HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
CROATIAN BILLIARD ASSOCIATION

ZAPISNIK S REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKOG BILJARSKOG SAVEZA
ODRŽANE 28. SVIBNJA 2021. GODINE
HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ je član: HOO · EPBF · WPBA · EBSA · CEB · WCBS

Sjednica redovne Skupštine Hrvatskog biljarskog saveza, sazvana na prijedlog Predsjednika Saveza sukladno članku 27. Statuta, a
održana je 28. svibnja 2021. s početkom u 17:00 sati, u prostorijama Biljarskog kluba ‘’Metropolis’’, Avenija Dubrovnik 10, Zagreb.
Na sjednici su bili nazočni:
Predstavnici klubova koji su punopravni članovi Hrvatskog biljarskog saveza (HBS):
1. Željko Dozan BK „Metropolis»
2. Ivan Prusac Biljarski savez Zagreba
3. Marko Lišnić BK „Plan B”
4. Ante Morić BK „8ball”
5. Dejan Matura BK „Šibenik»
6. Tomislav Juriša BK „Zlatar“
Predstavnici klubovi koji su pridruženi članovi HBS-a:
1. Alexander Sabljak BK “Nugget”
2. Filip Bermanec BSK “Mosconi”
3. Sanjin Šnjarić BK “Rijeka”
Ostali nazočni:
Juraj Jurković tajnik HBS-a, Domagoj Lončarek

OTVARANJE SJEDNICE
Uz pozdrav sudionicima redovnu sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik HBS-a g.Ante Morić. U 17:01h
Na prijedlog Predsjednika g. Morića sukladno članku 18. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog biljarskog saveza ,te prijedloga
dnevnog reda izabrana su radna tijela Skupštine. U niže navedena radna tijela Skupštine predloženi su i prihvaćeni:
1.1 Za radno predsjedništvo predsjednik je predložio:
•• Ante Morić predsjednik, Ivan Prusac i Marko Lišnić članovi
Prijedlog je usvojen jednoglasno.
1.2 Za verifikacijsku komisiju predsjednik je predložio:
•• Dejan Matura predsjednik, Filip Bermanec i Alexander Sabljak
Prijedlog je usvojen jednoglasno.
1.3. Za zapisničara predsjednik je predložio Domagoja Lončareka, a za ovjerovitelja zapisnika Predsjednik je predložio Ivana
Prusaca.
Prijedlog je usvojen jednoglasno.
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Verifikacijska komisija podnijela je sljedeće izvješće Skupštini.da su na sjednici nazočni:
•• predstavnici pet članova sa pravom glasa: Ivan Prusac “Biljarski savez Zagreba”, Marko Lišnić BK „PLAN B”, Ante
Morić BK „8BALL”, Dejan Matura BK „Šibenik”, Tomislav Juriša BK „ZLATAR ,
•• jedan predstavnikapunopravni član Željko Dozan BK „Metropolis», koji u trenutku sjednice nije bio u mandatu ali je
isto tako predočio potvrdu da je održao izbornu Skupštinu i čeka rješenje nadležnog tijela, a zbog čega je verifikacijska
komisija podnijela izvješće da može sudjelovati u radu Skupštine ali bez prava glasa na ovoj sjednici Skupštine
•• tri predstavnika pridruženih članova bez prava glasa Alexander Sabljak BK “Nugget”, Filip Bermanec BSK “Mosconi”,
Sanjin Šnjarić BK “Rijeka.
Predsjednik je otvorio rasparavu. Nakon rasprave o izvješću verifikacijske komisije Skupština je javnim glasovima odlučila o pravovaljanosti i ovjeri mandata članova u Skupštini.

HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ je član: HOO · EPBF · WPBA · EBSA · CEB · WCBS

Predsjednik g. Morić je u 17:11h nakon izvještaja verifikacijske komisije konstatirao da po članku 27. Statuta, nema kvoruma i da
se u tom slučaju čeka pola sata i nakon toga, bez obzira na broj nazožnih članova Skupštine, nazočni čine kvorum, a donesene
odluke i zaključci postaju pravovaljani. Sjednica je nastavljena u 17:42h. Prije utvrđivanja dnevnog reda Predsjedavajući g.Morić
je temeljem predhodno podnesenog izvještaja verifikacijske komisije konstatirao da je nakon pola sata broj prisutnih ostao
isti(niko novi nije došao) i da su po članku 27. Statuta ispoštovani potrebni uvjeti za pravovaljano odlučivanje na ovoj sjednici
Skupštine, te da broj nazočnih članova sa pravom glasa je 5, 3 pridružena člana sa pravom sudjelovanja u Skupštini i bez prava
glasa i jedan punopravni član van mandata bez prava glasa.

PREDLOŽENI DNEVNI RED
Predsjednik HBS-a g. Ante Morić predložio je na usvajanje niže navedeni dnevni red,
1. Izbor radnih tijela:
1.1. Radno predsjedništvo,
1.2. Verifikacijska komisija
1.3. Zapisničar i ovjerovitelji zapisnika
2. Financijski izvještaj za 2019. i 2020.godinu
3. Financijski plan za 2021. godinu
4. Izvještaj predsjednika o radu saveza i UO HBS-a u 2020.
5. Sportski plan za 2021.
6. Ažuriranje statusa članstva u HBS-u
7. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen od nazočnih članova s pravom glasa u Skupštini.
Prije početka rasprava o točkama dnevnog predsjedavajući upitao imali kakvih primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice
Skupštine. Primjedbi nije bilo.

AD.1 .
Kao što je već gore navedeno u radna tijela izabrani su:
Radno predsjedništvo: Ante Morić predsjednik, Ivan Prusac i Marko Lišnić
Verifikacijska komisija: Dejan Matura predsjednik, Filip Bermanec, Alexander Sabljak
Zapisničar : Domagoj Lončarek
Ovjerovitelj zapisnika : Ivan Prusac

AD.2
Predsjednik g. Morić rekao je da zbog pandemije korona virusa nažalost nismo bili u mogućnosti održati sjednicu Skupštine
krajem 2020. kako je bilo planirano zbog epidemioloških mjera, Financijski izvještaj(pregled prihoda i rashoda) za 2019. je usvojen
od strane UO HBS-a na sjednici 17.12.2020. i od strane ovlaštenog knjigovodstvenog servisa predan na vrijeme nadležnim državnim tijelima i ukratko prošao kroz financijska izvješća (pregled prihoda i rashoda) za 2019. i 2020. godinu(u prilogu) , te je otvorio
raspravu. Nakon rasprave izvješća su dana na usvajanje zasebno.
Financijski izvještaj (pregled prihoda i rashoda) za 2019. usvojen je jednoglasno.
Financijski izvještaj (pregled prihoda i rashoda) za 2020. usvojen je jednoglasno.
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AD.3
Predsjednik g. Morić rekao je da je prijedlog financijskog plana UO HBS-a raspravio na svojoj sjednici 17.12.2020 no zbog pandemije COVID-19 i epidemioloških mjera financijski plan nismo bili u mogućnosti donijeti na Skupštini HBS-a. U među vremenu
zbog novo nastale situacije i manjih očekivanja sa prihodovne strane UO HBS-a je na svojoj sjednici 02.04.2021 razmotrio i
usvojio rebalans plana. Predsjednik g. Morić dao je riječ tajniku Jurkoviću koji je u kratko predstavio plan i naveo da provedba
plana ovisi o prihodovnoj strani koja je zbog pandemije COVID 19 bila teško predvidljiva. Predsjednik g. Morić je otvorio raspravu
u kojoj nije bilo primjedbi na plan. Predsjednik g. Morić dao je na financijski plan dao na usvajanje.
Financijski plan sa pripadajućim rebalansom za 2021. usvojen je jednoglasno.

AD.4

HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ je član: HOO · EPBF · WPBA · EBSA · CEB · WCBS

Predsjednik g. Morić izvijestio je Skupštinare o radu UO HBS-a i saveza u proteklog godini. Hrvatski biljarski savez dobio je
17.06.2020. zabranu nastupanja hrvatskih natjecatelja na EPBF-vim natjecanjima, zbog navodnog sudjelovanja suspendiranog
igrača Ivice Putnika na službenom natjecanju HBS-a u Hrvatskoj. HBS je uložio žalbu na tu odluku kojoj je predočio dokaze iz
kojih je vidljivo da Ivica Putnik od kad je suspendiran nije nastupao na službenim natjecanjima HBS-a, nažalost zbog po nama
ne dokaznih razloga žalba nam je odbijena. No isto tako nakon žalbenog postupka 31.12.2020. ukinuta nam je gore navedena
zabrana nastupanja i Savez više nije pod nikakvom suspenzijom. UO HBS-a je na svojim sjednicama donio novi Stegovni pravilnik i u suradnji sa odborima za pool i snooker pripremljen je novi Sportski pravilnik koji je usvojen 25.2.2021.godine. Također smo
donijeli odluku u želji da poboljšamo mogućnost kontrole nad natjecanjima koja se organiziraju u Hrvatskoj i natjecateljima koji
odlaze na natjecanja u inozemstvo. Predsjednik g.Morić otvorio je raspravu. U raspravi je sudjelovalo nekoliko Skupštinara koji su
komentirali zabranu EPBF-a. Nakon rasprave izvještaj je dan na usvajanje.
Izvještaj predsjednika usvojen je jednoglasno.

AD.5
Predsjednik g. Morić skupštinare upoznao je sa sportskim planom za 2021. Zbog specifičnosti situacije i COVID 19 pandemije
nažalost sportska sezona ove godine će biti skraćena i broj turnira smanjen. Prioritet je održati sva pojedinačna PH i ekipno PH
to su natjecanja na temelju kojih se ostvaruju HOO kategorizacije Broj „Croatia kupova“ i regionalnih turnira smanjen sa četiri na
dva. Od međunarodnih natjecanja za sada imamo samo najave EPBF juniorskog prvenstva u kolovozu (SLOVENIJA) i seniorskog
u studenom (TURSKA) te EBSA snooker EP u rujnu (PORTUGAL). Nadamo se da će pandemija biti pod kontrolom i da natjecanja
moći održati. Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali svi Skupštinari i izrazili nadu u održavanje planiranih natjecanja. Nakon
rasprave predsjednik Morić dao je sportski plan na usvajanje.
Sportski plan usvojen je jednoglasno.

AD.6
Zbog ne izvršavanja financijskih obveza, ne prisustvovanja na sjednicama Saveza, zbog ne pridržavanja djela općih akata Saveza,
a zbog obveze vođenja urednog registra Saveza i obveze praćenja rada svojih članova na dnevni red stavljena je i ova točka.
Predsjednik g. Morić obavijestio je Skupštinare da je BK DUBROVNIK, zbog nastale situacije sa korona virusom, a samim time i
loše financijske situacije kluba zamolio HBS da ga na vlastiti zahtjev isključe iz članstva u HBS-u, mailom od 5.12.2020. Nakon
otvorene rasprave jednoglasno je potvrđena odluka o prestanku članstva u Savezu.
Od posljednje Skupštine HBS-a održane 10.1.2020. UO HBS je po sukladno članku 15. Statuta Na svojoj sjednici 23.1.2020 u pridruženo članstvo primio BK NUGGET i BSK MOSCONI oba iz Zagreba. Predloženo je potvrđivanje ove odluke UO HBS-a.
Predsjednik je otvorio raspravu, te je Odluka o učlanjenju potvrđena jednoglasno.
Praćenjem rada pridruženih je pridruženih članova u proteklom razdoblju a sve u smislu njihovog primanja u punopravno članstvo utvrđeno je niže navedeno:
BK“BERETKA“ pridruženi član iz Splita nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana zbog ne izvršavanja financijskih obveza, ne prisustvovanja na sjednicama Skupštine, ne pridržavanja djela općih akata Saveza..
Predsjednik g. Morić dao je na glasovanje prijedlog odluke da BK „BERETKA“ nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana i da će Savez pratiti rad pridruženog člana još minimalno godinu dana nakon čega će se ponovno razmatrati o statusu
članstva ovog člana
Predsjednik je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
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BK „DRNIŠ“ pridruženi član iz Drniša nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana zbog ne izvršavanja financijskih
obveza, ne prisustvovanja na sjednicama Skupštine, ne pridržavanja djela općih akata Saveza..
Predsjednik g. Morić dao je na glasovanje prijedlog odluke da BK „DRNIŠ“ nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog
člana i da će Savez pratiti rad pridruženog člana još minimalno godinu dana nakon čega će se ponovno razmatrati o statusu
članstva ovog člana
Predsjednik je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
BK „EXTREME“ pridruženi član iz Vrbovca nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana zbog ne izvršavanja financijskih obveza, ne prisustvovanja na sjednicama Skupštine, ne pridržavanja djela općih akata Saveza..
Predsjednik g. Morić dao je na glasovanje prijedlog odluke da BK „EXTREME“ nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana i da će Savez pratiti rad pridruženog člana još minimalno godinu dana nakon čega će se ponovno razmatrati o statusu
članstva ovog člana
Predsjednik je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ je član: HOO · EPBF · WPBA · EBSA · CEB · WCBS

BSK „MAXIMUM“ pridruženi član iz Zagreba nije ispunio nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana zbog ne izvršavanja financijskih obveza, ne prisustvovanja na sjednicama Skupštine, ne pridržavanja djela općih akata Saveza..
Predsjednik g. Morić dao je na glasovanje prijedlog odluke da BK „MAXIMUM“ nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana i da će Savez pratiti rad pridruženog člana još minimalno godinu dana nakon čega će se ponovno razmatrati o statusu
članstva ovog člana
Predsjednik je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
BSK „MOSCONI“ pridruženi član iz Zagreba je svojim radom i ispunjavanjem obaveza prema Savezu ispunio uvjete za dobivanje
statusa punopravnog člana.
Predsjednik dao je usvajanje prijedlog odluke da BSK “MOSCONI“ dobije status punopravnog člana.
Predsjednik g. Morić je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
BK „NUGGET“ pridruženi član iz Zagreba je svojim radom i ispunjavanjem obaveza prema Savezu ispunio uvjete za dobivanje
statusa punopravnog člana.
Predsjednik dao je usvajanje prijedlog odluke da BK “NUGGET“ dobije status punopravnog člana.
Predsjednik g. Morić je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
BK „OLIMP“ pridruženi član iz Splita nije ispunio nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana zbog ne izvršavanja
financijskih obveza, ne prisustvovanja na sjednicama Skupštine, ne pridržavanja djela općih akata Saveza..
Predsjednik g. Morić dao je na glasovanje prijedlog odluke da BK „OLIMP“ nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog
člana i da će Savez pratiti rad pridruženog člana još minimalno godinu dana nakon čega će se ponovno razmatrati o statusu
članstva ovog člana
Predsjednik je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
BK „PINK PANTHER“ pridruženi član nije ispunio nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana zbog ne izvršavanja
financijskih obveza, ne prisustvovanja na sjednicama Skupštine i ne pridržavanja djela općih akata Saveza..
Predsjednik Morić dao je na glasovanje prijedlog odluke da BK „PINK PANTHER“ nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana i da će Savez pratiti rad pridruženog člana još minimalno godinu dana nakon čega će se ponovno razmatrati o
statusu članstva ovog člana
Predsjednik je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
BK „RIJEKA“ pridruženi član iz Rijeke je svojim radom i ispunjavanjem obaveza prema Savezu ispunio uvjete za dobivanje statusa
punopravnog člana.
Predsjednik g. Morić dao je usvajanje prijedlog odluke da BK “RIJEKA“ dobije status punopravnog člana.
Predsjednik je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
BK „QIX“ pridruženi član iz Velike Mlake nije ispunio nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog člana zbog ne izvršavanja financijskih obveza, ne prisustvovanja na sjednicama Skupštine, ne pridržavanja djela općih akata Saveza..
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Predsjednik g. Morić dao je na glasovanje prijedlog odluke da BK „QIX“ nije ispunio uvjete za dobivanje statusa punopravnog
člana i da će Savez pratiti rad pridruženog člana još minimalno godinu dana nakon čega će se ponovno razmatrati o statusu
članstva ovog člana
Predsjednik je otvorio raspravu, te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
Praćenjem rada punopravnih članova u proteklom razdoblju Predsjednik Morić izvijestio je prisutne da:
BK“MASTERS“ iz Žrnova nije izvršavao financijskih obaveze, da nije bio aktivni sudionik biljarskog sporta, da se nije pridržavao
djela općih akata Saveza, da nije prisustvovao na sjednicama Skupštine..
Slijedom svega gore navedenog Predsjednik Morić dao je na usvajanje prijedlog da se BK“MASTERS“ primi u pridruženo članstvo
na razdoblje od najmanje godinu dana i da će Savez pratiti rad člana u tom razdoblju, nakon čega se ponovno moći razmotriti
status člana.
Predsjednik je otvorio raspravu te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.

HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ je član: HOO · EPBF · WPBA · EBSA · CEB · WCBS

BK“SNEAKY PETE“ iz Zadra nije izvršavao financijskih obaveze, nije bio aktivni sudionik biljarskog sporta, da se nije pridržavao
djela općih akata Saveza, da nije prisustvovao na sjednicama Skupštine..
Slijedom svega gore navedenog Predsjednik Morić dao je na usvajanje prijedlog da se BK“SNEAKY PETE “ primi u pridruženo
članstvo na razdoblje od najmanje godinu dana i da će Savez pratiti rad člana u tom razdoblju, nakon čega se ponovno moći
razmotriti status člana.
Predsjednik je otvorio raspravu te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.
BK“ HUSTLER “iz Vodica zastupan po g. Alanu Bujasu nije unapređenje rada Saveza poticao kao ovlašteni predstavnik u tijelu
Skupštine i preko drugih tijela Saveza, već je protivno aktima Saveza poticao svojim djelovanjem i druge na nepridržavanje
Statuta, ostalih akata Saveza kao i na neizvršavanje financijskih obaveza..
Slijedom svega gore navedenog Predsjednik Morić dao je na usvajanje prijedlog da se BK “HUSTLER“ primi u pridruženo članstvo
na razdoblje od najmanje godinu dana i da će Savez pratiti rad člana u tom razdoblju, nakon čega se ponovno moći razmotriti
status člana.
Predsjednik je otvorio raspravu te je gore navedena predložena odluka usvojena jednoglasno.

AD.7
Pod točkom razno nije bilo nikakvih tema i rasprave.
Predsjednik Morić je zatvorio sjednicu redovne Skupštine HBS-a u 18:50 sati.
U prilogu:
•• Financijski izvještaj (pregled prihoda i rashoda) za 2019.
•• Financijski izvještaj (pregled prihoda i rashoda) za 2020
•• Financijski plan za 2021- prijedlog
•• Financijski plan za 2021- prijedlog rebalansa
Zapisnik Skupštine vodio
Domagoj Lončarek

Zagreb, 28.05.2021

Ovjerovitelj zapisnika
Ivan Prusac

Predsjednik HBS-a
Ante Morić

M.P.
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