Zagreb, 16.svibnja 2016.
Broj: 218/2016
ČLANOVIMA SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
PREDSJEDNICIMA KOMISIJA
IZVJEŠĆE
SA VIII. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
ODRŽANE 14.SVIBNJA 2016. GOD. S POČETKOM U 11 SATI U ZAGREBU,
TROFEJNA DVORANA BOĆARSKOG DOMA ZRINJEVAC, PRISAVLJE 2
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Dragan Putica, Velimir Galov, Dražen Kovačević, Štefi Ljubimir, Denis
Peršić, Loris Matković, Krešo Troskot
Odsutni: Miljenko Butković– ispričao izostanak
Joso Bašić – ispričao izostanak
Ostali prisutni:Lukrecija Zanki – glavna tajnica
Sjednicu je otvorio i vodio Dragan Putica, Predsjednik Saveza koji ja na početku pozdravio članove
Izvršnog odbora, utvrdio potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara.
Predsjednik je dao prijedlog za
DNEVNI RED:
0. Prihvaćanje Izvješća sa VII. sjednice IO-a održane u Zagrebu, 12.3.2016.godine
1. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
2. Prijedlog Sportske komisije – reorganizacija III.-ih HB liga i Prijedlog promjene propozicija
3. Zbor sudaca – zaključci IO ZS-a HBS-a
4. Kandidature za državna natjecanja
5. Realizacija Financijskog plana
6. Razno:
a) Glasilo Boćanje
uz dopune pod točke:
2. Prijedlozi BS Zadarske županije i BS PGŽ – Sportska komisija
6. Razno
b) zamolbe iz BK Sv.Jakov i BS Grada Rijeke
c) Žalba na odluku Disciplinskog suca
koji je jednoglasno je usvojen.
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje Izvješća sa VII. sjednice IO-a održane u Zagrebu 12.3.2016.godine
Predsjednik je otvorio raspravu o Izvješću sa sjednice održane u Zagrebu.
Izvješće sa VII.sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je prihvaćeno.
AD 1. – Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Na radni materijal izmjena i dopuna Statuta u ured Saveza u za to predviđenom roku stigla su u pisanom
obliku sljedeća očitovanja i komentari:
- Iz BS Primorsko-goranske županije
- Iz Istarskog boćarskog saveza
- Iz BS Osječko-baranjske županije
- Iz Zagrebačkog boćarskog saveza i dopis Šime Bulića
- Iz Zadarskog boćarskog saveza
U raspravi o pristiglim komentarima i prijedlozima izmjena i dopuna sudjelovali su svi članovi Izvršnog
odbora, koji su zauzeli i zajednički stav kako je važno da se na sljedećoj sjednici Skupštine usvoje izmjene
i dopune Statuta. Također, zajednički je stav da se ne prihvati ni jedan prijedlog izmjene i dopune čl.33
postojećeg Statuta, već da on ostane nepromijenjen.


BS PGŽ – predlaže izmjene i dopune čl.33 – nakon kraće rasprave u kojoj je ponovljen ranije
navedeni zaključak, donesena je sljedeća odluka – sa 2 SUZDRŽANA I 5 PROTIV – PRIJEDLOG
SE NE PRIHVAĆA



Istarski boćarski savez – ponovio je prijedlog izmjene i dopune čl.33 – nakon kraće rasprave – sa
2 ZA, 3 PROTIV I 2 SUZDRŽANA – PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA


-

BS Osječko-baranjske županije :
Predlaže da se izmjene i dopune Statuta donose dvotrećinskom većinom glasova članova
Skupštine (ne prisutnih) – 2 ZA, 4 PROTIV, 1 SUZDRŽAN – NE PRIHVAĆA SE
ČL.39 Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne koje se obavezno održavaju u sjedištu
Saveza, u Zagrebu, svečane na kojima se ne donose bitne odluke već su svečanog karaktera za
Savez prema potrebi – D.Putica je potvrdio da je kontaktirao nekoliko različitih sportskih saveza i
nigdje nije našao da je definirano mjesto održavanja sjednica – sa 1 ZA i 6 PROTIV – PRIJEDLOG
SE NE PRIHVAĆA.

-



-


-

Zagrebački boćarski savez – u ured Saveza poslali su cjeloviti usklađeni Statut sa Zakonom o
sportu i Zakonom o udrugama i traže da se o takvom cjelovitom Statutu glasuje na sjednici
Skupštine. U raspravi koja je uslijedila potvrđeno je da iako je prijedlog Statuta poslan u za to
predviđenom roku i u pisanom obliku nije u skladu s procedurama donošenja izmjena i dopuna
Statuta ( o kojim se u ovom slučaju radi, a ne o novom Statutu) propisanim u postojećem Statutu
te se takav prijedlog JEDNOGLASNO NE PRIHVAĆA.
po zahtjevu ZBS-a da se na sjednici Skupštine glasa o promjeni sustava natjecanja da lige počinju
igrati u terminu proljeće-jesen od 2017.godine – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA - na sjednici
Skupštine od 2.4.2016.godine na postavljeno pitanje predstavnici su odgovorili da nisu za
promjenu sustava liga natjecanja.
Šime Bulić – prijedlozi izmjena i dopuna Statuta
Prijedlog izmjene čl.33 – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – uz napomenu da u prijedlogu,
sukladno Zakonu o udrugama, za Savez moraju biti udružena najmanje tri (3) kluba
Prijedlog promjene čl.48 alineja 1 – sedam (7) umjesto devet (9) članova Izvršnog odbora – sa 6
PROTIV i 1 SUZDRŽANIM – PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA
Prijedlog promjene čl.48 alineja 2., iza riječi Saveza dodati rečenicu: „Glasuje se za listu, a ne
pojedinačno.“ – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA PRIJEDLOG – Glasuje se za listu i sada i
predsjednik može mijenjati listu, sukladno Poslovniku, pa nema potrebe prihvaćati prijedlog.
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-

-



Prijedlog promjene u čl.50., crtice 22,23,24- predlaže brisati zbog toga što su radnje u nadležnosti
Skupštine – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA PRIJEDLOG – navedene aktivnosti su odlukom
Skupštine stavljene u nadležnost Izvršnog odbora (utvrđivanje propozicija natjecanja, prihvaćanje
kalendara i ždrijeb ligaških natjecanja). Izvršni odbor predlaže iznose naknada za suđenja, a
Skupština ih prihvaća.
Prijedlog da se u čl.57 i svim ostalim člancima briše riječ dopredsjednik. JEDNOGLASNO SE NE
PRIHVAĆA. – u slučaju kada Predsjednik i glavni tajnik nisu u mogućnosti ili su opravdano
spriječeni, dopredsjednik Saveza je ovlaštena osoba za zastupanje Saveza.
Zadarski boćarski savez uputio je sljedeće primjedbe i prijedloge izmjena

Članak 12.
stavak 4 iza … za zastupanje prenijeti i na člana I.O. ili Skupštine saveza davanjem odgovarajuće pisane
punomoći. – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – iz razloga jer je ograničavajuća odredba.
Članak 6. dopuna
Naslov glave IX JAVNOST RADA te članci 77 i 78 stavljaju se iza članka 14 te postaju članci 14. a i 14, b. –

JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – članci 77 i 78 su brisani jer je njihov sadržaj prebačen u članak 14.
Članak 8. dopuna
Članak 16. stavak 2 na kraju stavka Skupština saveza.dopunjuje se … na početku zasjedanja skupštine
saveza. – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – nije u skladu s načelom ravnopravnosti.
članak 11. dopuna
članak 22 se ne briše nego je izvorno prepisan te time postaje Članak 25.stavak 3.- JEDNOGLASNO SE NE

PRIHVAĆA – tehnička primjedba - članak 22 je brisan jer je stavljen na čl.25 stavak 3

Primjedba na članak 28.a na redoslijed taksativno navedenih tijela, te u tekstu u dijelu kojem se navodi
DISCIPLINSKI SUDAC i njegove ovlasti ne može biti ispred nadzornog odbora – JEDNOGLASNO SE NE

PRIHVAĆA – tehnička primjedba
Stavka 7. komisija sportaša u komisije saveza, te taksativno nabrojati sve stalne komisije saveza pa i komisiju
sportaša. (dopisati u popis komisija u članku 55. Statuta) – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – Komisija

sportaša je novo tijelo u Savezu, nema status komisija kao radnih tijela Izvršnog odbora

Članak 31, dopuna
Stavak 4 ne može biti jer ako je ostavka predsjednika onda je i ostavka cijelog Izvršnog odbora, a u tom slučaju
Savez ne predstavlja i zastupa nitko, a taj period nije dozvoljen zakonom.
Stoga se na istoj sjednici bira novi predsjednik, dopredsjednik i Izvršni odbor do isteka mandata. –

JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – Zakonom o udrugama je propisano tko zastupa i predstavlja Savez, u
slučaju ostavke predsjednika i Izvršnog odbora, Glavni tajnik.
Članak 31. dopuna
Članak 59. mijenja se i glasi; … i zadaća utvrđenih ovim Statutom. (umjesto zareza točka ostatak teksta se
Briše, jer Predsjednik ima i za to služi dopredsjednik.) – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – nejasan

prijedlog pa se ne može prihvatiti.
Članak 32. dopuna
Nakon prvog pasusa članka 59. a dodaje se tekst Primjenom članka 42. Statuta. Preostali pasusi se brišu jer su
oni prethodno obrađeni i navedeni. – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – nije jasno što se predlaže,

predlagatelj neka objasni na sjednici Skupštine
Članak 33 dopune
U stavku 3. alineja 5. se briše jer tajnik je tehničko administrativna osoba koja ne treba poznavati pravila
pojedinog sporta i to nije presudno za njegov rad. – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – tajnik bi trebao

poznavati pravila pojedinog sporta.

U članku 28, a Nadzorni odbor je na mjestu br 3. a disciplinski sudac na mjestu br. 6 no on sada poglavlje broj
5. itd a izbačeni su članci o Nadzornom odboru VIDI članak 35. – JEDNOGLSNO SE NE PRIHVAĆA – tehnička

primjedba koja nije u skladu s Pravilima o pisanju propisa.
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U članku 63b Disciplinskog suca (bira= mijenja se u imenuje. – JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA
Članak 63.c pasus treći … Izvršnom odboru saveza na poziv i po potrebi … JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA
Poglavlje 6 Komisija sportaša se premješta u poglavlje koje govori o stalnim komisijama Izvršnog odbora. –

JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – to nije stalna komisija, to je novo tijelo Saveza po preporuci
Međunarodnog olimpijskog odbora i HOO-a.
Članak 46. dopuna
Apsurdno je da se članci koji govore o javnosti i transparentnosti rada i funkcioniranja brišu iz Statuta u
današnje vrijeme. – JEDNOGLASNO SE NE PRIHVAĆA – članci koji govore o javnosti i transparentnosti rada
nisu brisani, već su definirani i opisani na drugim mjestima u Statutu.

Svi pristigli prijedlozi i komentari koji nisu uvršteni u konačan prijedlog Izvršnog odbora izmjena
i dopuna Statuta bit će raspravljeni u formi amandmana na sljedećoj sjednici Skupštine.
AD 2 – Prijedlog Sportske komisije – reorganizacija III.-ih HB liga
Temeljem zaključka Skupštine HBS-a (od 2.4.2016.) Predsjednik Sportske komisije daje prijedlog
reorganizacije 3. HBL-a:
1.
2.

3.

nivo:
 JEDINSTVENA 1. HBL – 10 klubova
nivo:
 2. HBL Sjever – 10 klubova
 2. HBL Jug – 10 klubova
nivo
 3 HBL (Istra) – 8 (10) klubova
 3 HBL (Rijeka) – 8 (10) klubova
 3 HBL (Zagreb) – 8 (10) klubova
 3 HBL (Slavonija) – 8 (10) klubova
 3 HBL (Zadar) – 8 (10) klubova
 3 HBL (Šibenik) – 8 (10) klubova
 3 HBL (Split) – 8 (10) klubova
 3 HBL (Dubrovnik i Neretva) – 8 (10) klubova

Osnovni kriteriji kojim sam se rukovodio kod sastavljanja prijedloga jesu:









financijski aspekt – troškovna strana klubovima u postojećem sustavu natjecanja
očuvanje kvalitete u I HBL-i kao glavnom pokretaču i glavnom jamcu očuvanja kvalitete u
Hrvatskom boćanju
prevelika udaljenost (geografska) između klubova u pojedinim II i III HBL-a
pad kvalitete boćanja u II i III HBL-a
formiranje liga sukladno broju klubova koji djeluju u pojedinim županijama i ŽBS
izbjegavanje velikih seljenja klubova u novom ustroju II i III HBL-a na način da bi klubovi
uglavnom zadržavali status ili napredovali u novoj hijerarhiji HBL-a. Iz tog razloga s
primjenom nove reorganizacije liga mogli bi započeti već u natjecateljskoj sezoni 2016/2017.
kako se ne bi ŽBS izazvalo pomicanja u ŽL ostavlja se mogućnost da ŽBS sam odredi broj
klubova u novim III HBL (8 ili 10 klubova).
Predsjednik Sportske komisije
Denis Peršić s.r.
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Po izlaganju D.Peršića uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi članovi Izvršnog odbora. Izvršni
odbor BS Šibensko-kninske županije podržao je dopisom prijedlog Sportske komisije. Zadarski boćarski
savez uputio je u ured Saveza u pisanom obliku svoje stavove po pitanju reorganizacije sustava
natjecanja, jedinstvena prva liga, dvije druge lige, a naziv treća liga bi se ukinuo i koristio bi se naziv rang
natjecanja (županijske lige). Š.Ljubimir i V.Galov potvrdili su da nisu bili uključeni u regionalne
pregovore po ovom pitanju, a u kojima su sudjelovali predstavnici Splita, Zadra i Šibenika. Predsjednik je
podsjetio i na povećanja članarina i troškova suđenja za one klubove koji bi iz županijskih liga po o ovom
prijedlogu prešli u III.HB lige. K.Troskot je podsjetio da je ovaj prijedlog promjena isti kao sustav liga
natjecanja koji je postojao prije šest godina i od kojeg se odustalo. D.Kovačević smatra da ovim
prijedlogom ne mogu biti zadovoljni slavonski boćarski savezi. D.Peršić izražava žaljenje jer misli da su
u raspravi prevagnuli regionalni interesi, a činjenica je da postojeći sustav nije dobar i da se mora naći
bolje rješenje.
Nakon rasprave, sa 2 ZA, 2 PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donesena je sljedeća odluka:
Prijedlog Sportske komisije za reorganizaciju 3.HB Liga NIJE PRIHVAĆEN.
AD Prijedlog promjena propozicija i pravilnika – Sportska komisija
1. Propozicije o državnim natjecanjima lige : čl. 27 - za promjene je nadležan IO HBS-a.
S primjenom promjene članka 27. započelo bi se s natjecateljskom sezonom 2016/2017
Postojeći Članak 27.
Pobjednik susreta je momčad koja je osvojila više poena (više pobjeda u pojedinim disciplinama). Za
pobjedu se dobivaju dva (2) boda. Za neriješen rezultat dobiva se po jedan (1) bod.
Klub u jednoj natjecateljskoj sezoni može samo jednu utakmicu odigrati sa: šest (6) igrača - BOĆARA.
Tada je obaveza da ne može igrati:
 u muškim HBL-a u prvoj (1) i petoj (5) fazi susreta igru „pojedinačno klasično“ i tu disciplinu gubi s
rezultatom 6:0.
Za neopravdano nedoigrane discipline u jednom susretu kazna je oduzimanje ukupno jednog boda (-1) na
ljestvici.
Ukoliko ekipa u tijeku susreta ostane sa pet (5) igrača/igračica (isključenje bez prava zamjene ili ozljeda),
tada gubi susret maksimalnim rezultatom bez obzira na trenutačni rezultat na terenu i prije odigrane
discipline. U tom slučaju evidentiraju se sljedeći rezultati 6:0 za klasične discipline i 20:0 za tehničke
discipline u korist protivnika.
Mijenja se u:
Članak 27.
Pobjednik susreta je momčad koja je osvojila više poena (više pobjeda u pojedinim disciplinama). Za
pobjedu se dobivaju tri (3) boda. Za neriješen rezultat dobiva se po jedan (1) bod.
Klub u jednoj natjecateljskoj sezoni može samo jednu utakmicu odigrati sa: šest (6) igrača - BOĆARA.
Tada je obaveza da ne može igrati:
 u muškim HBL-a u prvoj (1) i petoj (5) fazi susreta igru „pojedinačno klasično“ i tu disciplinu gubi s
rezultatom 6:0.
Za neopravdano nedoigrane discipline u jednom susretu kazna je oduzimanje ukupno jednog boda (-1) na
ljestvici.
Ukoliko ekipa u tijeku susreta ostane sa pet (5) igrača/igračica (isključenje bez prava zamjene ili ozljeda),
tada gubi susret maksimalnim rezultatom bez obzira na trenutačni rezultat na terenu i prije odigrane
discipline. U tom slučaju evidentiraju se sljedeći rezultati 6:0 za klasične discipline i 20:0 za tehničke
discipline u korist protivnika.
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Nažalost svjedoci smo sve većeg broja neriješenih rezultata u pojedinim ligama. Brojke neriješenih
susreta raste u pojedinim ligama dok u drugim opadaju. Razlika je toliko izražena da budi sumnju u
regularnost svih neriješenih rezultata. Gotovo je sigurno da se u svim slučajevima ne radi o rezultatu koji
je ostvaren poštenom i sportskom natjecanju. O kojem je broju susreta u kojima su ostvareni sumnjivi
neriješeni susreti koji su „gle slučaja“ odgovarali i jednoj i drugoj ekipi u danom
trenutku ne znamo. Međutim možemo i moramo kao tijelo odgovorno za zaštitu regularnosti natjecanja u
HBL-a sve učiniti da tu pojavu spriječimo. Potvrda tome je i slučaj susreta 2. HBL Jug : Zlatan Otok –
Povljana koji je imao epilog i kod Disciplinskog suca. Kako bismo takvu pojavu smanjili i sveli na najmanju
moguću mjeru predlažem promjenu članka 27. Propozicija o državnim natjecanjima lige koji će
ekipe „natjerati“ s obzirom različitom bodovanju na još veći angažman i poticaj za ostvarenjem pobjede u
međusobnim susretima a neriješeni ishod vrednovati u manjoj mjeri nego je do sada bio slučaj.
Za Sportsku komisiju HBS-a – Denis Peršić.
Nakon kratke rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Prihvaća se Prijedlog Sportske komisije o promjeni Propozicije o državnim natjecanjima lige:
članak 27.
Ad Prijedlog BS PGŽ za Sportsku komisiju
Sportska komisija BS Primorsko-goranske županije predlaže sljedeće izmjene i dopune Propozicija – lige.
Članak 14.
Klub koji iz bilo kojih razloga ne odigra jedan susret u ligi u natjecateljskoj sezoni podliježe sankcijama iz
Disciplinskog pravilnika HBS-a članak 16. U ponovljenom slučaju - unutar jedne natjecateljske sezone, kada
klub ne odigra susret smatra se da je odustao od natjecanja.
U tom slučaju i u slučaju kada klub iz nekog drugog razloga odustane od natjecanja postupanje je slijedeće:
 Ako klub nije odigrao 50 % susreta u natjecateljskoj sezoni svi se njegovi dotadašnji rezultati brišu
 Ako je klub odigrao 50% i više susreta u natjecateljskoj sezoni njegovi se postignuti rezultati
priznaju. U tom slučaju svi preostali susreti nakon njegovog odustajanja registriraju se u korist
protivnika s maksimalnim rezultatom.
U svakom slučaju klub koji je odustao od natjecanja prelazi u najniži rang natjecanja koji je u nadležnosti
županijskog boćarskog saveza na kojem klub ima sjedište.
Predlaže se da se izmjene Propozicije – lige čl. 14.
Bez obzira koliko utakmica je klub koji odustaje od natjecanja ili je izbačen iz lige SVI NJEGOVI rezultati se
brišu.
Na taj način svi preostali klubovi su u istom položaju, nema onih koji bi eventualno bez borbe dobili susret
22:0.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Prijedlog za promjenu čl.14 Propozicija – lige se NE PRIHVAĆA.

Upravni odbor Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije na sjednici održanoj 30.3.2016 raspravljao
je o promjenama. koje su donesene na VI sjednici Izvršnog odbora HBS 20. Veljače 2016.godine.
A Članak 16. Propozicija natjecanja:
Donesen je zaključak da se predloži Izvršnom odboru HBS-a vraćanje Članka 16. u izvornom obliku, dakle i
klubovi III HBL-e obavezni su u slučaju lošeg vremena osigurati natkriveno boćalište ili zatvorenu dvoranu.
Članak 16.
Održavanje susreta I. HBL – članovi moguće je jedino u dvorani sa najmanje četiri staze, koje čine
boćalište.
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Sve klubovi ostalih Hrvatskih boćarskih liga mogu nastupati na četiri otvorena terena, S
OBAVEZNOM četvero stazom dvoranom ili natkrivenim boćalištem u rezervi na koje se susret seli u
slučaju lošeg vremena. Klubovi su obavezni prije početka natjecanja prijaviti rezervne terene HBS-u.
Razumijemo probleme nekih klubova i nekih područja, ali smatramo da bi ovakva promjena Propozicija bila
korak unatrag.
Obzirom da na području III HBL Istra – Primorje postoje boćarske dvorane i natkriveni tereni na kojima je
moguće osigurati regularnost natjecanja bez odgoda i problema koji iz odgoda uvijek proizlaze, a to govore
do sada uspješno odigrane sezone, to predlažemo da na područjima gdje postoje uvjeti za zamjenska
natkrivena boćališta Propozicije i dalje važe, a da se u dodatku istih Propozicija klubovima i Savezima koji to
do sada nisu osigurali dozvoli primjereni vremenski period do kada su dužni osigurati uvjete za nastup u
Hrvatskim boćarskim ligama.
D.Peršić podsjeća da Propozicije natjecanja moraju biti iste za sve III. ligaše.
Nakon kraće rasprave sa 6 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM donesena je sljedeća odluka:
Ne prihvaća se prijedlog BS PGŽ za promjenom članka 16 Propozicija natjecanja.

AD Prijedlog promjena članka 42 i članka 70 – Propozicije natjecanja
BS PGŽ ne slaže se sa promjenama Propozicija natjecanja – Članak 42. i Članak 70 u dijelu u kojem se kaže
kako u Parovima i Štafetama mogu nastupiti igrači iz dva različita kluba.
Ako neki klub ima samo jednog kadeta ili juniora, ima ostale četiri discipline u kojima može izboriti nastup.
Klub koji ima ambicije nastupiti u Paru i u Štafeti potrudit će se da ima dva igrača za Par ili Štafetu.
Ostale odredbe Propozicija i Pravilnika o natjecanjima HBS-a govore kako igrači moraju na natjecanjima
nastupati u dresovima sa grbom kluba, pa prema tome Parovi i Štafete trebaju biti iz istog kluba. Uostalom,
eventualno osvajanje titule Prvaka Hrvatske nosi i određena priznanja, moguće i materijalna – novčana, pa
se postavlja pitanje koji klub bi imao pravo dičiti se takvim titulama ako su igrači iz dva različita kluba, dvije
općine ili dva grada.
Nakon kraće rasprave sa 6 glasova PROTIV i 1 ZA donesena je sljedeća odluka:
Ne prihvaća se prijedlog BS PGŽ-e da se odredbe čl.42 i čl.70 u Propozicijama natjecanja mijenjaju.

AD 3 Zbor sudaca – zaključci IO-a ZS-a HBS-a
D.Peršić izvijestio je prisutne o zaključcima IO-a Zbora sudaca HBS-a (od 2.4.2016.) i zatražio je članove
Izvršnog odbora odluke po sljedećim pitanjima:


plan aktivnosti ZS HBS-a za 2016.godinu - JEDNOGLASNO PRIHVAĆEN
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Sudački amblemi – potvrđeno je kako u uredu Saveza više nema zaliha sudačkih oznaka/amblema
„Sudac“ i „Nacionalni sudac“. ZS HBS-a predlaže krpene ambleme sa čičkom. – JEDNOGLASNO
PRIHVAĆENO – zadužuje se Glavna tajnica da prikupi ponude i pobrine se oko realizacije
novih sudačkih oznaka za Savez.



Problematika rada županijskih ZS (Zagrebački ZS, ZS SDŽ i ZS VSŽ)
- ZS VSŽ – instruktaže će se planirati sukladno dogovoru sa sucima – JEDNOGLASNO
PRIHVAĆENO
- Po pitanju problematike rada i djelovanja Zbora sudaca Zagrebačkog BS (ZBS) Izvršni odbor
HBS-a daje punu podršku u radu i djelovanju sucima okupljenim u ZS ZBS. Izvršni odbor
odnosno Sudačka komisija HBS-a apsolutno je zadovoljna radom, djelovanjem i stručnošću
sudaca ZS ZBS. Stoga će i nadalje sukladno internim aktima i potrebama, suce članove ZS ZBS
raspoređivati na liste suđenja HBS-a i koristiti za suđenje na susretima HBL-a i drugim
natjecanjima pod nadležnošću HBS-a.

AD 4 Kandidature za državna natjecanja
U ured Saveza pristiglo je nekoliko kandidatura za organizaciju državnih prvenstava, nakon kraće
rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Izvršni odbor prihvatio je kandidature županijskih saveza za organizaciju državnih natjecanja:
- BS Splitsko-dalmatinske županije – BK Komiža – PH žene – 19./20.11.2016.godine u
pojedinačno klasično i brzinsko izbijanje
- Istarski boćarski savez – PH seniori – 10./11.12.2016.godine - par i precizno izbijanje – mjesta
igranja bit će naknadno određena
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-

BS Primorsko-goranske županije – BK SV.JAKOV – Jadranovo – PH- juniori – sve discipline
19./24. 7. 2016
BS Primorsko-goranske županije – BK Čavle ŠB – PH- juniorke – sve discipline 6. /9. 7. 2016
BS Primorsko-goranske županije – PH - žene – 22./23. 10. 2016 krug i precizno izbijanje –
mjesto će biti naknadno određeno
BS Primorsko-goranske županije – PH - seniori 17./18. 12. 2016 – pojedinačno i krugovi –
mjesto će biti naknadno određeno
BS Osječko-baranjske županije – BK Sveti Luka – Josipovac – KUP HRVATSKE – 8.10.2016.

AD 5 Realizacija Financijskog plana
Glavna tajnica izvijestila je članove Izvršnog odbora da je iz HOO-a poslan dopis o izmjenama u
Financijskom planu za 2016.godinu po kojem se HBS-u umanjuje odobren iznos za 70.000,00 kuna. HBS je
dužan dostaviti HOO-u popis stavaka s kojih će se umanjiti navedeni iznos.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Sukladno obavijesti HOO-a o umanjivanju odobrenih sredstava u Financijskom planu za
2016.godinu HBS predlaže da traženi iznos umanji na sljedećim programskim stavkama –
međunarodna natjecanja u inozemstvu za juniore za 10.000,00 kuna, međunarodna natjecanja u
inozemstvu za seniore za 10.000,00 kuna i pripreme U-18 i U-23 za 50.000,00 kuna.
AD 6 Razno:
a) Glasilo Boćanje
Glavna tajnica je, obzirom na financijski neizvjesnu godinu, predložila da se za Glasilo Boćanje napravi
grafička priprema ali da se ne ide u tisak već da se objavi na internetskim stranicama Saveza, a kada bude
sredstava da se odradi i tisak. Nakon kraće rasprave, tijekom koje je D.Peršić podsjetio da i neke veće i
bogatije boćarske federacije imaju svoja glasila isključivo u digitalnom obliku i da bismo i mi možda
trebali o tome razmisliti, jer naše glasilo ima gotovo samo dokumentarističku i arhivsku, a manje
informativnu vrijednost, donesena je jednoglasna odluka:
Zadužuje se Stručna tajnica Saveza da odradi pripremu materijala Glasila Boćanje za objavu u
digitalnom obliku. Dinamika objave glasila Boćanje na stranicama Saveza dva puta godišnje.

b) Zamolbe za sufinanciranjem
-

BK Jakov – Jadranovo – uputio je zahtjev za pokroviteljstvom i financijskom pomoći u
organizaciji međunarodnog turnira u brzinskom izbijanju „Croatia Open Crikvenica 2016“ koji bi
se trebao održati 13. i 14.kolovoza 2016. na boćalištu u Jadranovu. Nakon kraće rasprave
donesena je jednoglasna odluka:
Hrvatski boćarski savez podržava organizaciju turnira u brzinskom izbijanju „CROATIA
OPEN CRIKVENICA 2016“ u Jadranovu te prihvaća pokroviteljstvo turnira bez financijskih
obveza.

-

BS Grada Rijeke uputio je zahtjev za sufinanciranjem troškova organizacije Međunarodnog
juniorskog turnira Sv.Vid – 2016. Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Zbog okolnosti u kojima je otežana refundacija sredstava iz HOO-a, a koja su sastavni dio
proračuna Hrvatskog boćarskog saveza i obveza koje je Savez preuzeo za ovu godinu,
nismo u mogućnosti financijski podržati organizaciju Međunarodnog turnira Sv.Vid – 2016.
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c) Žalba na Odluku Disciplinskog suca
Denis Peršić, predsjednika Sportske komisije podnio je žalbu IO-u na odluku Disciplinskog suca (Br.:1901/2016) o Obustavi daljnjeg vođenja postupka protiv BK Zlatan Otok i BK Povljana kao i Tončija Kragića. i
Stanka Jurjevića.
D.Peršić u obrazloženju svoje žalbe smatra da Disciplinski sudac nije utvrdio stvarno činjenično
stanje. Očitovanja koja je prikupio nisu zatražena od najodgovornijih osoba koje su se svojom prepiskom
potvrdno očitovali o disciplinskom prekršaju na društvenim mrežama (Ivan Jurković, Juraj Marušić i Ivan
Žuljević). Takvim nepotpunim prikupljenim očitovanjima nije utvrdio stvarno činjenično stanje i donio
ispravnu odluku. Poruku koju je ovom odlukom poslao nikako ne doprinosi zaštiti regularnosti
natjecanja, a posebno takvom odlukom omogućuje ponavljanje istih i sličnih disciplinskih prekršaja na
službenim natjecanjima na svim nivoima unutar HBS-a.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Izvršni odbor prihvaća žalbu Denisa Peršića na odluku Disciplinskog suca (br.:190-1/2016) i traži
ponavljanje disciplinskog postupka protiv BK Zlatan Otok i BK Povljana kao i Tončija Kragića i
Stanka Jurjevića (Nacionalni boćarski suci ZS SDŽ).
Na kraju sjednice Predsjednik je izvijestio članove Izvršnog odbora da je od BK Čavle ŠB zaprimio
zahtjev za podrškom u organizaciji i sudjelovanju hrvatskih klubova u međunarodnoj boćarskoj ligi (HR,
SLO, I), LIBL ligi.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Hrvatski boćarski savez načelno podržava LIBL ligu, a po zaključcima Plenuma klubova HŽBL
(14.5. u Rijeci) BK Čavle ŠB bit će upućeni konkretniji odgovori.
Sjednica je započela u 11, a završila u 15 sati
Izvješće sastavila
Lukrecija Zanki
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