Ban i Filip Špoljarec  

- Za Mediteranske igre Oran 2022 na HOO se šalje kandidatura za Luku Bana i Filipa Špoljarca 

 

28. veljače :  

-Obzirom na puno bolju situaciju sa COVID-om, te činjenicom da je od prije rezervirana dvorana u 

Sutinskim Vrelima (5.3 / subota), donosim žurnu odluku o početku nove natjecateljske sezone sa prvim 

krugom  HK u organizaciji BK Medvedgrad. 

 

3. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
4. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
5. Prihvaća se prijedlog programskog plana 
 
6. Prihvaća se rebalans financijskog plana za 2022. 
 
7. Prijedlog dnevnog reda Skupštine Saveza je: 
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1. Izbor Verifikacijskog odbora 
1.1 Izbor 
1.2 Izvješće o kvorumu 
1.3 Usvajanje dnevnog reda 
 
2. Ovjera zapisnika i odluka Izvanredne sjednice Skupštine Saveza održane 16.12.2021. 
  
3. Usvajanje izvješća o radu za 2021.godinu 
3.1. Programsko izvješće 
3.2. Financijsko izvješće 
 
4. Rebalans financijskog plana za 2022.godinu 
 
5. Brisanje BK Moslavina i BK Silent iz članstva Saveza, primanje BK Iader u članstvo Saveza. 
 
6. Razno 
 
 
8. Prihvaća se prijedlog izvješće plana rada za 2021.godinu i prosljeđuje Skupštini na 
usvajanje 
 
9. Prihvaća se prijedlog financijskog izvješća za 2021.godinu i prosljeđuje Skupštini na 
usvajanje 
 
 
 
Predsjednik Saveza 
 
Ratko Galjer 


