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Zagreb, 7.studenog 2016. 
Broj: 449/2016 
 

                                                    ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA 

PREDSJEDNICIMA KOMISIJA 

      

        

IZVJEŠĆE 

 

SA XI. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA  

ODRŽANE 5.STUDENOG 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,  Loris Matković, Štefi 

Ljubimir, Denis Peršić i Krešo Troskot 

Odsutni: Miljenko Butković i Joso Bašić  

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  
 

D N E V N I   R E D : 
 
0. Prihvaćanje Izvješća sa X. sjednice IO-a održane u Zagrebu, 3.9.2016.godine 

    Prihvaćanje zaključaka telefonskih sjednica  

1. Utvrđivanje datuma i dnevnog reda sjednice Skupštine 

2. Prijedlog plana rada i Financijskog plana za 2017. godinu  

3. Prijedlog Sportske komisije-voditelji klubova 

4. Komisija za akte – prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine 

5. SP za žene – Izvješće  

6. Sastanak Sportske komisije FIB-e 

7. Kalendar natjecanja – dopis K.Troskot 

8. Popunjavanje baze podataka Saveza 

9. Razno 

 

koji je uz dopune pod točkom 9. Razno 

a) Status raffa i petanka boćanja – na znanje 

b) Rješenje VŠA – očitovanje IO-a 

c) ZUB – zahtjev za prijem u članstvo Saveza 

   
 jednoglasno usvojen. 
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 
 
AD 0 - Prihvaćanje Izvješća sa X. sjednice IO-a održane u Zagrebu 3.9.2016.godine  
 
Predsjednik je otvorio raspravu o Izvješću sa sjednice održane u Zagrebu. 

L.Matković zatražio je da se u Izvješće pod točkom 10 Razno a)Informacije o održanim pripremama 

uvrste njegove opaske koje su se odnosile na pripreme za žene održane u Zagrebu pred odlazak na 

međunarodni turnir u Rumi. – „Loša organizacija priprema u Zagrebu (igračice bile bez vode, nije bilo 

fizioterapeuta), nije bilo osobe od strane HBS-a odnosno osobe koju je HBS zadužio da se brine o 

potrebama reprezentacije na pripremama.“ 

D.Peršić zatražio je očitovanje Glavne tajnice što je učinjeno po odlukama sa zadnje sjednice IO-a. 

Glavna tajnica je izvijestila članove IO-a o aktivnostima koje su odrađene po odlukama IO-a s naglaskom 

na točku financijsko stanje Saveza koje je i dalje opterećeno neredovitim refundacijama iz HOO-a tj. iz 

proračuna. 

D.Putica po ovom pitanju potvrdio je da je uplaćeno 99% osobne članarine i da su tim sredstvima 

pokriveni troškovi priprema i natjecanja za koje ne znamo kada ćemo dobiti refundaciju ih HOO-a. 

K.Troskot upitao je što je sa slučajem disciplinske prijave protiv BK Mačkamama. Glavna tajnica 

potvrdila je da odluka Disciplinskog suca poslana na sve dostupne adrese kontakt osobe za navedeni klub, 

ali bez uspjeha, oglušili su se na tu odluku, neslužbeno doznajemo da je klub prestao s radom. 

Izvješće sa X. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je prihvaćeno. 

 
Jednoglasno prihvaćeni Zaključci telefonskih sjednica Izvršnog odbora: 
 

- Zaključak od 19.rujna 2016.godine Kandidati Hrvatskog boćarskog saveza za Komisiju sportaša 

HOO-a  (Br.:400/2016). 

- Zaključak od 3.studenog 2016.godine (Br.:439/2016) – Promjena datuma održavanja PH žene 

2016 – parovi i štafeta. 

 
AD 1 -  Utvrđivanje datuma i dnevnog reda sjednice Skupštine 
 

Predsjednik je podsjetio članove IO-a kako bi se najkasnije u travnju 2017.godine trebala održati  

izborna sjednica Skupštine te je dao na raspravu prijedlog da se izvještajno-izborna sjednica održi 

11.veljače 2017.godine. Naime, iako po Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija imamo obvezu do 31. 12. tekuće godine donijeti  program rada i financijski plan  za sljedeću 

poslovnu godinu, to je gotovo neizvedivo budući da zbog političkih događanja i okolnosti ne možemo 

znati niti pretpostaviti kako će se sljedeće godine financirati nacionalni sportski savezi niti na kolika 

sredstva možemo planirati za aktivnosti priprema i natjecanja. 

U raspravi koja je uslijedila uključili su se svi članovi i donesena je jednoglasna odluka: 

Prihvaća se prijedlog i potvrđuje se 11.veljače 2017.godine za datum održavanja izvještajno-

izborne sjednice Skupštine. Mjesto i vrijeme održavanja bit će naknadno određeni. 

Sukladno Statutu, prijedlog financijskog plana za 2017.godinu  koji će Izvršni odbor potvrditi, bit 

će poslan predstavnicima u Skupštini i bit će zatraženo njihovo pisano očitovanje. Sve eventualne 

promjene u financijskom planu za 2017.godinu bit će stavljene na raspravu na sjednici Skupštine 

u veljači i bit će predmet rebalansa plana. 
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AD 2 – Prijedlog plana rada i Financijskog plana za 2017.godinu 

Glavna tajnica potvrdila je da po pitanju sredstava iz HOO-a za 2017.godinu (redovni program, program 

za sufinanciranje rada trenera i programa za mlade sportaše) nemamo ulazne podatke, ne znamo na koji 

način će biti ustroj Središnji državni ured za sport, na kolika sredstava možemo računati, kada i kolika 

sredstva će nam biti refundirana za naloge iz 2016.godine i itd.  

U raspravi o prijedlogu financijskog plana sudjelovali su svi prisutni i donesena je jednoglasna odluka: 

Izvršni odbor potvrđuje da se kao prijedlog financijskog plana za 2017.godinu pred članove 

Skupštine pošalje financijski plan s iznosima koji su potvrđeni za 2016.godinu.  
 
AD 3 – Prijedlog Sportske komisije – voditelji klubova 
 
D.Peršić predstavio je članovima problematiku vezanu za status voditelja klubova. 

 

Postojećim propozicijama natjecanja status voditelja klubova za razliku od igrača klubova nije definiran. 

Voditelji se kao službene osobe pojavljuju samo u Izvješću sa susreta, te postoji obaveza njihovog 

prijavljivanja zajedno s ostalim igračima. Voditelji klubova osim ako nisu registrirani kao igrači ne 

posjeduju nikakav dokument kojim dokazuju pripadnost klubu, nisu registrirani pri nadležnom 

registracijskom tijelu, ne postoji o njima u bazi podataka HBS-a informacija (datum rođenja, ime i 

prezime…), ne plaćaju članarinu HBS-u i ŽBS-u, ne ispunjavanju uvjete da bi bili licencirani (postupak 

licenciranja prema uvjetima koje odredi nadležno tijelo), nije definiran njihov status kada su samo voditelji 

klubova ili kada su u isto vrijeme i igrači. Isto tako nije definirano u koliko klubova mogu istovremeno biti 

voditelji klubova…… 

Znači otvorenih pitanja je dosta što u određenim situacijama može izazvati nedoumice kako postupiti s 

obzirom da pravilnici i akti po tom pitanju nisu do kraja dorečeni. Moguć je i sukob interesa a i regularnost 

natjecanja može biti u pitanju. 

Problemi s kojima smo se već susretali u praksi su sljedeći: 

1. Voditelj dobije karton, nije definirano dali karton utječe na status iste osobe kao igrača i obrnuto, 

2. Osoba obavlja funkciju voditelja u dva ranga natjecanja (moguć sukob interesa), 

3. Voditelji ne poznaju Propozicije natjecanja i MTP što izaziva poteškoće u samom odvijanju susreta – nema 

postupka licenciranja za voditelje klubova, 

4. Ne posjeduju nikakva znanja (sportska, stručna…) potrebna za voditi jedan sportski kolektiv što 

rezultira da su u pojedinim spornim situacijama voditelji prednjačili u zaoštravanju napete 

situacije umjesto da je smiruju,nepoznat im je fair play, konzumiraju alkohol, puše na i oko 

terena…, 

5. Izjednačen je status voditelja bez nikakvog stručnog znanja i voditelja klubova koji su prošli 

program izobrazbe pri HOA ….. 

Iz tog razloga predlažem da se za natjecateljsku sezonu 2017/2018 uredi i definira status 

voditelja klubova koji se natječu u hrvatskim boćarskim ligama. Za to je potrebno sljedeće: 

1. Definirati status i obaveze voditelja klubova u: 

 Propozicijama o natjecanju HBS-a 

 Propozicijama o natjecanju – lige 

 Disciplinskom pravilniku HBS-a 

 Pravilniku o kažnjavanju žutim i crvenim kartonima 

  Pravilniku o registraciji igrača i boćarskih udruga 

2. Odrediti postupak licenciranja (Pravilnik o licenciranju voditelja klubova) za voditelje klubova, te 

izvršiti licenciranje voditelja za natjecateljsku sezonu 2017/2018. 
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3. Izraditi potrebnu dokumentaciju (knjižice voditelja…) 

Za sve gore navedeno potrebno je aktivnosti realizirati u najkraćem mogućem roku kako bi se osim odluka 

koje su u nadležnosti IO HBS-a mogli pripremiti i usvojiti odluke i izmjene u pravilnicima koji su u 

nadležnosti Skupštine HBS-a. 

 
U raspravu su se uključili svi prisutni i donesena je jednoglasna odluka: 
 
Komisija u sastavu Štefi Ljubimir, Krešo Troskot, Loris Matković i Denis Peršić zadužuje se za 
izradu prijedloga pravilnika koji će definirati status voditelja u klubovima u HB ligama, kao i 
izmjene i dopune po tom pitanju u postojećim pravilnicima i propozicijama.  
 
Stanje boćarskih terena 
 
Predsjednik je otvorio raspravu po pitanju stanja boćarskih terena u koju su se uključili svi prisutni i u 

kojoj je potvrđeno da problem postoji i da je vrlo aktualan. Treba definirati uvjete koji se neće odnositi 

samo na boćarske terene već i na cijelu  infrastrukturu (grijanje, svlačionice, sanitarni čvorovi, itd.).  

D.Peršić smatra da IO mora davati odredbe, smjernice i rokove za provedbu mjera kako bi se status 

boćarskih terena ujednačio, za početak barem u I.HBL 

V.Galov potvrđuje da postoje velike razlike u nasipima terena i da se do sada na prvenstvenim susretima 

štošta toleriralo. 

U raspravi je potvrđeno također da pravilnici HBS-a predviđaju da se prije početka natjecateljske sezone 

obave pregledi boćarskih terena, ali da se to zadnjih 10-ak godina zanemarivalo i da je krajnji rok da se po 

tom pitanju nešto poduzme. 

Predsjednik i D.Peršić predlažu da se pristupi kontroli boćarskih terena i da se stvori baza podataka o 

terenima, nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

 

Do početka II. dijela natjecateljske sezone 2016./2017. obavit će se pregledi boćarskih terena i 

pripadajućih prostorija (svlačionice, sanitarni čvorovi i sl.) za klubove u I.HBL  i sačiniti službeni 

zapisnici. 

Za klubove u Istri preglede će obaviti D.Peršič, B.Nadenić, D.Koraca i K.Krizmanić. 

Za klubove u Rijeci – S.Linić i D.Putica. 

Za klubove u Zagrebu – B.Boban i L.Gracin 

Za klubove u Splitu i okolici – Ante Jurković 

Sukladno Pravilniku o natjecanjima bit će definiran upitnik za pregled. 

Iz ureda Saveza klubovima će biti poslana najava o pregledu terena. 

 

Privremeno izvješće – HBL jesen (sezona 16/17) – Predsjednik Sportske komisije – Denis Peršić 
 

1. Ovo privremeno izvješće odnosi se na lige koje svoje susrete igraju u dva dijela (jesen 2016. i 
proljeće 2017.): 2 HBL sjever, 3-e HBL i ŽHBL. Natjecanje u 1. HBL-i i 2 HBL jug igra se u istom 
terminu (zima) te one nisu predmet ovog izvješća jer jenjihovo natjecanje u tijeku. U svim ligama 
odigrano je 7 kola. Sukladno odluci IO HBS-a a na temelju zahtjeva klubova početak liga je bio  
3.9.2016. (4.9.2016.) za 2. HBL sjever, (3 HBL IP, i 3 HBL ZS). Početak u 3 HBL SD i 3 HBL DN bio je 
11.9.2016. HŽBL odigrala je na jesen samo 4 kola radi SP u Maroku koje je bilo na rasporedu u 
10/2016. 

2. U jesenskom dijelu od izvanrednih događaja bilježimo: 
  HBL sjever: propust sudaca na susretu 1. i 2. kola između Lovran – Istra Aluminiji, i Sveti Rok 

Klana – Lovran (nastup na susretu igrača bez liječničkog, prijava igrača bez liječničkog, 
dozvola igraču da za vrijeme susreta obavlja liječnički pregled). Suci su za propust stegovno 
procesuirani. 

 3. HBL Istra-Primorje : nastup B.K. Opatija u susretu 1. kola protiv Lučkog radnika sa 6 igrača, 
zbog čega joj je sukladno članku 11. Propozicija o državnim liga natjecanjima oduzet jedan (-
1) bod na tablici 
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3. U jesenskom dijelu podijeljeno je ukupno: 
 2 HBL sjever: 6 žutih i 1 crveni karton, 
 3 HBL DN: 2 žuta kartona, 
 3 HBL IP: 1 žuti karton 
 3HBL SD: 2 žuta i 1 crveni karton 
  3 HBL ZS: 0 
 HŽBL:0 
4.  Susreti koji su igrani van termina: 
 2 HBL Sjever: 7 susreta 
 3 HBL DN: 4 susreta 
 3 HBL IP: 4 susreta 
 3 HBL SD: 1 susret 
 3 HBL ZS: 4 susreta 
 HŽBL: 2 susreta (susreti u kojima sudjeluje BK Komiža u dogovoru s povjerenikom lige igraju se 

prema voznom redu trajekta za na otok Vis). 
 

5. Svi susreti (osim susreta 6. kola u Josipovcu koji je odgođen zbog finala Kupa Hrvatske) su 
odigrani unaprijed uz suglasnost obiju ekipa, a temeljem odluka Povjerenika lige. Susreti koji su 
odgođeni zbog lošeg vremena igrani su sukladno naputku ili dogovorno uz pristanak povjerenika 
lige. Na današnji dan odigrani su svi susreti u ligama koje su predmet ovog izvješća. 

6.  Od problematike o kojoj bi se svakako trebalo porazgovarati na IO HBS-a ističem: 
 Problem neredovitog plaćanja sudačkih taksi 
 Nejednaka nasutost boćarskih terena, loše uvjete – infrastruktura na boćalištima. 

7. Nastavak natjecanja u svim ligama slijedi 8/9.4.2017. osim HŽBL koja sa svojim natjecanjem 
započinje 31.3.2017.godine 

 
Privremeno izvješće Predsjednika Sportske komisije jednoglasno je prihvaćeno. 
 
 
AD 4. Komisija za akte – prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine 
 
L.Matković, predsjednik Komisije za akte članovima IO-a iznosi prijedloge izmjena i dopuna u Poslovniku 
o radu Skupštine, koje su nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi jednoglasno 
prihvaćeni. 
Cjeloviti dokument Poslovnika o radu Skupštine bit će poslan predstavnicima na kućnu adresu zajedno sa 
materijalima za sjednicu Skupštine. U tekstu ovog Izvješća bit će navedene samo prihvaćeni prijedlozi 
izmjena i dopuna: 
 
Prihvaćeni prijedlozi izmjena i dopuna u Poslovniku o radu Skupštine: 
 

Članak 11. 

Predstavnik pitanje može postaviti usmeno ili pismeno. Na postavljeno pitanje odgovor se, u pravilu, daje 
odmah "ili će mu se u roku 8 dana od dana održavanja sjednice Skupštine dostaviti pismeni odgovor." 

Odgovor daje Predsjednik ili Glavni tajnik. 

Članak 13. 

Predstavnik ima pravo i obvezu prisustvovati i sudjelovati u radu Skupštine. 

U slučaju spriječenosti, predstavnik je dužan o tome izvijestiti Ured HBS-a. 

O prisustvovanju predstavnika sjednicama vodi se evidencija. 

Predsjednik može zatražiti od predstavnika koji je više puta izostao sa sjednice, a izostanak nije opravdao, da 
iznese razloge zbog kojih je izostao.   
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Članak 14. 

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Saveza. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Skupštini predsjedava dopredsjednik ili član Izvršnog odbora 
kojeg ovlasti Predsjednik. mijenjati "o čemu odluku donosi Izvršni odbor saveza" 

Članak 18. 

Poziv na sjednicu Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se predstavnicima Skupštine 
najmanje petnaest (15) dana prije održavanja Skupštine. 

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju obvezno javnu raspravu članova 
Saveza, materijali za javnu raspravu dostavljaju se najmanje petnaest (15) dana, a najviše trideset dana prije 
održavanja Skupštine. 
U izuzetnim situacijama Predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri dana. 

Članak 28. 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika, a većinom glasova ukupnog broja predstavnika 
samo u slučajevima utvrđenim Statutom HBS-a. 

Odluka Skupštine smatra se usvojenom kada je prihvaćena od većine prisutnih glasova predstavnika na sjednici 
odnosno većinom glasova ukupnog broja predstavnika samo u slučajevima utvrđenim Statutom HBS-a. 

Članak 31. 

U izvanrednim okolnostima i u hitnim slučajevima, kad rješavanje određenog pitanja ne trpi odlaganje, 
Skupština može odlučivati izjašnjavanjem predstavnika putem telefona, telefaksa, teleprintera, elektronske 
pošte, brzojava ili pismom. O tako donesenoj odluci Glavni tajnik dužan je sačiniti službenu zabilješku. 

Članak 36. 

Nakon što je izabran Predsjednik, on kao mandatar predlaže listu članova Izvršnog odbora. 

Članove Izvršnog odbora bira Skupština Saveza neposredno tajnim glasovanjem, iz redova članova Saveza, a na 
temelju liste kandidata predložene od predsjednika Saveza. 
Glasuje se za listu kandidata koju predloži Predsjednik. Smatra se izabranim kandidat koji dobije većinu glasova 
nazočnih predstavnika. Ako neki kandidat ili ni jedan ne dobije potrebnu većinu, Predsjednik nakon konzultacije 
s predstavnicima ističe druge kandidate odnosno novu listu kandidata. 

Predsjednik može predložiti najviše tri liste članova Izvršnog odbora, te ukoliko ni treću listu predloženih 
kandidata Skupština ne prihvati, smatra se da je predsjednik/dopredsjednik razriješen svoje funkcije. 

Članak 45. 

Svi zapisnici i odluke Skupštine dostavljaju se predstavnicima u Skupštini, boćarskim savezima županija i 
objavljuje se na službenoj web stranici Saveza. 
Zapisnik verificira Izvršni odbor na prvoj narednoj sjednici.  

BRIŠE SE s obzirom na zapisnik sa sjednice Skupštine od 2.4.2016.godine 

Svi zapisnici i odluke Skupštine dostavljaju se predstavnicima u Skupštini, boćarskim savezima županija 
najkasnije 30 dana od održavanja sjednice Skupštine i objavljuju se na službenoj web stranici Saveza. 

Skupština Saveza na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine usvaja izvješće sa prethodne sjednice. 

 

AD 5 – SP za žene – izvješće izbornika 

Izvješće sa SP za žene održanog u Maroku  koje je članovima IO-a poslao na uvid izbornik Romano 
Grižančić jednoglasno je prihvaćeno. 

Izvješće izbornika Grižančića bit će dostavljeno predstavnicima u materijalima za sjednicu Skupštine. 
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Predsjednik je članovima IO-a ukratko iznio konačan plasman naših igračica na SP-u, potvrdio je da smo 
izborili pravo nastupa na Svjetskim igrama neolimpijskih sportova. Potvrdio je kako su mnoge 
reprezentacije u igri otišle naprijed, kao npr. Čile, Kina. Kod nas se dogodila smjena generacije, falila nam 
je Nives, a mlađima je falilo iskustva. Uputio je primjedbu na ponašanje igračica koje bi tijekom prvenstva 
trebale uvijek biti zajedno, a ne da je jedan dio reprezentacije u hotelu dok se jedna od njih bori za ulazak 
u finale. 

Š.Ljubimir smatra da smo, u odnosu na prethodna prvenstva, ostvarili najlošiji rezultat. 

D.Peršić smatra da je trenutni problem u ženskom boćanju što nema konkurencije u domaćem 
prvenstvu. 

 

AD 6 – Sastanak Sportske komisije FIB-e 

Predsjednik je izvijestio članove IO-a da će predstavnici HBS-a (D.Peršić i D.Putica) sudjelovati u radu 
Sportske komisije FIB-e na sastanku u Saluzzu (19.-20.11.) i na kojem će u ime HBS-a prema FIB-i uputiti 
prijedloge vezane za međunarodna natjecanja za juniore i žene, juniore do 23 godine, regionalne turnire. 
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 
 
Predstavnici HBS-a na sastanku Sportske komisije FIB-e predložit će uvođenje međunarodnih 
natjecanja u službeni kalendar u kategorijama juniora (U-18 i U-23) i žene. 
 
AD 7  - Kalendar natjecanja – dopis K.Troskot 
 
K.Troskot postavio je pitanje preklapanja domaćeg i međunarodnog kalendara. Naime, 17.-18.12. u Rijeci 

se održava PH za seniore u disciplinama pojedinac i krug, a u Nici se u terminu od 16.-18.12. održava 

Europsko seniorsko prvenstvo. Također, podsjetio je da se za državna prvenstva prijave ne bi smjele slati 

u zadnji čas, što je do sada bila praksa i što znatno otežava posao organizatorima natjecanja. 

D.Peršić smatra da su državna prvenstva pomalo izgubila smisao jer na njima već neko vrijeme ne 

nastupaju najbolji igrači, nema gledatelja. Do sada je dao neke prijedloge po tom pitanju, npr. da državna 

prvenstva prethode velikim međunarodnim natjecanjima, da plasman na tim natjecanjima bude i jedan od 

kriterija za reprezentaciju isl. 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi donesena je jednoglasna odluka: 

Zadužuje se Sportska komisija da izradi prijedlog promjene sustava natjecanja na državnim 

prvenstvima i termina održavanja prvenstava u odnosu na međunarodni kalendar. 

 

AD 8 -  Popunjavanje baze podataka Saveza 
 
Glavna tajnica potvrdila je da se web aplikacija Saveza popunjava, zahvalila je tajnicima na dosadašnjem 

angažmanu oko baze podataka, ali još ima mnogo posla. Ako se pogleda u bazu, s datumom 

25.10.2016.godine uneseni su podaci tek za 1670 igrača, što je znatno manje od  5315 registriranih u 

sezoni 2015./2016 ili po obvezi osobne članarine za ovu godinu 4827. Podsjetila je da je to službena baza 

Saveza i da bi Izvršni odbor trebao definirati krajnji rok za unos podataka koji, između ostalog, služe i za 

utvrđivanje broja predstavnika u Skupštini, za izradu projekcije financijskog plana i dr. 

 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

 
Tajnici županijskih saveza dužni su najkasnije do 20.prosinca 2016.godine dovršiti unos podataka 
o registriranim klubovima i igračima u sezoni 2016./2017. u bazu podataka Hrvatskog boćarskog 
saveza. 
Utvrđeno brojčano stanje klubova i igrača nakon navedenog datuma smatrat će se službenim 
brojem za utvrđivanje broja predstavnika u Skupštini Saveza (čl.33 Statuta). 
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Na dopis iz ureda Saveza upućen županijskim tajnicima (od 20.10.2016.godine) po pitanjima postoje li u 
županijama društva/klubovi/udruge rekreacije s boćanjem, što misle o veteranima u boćanju, 
veteranskoj ligi, što misle o mogućnosti uvođenja drugačijeg sustava članarina (povećanje osobne 
članarine -nekoliko kategorija - smanjenja iznosa klupske članarine u nižim ligama, povećanje klupske 
članarine za I.HBL) i sl. odgovor i određeni podaci su stigli iz tek iz tri županijska Saveza, nedovoljno za 
konkretniju analizu stanja po navedenim pitanjima i eventualnu raspravu. 
 
Upit iz Zagrebačkog boćarskog saveza, tj. Sudačke komisije ZBS-a 
 

Je li stav članova I.O. HBS-a, da HBS ima svoje suce u Zagrebu, a boćarski savez Zagreba i županije svoje 
suce. Ako da - po kojem Pravilniku? 
 
Po ovom pitanju članovi Izvršnog odbora jednoglasno su podržali objašnjenje Zbora sudaca HBS-a 
upućenog Sudačkoj komisiji ZBS-a  od 14.10.2016.godine.  
 
AD 9 Razno 
 
a)  Status Petanka i Raffa boćanja 
 
Glavna tajnica izvijestila je prisutne o radnom sastanku održanom 27.listopada 2016.godine, a na kojem 
su prisustvovali voditelji stručnih službi u HOO-u (B.Vrbek, R.Gojević, N.Šavora i T.Šaban), predstavnici 
petanka klubova M.Gnjidić i H.Nikolić i predstavnici HBS-a, D.Putica i L.Zanki. Tema sastanka bio je status 
petanka i raffa klubova, registracije petanka i raffa saveza, status tih saveza unutar HBS-a. Informacije i 
smjernice koje su upućene iz HOO-a su da nije poželjno parcijaliziranje sportskih grana na pojedine 
saveze, ali ako postoji takav stav unutar određene sportske grane jednog sporta (raffa ili petanka u ovom 
slučaju) da je potrebno zatražiti status samostalnog sporta i izraditi elaborat o osamostaljenju (sukladno 
Pravilniku HHO-a o kriterijima, uvjetima i postupku za uvrštenje sporta u Nomenklaturu sportova i 
sportskih grana), ali bilo bi dobro proučiti iskustva drugih zemlja, stav međunarodne federacije i 
procijeniti što bi u ovom trenutku bio najbolji put za razvoj određenog sporta ili sportske grane. 
 
b) Rješenje VŠA Hrvatskog olimpijskog odbora 
 
L.Matković, predsjednik Komisije za akte HBS-a, koji je na zadnjoj sjednici IO-a bio zadužen za 
proučavanje dokumentacije po Rješenju VŠA HOO-a u slučaju žalbe M.Milanovića-Litre kako bi se 
pripremila odluka i zauzeo stav IO-a, ispričao se što zbog poslovnih obveza za ovu sjednicu nije pripremio 
odgovor te se rasprava po tom pitanju odlaže za sljedeću sjednicu do kada će mu biti dostavljena i 
eventualna dopuna dokumentacije po pitanju dosadašnjih izbora izbornika HBS-a. 
 
c) Zagrebačka udruga boćara (ZUB) zahtjev za primanje u članstvo HBS-a 
 
L.Matković, predsjednik Komisije za akte, po zaprimljenoj dokumentaciji od Zagrebačke udruge boćara 
uz njihov zahtjev za primanje u članstvo Hrvatskog boćarskog saveza, smatra, a sukladno Statutu Saveza 
da nema prepreka za njihovo članstvo u HBS-u. No, također smatra da bi to svoje pravo, temeljem Zakona 
o sportu, trebali potraživati preko županijskog saveza, tj. preko Zagrebačkog boćarskog saveza. Zbog 
svega navedenog predlaže da se iz ureda Saveza uputi zahtjev prema HOO-u za tumačenjem Zakona o 
sportu i davanje mišljenja po pitanju zahtjeva ZUB-a. 
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 
 
Glavna tajnica uputit će zahtjev stručnim službama HOO-a za tumačenjem Zakona o sportu u 
slučaju zahtjeva ZUB-a za primanje u članstvo Hrvatskog boćarskog saveza. 
 
d) Pravilnik o naknadama za prijelaz igrača 
 
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se izrada prijedloga Pravilnika o naknadama za prijelaz igrača 
odgađa do daljnjega. 
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e) Tumačenje - stupanje Statuta na snagu 
 
L.Matković na upite o tome koji je sada važeći Statut HBS-a, „stari“ ili „novi“ dao je sljedeće tumačenje, a 
koje se temelji na tumačenju upućenom iz Ministarstva uprave RH: 
 

- Statut udruge stupa na snagu usvajanjem na sjednici Skupštine (u našem slučaju 4.lipnja 
2016.godine) i njime se reguliraju prava i obveze između članova Saveza. 

- Međutim, u pravnom prometu, odnosno prema tzv.“trećim osobama“ Savez ne smije postupati niti 
rabiti podatke o promjenama Statuta prije nego što promjene budu upisane u Registru udruga. 

 
 

 
         

 Sjednica je započela u 11, a završila u 16 sati                   
 
 
 
Izvješće sastavila          
Lukrecija Zanki                                                                                               Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza 

Dragan Putica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            


