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Zapisnik i odluke 
Redovne virtualne sjednice Skupštine Hrvatskog badmintonskog saveza 

Održane 26.3.2021. godine od 17.30 do 18.30 sati 
 

 
Nazočni: 
  
BK Flex:                                                                Filip Lončarić, Mario Saganić 
BK Medvedgrad 1998 Zagreb:                  Zvonimir Holbling, Lidija Petrinović 
BK Purger Zagreb:                                  Marin Pipunić, Fran Pipunić 
BK Velika Gorica:                                   Vito Buchberger, Lucija Buchberger 
BK Zagreb Maksimir:                              Silvio Jurčić, Zlatko Korunda 
Zagrebački badmintonski savez:               Ratko Cvetnić 
BK Dubrovnik:     Vlaho Čerjan, Amar Omerčahić 
BK Koprivnica:     Alisa Matovina, Miroslav Samardžić  
BK Međimurje Čakovec   Tomislav Grubić, Danijel Zadravec 
BK Concordia:     Marina Dijaković, Davor Štrbenac 
BK Osijek:                                                            Željko Šnur, Bojan Marković 
BK Zadar:                                                             Arundeep Singh 
BK Fortuna:                                                         Darko Dananić, Davor Mladić 
BK Zvrk:                                                                Alma Šopić, Ankica Pipunić 
  
Predsjednik HBS-a:                                Ratko Galjer  
  
 
Izočni: 
BK Novska, BK Tigar, BK Stella, BK Požega, BK Split, BK Sokol, BK Ogulin, BK Rukavac, BK 
Sušak, BK Marlex, Udruga Arka, Udruga badminton klub Bjelovar, BK Moslavina( pridruženi 
član) BK Silent( pridruženi član) BK Eol (pridruženi član), BK Ikar ( pridruženi član) 
   
Predsjednik Galjer (PG) pozdravio je sve nazočne skupštinare i zahvalio im se na prisustvu. 
Istaknuo je kako mu je žao što nismo svi u živo, ali zbog pandemije COVID-19 i mjera Stožera, 
ovo je bilo logično rješenje. 
Nakon PG, glavna tajnica Capuder (GTC) također je pozdravila sve prisutne te u kratkim 
crtama objasnila na koji način će ići Skupština, budući je virtualna, te na koji način će se 
glasati po određenim točkama dnevnog reda. 
 
  
1. Izbor Verifikacijskog odbora 
1.1 Izbor 
PG je za Verifikacijski odbor predložio skupštinare Ratka Cvetnića, Marinu Dijaković i Filipa 
Lončarića. 
Prihvaćeno je jednoglasno. ( Odluka 1) 
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1.2 Izvješće o kvorumu 
Verifikacijski odbor izvijestio je da se u članstvu Saveza nalazi 30 članica, od toga 26 u 
punopravnom članstvu Saveza, što znači da puni broj članova skupštine s predsjednikom 
Saveza iznosi 53, odnosno da je kvorum 27 skupštinara. Nazočno je 27 skupštinar, što 
zadovoljava kvorum. Natpolovična većina za glasanje je 14. 
PG je takvo izvješće dao na usvajanje. 
Prihvaćeno jednoglasno. 
  
1.3 Usvajanje dnevnog reda 
PG riječ je prepustio GTC koja je dala prijedlog za dopunom dnevnog reda s točkom brisanje 
BK EOL iz članstva saveza. Tako to postaje točka 5 dnevnog reda, a točka Razno postaje broj 
6. Budući nije bilo primjedbe PG je ovakav dnevni red dao na usvajanje. 
Prihvaćeno jednoglasno. ( Odluka 2) 
  
2. Ovjera zapisnika i odluka Izvanredne sjednice Skupštine Saveza održane 18.prosinca 
2020. 
Budući da na ove dokumente nije bilo primjedbi PG je predložio da se isti ovjere. 
Prihvaćeno jednoglasno. ( Odluka 3) 
 
3. Usvajanje izvješća o radu za 2020.godinu 
3.1. Programsko izvješće 
PG je istaknuo kako su svi skupštinari dobili na uvid prijedlog izvještaja o radu za 
2020.godinu, te je otvorio raspravu. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, PG je prijedlog dao 
na usvajanje. 
Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 4). 
 
3.2.Financijsko izvješće 
PG je istaknuo kako su svi skupštinari dobili na uvid prijedlog financijskog izvještaja za 
2020.godinu, te je otvorio raspravu. GTC istaknula je samo kako je 2020.godina završena u 
plusu unatoč pandemiji korona virusa. Budući nije bilo nikakvih primjedbi, PG je prijedlog 
dao na usvajanje. 
Prihvaćeno jednoglasno (Odluka 5). 
 
4. Rebalans financijskog plana za 2021.godinu 
PG je dao riječ GTC, koja je prošla kroz financijski plan i objasnila gdje je došlo do rebalansa i 
kako će se sredstva prenamijenila. Najveći dio prenamijene ide za potrebe reprezentacije 
U17 – dva kampa ( Izrael i Dubrovnik) kao pripreme za Europsko prvenstvo U17. PG kratko je 
obrazložio ideju ta dva kampa. Skupštinar Lonačarić ( SL) prokomentirao je ideju kampa, te 
upitao što je s nacionalnim pripremama. GTC istaknula je kako se sredstva HOO-a mogu 
usmjeriti samo u pripreme za specifično natjecanje kao što su europski i svjetski kupovi, te 
europska i svjetska prvenstva. Budući nije bilo primjedbi, takav prijedlog PG dao je na 
usvajanje. 
Prihvaćeno jednoglasno. (Odluka 6) 
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5. Brisanje BK EOL iz članstva Saveza. 
PG je dao je riječ GTC koja je objasnila zašto se BK EOL briše iz članstva Saveza. Budući nije 
bilo nikakvih primjedbi, PG je prijedlog dao na usvajanje. 
Prihvaćeno jednoglasno (odluka 7). 
 
 
6. Razno 
PG je istaknuo kako Savez ove godine slavi 30.godina postojanja, te kako će se povodom toga 
napraviti bilten Saveza. Riječ je prepustio skupštinaru Cvetniću (SC) koji je rekao nešto više o 
biltenu, budući će on raditi na tome. 
PG također se osvrnuo na nacionalne pripreme, koje je u ranijoj točci spomenuo SL te 
istaknuo kako će se iste održati u ovoj godini u sklopu projekta sa BWF-om, naravno ukoliko 
situacija s korona virusom to bude dozvolila. 
Predsjednica BK Zvrk iz Siska, Alma Papić, zamolila je za riječ, te se zahvalila Savezu na 
pomoći u ovo teško vrijeme pogođeno korona krizom, ali i potresima. Istaknula je kako u 
klubu imaju volju i želju dalje raditi, te se nadaju boljem sutra i većem broju djece. 
Skupštinarka Petrinović (SP) upitala je što je s nastavkom sezone. PG istaknuo je kako je sve 
još ne čekaju, jer nemamo odluku Ministarstva da se smiju organizirati natjecanja u 
individualnim sportovima. Okvirni plan redoslijeda natjecanja postoji, te čim dobijemo 
zeleno svijetlo krenut će se s natječajem za organizaciju. Savez će pokušat bit maksimalno 
fleksibilan oko organizacija kako bismo uspjeli što više turnira u sezoni odigrati. 
SP također je upitala što je s prijevodom literature za Shuttle Time. PG istaknuo je kako ćemo 
pokušat aplicirat za novi BWF projekt, te iz tog djela pokriti prijevod.  
 
Budući više nije bilo točaka dnevnog reda, niti pitanja skupštinara, PG se svima još jednom 
zahvalio i zaključio Skupštinu saveza. 
 
 
ODLUKE: 
 

1.) Za verifikacijski odbor imenovani su Ratko Cvetnić, Marina Dijaković i Filip Lončarić 
2.) Usvaja se dnevni red uz dopunu  
3.) Ovjerava se zapisnik i odluke izvanredne skupštine Saveza održane 18.prosinca 2020. 
4.) Usvaja se izvještaj o radu za 2020.godinu 
5.) Usvaja se financijski izvještaj za 2020.godinu 
6.) Usvaja se rebalans financijskog plana za 2021. godinu 
7.) Iz članstva Saveza briše se BK EOL 

 
Zapisničar:  Maja Capuder 

 
      Predsjednik Saveza:  Ratko Galjer 


