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Zapisnik i odluke 

XIV. sjednice Upravnog odbora Saveza 

održane 9.rujna 2021. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:00 do 19:20 sati 

 

Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik, Marin Pipunić - dopredsjednik, Igor Čimbur, Marina 
Dijaković, Zlatko Korunda 

Izočni: Mario Saganić ( uz najavu), Davor Štrbenac ( uz najavu) 

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 XIII. 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. Dopredsjednik Pipunić (DP) 
istaknuo je ispravku žurne odluke predsjednika Saveza od 23.8.2021., u kojoj su izmijenjeni 
redoslijedi igranja PH po datumima. Budući nije bilo nikakvih drugih primjedbi, PG je odluke 
dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno. ( odluka 1) 
 
4. Izvješće za prethodno razdoblje 
4.1. Izvješće o izvršenju odluka XIII. Sjednice 
GTC istaknula je kako odluka 5 nije u potpunosti izvršena, a ista je vezana uz organizaciju 2 
kola HK i PH. Izvršenje ove odluke usko je vezano uz žurnu odluku predsjednika Saveza od 
23.8.2021., gdje je odlučeno da se prvo odigraju PH-e za sve uzraste, a onda HK, s obzirom na 
cijelu situaciju s korona virusom. Budući nije bilo primjedbi, PG je takvo izvješće dao na 
usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2). 
 
4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje 
GTC istaknula je kako su reprezentativci U17 odradili sve predviđene pripreme i kampove. 
Sudjelovali su na kampu u Cipru i Dubrovniku, odrađen je i izborni kamp u Zagrebu, a krajem 
kolovoza otputovali su u Sloveniju na EP. 
PG zajedno sa svojim klubom BK Dubrovnik uspješno je odradio regionalni kamp za 
ml.juniore na kojem su sudjelovali naši reprezentativci, ali i iz Slovenije i Mađarske, kako 
pripreme za EP. 
PG također je izvijestio da je Savez aplicirao za novi projekt BWF-a. Sva dokumentacija je 
predana, te se čekaju rezultati. 
Kako su mjere oko korona virusa malo popustile u ljetnom periodu, tako su i naši seniori, 
juniori i mlađu juniori uspjeli odigrati i nešto međunarodnih turnira ( Meksiko, Litva, Poljska, 
Bugarska, Mađarska). 
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Ratko Cvetnić polako završava pisanje brošure povodom 30 godina Saveza, te se očekuje 
izdavanje do kraja listopada 2021. 
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 3) 
. 
4.3. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje 
GTC izvijestila je o stanju na računu Saveza. Istaknula je kako nekoliko klubova ima male 
dugove prema Saveza, ali i veliki dug HOO-a. HOO još od kraja srpnja nije refundirao 
troškove koje je Savez imao. 
Također, GTC prošla je kroz troškove koji su vezani uz kampove i EP u17. Svi troškovi su u 
planiranim okvirima. 
Firma DUING d.o.o. uplatila je donaciju od 3.000,00 kuna za potrebe reprezentacije mlađih 
juniora. 
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, Prvenstva Hrvatske će se održati u iduća dva vikenda 
11.-12.9.2021. i 18.-19.9.2021. Ravnatelj natjecanja će sukladno epidemiološkim mjerama 
pripremiti kalendar natjecanja za održavanje HK-a. 
U kratkoj raspravi, svi su se složili kako je organizacija regionalnog kampa bila vrlo uspješna i 
korisna za naše igrače, te su suglasni da se i iduće godine prijavimo za organizaciju novog 
regionalnog kampa. 
PG je takvu odluku dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 5). 
 
Također, vrlo bitna stavka je bila zamjena gl. tajnice za vrijeme porodiljnog dopusta, odnosno 
imenovanje administrativne tajnice, kojoj prema Statutu Saveza čl.6(2) UO ima pravo dati 
pravo potpisa i zastupanja Saveza.  

PG dao je na usvajanje ovakvu odluku. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 6). 

5.2. Financijski plan  
GTC izvijestila je kako su izbornici dostavili popis natjecanja za 2022.godinu, te su isti 
proslijeđeni u HOO radi izrade financijskog plana za 2022.godinu. Sastanak u HOO-u će biti 
negdje početkom listopada, kada će se definirati neki uvjeti vezani oko financijskog plana.  
Sredstva HOO-a za 2021., koja nisu potrošena do sada, preusmjerit će se za potrebe 
eventualnih priprema reprezentacija i tekućih troškova igrača korisnika programa. 
PG takav plan dao je na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 7). 
 
7. Razno 
Nije bilo tema pod razno. 
Budući da nije bilo više tema za raspravu, PG je zaključio XIV. sjednicu Upravnog Odbora. 
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ODLUKE 
 

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

23.kolovoza 2021.- raspored natjecanja PH2021 – U15,U19/seniori – 11. i 12.9.2021. 

                                                                        PH2021 – U13,U17/U11, veterani – 18. i 19.9.2021. 

2. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka XIII. Sjednice. 
 
3. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
4. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
5. Prihvaća se programski plan za buduće razdoblje. 
 
6. Na temelju Statuta Saveza čl.6(2) UO imenuje Ivanu Sladoljev  administrativnom tajnicom 
sa ovlastima iz Statuta čl.47(2) za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta glavne tajnice 
Capuder. 

7. Prihvaća se prijedlog financijskog plana 2022. prema HOO-u, te raspodjela preostalih 
neutrošenih sredstava za 2021. 
 
 
 
 
 
Predsjednik Saveza 
 
Ratko Galjer                                    

 


