
SKUPŠTINA 2003. 
 

Zapisnik  
godišnje skupštine Zagrebačkoga badmintonskoga saveza održane 23. travnja 2003. u Zagrebu, 
Dom sportova, Trg sportova 11, soba 48, od 17.10 do 19 sati 

Nazočni: Lidija Petrinović- Zekan, predsjednica Saveza; Berislav Šarić (BK Max); Renata 
Hadžihalilović, Šime Zekan (BK Medvedgrad 1998); Ivanka Pokorni, Alan Pospišil (BK Nika); 
Zlatko Šavor, Marijan Rihtar (BK Purger); Mladen Nedov, Dalibor Alerić (BK Ružmarinka); Vanja 
Kalinović, Tamara Mijatović (BK Silent); Roman Cvetko, Irena Sobota (BK Stella); Snježana 
Milešević, Silvio Jurčić (BK Zagreb Maksimir). 
Također nazočni: Karol Hawel; Ratko Cvetnić, tajnik Saveza (zapisničar). 

Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan pozdravila je nazočne i u ime Saveza čestitala 
skupštinarki I. Pokorni na položenome zvanju certificiranoga suca EBU-a, što su nazočni pozdravili 
pljeskom. 

1. Izbor Verifikacijskoga odbora  
1.1 Izbor  
Predsjednica je predložila sljedeći sastav odbora: Zlatko Šavor, Roman Cvetko, Vanja Kalinović. 

Prihvaćeno jednoglasno. 
 
1.2 Izvještaj o kvorumu  
Odbor je izvijestio da sjednici nazoči 16 skupštinara. Budući je skupštinski kvorum 9, skupština 
može valjano odlučivati o svim pitanjima, a natpolovična većina glasova nazočnih iznosi 9.  

2. Usvajanje dnevnoga reda 
Tajnik Cvetnić i skupštinar Šarić javili su se za dopune pod točkom 7, a predsjednica je ukazala 
na to da za podtočku 5.2 Izbor stegovnoga povjerenika nije stigla ni jedna kandidatura pa je 
predložila da se podtočka briše iz dnevnoga reda. Potom je dala dnevni red s ovim dopunama i 
izmjenom na izglasavanje. 

Prihvaćeno jednoglasno.  

3. Ovjera Zapisnika i Odluka izborne i godišnje skupštine Saveza 2002. 
Budući da na ove dokumente nije bilo primjedbi predsjednica je dala prijedlog da se isti ovjere. 

Prihvaćeno jednoglasno.  

4. Usvajanje Izvješća za godinu 2002.  
Predsjednica je dala kraći uvod, podsjetivši da je Upravni odbor predložio da se Izvješće usvoji, a 
tajnik je dao kraće obrazloženje financijskoga izvješća.  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1 u privitku). 

5. Izbor dužnosnika Saveza 
U uvodu ovoj točki predsjednica je upozorila na odluku Upravnoga odbora kojom Andrea 
Kazesović nije razrješena odborničke dužnosti budući da iz odnosnoga podneska nije bilo jasno je 
li njen odstup uvjetovan zamjenom sa Silvijem Jurčićem ili je bezuvjetan. Budući je sam 



skupštinar Jurčić u raspravi potvrdio da odbornica Kazesović odstupa zbog profesionalnih obveza, 
dakle bezuvjetno, predsjednica je dala prijedlog da se odbornica Kazesović razrješi dužnosti 
odbornika. 

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 2 u privitku).  

Predsjednica je ukratko predstavila tri kandidature za dva odbornička mjesta, a potom se prišlo 
tajnome glasovanju. Nakon glasovanja Verifikacijski odbor izvijestio je o rezultatima: 
- Mladen Nedov: 10 glasova 
- Tonči Buble: 8 glasova 
- Silvio Jurčić: 8 glasova 
Verifikacijski odbor izvijestio je da je Mladen Nedov izabran za odbornika Saveza jedini dobivši 
natpolovični broj glasova (odluka 2 u privitku).  

Za preostalo odborničko mjesto proveo se drugi krug glasovanja sa dva kandidata. Verifikacijski 
odbor izvijestio je o rezultatu: 
- Silvio Jurčić: 8 glasova 
- Tonči Buble: 7 glasova 
Verifikacijski odbor izvijestio je da ni jedan od kandidata nije dobio natpolovičnu većinu glasova 
te stoga odborničko mjesto ostaje upražnjeno do sljedeće skupštine. 

Odbornica Hadžihalilović po završetku točke napustila je sjednicu te se time natpolovična većina 
glasova spustila na 8. 

6. Usvajanje Plana rada za godinu 2003. 
Uvod točki dala je predsjednica Saveza naglasivši da je od vremena donošenja prijedloga Plana 
do danas bilo izmjena i da će Upravni odbor u svome redovnom djelovanju takve promjena 
ažurirati. U raspravi u kojoj su sudjelovali skupštinari Nedov, Hadžihalilović, Zekan i Šarić izražena 
je potreba da odnos Saveza sa Hrvatskim badmintonskim savezom bude koordiniraniji nego do 
sada budući se radi o programu koji u oba slučaja obuhvaća gotovo iste igrače, a HBS od svojih 
planskih stavki odustaje uoči natjecanja. U tom smislu izražena je potreba da oba saveza najprije 
realno definiraju svoje natjecateljske programe, a onda da Savez u usuglašavanje sa HBS-om uđe 
iz partnerske pozicije koja hijerarhijski doduše jest niža, ali je financijski jača pa na tome i treba 
graditi svoj utjecaj. 
Tajnik Cvetnić upoznao je skupštinare sa stavom Zagrebačkoga športskog saveza glede 
najavljene revizije poslovanja ZŠS-a koja je stigla od gradskih vlasti, te potrebu za pridržavanjem 
namjenskoga trošenja proračunskih sredstava, o kojoj je bilo govora i na prošlogodišnjoj sjednici. 
U raspravi je istaknut prijedlog da ovlašteni potpisnici računovodstvene dokumentacije - 
predsjednica Petrinović-Zekan i tajnik Cvetnić - podijele ovlaštenja tako da tajnik potpisuje naloge 
koji idu izravno za troškove salekcije, a predsjednica da potpisuje naloge koje idu članovima 
selekcije preko klubskih dotacija. 

Prihvaćeno većinom glasova, uz dva suzdržana (odluka 3 u privitku). 

Glede rada trenera skupštinari su u raspravi podržali prijedlog da se njegov rad protegne i na sve 
planske turnire u inozemstvu, a ne samo u Sloveniji, a kraća objašnjenja o predstojećem kampu 
EBU-a u Zagrebu, te natječaju za nabavku loptica dala je predsjednica Saveza ponovivši da će 
ažuriranje plana ići kroz redovno djelovanje Upravnoga odbora Saveza. 
Potom je predsjednica dala Plan, s ovim dopunama i izmjenama, na usvajanje.  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 4 u privitku).  



7. Ostalo 
7.1 Tajnik Cvetnić ukratko je upoznao nazočne sa stanjem u Zagrebačkome športskom savezu 
uoči izbora novoga glavnog tajnika. 

7.2 Skupštinar Šarić upozorio je na činjenicu da isti broj glasova u Skupštini imaju klubovi sa 
velikim i rezultatski značajnim natjecateljskim pogonom kao i rekreativni klubovi, što može 
dovesti do pojave fiktivnih klubova u članstvu Saveza i, susljedno tome, manipulacije glasačkom 
snagom. Stoga je predložio da se ta opasnost statutarno preduhitri na neki od načina koji su 
uobičajeni. Predsjednica Saveza izvijestila je da se u Upravnom odboru već planiraju određene 
mjere u tom smislu. 

Skupštinar Šarić napustio je poslije ove podtočke sjednicu, što nije imalo utjecaja na kvorum kao 
ni na natpolovični broj glasova. 

7.3 Skupštinar Jurčić uputio je primjedbu na način sastavljanja Upravnoga odbora, sa 
prijedlogom da se ograniči broj odbornika po klubu. Tajnik Cvetnić odgovorio je da po sadašnjem 
Statutu klubovi predlažu Skupštini odbornike bez obzira jesu li oni članovi nekog kluba, članovi 
više klubova ili uopće nisu ni u kakvom klubskom članstvu, te je stoga vrlo teško pravno 
formulirati takvo ograničenje. No, u raspravi je otvorena mogućnost da se razmotri prijedlog koji 
bi pokušao regulirati pitanje ograničenja te je skupštinaru Jurčiću predloženo da pripremi takav 
amandman. 

Ovime je skupštinska sjednica završila s radom. 

Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan  

 

ODLUKE: 

Godišnje skupštine Zagrebačkoga badmintonskoga saveza održane 23. travnja 2003.  

1. Usvaja se Izvješće o radu Saveza u 2003.  

2. Andrea Kazesović razrješuje se dužnosti člana Upravnoga odbora Saveza, a Mladen Nedov 
izabire se za dužnost člana Upravnoga odbora Saveza. 

3. Plan rada Saveza za 2003. prihvaća se sa dopunama i izmjenama. 

4. Ovlašteni potpisnici računovodstvene dokumentacije Saveza - predsjednica Lidija Petrinović-
Zekan i tajnik Ratko Cvetnić - dijele ovlaštenja tako da tajnik potpisuje naloge koji idu izravno za 
troškove salekcije, a predsjednica potpisuje naloge koje idu članovima selekcije preko klubskih 
dotacija. 

Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan  

 


