HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11
10000 ZAGREB

ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
HRVATSKOG BILJARSKOG SAVEZA ODRŽANE
11.01.2019. U BILJARSKOM KLUBU
"METROPOLIS" , U ZAGREBU
Sjednica je započela s radom u 17 sati
Prisutni: Ante Morić - predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Ivo Milin i
Ivan Prusac. Član Upravnog odbora Goran Puškaš bio je spriječen drugim obavezama. Osim
predsjednika i članova Upravnog Odbora na sjednici je prisutan i Juraj Jurković-tajnik HBS-a.
Zapisnik vodi Juraj Jurković
Po otvaranju sjednice, predsjednik Upravnog odbora utvrđuje kvorum te utvrđuje sljedeći
dnevni red:

Dnevni red:
1. Potvrda odluka donesenih na e-mail sjednici od 21.09.2018.
2. Potvrda odluka donesenih na e-mail sjednici od 12.11.2018.
3. Prijedlog kalendara natjecanja za 2019.
4. Naknade za suce i voditelje.
5. Zahtjev za primanje u članstvo BK „Rijeka“
6. Sportski pravilnik i pravilnik o naknadama i nagradama za 2019.
7. Prijedlog financijskog plana za 2019.
8. Razno
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
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Ad. 1.
Potvrda odluka donesenih na e-mail sjednici od 21.09.2019. donesena je
jednoglasno.

Ad. 2
Potvrda odluka donesenih na e-mail sjednici od 12.11.2019. donesena je jednoglasno.

Ad. 3
Članovi UO usuglasili su i jednoglasno donijeli odluku o kalendaru natjecanja HBS-a
za 2019. godinu.

Ad. 4
Nakon kraće rasprave donesena je odluka o naknadama za suce i voditelje na pool
turnirima HBS-a. Naknada će biti isplaćena po danu natjecanja. Kad su na natjecanju voditelj i
sudac naknada za voditelja je 350kn za prvi dan i 250kn za drugi dan a za suca 300kn prvi dan i
200kn drugi dan. Kada je na natjecanju samo voditelj naknada je 450kn za prvi dan i 350kn za drugi
dan natjecanja.

Odluka je donesena sa dva glasa za (Morić i Prusac) i jednim suzdržanim (Milin)

Ad. 5.
Biljarski klub "RIJEKA" predao je zahtjev za učlanjenje u HBS. Ustanovljeno je da je
za učlanjenje predana sva potrebna dokumentacija. Odluka o primanju BK "RIJEKA" u
pridruženo članstvo donesena je jednoglasno. Na sljedećoj skupštini HBS-a ,skupština tu
odluku mora potvrditi .

Ad. 6.
U novi Sportski pravilnik i pravilnik o naknadama i nagradama uvrstiti će se
promjene koje je na ovoj sjednici jednoglasno donio UO HBS. Kotizacija za 2.HBL u 2019.
biti će 70kn , na natjecanjima 2.HBL biti će obavezan isti "dress code" kao i na n PH i 1.HBL.

Ad. 7
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Iznesen je prijedlog financijskog plana za 2019. Zbog promjena u broju turnira 2. HBL
u 2019. i odluke o naknadama za voditelje i suce na pool turnirima HBS-a koja je drugačija
od prvobitnog prijedloga financijski plan je poslan na doradu.

Ad. 8
8.1. Razno - Neopoziva ostavka člana upravnog odbora Alana Bujasa
Dana 04.12.2019. na email saveza primljena je neopoziva ostavka Alana Bujasa na
mjesto člana Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora su upoznati sa neopozivom
ostavkom Alana Bujasa. Novi član Upravnog odbora izabrati će se na slijedećoj skupštini
HBS.
8.2. Razno - Dugovi igrača za kotizacije 1.HBL u sezoni 2017/2018.
Igrači 1.HBL dužni su podmiriti sve zaostale kotizacije iz sezone 2017./2018..
Ukoliko ne podmire dugovanje igrači će biti suspendirani i neće moći nastupiti na
natjecanjima HBS-a. U sezoni 2019. 1.HBL za eventualne dugove za kotizacije HBS će
teretiti klubove.
Odluka je donesena jednoglasno
8.3. Razno - Tečaj za suce i voditelje
HBS će u skorije vrijeme organizirati tečaj za suce i voditelj. Mjesto održavanja tečaja
biti će jedan od klubova iz regije "JUG".
Odluka je donesena jednoglasno.
Sjednica je u završila u 20 sati.
Zapisnik vodio:
Juraj Jurković

Predsjednik HBS-a
Ante Morić

