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Zapisnik i odluke 
XV. sjednice Upravnog odbora Saveza 

održane 25.studenog 2021. godine u Zagrebu, Dom sportova, od 17:00 do 19:20 sati 
 
Nazočni: Ratko Galjer - predsjednik, Marin Pipunić - dopredsjednik, Igor Čimbur, Marina Dijaković, 
Mario Saganić, Davor Štrbenac 
 
Izočni: Zlatko Korunda ( bez najave) 
 
Također nazočni: Maja Capuder (glavna tajnica, zapisničar) 
 
1.Ustanovljavanje valjanosti  kvoruma i dnevnog reda 
PG je sve lijepo pozdravio i ustanovio kvorum te predložio da se dnevni red dopuni točkom – Izmjena 
i dopuna Cjenika Saveza. Tako ta točka postaje točka 7, a razno točka 8. 
Prihvaćeno jednoglasno. ( Odluka 1) 
 
2.Ovjera zapisnika i odluka XIV. sjednice UO     
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio ovjeru. Prihvaćeno jednoglasno. 
 
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 XIV. Sjednice 
Budući nije bilo primjedbi, PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 3). 
 
4.2. Programsko izvješće za prethodno razdoblje 
GTC istaknula je kako su odigrana sva PH za 2021.godinu, te dva kola HK-a. Također, u planu je do 
kraja godine odigrati i treće kolo, naravno ukoliko epidemiološke mjere to budu dozvolile. 
 
Hrvatski ml.junior, junior i seniori uspjeli su odigrati određeni broj europskih i svjetskih kupova, te 
time poboljšati svoju poziciju na rejting ljestvicama. Posebno vrijedi istaknuti Jelenu Buchberger koja 
je osvojila 1.mjesto na EK u17 u Opatiji, te Lunu Šaban i Ivu Sulić koje su u Litvi ostvarile također 
odličan rezultat osvojivši 1.mjesto u ženskom paru, a Luna je toj medalji pridodala i srebro u ženskom 
singlu. Unatoč cijeloj situaciji s korona virusom, ipak imamo rezultate koji vesele i nadamo se da će 
iduća godina biti još bolja. 
 
Također, veseli vijest da je Savez potpisao sporazum s Hrvatskim para olimpijskim odborom i da se 
polako i na tom području počinje nešto događati. 
 
Savez je dobio i još jedan seniorski turnir Future Series koji će se dogodine održati u Dubrovniku, 
odmah nakon juniorskog turnira od 20.-23.6.2022.godine. 
 
Dubrovnik će biti i domaćin EP za veterane 2024.godine.  
 
Kako je Savez ove godine proslavio 30.godina od osnutka, izašla je i brošura Saveza, koju je napisao g. 
Ratko Cvetnić. Ista će biti promovirana u prosincu ove godine, ako nam to mjere budu dozvolile, a 
ista se može kupiti za 50 kuna. 
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Prigovor BK Koprivnice je pregledan sa svim očitovanjima dužnosnika koji su bili prisutni, te je 
sudačka povjerenica donijela i svoje konačno mišljenje. Isto će biti proslijeđeno na klub. 
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 4) 
 
4.3. Financijsko izvješće za prethodno razdoblje 
GTC izvijestila je o stanju na računu Saveza i istaknula kako su ovogodišnji prihodi dosta manji u 
odnosu na prošlu godinu, a pogotovo je to vidljivo na licencama igrača. Do sada je zabilježeno 157 
plaćenih licenci, u polovičnom iznosu od 75kn ( u odnosu na 242 licence u 2020.u punom iznosu). 
Budući da nije bilo primjedbi PG je predložio da se izvješće prihvati. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 
5) 
 
5. Razrada plana za iduće razdoblje 
5.1. Programski plan 
Hrvatski kup održat će još jedno kolo u prosincu ove godine, čime će se zaključiti ukupni poredak. 
Ravnatelj natjecanja će na temelju PH i 3.kola HK-a odrediti konačnu ljestvicu. 
U godini 2022. plan je napraviti kalendar natjecanja normalno kao da nema pandemije, a mijenjat će 
se u skladu s odlukama stožera i mjerama koje budu na snazi. S time da će se igrati po ovogodišnjem 
principu, jedan vikend kompletni pomladak ( U11-U19), a drugi vikend seniori i veterani. 
Također, prijedlog je da se sva natjecanja HK-a i PH igraju s istim lopticama, Yonex AS30, a shodno 
time, kup bi se zvao Yonex HK. Po tom pitanju, čekamo još konačnu potvrdu od strane Yonexa. 
 
Licenca za igrače u 2022.vraća se na puni iznos od 150,00 kuna. 
 
U 2022.godini održat će se minimalno dva sastanka između predstavnika klubova i dužnosnika Saveza 
kako bi se zajedničkim snagama radilo na poboljšanju kvalitete provedbe turnira, treninga i promociji 
badmintona. 
 
Savez će slabije razvijenim klubovima ( BK Koprivnica, BK Bjelovar i BK Novska), a koji su redoviti sa 
svojim igračima na kupovima i prvenstvima, pomoći u donaciji opreme za njihove igrače u 
podmladačkim kategorijama. 
 
Glavna tajnica Capuder, s 1.1.2022., odlazi na porodiljni dopust, a mijenjat će ju administrativna 
tajnica Ivana Sladoljev. 
 
Plan je početkom godine od 3.-8.1.2022.održati kamp za igrače u Nacionalnom centru. 
PG je takvu odluku dao na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 6). 
 
5.1.1.Programski plan za 2022.godinu – prijedlog 
Odbornici su dobili prijedlog plana rada Saveza za 2022.godinu koji je složen na temelju pristiglih 
planova dužnosnika saveza. Uz kraću raspravu i dopunu, nacrt plana se pretvara u prijedlog plana za 
2022., s kojim se ide na Skupštinu Saveza. PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno 
jednoglasno ( Odluka 7). 
 
5.2. Financijski plan  
Na redovnom programu HOO-a ostalo je još nešto novaca koji je namijenjen za svjetske kupove za 
Bana i Špoljarca, za kupovinu medalja za ukupni poredak HK-2021, a ukoliko ostane neutrošenih 
sredstava kupit će se loptice za potrebe Nacionalnog centra. 
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PG takav plan dao je na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka8). 
 
5.2.1. Financijski plan za 2022. godinu - prijedlog 
Odbornici su dobili prijedlog financijskog plana za 2022. godinu. S obzirom da nije bilo primjedbi, nacrt 
financijskog plana se pretvara u prijedlog financijskog plana za 2022., s kojim se ide na Skupštinu 
Saveza. PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 9). 
 
5.3. Priprema Skupštine Saveza 
Izvanredna Skupština saveza će se održati 16.prosinca 2021.godinu, s početkom u 17 sati, u 
virtualnom obliku. Svi materijali, dnevni red i upute oko prijave bit će objavljeni na webu Saveza u 
statutarnom roku. 
U kraćoj raspravi nazočni su utvrdili zadatke sjednice i dnevni red, te je takav prijedlog PG dao na 
izglasavanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 10). 
 
6. Izmjena i dopuna Statuta Saveza 
U kraćoj raspravi odbornici su se usuglasili oko dopune članka 29. i članka 41.Statuta Saveza, vezano 
uz mogućnost održavanja audiovizualnih sjednica Skupštine i Upravnog odbora u realnom vremenu, 
odnosno unaprijed formuliranih prijedloga na koje bi se skupštinari ili odbornici izjašnjavali pisanim 
putem. 
PG dao je takav prijedlog na usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno ( Odluka 11). 
 
7. Izmjena i dopuna Cjenika Saveza 
Budući je cijena benzina porasla, odbornici su u kraćoj raspravi zaključili da bi bilo dobro povisiti 
naknadu dužnosnicima Saveza za putne troškove. Time bi se trenutnih 0.75 kn/km zamijenilo 1.00 
kn/km uz naknadu cestarine. Izmjena stupa na snagu s 1.1.2022.godine. 
PG dao je takav prijedlog na usvajanje, te se prosljeđuje na  Skupštinu. Prihvaćeno jednoglasno ( 
Odluka 12). 
 
8. Razno 
Nije bilo tema pod razno. 
Budući da nije bilo više tema za raspravu, PG je zaključio XV. sjednicu Upravnog Odbora. 
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ODLUKE 
 

1. Dnevni red se dopunjuje točkom Izmjena i dopuna Cjenika Saveza 

2.Ovjeravaju se sljedeće odluke predsjednika Saveza donesene po članku 33(3) Statuta:  
 9. studeni 2021.- Paviljon 20 na Velesajmu uvrštava se u opis licenciranih dvorana saveza. 
25. listopad 2021. – Savez će sufinancirati nastup Ivora Zekana i Roka Pipunića na juniorskom turniru 
u Litvi.  
8. listopad 2021. – Odobrava se prijava glavne tajnice Saveza na tečaju "World Academy of Sport" u 
sklopu BEC-a. 
8. listopad 2021. – Pristupnica HBS-a dopunjuje se OIB-om  
4. listopad 2021. - Za nastup na Croatian Junioru u Dubrovniku savez će financirati odlazak igrača, 
smještaj u službenom hotelu i kotizaciju. 
1. listopad 2021. - Odobrava se prijava Ž.Miškulina, D.Ilića i T.Zrnić za sudjelovanje na tečaju "World 
Academy of Sport" u sklopu BEC-a. 
 27. rujan 2021. - Odobrava se prenamjena financijskih sredstava igračice Barbare Janičić na igrača 
Marka Janičića. 
 
3. Prihvaća se izvješće o izvršenju odluka XIV. Sjednice. 
 
4. Prihvaća se programsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
5. Prihvaća se financijsko izvješće za prethodno razdoblje. 
 
6. Prihvaća se programski plan za buduće razdoblje. 
 
7. Prihvaća se prijedlog plana rada za 2022.godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje 
 
8. Prihvaća se financijski plan za iduće razdoblje 
 
9. Prihvaća se prijedlog financijskog plana za 2022. godinu i prosljeđuje Skupštini na usvajanje 
 
10. Skupština saveza će se održati 16.12.2021. u 17h u virtualnom obliku. 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 godišnje skupštine Saveza održane 26.3.2021. 
3. Razrada plana za iduće razdoblje   
4.Rebalans financijskog plana za 2021. godinu 
5.Donošenje plana rada za 2022. godinu 
6. Donošenje financijskog plana za 2022. godinu 
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7. Izmjene i dopune Statuta Saveza 
8.Razno 

 
11. Dopunjuje se članak 29. Statuta Saveza i prijedlog se prosljeđuje na Skupštinu: 
(7) Iznimno, sjednica Skupštine može se održati i elektroničkim putem na način da članovi skupštine 
glasuju o predloženim točkama dnevnog reda i to bilo da budu povezani 
audiovizualnim putem na način da svi mogu sudjelovati u raspravi i glasovanju u realnom 
vremenu, bilo da se o unaprijed formuliranom prijedlogu izjasne pisanim putem do određenog roka. 
 
Dopunjuje se članak 41. Statuta Saveza i prijedlog se prosljeđuje na Skupštinu: 
(7) Iznimno, sjednica Upravnog odbora može se održati i elektroničkim putem na način da članovi 
upravnog odbora glasuju o predloženim točkama dnevnog reda i to bilo da budu povezani 
audiovizualnim putem na način da svi mogu sudjelovati u raspravi i glasovanju u realnom vremenu, 
bilo da se o unaprijed formuliranom prijedlogu izjasne pisanim putem do određenog roka. 
 
12. Mijenja se točka 3.3. Cjenika Saveza – umjesto 0.75kn/km, obračunavat će se 1.00 kn/km za 
putne troškove dužnosnika saveza. 
 
 
 
 
 
 
Predsjednik Saveza 
 
Ratko Galjer                                    

 


