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Zagreb, 23. lipnja 2009.
Broj: 305/2009/SŠS

ČLANOVIMA SKUPŠTINE
PREDSJEDNICIMA KOMISIJA
ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA

IZVJEŠĆE SA IZVJEŠTAJNO IZBORNE SKUPŠTINE
održane 14. lipnja 2009. god. s početkom u 10,00 sati u hotelu Panorama – Zagreb,
Trg Krešimira Ćosića 9, 1. kat, dvorana Kaptol
NAZOČNI: 1. Šime BULIĆ, 2. Milivoj MILIŠA, 3. Petar BULJAT, 4. Mario M.LITRE (svi Zagrebačka ž.), 5. Davor ĆUŠKA, 6. Sanjin LINIĆ, 7.
Marino ŠTEFAN, 8. Miljenko BUTKOVIĆ, 9. Branko VRLJIĆ, 10.
Željko SKOČIĆ, 11. Orlando RIVETTI (svi Primorsko-goranska ž.), 12.
Tomislav ĆURKO, 13. Željko SABALIĆ, 14. Anđelko ŽUNIĆ ( svi
Zadarska ž.), 15. Krešo TROSKOT, 16. Jakov ČOVIĆ (oba Osječkobaranjska ž.), 17. Rajko ŽIŽIĆ, 18. Joso BAŠIĆ (oba Šibensko-kninska
ž.), 19. Dragan NIKOLIĆ, 20. Željko BURGER (oba Vukovarskosrijemska ž.), 21. Tonći JURJEVIĆ, 22. Petar FABJANOVIĆ, 23.Gojko
GRANČIĆ (svi Splitsko-dalmatinska ž.), 24. Anton BELUŠIĆ, 25. Ivan
ČUPIĆ, 26. Feručio PILAT, 27. Valter KRIZMANIĆ, 28. Čedomir
ŽULIĆ (svi Istarska ž.), 29. Ivica BAROVIĆ, 30. Velimir GALOV, 31.
Ivo MILETIĆ (svi Dubrovačko-neretvanska ž.), 32. Ante ČULIĆ (HOO),
33. Aleksandar ANZUR, 34. Dragan PUTICA (oba FIB), 35. Zdravko
OMRČEN (Raffa).
ODSUTNI: Frano GRANČIĆ (Splitsko-dalmatinska ž.), Mladen ŠKODA (Zadarska
ž.)
OSTALI NAZOČNI:

Snježana Š.-SUKNAIĆ, Glavna tajnica, Ana-Marija CIGIĆ,
Stručna tajnica, Anđelko BALJAK, Predsjednik športske
komisije, Vladimir ZOVIĆ, Predsjednik Udruge Prvoligaša,
Dušan ŠTEFAN, Član Nadzornog odbora, Denis PERŠIĆ,
Predsjednik Zbora sudaca HBS-a

AD 0 - Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik saveza gospodin Šime Bulić, koji je na početku
pozdravio prisutne i za zapisničara predložio Glavnu tajnicu Snježanu Š.-Suknaić, a
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za ovjerovitelje zapisnika gospodu iz Zagreba Anđelka Baljka i Petra Buljata što je
jednoglasno i prihvaćeno.
AD 1 - Izbor komisije za utvrđivanje mandata (stari i novi saziv Skupštine)
Na prijedlog Predsjednika u komisiju za utvrđivanje mandata (starog i novog saziva)
jednoglasno su prihvaćeni: Glavna tajnica Snježana Š.-Suknaić, Feručio Pilat i
Krešo Troskot.
AD 1.2 – Prihvaćanje Dnevnog reda
Predsjednik je izvjestio kako je nakon slanja Skupštinskog materijala primio zahtjev
Udruge prvoligaša da se razmatra izmjena kalendara natjecanja za prvu HBL, te je
dao riječ gospodinu Zoviću koji je zatražio da se zahtjev Udruge prvoligaša uvrsti pod
točku AD 5.2. kao i da se odmah zatim razmatra Prijedlog Udruge prvoligaša pod
brojem AD 6. Dnevnog reda umjesto AD 9. za prijelaz na igranje jesen-zima-proljeće
što je i prihvaćeno.
Za riječ se javio gospodin Krizmanić koji je predložio da se o točkama 6. i. 7. glasuje
na nekoj od slijedećih Skupština budući da sve Pravilnike treba bolje pripremiti.
Glavna tajnica je zamolila da se ove točke ipak nađu na dnevnom redu, točka 7. zato
što u suradnji sa Hrvatskom olimpijskom akademijom na jesen kreće nastava, a do
tada trebamo prihvaćen Plan i programa, a točka 6. jer će se ustanoviti koji su
Pravilnici na snazi kako bi se moglo kasnije pristupiti kvalitetnim izmjenama, što je i
prihvaćeno.
Tada je Predsjednik dao na glasovanje dopunjen slijedeći Dnevni red koji je i
prihvaćen:
I. IZVJEŠTAJNI DIO SKUPŠTINE
0. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
1. Izbor komisije za utvrđivanje mandata (stari i novi saziv Skupštine)
2. Prihvaćanje izvješća o radu organa i komisija u 2008. godini
2.1. Izvješće predsjednika Saveza (Š.Bulić)
2.2. Izvješće predsjednika Športske komisije (A. Baljak)
2.2.1. Rezultati sa Prvenstva Hrvatske
2.2.2. Rezultati međunarodnih natjecanja
2.3. Izvješće direktora reprezentacije (M. Pavlić)
2.4. Izvješće predsjednika Zbora sudaca (D. Peršić)
2.5. Izvješće Disciplinskog suca (S.Botica)
2.6. Izvješće o aktivnostima FIB-e (A. Anzur)
2.7. Izvješće o aktivnostima RAFFA-e (Z. Omrčen)
3. Prihvaćanje financijskog izvješća za 2008.g.(S. Šimunović-Suknaić)
4. Prihvaćanje izvješća Nadzornog odbora (D. Štefan)
5. Prihvaćanje izmjene kalendara natjecanja za 2009. godinu (A. Baljak)
5.1. Prijedlog izmjene kalendara natjecanja za 2009. godinu (Š. Bulić)
5.2. Prijedlog Udruge prvoligaša za izmjenu kalendara natjecanja (V. Zović)
6. Prijedlog Udruge prvoligaša za prijelaz na jesen-zima-proljeće odigravanje
liga (V. Zović)
7. Prihvaćanje izmjena i dopuna Pravilnika HBS-a (S.Š.-Suknaić)
7.1. Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog boćarskog saveza,
7.2. Disciplinski pravilnik,
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7.3. Pravilnik o kažnjavanju igrača žutim i crvenim kartonima,
7.4. Pravilnik o registraciji igrača i boćarskih udruga,
7.5. Pravilnik o naknadama za prijelaz igrača,
7.6. Pravilnik o natjecanju HBS-a
7.7. Propozicije o državnim natjecanjima
7.8. Usvajanje Pravilnika o kriterijima i postupku izbora najboljeg igrača/ice,
8. Prihvaćanje Plana i programa rada za tečaj trenera boćanja (S. Gulja)
9. Prihvaćanje izmjena Statuta HBS-a
a) Prijedlog Izvršnog odbora
b) Prijedlog Zagrebačkog boćarskog saveza
10. Razrješenje starog saziva Skupštine (Š.Bulić)
11. Izbor predsjedavajućeg novog saziva Skupštine
II. IZBORNI DIO SKUPŠTINE
12.
13.
14.
15.

Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza
Izbor predsjednika Saveza
Izbor dopredsjednika i članova Izvršnog odbora
Izbor članova Nadzornog odbora

III. PLANSKI DIO SKUPŠTINE
16. Prihvaćanje Financijskog plana za 2009.g. (S. Šimunović-Suknaić)
17. Slobodna riječ
IV. SVEČANI DIO SKUPŠTINE
18. Dodjela priznanja najboljim igračima i igračicama u 2008. godini

ZAKLJUČCI I ODLUKE PO DNEVNOM REDU:
AD 2. Prihvaćanje izvješća o radu organa i komisija u 2008. godini
AD 2.1. Izvješće predsjednika Saveza (Š.Bulić)
Nakon što je ukratko obrazložio svoj izvještaj koji se nalazi u priloženim materijalima
za Skupštinu, Predsjednik se svima zahvalio i dao izvješće na glasovanje, te je ono
jednoglasno prihvaćeno.
AD 2.2. Izvješće predsjednika Športske komisije (A. Baljak)
AD 2.2.1. Rezultati sa Prvenstva Hrvatske
Predsjednik športske komisije pozdravio je sve prisutne i ukratko predstavio rezultate
iz materijala za Skupštinu zajedno s ispravljenim rezultatima koji su podjeljeni na
samoj Skupštini. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
AD 2.2.2. Međunarodni rezultati
Predsjednik športske komisije je podsjetio kako su međunarodni rezultati već utvrđeni
na 1. sjednici Izvršnog odbora od 10.siječnja 2009., te ih je nepotrebno ponovno
izlagati. Izvješće predsjednika športske komisije jednoglasno je prihvaćeno.
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AD 2.3. Izvješće direktora reprezentacije (M. Pavlić)
Predsjednik Bulić je otvorio raspravu o Izvješću direktora reprezentacije, te se javio
gospodin Butković koji smatra da je Izvješće kratko, bez detalja i bez rezultata.
Predsjednik je dao Izvješće na glasovanje, te je ono prihvaćeno sa 5 suzdržanih i 2
glasa protiv.
AD 2.4. Izvješće predsjednika Zbora sudaca (D. Peršić)
Nakon što je pozdravio sve prisutne predsjednik zbora sudaca D. Peršić ukratko je
obrazložio svoje izvješće naglasivši aktivnosti zbora sudaca u prošloj godini kao što
su školovanje sudaca, uniformiranje odjeće i obuće, te nove sudačke iskaznice koje
su tek u pripremi i slično. Nakon što je Predsjednik potvrdio da se sigurno svi mogu
složiti da Denis Peršić odlično odrađuje svoj posao i uživa njegovu punu podršku,
Predsjednik je izvješće dao na glasovanje i ono je jednoglasno prihvaćeno.
AD 2.5. Izvješće Disciplinskog suca (S.Botica)
Za riječ se javio Mario M.-Litre koji je informirao prisutne kako je bio u kontaktu s
Disciplinskim sucem koji se ispričao obiteljskim obvezama i poručio kako više neće
moći obnašati ovu funkciju. Predsjednik se zahvalio na informacijama, dao izvješće
na glasovanje, te je ono jednoglasno prihvaćeno.
AD 2.6. Izvješće o aktivnostima FIB-e (A. Anzur)
Predsjednik Bulić je dao riječ A. Anzuru koji je ukratko dodao svom izvješću kako je u
interesu boćanja spajanje disciplina kao što se dogodilo na Svjetskom prvensvu za
žene u Bevagni, gdje su nastupile zajedno žene iz Raffa i Volo sekcije. Pohvalio je
suradnju HBS-a s natjecanjima mlađih dobnih kategorija i Svjetskom prvenstvu
osnovnih škola. Također je upozorio da se ne zaboravi kandidatura Buzeta za Finale
KEP-a 2010. u Buzetu, te koje uvjete zadovoljava Buzet za to natjecanje.
Predsjednik je tada dao izvješće na glasovanje, te je ono jednoglasno prihvaćeno.
AD 2.7. Izvješće o aktivnostima RAFFA-e (Z. Omrčen)
Predsjednik je dao riječ gospodinu Omrčenu koji se zahvalio što su napokon urodila
plodom nastojanja sekcije Raffa, te će i dvije igračice i dva igrača nastupiti na
Mediteranskim igrama u Pescari. Također zahvaljuje na adekvatnoj suradnji HBS-a ,
FIB-e i RAFFE, te je iznimno izdvojio prisutne Predsjednika Hrvatskog boćarskog
saveza Š. Bulića, Glavnu tajnicu Snježanu Š.-Suknaić, te A. Anzura koji im je puno
pomogao u direktnoj komunikaciji sa FIB-om. Izvješće o aktivnostima Raffe je
jednoglasno prihvaćeno.
AD 3. Prihvaćanje financijskog izvješća za 2008.g.(S. Šimunović-Suknaić)
Predsjednik Bulić je dao riječ Glavnoj tajnici koja je napomenula kako je prezentirano
Izvješće rezultat Financijskog plana bivšeg Glavnog tajnika HBS-a, a realizacija
zajednička. Predsjednik je dao riječ gospodinu V. Krizmaniću koji je pozdravio
ovakav način izvješćivanja, ali je molio da se ubuduće prikazuje i prihodovna strana
od strane HOO-a, po stavkama. M. Butković je predložio da se najprije o izvješću
izjasni Nadzorni odbor što je Predsjednik prihvatio i dao riječ D. Štefanu. Kao član
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Nadzornog odbora D. Štefan je pozdravio sve prisutne i obrazložio kako se Nadzorni
odbor sastao 6. svibnja 2009. godine i izvršio pregled Financijskog poslovanja
saveza za 2008. godinu. Prihodi i rashodi saveza analitički su dobro izvedeni, stručno
pripremljeni i Nadzorni odbor nema nikakvih primjedbi. Savez je financijsku godinu
završio u plusu od 1.815,49 kn. Članovi Nadzornog odbora predlažu da se na kraju
usporede planirani programi s njihovom realizacijom. Uslijedila je rasprava u kojoj su
sudjelovali I. Barović, D. Putica, M. Štefan, A. Anzur, A. Čulić i M.Milanović-Litre, te je
zaključeno kako se ubuduće trebaju prikazivati prihodi i rashodi HBS-a, te više
stavaka prihoda kako bi izvješće bilo transparentnije. Predsjednik je dao Izvješće na
glasovanje i ono je jednoglasno prihvaćeno.
AD 4. Prihvaćanje izvješća Nadzornog odbora (D. Štefan)
Predsjednik je utvrdio da je gospodin Štefan svoje izvješće upravo dao, te kako se
nitko nije javio za raspravu dao izvješće na glasovanje. Izvješće Nadzornog odbora je
jednoglano prihvaćeno.
AD 5. Prihvaćanje izmjena kalendara natjecanja za 2009. godinu (Š. Bulić)
AD 5.1. Prijedlog izmjene kalendara natjecanja za 2009. godinu (Š. Bulić)
Iako je za ovu točku dnevnog reda predloženo samo usvajanje zamjene domaćinstva
PH za kadete, javio se Mario M.-Litre i zamolio predstavnike BS Primorsko-goranske
županije da odgode najavljeno PH u parovima i izbijanju za žene koje po kalendaru
natjecanja usvojio Izvršni odbor od 10. siječnja 2009. godine u terminu 27./28. lipnja
2009. godine, jer su istovremeno naše najbolje reprezentativke na Mediteranskim
igrama. U raspravi su sudjelovali S. Linić, D. Putica, A. Čulić, A. Baljak i M. M.-Litre.
Prijedlog je prihvaćen i predstavnici BS PGŽ su se obvezali u roku od tjedan dana
pronaći novi datum odigravanja prvenstva, te svih o tome izvijestiti. Prijedlog izmjene
kalendara natjecanja s ovim izmjenama je dat na glasovanje, te je jednoglasno
usvojen.
AD 5.2. Prijedlog Udruge prvoligaša za izmjenu kalendara natjecanja (V. Zović)
Predjednik je dao riječ V. Zoviću na čiji prijedlog je velikim pljeskom pozdravljen BK
Trio Buzet i osvojeni Kup europskih prvaka. V. Zović je također predložio da se
ubuduće vodi računa da u sastavu Izvršnog odbora bude i predstavnika prvoligaških
klubova. M.M-Litre se javio za riječ i pročitao dopis BK Zrinjevca koji su obaviješteni o
prijedlogu pomicanja kalendara natjecanja jesenskog dijela I. HBL od strane Udruge
prvoligaša kojem se kategorički protive jer su sve svoje obveze prilagodili važećem
kalendaru natjecanja. V. Zović je rekao kako je Udruga poslala Skupštini prijedlog
izmjene jesenskog dijela natjecanja jer je većina klubova bila nezadovoljna
donesenim kalendarom. Prijedlog Udruge je slijedeći: XIII. kolo 05. 09. 2009. umjesto
07.11.2009. tako da bi XVIII. kolo završilo 14.11.2009. godine umjesto 12. 12.2009.
V. Zović je unatoč pisanom poslanom prijedlogu za izmjenu kalendara izjavio da ima i
novi prijedlog izmjene kalendara natjecanja koji se iskristalizirao u međuvremenu.
Novi prijedlog natjecanja je rezultat zahtjeva većine klubova prve lige da se ne igra u
rujnu nego da XIII. kolo započne 17.listopada, XIV. kolo 24. listopada, napravi se
pauza oko Svih svetih, XV. kolo 07. studenog, XVI. kolo 14. studenog, XVII. kolo 21.
studenog i sve završi 28. studenog, tj.
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XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

17.10.2009.
24.10.2009.
07.11.2009.
14.11.2009.
21.11.2009.
28.11.2009.

Prvenstva Hrvatske prelaze na slijedeća dva vikenda, pojedinačno i krug
05/06.prosinca 2009., a parovi i izbijanja 12/13. prosinca 2009.
Predsjednik Bulić je takav prijedlog dao na glasovanje, te je uz dva suzdržana glasa
prihvaćen.
AD 6.
Prijedlog Udruge prvoligaša za prijelaz na jesen-zima-proljeće
odigravanje liga (V. Zović)
V. Zović je izvijestio prisutne kako je nakon sudjelovanja na sjednici Izvršnog odbora
od 6. travnja 2009. godine gdje je rečeno da treba razraditi način igranja i na koji
način popuniti proljetni prijelaz dozrijelo vrijeme za konačan prelazak, te ima dva
prijedloga za prijelaz. Prvi je ne igrati do jeseni koji ne bi preporučio ili drugi koji je
prijedlog Udruge prvoligaša tj. igrati jednokružno sa doigravanjem za prvaka i za
ispadanje iz lige. Postoje tri varijante za početak jesenskog djela, a prva je varijanta
početi 16.10.2010. tj. dva tjedna nakon Europskog prvenstva, odigrati 8. Kolo
04.12.2010., napraviti pauzu do 22.01.2011., a završiti s 18. Kolom 26.03.2011.
odnosno tjedan dana pred uključivanje doprvaka u europska natjecanja. Tu su i
razrađene varijante za sudionike KEP-a ukoliko ne prođe prijedlog da natjecanje
završi 26.03.2011. te varijante za igranje ostalih liga.
U raspravi su sudjelovali T. Jurjević koji predlaže da sve ostane po starom jer se
vodilo računa samo o Prvoj ligi, drugo jer je iz svega očito da ne postoji konsenzus
unutar svih klubova Prve lige i treće jer često spominjani argument pripreme u Ligi
prvaka upravo je demantirao Trio Buzet ovom pobjedom. D. Nikolić se slaže s njim
uglavnom zbog uvjeta igranja u Slavoniji. D. Ćuška podržava prijedlog gospodina
Zovića jer smatra da je to jedan napredak za boćanje i svakako ga treba podržati. A.
Čulić podržava prijedloge Udruge prvoligaša samo ne može podržati tri prijedloga, te
treba izaći s jednim prijedlogom. Ostale lige ništa ne gube, samo što u prijelaznoj
godini igraju jednokružni sistem. M. M.-Litre u ime Zagrebačkog boćarskog saveza u
principu se slaže sa zahtjevom prvoligaša, ali ne i s jednokružnim sistemom igranja.
Najvjerojatnije njihovi Županijski klubovi neće igrati uopće do jeseni, ali imaju
prijedlog da se da važnost KUP-u Hrvatske, pa da finalisi KUP-a budu predstavnici u
KUP-u prvaka, bez igranja jednokružnog sistema.
Nakon opsežne rasprave u kojoj su sudjelovali K. Troskot, T. Jurjević, D. Putica, V.
Krizmanić, J. Bašić, F. Pilat, Ž. Sabalić, R. Žižić, S. Linić, T. Jurjević, Ž. Sabalić, D.
Peršić, A. Čulić, D. Putica, M. Butković, V. Zović i T. Ćurko, Predsjednik je zaključio
kako se iskristalizirao prijedlog o jednokružnom natjecanju za I.,II. i III. HBL, te
Prijedlog broj jedan za prelazak na igranje jesen-zima Udruge prvoligaša- zajedno.
Takav prijedlog dat je na glasovanje i on je sa 18 glasova za i 5 suzdržanih
prihvaćen.
PRIHVAĆENI PRIJEDLOG:
1. Prva liga počinje u siječnju i to jednokružni bod sistem sa doigravanjem za
prvaka i doigravanje za ispadanje. Prva četiri za prvaka, a zadnja četiri za
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ispadanje. Druge, treće i ostale lige počinju u travnju također jednokružni bod
sistem. Također sa doigravanjem za prvaka i doigravanjem za ispadanje.
1. KOLO
16.01.2010.
ili
1. KOLO
23.01.2010.
2. KOLO
23.01.2010.
2. KOLO
30.01.2010.
3. KOLO
30.01.2010.
3. KOLO
06.02.2010.
4. KOLO
06.02.2010.
4. KOLO
13.02.2010.
5. KOLO
13.02.2010.
5. KOLO
20.02.2010.
6. KOLO
20.02.2010.
6. KOLO
27.02.2010.
7. KOLO
27.02.2010.
7. KOLO
06.03.2010.
8. KOLO
06.03.2010.
8. KOLO
13.03.2010.
9. KOLO
13.03.2010.
9. KOLO
20.03.2010.

2. Doigravanje za prvaka i za ispadanje:
1 – 4 i 2 – 3 klub igraju za prvaka, a 7 – 10, i 8 – 9 klub za ispadanje.
Prvi susret 27.03., uzvrat 03.04., završnica 10.04. i 17.04. Za prvaka prvi
susret na terenima kluba koji je ostvario slabiji rezultat u poluzavršnici ( osvojio
manje bodova, punata, poena u dva susreta), također i za ispadanje vrijedi isti
način i isti termin. Klub koji igra u pred kolu KEP 2010. godine (ostvaren
plasman u 2009. godini) u koliko igra u doigravanju za prvaka u završnici,
može susret odgoditi. Klubovi koji su osvojili 5. i 6. mjesto osigurali su ostanak
u ligi i nemaju razloga za doigravanje.
Doigravanje za prvaka

Za ispadanje

Prvi susret

27.03.2010.

Prvi susret

27.03.2010.

Uzvrat

03.04.2010.

Uzvrat

03.04.2010.

Završnica
1. susret
Završnica
2. susret

10.04.2010.

10. KOLO
11. KOLO
12. KOLO
13. KOLO
14. KOLO
15. KOLO
16. KOLO
17. KOLO
18. KOLO

29.01.2011.
05.02.2011.
12.02.2011.
19.02.2011.
26.02.2011.
05.03.2011.
12.03.2011.
19.03.2011.
26.03.2011.

17.04.2010.

3. Kalendar za sezonu 2010/2011.
1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO

16.10.2010.
23.10.2010.
30.10.2010.
06.11.2010.
13.11.2010.
20.11.2010.
27.11.2010.
04.12.2010.
22.01.2011.
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4. Druge, treće i ostale lige
1. KOLO

10/11.04.2010.

2. KOLO

17/17.04.2010.

3. KOLO

24/25.04.2010.

4. KOLO

01/02.05.2010.

5. KOLO

08/09.05.2010.

6. KOLO

15/16.05.2010.

7. KOLO

22/23.05.2010.

8. KOLO

29/30.05.2010.

9. KOLO

05/06.06.2010.

Doigravanje za prvaka i za ispadanje: 1- 4 i 2 – 3 za prvaka, a 7 - 10 i 8 – 9 za
ispadanje.
Prvi susret 12/13.06.2010., uzvrat 18/19.06.2010.
Završnica prvi susret 26/27.06.2010., uzvrat 03/04.07.2010. Za prvaka prvi
susret se igra na terenima kluba koji je ostvario slabiji rezultat u poluzavršnici
(osvojio manje bodova, punata, poena u dva susreta), također i za ispadanje
vrijedi isti način i isti termin.
Za niže lige vrijedi isti način odigravanja s time da može biti i drugačiji datum
odigravanja za prvaka i za ispadanje.
Doigravanje za prvaka
Prvi susret

12/13.06.2010.

Uzvrat

18/19.06.2010.

Završnica 1. Susret

26/27.06.2010.

Završnica 2. susret

03/04.07.2010.

Za ispadanje
Prvi susret

12/13.06.2010.

Uzvrat

18/19.06.2010.

5. KUP Europskih prvaka
Prvenstvo završava 26.03.2011., te prvak i drugoplasirani ulaze u natjecanje
KEP-a. U drugu ligu se sele dva posljednja plasirana.
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6. Prijelaz u ligu više i ispadanje u ligu niže.
Iz 1: HBL-e ispadaju dva (2) zadnje plasirana. Može se dogoditi da se oba
vrate u drugu ligu Jug ili drugu ligu Sjever. Moguće da bude jedan Jug i jedan
Sjever.
U prvom slučaju da se oba vrate u drugu ligu Sjever iz druge lige Sjever
ispadaju dva (2) kluba jer Prvak druge lige Sjever ulazi u 1. HBL-u, a popunu
druge lige Sjever daju prvak treće lige Zagreb-Slavonija i prvak treće lige Istra
– Primorje. Kako su se vratila dva kluba iz 1. HBL-e u drugu ligu Sjever, a
samo je prvak prešao u viši rang iz druge lige Sjever treba osloboditi još jedno
mjesto za prvake trećih liga. Znači da ispadaju dva kluba. Ovo važi i za drugu
ligu Jug u koliko se vrate dva kluba koja pripadaju drugoj ligi Jug. Klubovi
drugih liga vraćaju se u treće lige. Ponovno ovisi u koju treću ligu se vraćaju,
dali oba u istu ili po jedan u svaku od pripadajućih trećih liga ovisiti će koliko
će klubova iz nižeg ranga ispasti.
U koliko se u svaku drugu ligu (jedan Sjever -Jedan Jug) vrati po jedan klub
tada iz druge lige ispada zadnje plasirani klub. Tada dolazi do promjene i broja
klubova koji ispadaju iz nižih liga.
7. Ostale lige Kalendar 2010/2011.
Prvenstvo 2010/11. počelo bi za druge, treće i ostale lige početkom rujna i
odigralo bi se šest (6) kola, nastavak u travnju 2011. i odigralo bi se ostalih
dvanaest (12) kola.
1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO

04/05.09.2010.
11/12.09.2010.
18/19.09.2010.
25/26.09.2010.
02/03.10.2010.
09/10.10.2010.
02/03.04.2011.
09/10.04.2011.
16/17.04.2011.

10. KOLO
11. KOLO
12. KOLO
13. KOLO
14. KOLO
15. KOLO
16. KOLO
17. KOLO
18. KOLO

30.04/01.05.2011.
07/08.05.2011.
14/15.05.2011.
21/22.05.2011.
28/29.05.2011.
04/05.06.2011.
11/12.06.2011.
18/19.06.2011.
25/26.06.2011.

8. Prelazni rok i registracija klubova
Prelazni rok od 15.07 do 25.07.2010. godine. Registracija klubova od 26.07.
do 15.08.2010. godine.
9. Članarina prema HBS-u.
Članarina za 2010. godinu mora biti plaćena najkasnije do 15.04.2010. godine.
Članarina za registraciju sezona 2010/11. do 15.01.2011. godine.
10. Državna prvenstva
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Prvenstva države za žene, kadete i juniore ostaju kao i do sada. PH za
seniore se igraju 11/12.12.2010. i 18/19.12. 2010.
11. Izvlačenje- ždrijeb
Skupština HBS-a zadužuje Športsku komisiju da na vrijeme izvjesti sve
klubove o vremenu i mjestu održavanja ždrijeba kako bi se na najbolji način
osigurao transparentan ždrijeb za odigravanje jednokružnog bod sistema.
AD 7. Prihvaćanje izmjena i dopuna Pravilnika HBS-a
Nakon kraće rasprave u kojoj sudjeluju Glavna tajnica i V. Krizmanić, predloženo je
da se svi Pravilnici prihvate ovakvi kakvi jesu kako bi se utvrdilo kakvi su na znazi, te
da ih se kasnije može kvalitetno mijenjati. Naprotiv, zaključilo se da Poslovnik o radu
Skupštine HBS-a treba članak po članak usvojiti kako bi se ispravile očigledne
greške, a primjenjivat će se neposredno za Izbornu Skupštinu u nastavku sjednice.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a izmijenjeni prihvaćeni Integralni tekst
Poslovnika o radu Skupštine se nalazi u privitku ovog dokumenta.
Na prijedlog Glavne tajnice svi potvrđeni Pravilnici završavaju člankom „Ovaj
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a njegovim stupanjem prestaju važiti svi
prethodni.“ što je prihvaćeno. Tako su jednoglasno prihvaćeni slijedeći Pravilnici
HBS-a koji se nalaze u privitku ovog dokumenta:
Disciplinski pravilnik,
Pravilnik o kažnjavanju igrača žutim i crvenim kartonima,
Pravilnik o registraciji igrača i boćarskih udruga,
Pravilnik o naknadama za prijelaz igrača,
Pravilnik o natjecanju HBS-a i Propozicije o državnim natjecanjima,
Pravilnik o kriterijima i postupku izbora najboljeg igrača/ice,
AD 8. Prihvaćanje Plana i programa rada za tečaj trenera boćanja (S. Gulja)
Predsjednik Bulić dao je riječ S. Gulji koji je izvijestio prisutne kako je u suradnji s
Hrvatskom olimpijskom akademijom ostvaren Plan i program po kojem će se
školovati Treneri boćanja, te ispuniti odredbe Zakona o športu. Kako po novom
zakonu o športu športske udruge mogu voditi samo osobe osposobljene za rad u
športu ovo je velika prekretnica koja će pridonijeti boljem statusu i napretku našeg
športa. Uvjeti školovanja će se još iskomunicirati između HOA-e i Ureda HBS-a, te će
svi zainteresirani biti na vrijeme obaviješteni. Predsjednik je dao Plan i program rada
za tečaj trenera boćanja na glasovanje, koji su jednoglasno prihvaćeni.
AD 9. Prihvaćanje izmjena Statuta HBS-a
Predsjednik je otvorio raspravu o prijedlozima izmjene Statuta predstavljenih u
materijalima tj. Prijedlog Izvršnog odbora, te Prijedlog Zagrebačkog boćarskog
saveza. Nakon slanja Skupštinskog materijala Ured HBS-a je zaprimio i Prijedlog BS
Primorsko-goranske županije koji je podijeljen članovima Skupštine. Nakon

10

predstavljanja svih prijedloga V. Krizmanić je zatražio objašnjenje po kojem će se
Statutu birati novi Predsjednik, po danas važećem Statutu ili po novom ako se usvoji,
na što je predsjednik Bulić odgovorio kako se novi Predsjednik bira „po danas
važećem“ Statutu. Potom je Predsjednik otvorio raspravu u kojoj su sudjelovali Mario
M.-Litre, S. Linić, V. Krizmanić, F. Pilat i M. Butković. Nakon toga je Predsjednik
zaključio raspravu i dao na glasovanje prvi prijedlog članka 33. Statuta za koji je
glasovalo dvadeset (20) predstavnika, a jedan (1) je bio suzdržan, te je zaključeno
da se o drugim prijedlozima istog članka ne treba ni izjašnjavati.
Članak 33. Statuta HBS-a glasi:
„Skupštinu Saveza čine predstavnici članova Saveza.
Predstavnici u Skupštini Saveza biraju se prema županijskoj pripadnosti
članova Saveza po slijedećem ključu:
 od 3 - 9 članova županijskog saveza bira se jedan (1) predstavnik
 od 10 - 29 članova županijskog saveza biraju se dva (2) predstavnika
 od 30 - 49 članova županijskog saveza biraju se tri (3) predstavnika
 od 50 - 79 članova županijskog saveza biraju se četiri (4) predstavnika
 od 80 i više članova županijskog saveza biraju se pet (5) predstavnika
Stalni predstavnici Saveza u Hrvatskom olimpijskom odboru, Međunarodnoj
boćarskoj federaciji (F.I.B.) i Međunarodnoj boćarskoj federaciji (C.I.B.), ako
nisu birani za predstavnike u Skupštinu Saveza, članovi su Skupštine Saveza
po položaju.“
Nakon toga Predsjednik je otvorio raspravu o prijedlozima za Izmjenu čl. 48. Statuta
HBS-a. U raspravi su sudjelovali D. Putica, M.M.-Litre, A. Čulić, Ž. Sabalić, K.
Troskot i I. Barović, nakon čega je Predsjednik dao na glasovanje prijedlog Izvršnog
odbora, ali s brojem članova kako je predložio Zagrebački boćarski savez. I Barović
je dao napomenu da je zadnja rečenica nepotrebna pa je zaključeno da se briše.
Takav izmijenjeni prijedlog je dat na glasovanje i prihvaćen je sa dvadeset (20)
glasova za i jednim (1) suzdržanim.
Članak 48. Statuta HBS-a glasi:
„Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Saveza koje između sjednica
Skupštine upravlja poslovima Saveza. Izvršni odbor ima devet (9) članova.
Članove Izvršnog odbora bira Skupština Saveza neposredno tajnim
glasovanjem, iz svojih redova, a na temelju liste kandidata predložene od
predsjednika Saveza.“
Budući da nije bilo zainteresiranih za raspravu oko prijedloga Izvršnog odbora za
izmjenu članka 57. Statuta, Predsjednik je dao prijedlog na glasovanje i on je
jednoglasno prihvaćen.
Članak 57. Statuta HBS-a glasi:
„Savez ima predsjednika i dopredsjednika.
Predsjednik i dopredsjednik Saveza su
dopredsjednik Izvršnog odbora.
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dužnosti

predsjednik
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Predsjednika Saveza bira Skupština iz svojih redova tajnim glasovanjem na
vrijeme od četiri (4) godine.
Dopredsjednika na prijedlog predsjednika bira Skupština tajnim glasovanjem,
na vrijeme od četiri (4) godine.
Za predsjednika Saveza može biti imenovana samo osoba:
● koja je državljanin Republike Hrvatske
● koja je ugledni športski djelatnik s dokazanim rezultatima u organiziranju i
vođenju boćarskog športa
● koja se nije ogriješila o etičke norme i moralna načela olimpijskog pokreta.
Podnošenje kandidature za predsjednika Saveza, uz odgovarajuće
obrazloženje (osobni podaci, aktivnost u boćarskom športu, osnovne
programske smjernice i dr.) treba dostaviti najmanje 30 dana prije održavanja
izborne Skupštine u ured Saveza, a koja se dostavlja svim članovima Skupštine
uz poziv za održavanje izborne Skupštine.
Ista osoba može biti ponovno izabrana za predsjednika Saveza, za novo
mandatno razdoblje od četiri (4) godine.“
AD 10. Razrješenje starog saziva Skupštine (Š.Bulić)
Nakon kratke zahvale svima na ukazanom povjerenju u protekle četiri godine
Predsjednik je zaključio kako bi sada završio sa radom i prepustio predsjedavanje
najstarijem članu Skupštine. Riječ su zatražili Milivoj Miliša i Marino Štefan koji su
se također zahvaliti prisutnima, te kako nemaju mandat u novom sazivu oprostili se.
AD 11. Izbor predsjedavajućeg novog saziva Skupštine
Predsjednik je predložio gospodina Antona Belušića da preuzme predsjedavanje
Skupštine do izbora novog Predsjednika, a u radno predsjedništvo R. Žižića i Glavnu
tajnicu što je jednoglasno prihvaćeno.
Komisija za verifikaciju mandata utvrdila je da je u novom sazivu Skupštine prisutno
32 člana od 32, te ih je Predsjedavajući sve prozvao i utvrdio novi saziv Skupštine u
četverogodišnjem mandatu, a oni su: Šime Bulić, Mario Milanović-Litre, Petar Buljat,
Željko Skočić, Orlando Rivetti,Davor Ćuška, Sanjin Linić, Miljenko Butković, Tomislav
Ćurko, Željko Sabalić, Anđelko Žunić, Krešo Troskot, Jakov Čović, Rajko Žižić, Joso
Bašić, Dragan Nikolić, Željko Burger, Tonći Jurjević, Petar Fabjanović, Gojko
Grančić, Anton Belušić, Ivan Čupić, Feručio Pilat, Valter Krizmanić, Čedomir Žulić,
Ivica Barović, Velimir Galov, Ivo Miletić, Ante Čulić (HOO), Aleksandar Anzur (FIB),
Dragan Putica (FIB), Zdravko Omrčen (Raffa).
II. IZBORNI DIO SKUPŠTINE
AD 12. Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza
Predsjedavajući je pozvao kandidate da se predstave nakon što ih prozove
abecednim redom. Prvi prozvani A. Anzur je rekao kako radi mogućnosti
napredovanja na vodeće funkcije u Međunarodnoj federaciji povlači svoju
kandidaturu s tim da će budućem Predsjedniku dati svoju punu podršku. Zatim se
predstavio Š. Bulić samo pozdravivši prisutne i potvrđujući svoju kandidaturu koja se
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nalazi u materijalima. Treći kandidat M. Milanović-Litre je povukao svoju kandidaturu,
te izjavio kako budući Predsjednik može računati na njegovu punu potporu, a
njegova intencija je bila nastojanje da Hrvatsko boćanje ima svoj identitet i bude
uređen savez i bude primjeren i zapažen od struktura koje o tome vode računa tj.
HOO i Vlada. Posljednji se prestavivši prisutnima D. Putica kratko je iznio da ukoliko
bude izabran, zalagat će se da zastupa sva područja hrvatskog boćanja.
AD 13. Izbor predsjednika Saveza
Nakon što je komisija utvrdila da je sve proteklo regularno i svi predstavnici u
Sklupštini glasovali, komisija u sastavu F. Pilat, K. Troskot i S. Š.-Suknaić utvrdila je
da rezultat glasovanja iznosi za Š. Bulić 17 glasova, za D. Puticu 15 glasova. Novi
predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza u četverogodišnjem mandatu je gospodin
Šime Bulić kojeg je predsjedavajući pozvao da preuzme predsjedavanje Skupštinom.
AD 14. Izbor dopredsjednika i članova Izvršnog odbora
Na pitanje Predsjednika po kojem Statutu biramo članove Izvršnog odbora Glavna
tajnica je rekla kako je ranije rečeno da danas radimo po važećem Statutu, a novi će
se tek položiti kod Gradskog ureda za opću upravu i kada dobijemo rješenje možemo
primjenjivati nove odredbe Statuta. Nakon rasprave u kojoj sudjeluju M.M.-Litre koji
tvrdi da je ovo obmana tajnice ili da se njega kazni po Disciplinskom pravilniku, M.
Butković i V. Krizmanić, Predsjednik je predložio da bez obzira na uvjeravanja M.M.Litre, izbor sedam (7) članova, a na slijedećoj Skupštini izabrat će se još dva člana
što je prihvaćeno. Na prijedlog Predsjednika birao se dopredsjednik javnim
glasovanjem, te je jednoglasno izabran gospodin Davor Ćuška. Nakon čega je
Predsjednik pročitao listu kandidata za Izvršni odbor: Anton Belušić, Tomislav Ćurko,
Tonči Jurjević, Krešo Troskot, te Rajko Žižić, koju je dao na glasovanje, te je lista
kandidata prihvaćena sa 3 glasa protiv i 2 suzdržana.
AD 15. Izbor članova Nadzornog odbora
Na prijedlog prisutnih predstavnika u Skupštini u Nazorni odbor su predloženi Dušan
Štefan, Drago Kalajžić, Niko Pavlović, a zamjenski članovi Marino Štefan i Dušan
Šušnjara iz Sinja, što je jednoglasno prihvaćeno ukoliko se oni slože s tom
funkcijom.
III. PLANSKI DIO SKUPŠTINE
AD 16. Prihvaćanje Financijskog plana za 2009.g. (S. Šimunović-Suknaić)
Predsjednik je dao riječ Glavnoj tajnici koja je obrazložila da je ovaj plan prihoda i
rashoda rađen na isti način kao i dosada jer se radi i o istim prihodima od članarina, a
već smo na pola financijske godine. Za slijedeću Skupštinu će se prirediti prijedlog
novog načina obračuna članarina jer bi bilo dobro da se vlastiti prihodi ujednače s
prihodima od HOO, a sve će ovisiti o strategiji koja će se utvrditi. Ured Saveza će se
u narednom razdoblju baviti revidiranjem Pravilnika, Ugovora, usklađivanjem svih
Statuta i Pravilnika nižih saveza sa Statutom i Pravilnicima HBS-a, do kraja godine se
planira sastanak Glavnih tajnika, itd. Ovom planu treba dodati Zdravstveno
osiguranje naših reprezentacija u inozemstvu. Predsjednik je dao Plan prihoda i
rashoda u 2009. godini na glasovanje te je ono jednoglasno prihvaćeno.
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AD 17. Slobodna riječ
Za riječ se javio V. Krizmanić i u ime Istarskog boćarskog saveza i svoje osobno
čestitao na izboru i pozvao Predsjednika i članove Izvršnog odbora da prvu sjednicu
održe u Istarskom boćarskom savezu. Predsjednik se zahvalio svima, te kako se više
nitko nije javljao za slobodnu riječ, pozvao gospodina Davora Ćušku da dodijeli
priznanja najboljim igračima u 2008. godini i time zaključio sjednicu Skupštine.
IV. SVEČANI DIO SKUPŠTINE
AD 18. Dodjela priznanja najboljim igračima i igračicama u 2008. godini
Dopredjednik Hrvatskog boćarskog saveza dodijelio je nagrade slijedećim igračima:
NAJBOLJI KADET- Pero Ćubela
NAJBOLJI JUNIOR – Marino Milićević
NAJBOLJI IGRAČ DO 23. GODINE – Tomislav Kolobarić
NAJBOLJI SENIOR – Gianfranco Santoro
NAJBOLJA BOĆARICA – Nives Martinaš
Dopredsjednik saveza gospodin Davor Ćuška uručio je i medalje za ostvarene
rezultate u brzinskom izbijanju:
3. TOMISLAV KOLOBARIĆ – BK ZRINJEVAC
2. JOŠKO MARDEŠIĆ – BK ISTRA POREČ
1. ANTE PAPAK – BK TRIO BUZET

41,6
43,0
45,2

odnosno proglašeni su najbolji rezultati u štafetnom izbijanju u prošloj godini:
3. BK ISTRA POREČ
2. BK BENČIĆ VARGON
1. BK TRIO BUZET

46,6
48,1
49,8

Skupština je počela s radom u 10:00 sati, a završila u 14:00.
Zapisničar:
Snježana Šimunović-Suknaić,prof.
Ovjerovitelji zapisnika:
Anđelko Baljak
Dipl.ing. Petar Buljat
Zagreb, 23. lipnja 2009.
Broj:
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PREDSJEDNIK
mr.sc Šime Bulić
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