HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11
10000 ZAGREB
ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG BILJARSKOG SAVEZA ODRŽANE 12.06.2018.
U BILJARSKOM KLUBU „HUSTLER ACADEMY“, U VODICAMA.
Sjednica je započela s radom u 18:00 sati
Prisutni: Ante Morić - predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Ivan Prusac, Alan
Bujas i Ivo Milin. Osim predsjednika i članova Upravnog Odbora na sjednici je prisutan i Ivor Mateljan
- administrativni tajnik HBS-a.
Zapisnik vodi Ivor Mateljan.
Po otvaranju sjednice, predsjednik Upravnog odbora utvrđuje kvorum konstatirajući da su na sjednici
prisutni svi aktivni članovi Upravnog odbora osim Gorana Puškaša te utvrđuje sljedeći dnevni red:
1. Izbor tajnika
2. Odluka o visini dnevnice za Europsko prvenstvo u Nizozemskoj za igrače i voditelja reprezentacije
3. Zamolba za financijsku potporu Snooker cluba Pot
4. Prijedlog i zamolba Snooker kluba The Nugget za financijsku potporu za Prvenstvo Hrvatske
5. Razno (Prijedlog novog člana odbora za snooker, žalba BK Masters, BK Cibalia nastup
neprijavljenog igrača na klupskom PH, odluka o klubovima koji nisu platili članarinu HBS-u)
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Izbor tajnika
Predsjednik Ante Morić obavijestio je prisutne o pristiglim kandidatima za tajnika HBS-a. Pristiglo je 8
prijava na natječaj, s tim da je jedan kandidat svoju prijavu povukao.
Nakon rasprave predloženo da se za radno mjesto tajnika Hrvatskog biljarskog saveza prihvati
kandidat Juraj Jurković, s probnim rokom od tri mjeseca.
Ostalim kandidatima će se e-mailom zahvaliti na pristiglim prijavama.
Članovi UO su s 2 glasa ZA (Ante Morić - predsjednik, Ivan Prusac) i 2 PROTIV (Alan Bujas, Ivo Milin)
usvojili ovaj prijedlog.
Novi tajnik Hrvatskog biljarskog saveza počet će s radom od 01.07.2018.

Ad.2. Odluka o visini dnevnice za vrijeme sudjelovanja na Europskom prvenstvu u Nizozemskoj, za
igrače i voditelja reprezentacije
Predloženo je da se igračima i voditelju reprezentacije isplati dnevnica u iznosu od 35,00 eura po
danu za putovanje i sudjelovanje na Europsko prvenstvo u pool biljaru koje se održava u Nizozemskoj
u Veldhovenu, od 18.07.-01.08.2018. godine. U cijenu smještaja koji je organiziran u hotelu, uključen
je samo doručak.
Članovi UO usvojili su ovaj prijedlog jednoglasno.

Ad.3. Zamolba za financijsku potporu Snooker cluba Pot
Nakon kraće rasprave o pristigloj zamolbi za financijsku potporu za pokrivanje troškova na turniru
„Vienna snooker open 2018.“ u iznosu od 4.000,00kn, glasano je o istoj.
Svi članovi UO glasali su PROTIV.
Odlučeno je da se Snooker clubu Pot pošalje odgovor da ubuduće pošalju zamolbu za financijsku
potporu prije održavanja turnira i da uz zamolbu prilože specifikaciju troškova za koje se traži
potpora.

Ad.4. Prijedlog troškova i zamolba za financijsku potporu Snooker klub The Nugget, za organizaciju
Prvenstva Hrvatske u snookeru
Snooker klub The Nugget poslao je prijedlog troškova za Prvenstvo Hrvatske u snookeru i zamolbu za
financijsku potporu od strane Hrvatskog biljarskog saveza za pomoć u organizaciji navedenog
prvenstva.
Nakon rasprave predloženo je da se SK The Nugget-u za Prvenstvo Hrvatske u snookeru uplati
2.850,00 kn za najam prostora.
Članovi UO su s 2 glasa ZA (Ante Morić - predsjednik, Ivan Prusac) i 2 PROTIV (Alan Bujas, Ivo Milin)
usvojili ovaj prijedlog.

Ad.5.1. Stručni odbor za snooker
G. Goran Puškaš je dao ostavku na mjesto predsjednika odbora za snooker. Za novog predsjednika
predložen je Saša Novak.
Članovi UO usvojili su ovaj prijedlog jednoglasno.

Ad.5.2. Očitovanje na primljeni e-mail od BK Master Korčula
Ponovljeno je ono što je već odgovoreno Biljarskom klubu Masters Korčula: igraču Zvonku Tetecu
zabranjuje se nastup na svim pojedinačnim natjecanjima u organizaciji Hrvatskog biljarskog saveza u
sezoni 2017./2018., sukladno članku 10.1.1.1. Sportskog pravilnika Hrvatskog biljarskog saveza.
Zvonko Tetec odbio je igrati 1. Hrvatsku biljarsku ligu, te se primjenjuje navedeni članak Sportskog
pravilnika Hrvatskog biljarskog saveza.
Članovi UO usvojili su ovo očitovanje jednoglasno.

Ad.5.3.
BK Cibalia - nastup neprijavljenog igrača na Klupskom prvenstvu Hrvatske
Na susreta klupskog PH BK "Cibalia" - BK "MR: Q" uočeno je da je za BK Cibaliu zaigrao igrač koji nije
prijavljen za klupsko Prvenstvo Hrvatske, g. Kelava.
Slučaj će biti proslijeđen Stegovnoj komisiji.

Ad.5.4. Odluka o klubovima koji do današnjeg dana nisu platili članarinu HBS-u za 2017./2018.
Uvidom u evidenciju uplata primijećeno je da sljedeći klubovi nisu uplatili članarinu Hrvatskom
biljarskom savezu za 2017. godinu koja vrijedi i za 2018. godinu: BK Mosconi, BK Dubrovnik, BK Road
Runners, BK Pool.
Predloženo je da se navedene klubove suspendira zbog ne ispunjavanja financijskih obveza prema
Savezu.
Suspendirani klubovi nemaju pravo odlučivanja u Skupštini Hrvatskog biljarskog saveza, te ne mogu
sudjelovati u natjecanjima i aktivnostima koje organizira Hrvatski biljarski savez, niti na
međunarodnim natjecanjima.
Suspenzija se automatski ukida uplatom članarine na žiro račun Hrvatskog biljarskog saveza.
Članovi UO usvojili su ovaj prijedlog jednoglasno.
Suspenzija stupa na snagu danom donošenja ove odluke.
O ovoj odluci bit će izviještena Skupština Hrvatskog biljarskog saveza na sjednici 16.06.2018. godine.

Sjednica je zaključena u 21:00.
Zapisnik vodio:
Ivor Mateljan

Predsjednik HBS-a
Ante Morić

