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Zapisnik i odluke 

XIII. sjednice Upravnog odbora Saveza 

održane 23.lipnja 2021. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:00 do 19:20 sati 

 

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

Izočni: Mario Saganić ( uz najavu), Marina Dijaković ( uz najavu), Zlatko Korunda 

Također nazočni: Maja Capuder (glavna 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 XII. sjednice UO     
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. 
 
3.Ovjera odluka predsjednika Saveza donesenih u ime Upravnog odbora     
GTC kratko je prošla kroz žurne odluke predsjednika Saveza. Budući nije bilo nikakvih 
primjedbi PG je odluke dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno. ( odluka 1) 
 
4. Izvješće za prethodno razdoblje 
4.1. Izvješće o izvršenju odluka XII. Sjednice 
Budući su sve odluke izvršene, PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno 
(odluka 2). 
 
4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje 
GTC istaknula je kako je održana redovna Skupština Saveza u ožujku ove godine, na kojoj su 
donesena izvješća financijskog plana i plana rada za 2020.godinu. Uspješno smo završili prvi 
projekt s BWF-om, zaključno sa sudačkim tečajem u Dubrovniku prošlog vikenda, 19.6.2021., 
na kojem je bilo ukupno 10 polaznika ( 7 iz Dubrovnika i 3 iz Zagreba). 
Zvonimir Đurkinjak odigrao je EP za seniore u travnju ove godine. Na žalost poražen je među 
32 igrača od Irca Nguyen. Tim plasmanom nije uspio skupiti dovoljno bodova, te je za 5 
mjesta ostao kratak za plasman na Olimpijske igre. 
Kamp reprezentacije U17 koji se trebao održati u Izraelu, zbog ratne situacije prebačen je na 
Cipar u istom terminu s istim uvjetima. 
Budući su epidemiološke mjere zabrane natjecanja u Hrvatskoj bile na snazi do sredine 
lipnja, Savez nije uspio organizirati održavanje odgođenog PH 2020 za pomladak. U rubrici 
Prvaci Hrvatske bit će naznačeno da se prvenstvo nije igralo zbog pandemije COVID-19. 
U sklopu manifestacije Sv.Vida, 16.6.2021. u Mraclinu je održana promocija Airbadmintona u 
organizaciji Ratka Cvetnića i Željka Miškulina, te igrača BK Velika Gorica. 
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 3) 
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4.3. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje 
GTC izvijestila je o stanju na računu Saveza, ali i napomenula kako BK Zagreb Maksimir ima 
dug prema Savezu. Istaknula je kako isti moraju podmiriti dug do prvog natjecanja ukoliko 
žele da njihovi igrači nastupe na istima. 
 
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio da se izvješće prihvati. Prihvaćeno jednoglasno 
(Odluka 4) 
 
 
5. Razrada plana za iduće razdoblje 
5.1. Programski plan 
S obzirom na epidemiološku situaciju, sezona natjecanja još nije počela. Nakon duže 
rasprave i ankete koju je GTC uputila prema klubovima, zaključeno je kako nema smisla 
započet s natjecanjem početkom srpnja, jer bi odaziv igrača bio vrlo malen.  
Također, poučeni prošlogodišnjim iskustvom i odgađanjem PH 2020, prijedlog je da se ove 
godine odigraju dva kola HK-a, na temelju kojeg bi se radila rang lista za PH, te bi se sve 
odigralo do kraja listopada. Ukoliko će epidemiološke mjere dozvoliti krajem godine 
organizaciju natjecanja, preostala dva kola HK-a, bi se odigrala u studenom/prosincu. Novi 
datum 1.HK bio bi 28.-29.8.2021., 2.HK 18.-19.9.2021., dok bi se PH 2021 za pomladak 
održalo 2.-3.10.2021., a za seniore i veterane 16.-17.10.2021. Ravnatelj natjecanja će objaviti 
raspis za domaćine, i ukoliko se nitko od klubova ne javi, Savez će preuzeti kompletnu 
organizaciju. 
PG je takvu odluku dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 5). 
 
U Dubrovniku će se održati regionalni kamp za igrače U17 od 20.-26.8.2021., a kampu bi 
prethodilo okupljanje hrvatskih igrača na dvodnevnim pripremama početkom kolovoza., na 
kojima bi izbornik Uglešić donio konačnu odluku o polaznicima u Dubrovnik. 
PG je takav prijedlog dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 6). 
 
Izbornik Čimbur, u četvrtak 24.6.2021., putuje u Zadar na dvodnevnu trenersku edukaciju u 
organizaciji HOO-a i Kineziološkog fakulteta. 
Primljeno na znanje. 
 
U Zagrebu se od 30.9.-3.10.2021. održava Croatia International, a od 7.-10.10.2021. Valamar 
Junior u Dubrovniku. PG je u dogovoru s g.Miškulinom napravio međunarodni poziv za sve 
igrače koji planiraju igrati oba turnira, da između natjecanja odrade sparing treninge s našim 
reprezentativcima.  
Primljeno na znanje. 
 
GTC izvijestila je kako će koristiti godišnji odmor od 23.7.-16.8.2021., te u tom periodu ured 
Saveza neće raditi. Ovim putem moli igrače/klubove da riješe sve prije godišnjeg. 
Primljeno na znanje. 



                                                                                                                                                      
 

3 
 

 
 
 
5.2. Financijski plan  
Odbornik Čimbur, a ujedno i seniorski izbornik istaknuo je kako Zvonimir Đurkinjak prestaje s 
natjecanjima na međunarodnoj razini. Budući je Zvonimir bio korisnik redovnog programa, 
njegov dio novaca će biti prenamijenjen za potrebe Filipa Špoljarca i Luke Bana. 
Kako su BEC i BWF sjednice za 2021. godinu, odrađene online, sredstva za tu namjenu će biti 
usmjerena u kamp u Dubrovniku i EP za U17, odnosno po potrebi za neko drugo natjecanje.  
Takav prijedlog izmjene dopune financijskog plana je PG dao na prihvaćanje. Prihvaćeno 
jednoglasno. (Odluka 7). 
 
6.Dodjela obljetničkih nagrada 
GTC izvjestila je kako je Zagrebački badmintonski savez dao prijedlog za dodjelu obljetničkih 
nagrada. 
Zlatko Šavor  (posthumno) - badmintonski dužnosnik, osnivač i predsjednik BK Purger 
Zagreb, dugogodišnji član skupština Saveza i Zagrebačkog badmintonskog saveza, nacionalni i 
međunarodni sudac, entuzijast koji je u badmintonski sport uključio čitavu obitelj. 
Sergej Bendin, Ukrajina - trener koji je postavio temelje stručnoga rada u Savezu, selektirao i 
vodio prvi naraštaj mladih naših badmintonaša, igrače koji su ostvarili prve međunarodne 
uspjehe hrvatskog badmintona. 
Mao Hong, Kina - trener koji je vodio generaciju igrača koji su na najvećim europskim i 
mediteranskim natjecanjima ostvarili zlatna odličja i time ostvarili rezultatski vrh 
dosadašnjeg hrvatskog badmintona. 
PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 8). 
 
 
7. Razno 
Odbornik Pipunić skrenuo je pozornost da bi bilo dobro poslati na što više firmi zahtjev za 
donacijom u manjim iznosi. Nakon poduže rasprave, zaključeno je da bi se tako prikupljena 
sredstva mogla usmjeriti u stvaranje nove baze igrača, te razvoj klubova u manjim 
sredinama. 
 
Budući da nije bilo više tema za raspravu, PG je zaključio XIII. sjednicu Upravnog Odbora. 
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ODLUKE 
 

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

- 11. lipanj 2021. Otkazuju se sva neodigrana prošlogodišnja PH uzrokovana globalnom 
pandenijom. 

-  31. svibanj 2021. HBS biti će pokrovitelj promocije Airbadmintona u sklopu manifestacije 
Dani svetog Vida koji se održavaju u Mraclinu 16.Lipnja 2021 godine. 

-24. svibanj 2021. - Prijavljuje se Igor Čimbur na seminar za trenere koji će se održati u Zadru, 
u organizaciji HOO-a. 

- 17. svibanj 2021. - Ratko Galjer prijavljuje se na natječaj za komisije BE u kojima je član 
posljednje četiri godine, a isti istječe u srpnju tekuće kalendarske godine. 

- 11. svibanj 2021. - Dora Dragčević predstavljat će Hrvatski Badmintonski Savez u BWF na 
poziciji "Integrity person", odnosno biti će zadužena za kontakt s BWF-om za informiranje, 
edukaciju i informiranje o antidopingu / manipulacijama. 

- 16. ožujak 2021. - Brisanje članice BK EOL iz Saveza daje se kao prijedlog dopune dnevnog 
reda za Skupštinu Saveza. 

- 15. ožujak 2021. - Zbog pravovremene prijave na  edukaciju "Academy of leadership 
Sciences Switzerland" donosim žurnu odluku o prijavi naše glavne tajnice Maje Capuder na 
spomenutu edukaciju pod pokroviteljstvom HOO. 

 

2. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka XII. Sjednice. 
 
3. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
4. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
5. Prihvaća se prijedlog da se odigraju 2 kola HK-a i PH do kraja listopada, a ukoliko 
epidemiološke mjere budu povoljne, preostala dva kola da se odigraju do kraja godine. 
Ravnatelj natjecanja će napisati prijedlog kalendara natjecanja s raspisom za organizaciju 
istih. Ukoliko se nitko ne javi, Savez će preuzeti organizaciju svih turnira. 
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6. Dvodnevni kamp za mlađe juniore održao bi se početkom kolovoza, te bi bio ključni za 
izbor igrača koji će putovati na regionalni kamp u Dubrovnik. 
 
7. Prihvaća se izmjena financijskog plana u pogledu prenamjene sredstava za BEC i BWF 
sjednicu u potrebe organizacije regionalnog kampa u Dubrovniku i odlaska reprezentacije na 
EPu17, te prenamjenu sredstava Zvonimira Đurkinjaka za potrebe igrača Špoljarca i Bana. 
 
8. Obljetničke nagrade povodom 30. godišnjice Saveza, dodjeljuju se Zlatku Šavoru ( 
posthumno), Sergeju Bendinu i Mau Hongu. 
 
 
 
 
Predsjednik Saveza 
 
Ratko Galjer 


