HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11
10000 ZAGREB

ZAPISNIK SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
HRVATSKOG BILJARSKOG SAVEZA ODRŽANE
TELEFONSKIM I ELEKTRONIČKIM PUTEM
17.12.2020.

Sjednica je započela s radom u 12 sati
Prisutni: Ante Morić, putem telefona: Mario Baić, Ivan Prusac i Marko Lišnić
Zapisnik vodi Juraj Jurković
Po otvaranju sjednice, predsjednik Upravnog odbora utvrđuje kvorum te utvrđuje sljedeći
dnevni red:
1. Izbor članova odbora za pool
2. Prijedlog financijskog plana za 2021.
3. Financijski izvještaj (pregled prihoda i rashoda) za 2019.
4. Otkazivanje svih HBS natjecanja u sezoni 2020 osim završnice klupskog PH 2020.

Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Prije početka rasprave po točkama dnevnog reda Predsjednik Morić je konstatirao su članovi
UO HBS-a materijale za točke dnevnog reda 2. i 3. dobili elektroničkim putem.

Ad. 1.
Predsjednik Morić je za članove odbora za pool predložio Željka Dozan za predsjednika
odbora i Brunu Kuveka za člana odbora za pool.
Prijedlog je usvojen jednoglasno.
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Ad. 2.
Predsjednik Morić je rekao članovima UO da zbog pandemije koronavirusa skupština neće
moći biti održana u ovoj godini i da finacijski plan za 2021. neće moći biti donesen.
Predsjednik Morić je otvorio raspravu. Nakon kraće rasprave Predsjednik Morić dao je
prijedlog financijskog plana za 2021. na usvajanje.
Prijedlog financijskog plana za 2021 usvojen je jednoglasno i takav će biti poslan
Skupštini na usvajanje kad epidemiološki uvjeti budu omogućavali održavanje sjednice
Skupštine.

Ad. 3.
Predsjednik Morić rekao je da iz istih gore navedenih razloga Skupština HBS-a neće moći
usvojiti financijsko izvješće(pregled prihoda i rashoda) za 2019. te da će se isti dati Skupštini
na usvajanje čim se steknu uvjeti za održavanje sjednice Skupštine.
UO HBS jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće (pregled prihoda i rashoda) za
2019.

Ad. 4.
Predsjednik Morić je predložio je i dao na usvajanje prijedlog da se sva natjecanja planirana u
sezoni 2020 osim završnice klupskog PH 2020 otkažu zbog pandemije koronavirusa i
epidemioloških mjera koje su na snazi. Završnica klupskog PH 2020 održati će se kad
epidemiološke mjere to budu omogućavale.
UO HBS jednoglasno je usvojio prijedlog predsjednika Morića o otkazivanju svih
natjecanja u sezoni 2020 osim završnice klupskog PH 2020.

Sjednica je završila u 13h

Zapisnik vodio:
Juraj Jurković

Predsjednik HBS-a
Ante Morić

