Zagreb, 17.siječnja 2017.
Broj: 13/2017
ČLANOVIMA SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
PREDSJEDNICIMA KOMISIJA

IZVJEŠĆE
SA XII. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
ODRŽANE 14.SIJEČNJA 2017. 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, Joso Bašić i Krešo Troskot
Odsutni: Miljenko Butković i Denis Peršić
Ostali prisutni:Lukrecija Zanki – glavna tajnica i Matejas Jozipović (uz točku 1.Dnevnog reda)
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 XI. sjednice IO-a održane u Zagrebu, 5.11.2016.godine i zaključaka telefonskih
sjednica
1. Žalba Matejasa Jozipovića na odluku Disciplinskog suca
2. Prijedlog Sportske komisije promjene propozicija državnih natjecanja za seniore
3. Prijedlog kalendara; međunarodni, državni i raspored kola HB liga za sezonu 2017./2018.
4. Treneri kandidati za programe HOO-a u 2017. godini – novi Pravilnik
5. Razno
a) imenovanje voditelja I. HBL-e za nastavak sezone 2016./2017.
b) rezultati pregleda boćarskih terena
c) izvješće sa sastanka Sportske komisije FIB-e od 19.11.2016.
d)financijsko stanje Saveza
koji je uz dopune pod točkom 9. Razno
e) Zahtjev Upravnog odbora BS PGŽ
f)Tumačenje uz Rješenje VŠA u slučaju žalbe M.Milanovića-Litre
g)Zapisnik sa sastanka FEB-e (Europska boćarska federacija)
h)Informacije o KEP za žene 2017.
i)Informacije o Svjetskim igrama 2017.
jednoglasno usvojen
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ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU
AD 0 - Prihvaćanje Izvješća sa XI. sjednice IO-a održane u Zagrebu 5.11.2016.godine
Predsjednik je otvorio raspravu o Izvješću sa sjednice održane u Zagrebu.
L.Matković osvrnuo se na pitanje koje je predstavnicima u Skupštini bilo poslano na glasačkom listiću o
prijedlogu financijskog plana za 2017.godinu i za koje smatra da nije bilo najspretnije definirano te
predlaže da se u Poslovniku o radu Skupštine definira što mora pisati na glasačkim listićima kada se u
iznimnim situacijama traži pisano očitovanje predstavnika u Skupštini.
K.Troskot predlaže da se razmotri prijedlog izmjena i dopuna u Statutu, tj. da se unese obveza
održavanja dviju (2) sjednica Skupštine godišnje, krajem godine – planska sjednica i početkom godine –
izvještajna sjednica.
K.Troskot osvrnuo se na Europsko seniorsko prvenstvo u Nici na kojem je pratio reprezentaciju u
svojstvu vođe puta. Smatra da europsko prvenstvo nije bilo na organizacijskoj razini kakva bi se očekivala
za najjače seniorsko natjecanje u prošloj godini, promjene u propozicijama natjecanja (u brzincu nije bilo
finalne borbe veće je odlučivao najbolji rezultat), četiri najbolja brzinca trčala su u isto vrijeme, suci nisu
bili jednako obučeni, sastanak FEB-e organiziran na francuskom s materijalima na francuskom
(informacije mu je prenio predsjednik Balinarske zveze, Sandi Kofol)…
D.Putica podsjetio je prisutne da se nakon otkazivanja Turske za organizaciju EP-a javila Francuska i da
je upravo zbog organizacijskih problema bilo nužno održati natjecanje u brzinskom izbijanju na taj način.
Potvrdio je također i kritiku na organizaciju sastanka Sportske komisije FIB-e gdje je također sav
materijal bio samo na francuskom.
Izvješće sa XI. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je prihvaćeno.
-

Odluka IO-a (486/2016) donesena na telefonskoj sjednici 15.prosinca 2016.godine jednoglasno
prihvaćena.
Odluka IO-a (482/2016) donesena na telefonskoj sjednici 12.prosinca 2016.godine –
jednoglasno prihvaćena.
Odluka IO-a (487/2016) donesena na telefonskoj sjednici 12.prosinca 2016.godine –
jednoglasno prihvaćena.

AD 1 - Žalba Matejas Jozipovića na Odluku Disciplinskog suca
Pod ovom točkom, a prije rasprave, sjednici se priključio i Matejas Jozipović koji je iskoristio mogućnost
sukladno Disciplinskom pravilniku, da usmeno iznese žalbu drugostupanjskom tijelu u disciplinskom
postupku.
M.Jozipović na početku je pozdravio sve prisutne i iznio svoju žalbu. Smatra da je cijeli disciplinski
postupak pravno gledano prilično šlampavo odrađen jer se nije poštovao Disciplinski pravilnik. Nadalje,
smatra da je apsurdno da djelo koje mu se stavlja na teret nigdje nije verificirala osoba kojoj je navodno
prijetio. Ako su neki drugi sudionici na tom susretu dobili kartone postavlja pitanje zašto i on nije dobio
karton za nesportsko ponašanje. Žalbu podnose osobe koje nisu bile na utakmici, a u postupku je prvo
oštećeni sudac trebao potvrditi sve ono što mu se postavlja na teret i onda se na tome trebao graditi
slučaj. Prihvaća dio krivnje, što se neprimjerenim riječima i načinom pobunio protiv krađe, u tom
trenutku reagirao je kako je reagirao na nepravdu koju je osjetio na sportskom terenu. Na optužbe da je
verbalno vrijeđao i fizički prijetio sucu postavlja pitanje zašto mu nije dao karton, kao što je karton
dodijeljen igraču M.Mihaljeviću? Smatra da je žalba političke prirode.
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Pred članovima Izvršnog odbora izjavljuje da sucu nije prijetio, jedino nije htio potpisati zapisnik sa
susreta, potvrđuje verbalni susret sa voditeljem suparničkog kluba.
Navodi da, ako Izvršni odbor potvrdi odluku Disciplinskog suca, zbog specifičnosti njegovog položaja u
klubu (predsjednik, voditelj, igrač) bit će prisiljen povući klub iz natjecanja i tužit će Savez zbog
nepoštivanja pravilnika.
Po završetku iznošenja žalbe na odluku Disciplinskog suca, Matejas Jozipović napustio je sjednicu
Izvršnog odbora.
Predsjednik je otvorio raspravu u koju su se uključili svi prisutni članovi Izvršnog odbora.
K.Troskot smatra da je sudac na susretu trebao dodijeliti crveni karton, ako ga je M.Jozipović vrijeđao ili
ga čak udaljiti sa terena. Postavlja pitanje na temelju čega suci ZS BS PGŽ-e podižu žalbu protiv
M.Jozipovića, jesu li bili tamo, a sudac na utakmici nije mu dao ni bijeli, ni žuti ni crveni karton. Ne slaže se
s odlukom Disciplinskog suca, a ako je bilo vrijeđanja i sudac to nije sankcionirao na susretu, to su onda
elementi za građansku parnicu.
L.Matković podsjeća na odredbe Disciplinskog pravilnika (čl.18) po kojima se disciplinski pokreće na
osnovi izvješća suca, izvješća delegata utakmice, prijave boćarske organizacije, po službenoj dužnosti
kada disciplinski organ sazna da je učinjen prekršaj i po pisanoj prijavi svake osobe koja uoči prekršaj.
Članovi Izvršnog odbora komentirali su visinu kazne i način na koji je postupak proveden te je nakon toga
Predsjednik dao na glasovanje prijedlog da se predmet vrati u ponovni postupak.
Donesena je većinom glasova (5 ZA, 1 SUZDRŽAN i 1 glas da se Odluka Disciplinskog suca odbaci)
sljedeća odluka:
Sukladno čl.39 st.1točka 2 Disciplinskog pravilnika Izvršni odbor usvaja žalbu Matejasa
Jozipovića, ukida prvostupanjsku odluku i predmet vraća Disciplinskom sucu na ponovno
razmatranje i odlučivanje.
Obrazloženje odluke:
Disciplinski sudac u ponovljenom postupku treba uzeti u obzir:
obrazložiti i navesti izjave podnositelja zahtjeva (saslušati i navesti u odluci)
- Uzeti eventualne izjave svjedoka prkršaja
- Razmotriti izjave i navode svjedoka (aktera) u odnosu na prekršaj okrivljenika
- Odrediti jasne rokove za podnošenje obrane okrivljenika
- Razmotriti eventualnu prekršajnu odgovornost svih aktera predmetnog susreta.
AD 2 – Prijedlog Sportske komisije promjene propozicija državnih natjecanja za seniore
U Prijedlogu Sportske komisije o izmjenama i dopunama propozicija državnih natjecanja za seniore u
2017.godini nakon duge rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Izvršnog odbora donesena je
VEĆINOM GLASOVA (5 ZA, 1 PROTIV I 1 SUZDRŽAN) sljedeća odluka:
Prihvaća se prijedlog promjene broja sudionika na PH za seniore u disciplini pojedinačno klasično
i bližanje i izbijanje u krug sa 16 na 24 i sukladno tome pripadajući članci u Propozicijama o
državnim natjecanjima po disciplinama za 2017.godinu:
II./5 POJEDINAČNO KLASIČNO I BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG SENIORI
Članak 27.
Na seniorskom prvenstvu u disciplini POJEDINAČNO KLASIČNO i BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG nastupa dvadeset četri
(24) natjecatelja:
 Sedam (7) prvo plasiranih sa prošlogodišnjeg PH,
 devet (9) plasiranih iz županijskih saveza po ključu koji utvrdi HBS
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Prvak Hrvatske iz 2016.
4 člana seniorske reprezentacije Hrvatske
2 člana U23 reperezentacije Hrvatske
1 član U18 reprezentacije Hrvatske

Svi članovi reprezentacije Hrvatske prema izboru izbornika dužni su nastupiti na PH. Ne nastupaju imena sa
prošlogodišnjeg PH već oni daju broj predstavnika svojoj županiji.
Članak 28.
Sudionici natjecanja da bi došli sa dvadeset četri (24) pojedinaca na šesnajest (16), igraju u osam (8) skupina (po tri u
skupini). Dva (2) prvo plasirana iz skupine nastavljaju natjecanje, a dalje se natječu po jednostrukom (na ispadanje)
kup sustavu. Natjecanje u skupinama igra se po sistemu „dvije pobjede ili dvije izgubljene partije“.
Parovi za daljnje natjecanje određuju se izvlačenjem, prvo se izvlače pobjednici skupina i tereni na kojima će igrati koji
par, a zatim se izvlače drugoplasirani iz razigravanja i redoslijedom dodjeljuju već izvučenim prvo plasiranima. Ako se
dogodi da budu izvučeni parovi iz iste grupe u tom slučaju drugo plasirani prelazi sljedećem izvučenom prvo
plasiranom. Ako na kraju ostanu dva drugoplasirana para koja su igrali sa ostalim prvo plasiranim u skupini oni se
raspoređuju dirigiranim izvlačenjem.
Članak 29.
Izvješće se vodi na obrascu PRVENSTVO HRVATSKE- pojedinačno klasično i PRVENSTVO HRVATSKE - Bližanje i
izbijanje u krug na kojem je razrađen raspored i satnica igranja.
Članak 30.
Formiranje skupina na prvenstvu vrši se ždrijebom, a ako nedostaje broj natjecatelja popuna do broja dvadeset i četri
(24) vrši se iz županije koja organizira natjecanje.
Članak 31.
Ako i nakon popune nema dvadeset i četri (24) natjecatelja, neka od skupina će igrati sa dva (2) natjecatelja. U takvim
skupinama natjecatelji igraju samo jedan susret radi utvrđivanja pobjednika skupine.
Članak 32.
Ako se igra na dva (2) odvojena terena (mjesta), skupina jedan, dva, tri i četri ostaju na terenima gdje se igra nastavak
natjecanja, a skupine 5.-8. odlaze na dodatne terene te se po završetku prvog kruga vraćaju na terene gdje se igra
nastavak natjecanja.
Članak 33.
Trajanje susreta je 1 sat i 30 minuta za disciplinu pojedinačno klasično, odnosno 8 bacanja u bližanju i izbijanju u
krugu. Ako susret završi neriješeno, a po Propozicijama treba dobiti pobjednika, nastavak se igra po Čl. 9 M.T.P.-a,
2016. za disciplinu pojedinačno klasično.
Ako je rezultat u susretu bližanje i izbijanje u krug nakon osam (8) bacanja (tura) neriješen, a po propozicijama
natjecanja treba dobiti pobjednika, izvode se dva (2) dodatna bacanja.
U tom slučaju igra se na slijedeći način: nakon odigranog zadnjeg bacanja sudac poziva igrače na izvlačenja (ždrijeb) i
igrač koji je dobio bulina odlučuje dali će prvo bližiti ili izbijati. Nastavak se igra sa po dvije boće u svakom bacanju.
Ako je nakon odigrana dva (2) bacanja rezultat neriješen, igraju se nova dva (2) bacanja. Sve se ponavlja dok ne
prestane jednakost. Za svaki dodatni par ruku (par bacanja), izvlači se čiji je bulin i tko prvi igra.
Članak 34.
Hrvatski boćarski savez osigurava u svim uzrastima medalje za četiri (4) prvoplasirana para i pehar pobjedniku
Članak 35.
Utakmice ne mogu početi prije 8 niti posije 21,30 sati.
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AD 3 – Prijedlog kalendara; međunarodni, državni i raspored kola HB liga za sezonu 2017./2018.
Dopis predsjednika Sportske komisije HBS-a – Prijedlog privremenog kalendara za 2017.:
U prilogu se nalazi prijedlog privremenog kalendara natjecanja za 2017. Smatram da bi se na sjednici IO-a svakako
trebao donijeti PRIVREMENI KALENDAR NATJECANJA HBS-a ZA 2017. Nakon određivanja datuma odigravanja EP za
boćarice i SP za juniore, te nakon izborne skupštine HBS-a (4/2017) IO će svakako morati
usvojiti konačan kalendar natjecanja za 2017.godinu. Kalendar je sastavljen na temelju međunarodnog kalendara i već
određenih datuma odigravanja susreta HBL u sezoni 16/17.
STOGA NAPOMINJEM DA SE U OVOM PRIJEDLOGU KALENDARA ZA 2017. NE NALAZE SUSRETI HBL IZ SEZONE 16/17
KOJE BI KOD KONAČNE VERZIJE SAMO DODALI OVOM PRIJEDLOGU. Siguran sam da neke promjene neće ići na ruku
pojedinim ŽBS dok će drugima odgovarati. U nastavku dajem objašnjenje kalendara:
OBJAŠNJENJE:
1. Hrvatske boćarske lige:
· I HBL i II HBL Jug: početak 7.10. U 2017. odigralo bi se 9 kola s pauzom zaključno 2.12.2017.
· II HBL Sjever i III HBL: početak 16. i 17.9.2017. odigralo bi se 6 kola –zaključno s 15. i 16..10.2017.
· Kako nije poznat datum odigravanja SP za U18 i U23 ovdje su moguća pomicanja kalendara za I-III HBL ovisno o
datumu i izboru reprezentativaca
· Ženska HBL započinje paralelno s 8.9.2017. U 2017. odigralo bi se 6 kola zaključno s 13.10.2017. Kako nije poznat
datum odigravanja EP za boćarice ovdje su moguća pomicanja kako u kalendaru lige tako i u kalendaru PH
2. Državna natjecanja doživjela bi promjene kod PH za seniore pomicanjem u 9/2017. Promjena bi bilo i u samim
propozicijama gdje bi se broj sudionika za PH seniore u disciplini pojedinačno i krug povećao na 24 sudionika gdje
bi razliku od sadašnjih 16 natjecatelja do 24 popunjavali sa: 4 člana seniorske reprezentacije, 2 člana U-23
reprezentacije i 1 član U-18 reprezentacije prema izboru izbornika. Preostali 24. član bio bi prvak s PH u sezoni
2016. osobno.
3. Kako su termini PH u 9/2017 što znači da nakon njih slijede SP za seniore i juniore bio bi obavezan nastup
hrvatskih reprezentativca kao sastavni dio priprema reprezentacije Hrvatske. Istovremeno bismo povećali do sada
upitnu kvalitetu PH.
4. Kup Hrvatske odigrao bi se 8.7.2017. dva vikenda nakon završetka natjecanja u II. i III. HBL-a kako bi savezi koji
to ne učine ranije mogli odigrati završnice svojih županijskih kupova.
5. Službeni ždrijeb HBL održao bi se 24.7.2017. (četiri sedmice nakon završetka 18.kola II. i III. HBL-a) kada bi i
započeo prijelazni rok koji bi trajao do 5.8.2017. To je najmanji rok koji trebamo ostaviti klubovima za spajanja
(fuzije) prema propozicijama HBS-a.
6. Od 25.7. - 18.8.2017. bio bi period za registraciju u županijskim boćarskim savezima.
7. Završetak natjecateljske sezone 16/17 je 24.7.2017. Dok bi početak natjecateljske sezone bio 7.8.2017. Za
vrijeme prelaznog roka (25.7.- 4.8.2017.) bila bi „mrtva sezona“ za sva službena natjecanja pod nadležnošću HBS-a
kako ne bismo igrača koji će realizirati prijelaz dovodili u nezgodnu situaciju kod klubova iz kojih odlaze.
8. Do 25.8.2017. županijski boćarski savezi trebali bi dostaviti u ured HBS-a sve prijelaze u prijelaznom roku. Nakon
toga ured HBS objavio bi na web stranicama HBS-a sve prijelaze po županijskim boćarskim savezima.
9. PRETPOSTAVKA OVAKVOM KALENDARU NATJECANJA JE OBAVEZNO ODIGRAVANJE SVIH ŽUPANIJSKIH
NATJECANJA ZA SENIORE ZAKLJUČNO SA 1.9.2016. O ČEMU SE ŽBS-I MORAJU OBAVEZNO OBAVIJESTITI ODMAH
NAKON SJEDNICE IO HBS-a. ISTO TAKO PROPOZCIJE NATJECANJA PO DISCIPLINAMA DOŽIVJELE B,I ZAJEDNO S
KLJUČEM NASTUPA, ODREĐENE PROMJENE KAKO BISMO
OSIGURALI PRAVO NASTUPA REPREZENTATIVCIMA HRVATSKE NA PH ZA SENIORE.
10. U slučaju usvajanja ovog kalendara molim da ured HBS-a na web stranicama objavi odmah javni poziv
zainteresiranim klubovima, gradovima, savezima za podnošenje kandidatura za domaćinstvo PH s obaveznom
naznakom da zamolbu obavezno podnosi nadležni županijski boćarski savez na čijem se području nalazi
zainteresirani klub, savez…..
Denis Peršić

Nakon dulje rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Izvršnog odbora donesene su sljedeće
odluke:
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JEDNOGLASNO SE PRIHVAĆA PRIJEDLOG KALENDARA ZA 2017./2018.:
KOLA

I. HBL

II. HBL-jug

KOLO

HŽBL

1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO
10. KOLO
11. KOLO
12. KOLO
13. KOLO
14. KOLO
15. KOLO
16. KOLO
17. KOLO
18. KOLO

7.10.2017.
14.10.2017.
21.10.2017.
28.10.2017.
4.11.2017.
11.11.2017.
18.11.2017.
25.11.2017.
2.12.2017.
20.01.2018.
27.1.2018.
3.2.2018.
10.2.2018.
17.2.2018.
24.2.2018.
3.3.2018.
10.3.2018.
17.3.2018.

7.10.2017.
14.10.2017.
21.10.2017.
28.10.2017.
4.11.2017.
11.11.2017.
18.11.2017.
25.11.2017.
2.12.2017.
20.01.2018.
27.1.2018.
3.2.2018.
10.2.2018.
17.2.2018.
24.2.2018.
3.3.2018.
10.3.2018.
17.3.2018.

1. KOLO

8.9.2017.

2. KOLO

15.9.2017.

3. KOLO

22.9.2017.

4. KOLO

29.9.2017.

5. KOLO

6.10.2017.

6. KOLO

13.10.2017.

7. KOLO

6.4.2018.

8. KOLO

13.04.2018.

9. KOLO

20.04.2018.

10. KOLO

27.4.2018.

11. KOLO

4.5.2018.

12. KOLO

11.5.2018.

13. KOLO

18.5.2018.

14. KOLO

25.5.2018.

VEĆINOM GLASOVA (5 ZA, 1 PROTIV I 1 SUZDRŽAN) PRIHVAĆEN JE KORIGIRANI PRIJEDLOG
KALENDARA ZA 2017./2018.:

KOLA

II. HBLSJEVER

III. HB LIGE

1. KOLO
2. KOLO
3. KOLO
4. KOLO
5. KOLO
6. KOLO
7. KOLO
8. KOLO
9. KOLO
10. KOLO
11. KOLO
12. KOLO
13. KOLO
14. KOLO
15. KOLO
16. KOLO
17. KOLO
18. KOLO

9.9.2017.
16.9.2017.
23.9.2017.
30.9.2017.
7.10.2017.
14.10.2017.
21.10.2017.
7.4.2018.
14.4.2018.
21.4.2018.
28.4.2018.
5.5.2018.
12.5.2018.
19.5.2018.
26.5.2018.
2.6.2018.
9.6.2018.
16.6.2018.

10.9.2017.
17.9.2017.
24.9.2017.
1.10.2017.
8.10.2017.
15.10.2017.
22.10.2017.
8.4.2018.
15.4.2018.
22.4.2018.
29.4.2018.
6.5.2018.
13.5.2018.
20.5.2018.
27.5.2018.
3.6.2018.
10.6.2018.
17.6.2018.

DRŽAVNO KADETI
5.- 9.7.2017.
DRŽAVNO JUNIORKE
19. - 23.7.2017.
DRŽAVNO JUNIORI
19. - 23.7.2017.
KUP HRVATSKE
8.7.2017.
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AD 4 – Treneri kandidati za programe HOO-a u 2017.godini – novi Pravilni
Glavna tajnica podsjetila je članove Izvršnog odbora da se od 1.siječnja 2017.godine primjenjuju nova
Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera u programima HOO-a (članovima IO-a dostavljeno uz
materijale za sjednicu, op.g.t.). Sukladno tim kriterijima HBS ima pravo kandidirati dva trenera (kvalitetni
trener i trener mlađih dobnih kategorija). Po navedenim kriterijima HBS može birati između samo dva
trenera, a to su Milan Celija (seniori) i Čedo Vukelić (juniori), no rezultatski kriterij ostvaruje samo Čedo
Vukelić.
Nakon rasprave članovi Izvršnog odbora donijeli su jednoglasnu odluku:
Izvršni odbor Hrvatskog boćarskog saveza za Program sufinanciranja rada trenera za
2017.godinu u HOO-u kandidira trenere:
- Milan Celija – u kategoriji Kvalitetni trener (seniorska reprezentacija)
- Čedo Vukelić – u kategoriji Trener mlađih dobnih kategorija (reprezentacija U-18)

AD 9 Razno
a) Imenovanje voditelja I.HBL-e za nastavak sezone 2016./2017.
Iako je Predsjednik na kraju prvog dijela sezone 2016./2017. podnio pisanu ostavku na mjesto
Povjerenika 1.HBL-e do održavanja sjednice nije pronađena zamjena za to mjesto te su nakon kraće
rasprave članovi Izvršnog odbora donijeli jednoglasnu odluku:
Izvršni odbor ne prihvaća ostavku D.Putice na mjesto Povjerenika 1.HBL-e za sezonu 2016./2017.
b) Rezultati pregleda boćarskih terena
Izvršni odbor primio je na znanje pisanu dokumentaciju (popunjene anketne listiće i fotografije) o
održanim pregledima boćarskih terena na kojima igraju klubovi u 1.HB ligi. Jedino na terenima BK Biston
Brela i BK Nada uočeni su neki sporni detalji. Donesena je jednoglasna odluka:
Sportska komisija će na temelju podataka (anketni listovi i fotografije) pripremiti zaključke o
stanju boćarskih terena.
c) Izvješće sa sastanka Sportske komisije FIB-e od 19.11.2016.godine
Na sastanku Sportske komisije FIB-e održanom 19.11.2016.godine u ime HBS-a sudjelovali su D.Putica i
D.Peršić koji su poslali svoja izvješća i čiji sažetak je naveden u nastavku. Službeno izvješće sa sastanka
Sportske komisije FIB-e još nismo dobili. Posebna napomena odnosi se opet na činjenicu da su materijali
za sjednicu dostavljeni samo na francuskom jeziku na samom sastanku.
Dnevni red odnosio se na sportska događanja do kraja 2016., kalendar natjecanja i sportskih događanja u
2017., natjecanje u KEP 2017 – muški, raspored sudaca i voditelja za 2017., izmjene i dopune MTP-a.
Zaključci po točkama dnevnog reda:
1. U Nici na EP za seniore igrat će se finale brzinskog i štafetnog izbijanja na 4 staze.
2.Na međunarodnim natjecanjima Sportska komisija FIB preuzima ulogu disciplinskog suca za disciplinske
prekršaje koje ne sankcionira sudac
3. Za Kup Europe (C 2) planirat će se natjecanje na jednoj lokaciji u jednom vikendu do dobivanja konačnog
pobjednika
4. Formula natjecanja i propozicije natjecanja u Kupu prvaka (C1) ostaje ista kao u 2016.
5. U Kupu prvaka za boćarice mijenjaju se propozicije na način da jedna igračica može igrati maksimalno 2
tepiha (izbijanja). Domaćin natjecanja u slučaju da se natjecanju ne odazove predstavnik Crne Gore ima
pravo na 2 predstavnika. Ostaje formula s 8 ekipa
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6. U slučaju neriješenog rezultata u susretu igra se dodatna igra kao i kod KEP za boćare
7. Finale Kupa prvaka za žene planira se za 24. i 25.6.2017. Ako se ne prijavi nitko kao domaćin, natjecanje
će se održati u St.VUlbasu (FRA)
8. Prijedlozi za promjenu MTP za usvajanje na SP u Maroku (2017.)
· Čl. 27 dozvoljava se igraču da uđe izađe iz pravokutnika (pređe osnovnu liniju) bez da igra boću – primjena
od 1.1.2018.godine
· Sumnjivi korak (čl 27.) će se suditi i prosuđivati na način da se kod sumnjivog koraka igraču za mjerodavnu
nogu kod prestupa uzima stajna noga kod koje je započeo drugu fazu završnog zamaha (dio zamaha prema
naprijed) kod izbačaja boće - primjena od 1.1.2018.godine
· Zabranjuje se izbijaču da kod izbijanja nagazi osnovnu liniju – primjena od 1.1.2022. – vezano za
eventualni nastup na OI
· Čl. 36 obostrana greška – mijenja se na način da se u slučaju obostrane greške sve vraća na prvobitnu
poziciju s pravom ekipe da ponovno igra boću – primjena od 1.1.2018.godine
· U štafetnom izbijanju se uvodi kod izmjene palica, igrač koji čeka predavao bi igraču koji je izbacio svoje
boće – primjena od 1.1.2022. – vezano za eventualni nastup na OI
· U brzinskom izbijanju u slučaju izjednačenja postupanje je sljedeće: 2,5 min – 1min – broj pogođenih boća u
svim fazama – 1 min – 1 min……. – primjena od 1.1.2018.godine
9. Izmjene u tumačenju MTP
· U slučaju kada boća udari u prepreku iznad terena (plafon, grana…..) udarac se smatra valjanim sa svim
svojim efektima
· U slučaju kada se ekipi poništi boća iz bilo kojeg razloga, a u terenu nema niti jedne boće, protivnička ekipa
je ta koja treba igrati.
d) Financijsko stanje Saveza
Glavna tajnica izvijestila je prisutne članove Izvršnog odbora da su Savezu iz HOO-a refundirana sva
zatražena sredstva iz redovnih, individualnih i programa za sufinanciranje rada trenera i da su po
dobivanju tih refundacija isplaćena sva eventualna dugovanja prema vanjskim suradnicima, plaćene sve
obveze prema sportašima i trenerima, voditeljima državnih natjecanja i putni nalozi za sjednice IO i
Skupštine. Po konačnom obračunu, Nadzorni odbor izvršit će kontrolu financijskog poslovanja za
2016.godinu i pripremiti izvješće za sjednicu skupštine.
Predsjednik je izrazio zadovoljstvo u gotovo 100% naplati osobne članarine za 2016.godinu i potvrdio
da su do održavanja sjednice uplaćena znatna sredstva po osnovi klupske članarine za koju je rok uplate
19.siječnja 2017.godine.
e) Zahtjev Upravnog odbora BS PGŽ
Upravni odbor BS Primorsko-goranske županije uputio je zahtjev (od 28.12.2016.) u ured Saveza u kojem
se traži da Hrvatski boćarski savez oformi povjerenstvo koje će ispitati okolnosti nastupa BK Divšići u
III.HBL Istra – Primorje u natjecateljskoj sezoni 2015./2016. Zahtjev se temelji na navodima koje je UO BS
PGŽ-e iznio Zoran Škorokov, a to je da je ždrijeb za sezonu 2015./2016. izvučen prije spajanja klubova
Divšići i Seget. Bk Siget je izborio pravo nastupa u navedenoj ligi, a kasnije u natjecanju se pojavljuje BK
Divšići. UO BS PGŽ-e smatra da time nisu poštovani akti HHBS-a i da je cijela liga u toj sezoni odigrana
neregularno.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Izvršni odbor HBS-a osniva povjerenstvo u sastavu Loris Matković, Krešo Troskot i Štefi Ljubimir
koje će ponovo razmotriti okolnosti nastupa BK Divšići u III.HBL Istra-Primorje u natjecateljskoj
sezoni 2015./2016.

XII.sjednica IO-a HBS-a održana 14.siječnja 2017., Zagreb

Stranica 8

f) Tumačenje uz Rješenje VŠA u slučaju žalbe M.Milanovića-Litre
Po odluci Izvršnog odbora od 3.rujna 2016.godine, predsjednik Komisije za akte HBS-a, L.Matković
proučio je dokumentaciju vezanu za natječaj za izbornike za 2015.godinu i rješenje VŠA u slučaju žalbe
M.Milanovića-Litre te je članovima Izvršnog odbora predočio obrazloženje odluke o poništenju natječaja.
Nakon kraće rasprave članovi Izvršnog odbora jednoglasno su prihvatili obrazloženje odluke o
poništenju natječaja za izbornike za 2015.godinu koje je pripremio predsjednik Komisije za akte
HBS-a.
Obrazloženje
Dana 09.06.2016. Vijeće sportske arbitraže donijelo je Rješenje kojim se ukida odluka Hrvatskog
boćarskog saveza broj: 216/2015 od 05.06.2015 u dijelu kojim je poništen natječaj za izbornika ženske
reprezentacije i izbornika reprezentacije do 23. godine, a na temelju zahtjeva za izvanredno preispitivanje
odluke postavljenog od gosp. Maria Milanovića Litre.
Iz obrazloženja navedenog rješenja u bitnome proizlazi da je zahtjev za preispitivanje odluke HBS-a
osnovan; da je temeljno pitanje da li je HBS odnosno Izvršni odbor HBS-a odluku o poništavanju natječaja
donio temeljem zakonitog razloga, te je li činjenica ponašanja Maria Milanovića Litre prije prijave na
natječaj valjan razlog da HBS donese odluku o poništavanju natječaja; nadalje se navodi da je predmet
postupka ispitivanje zakonitosti predmetne odluke u formalnom i materijalnom smislu; da odluka mora biti
donesena na način da se prema propisanoj proceduri utvrde odlučne činjenice na koje se primjenjuje
materijalno pravo; da odluka mora sadržavati uvod, izreku i obrazloženje, a da odluka HBS-a ima
nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, pa da je počinjena bitna povreda parničnog postupka iz čl. 354.
st. 2 točka 11. Zakona o parničnom postupku; radi navedenog da VSA nije moglo ulaziti u opravdanost
razloga za donošenje odluke HBS-a; navodi se još da je u ponovljenom postupku potrebno uzeti u obzir sve
navode iznesene u navedenom rješenju, odnosno ocijeniti dokumentaciju svakog podnositelja, donijeti
obrazloženu odluku iz koje jasno proizlaze razlozi za njezino donošenje, zadovoljava i zašto pojedini
kandidat uvjete iz natječaja te razlog na temelju kojeg (gdje je to propisano) je neki kandidat izabran, a
drugi nije, ako oba ispunjavaju uvjete.
Prije svega ovdje valja naglasiti da je HBS, sportska udruga na koju se primjenjuje Zakon o sportu i
Zakon o udrugama, a svoje djelovanje, ustroj, ciljevi i dr. utvrđeni su Statutom udruge i aktima donesenima
na temelju istoga, naravno kao i sve udruge u Republici Hrvatskoj. Stoga, u donošenju pobijane odluke (u
formalnom smislu), suprotno od stava VSA HOO-a, Izvršni odbor HBS-a nije se trebao držati odredaba
Zakona o parničnom postupku, budući da je to postupovni propis na temelju kojega su obvezni postupati
sudovi u Republici Hrvatskoj, kao i VSA budući je tako propisao člankom 31. Pravilnika o postupku pred
vijećem sportske arbitraže međutim ne i udruge, pa tako niti HBS. Pa je svaka tvrdnja u tom smislu u
potpunosti neutemeljena. U pogledu primjene materijalnog prava, a to su važeći akti HBS-a, te Statut kao
temeljni akt Saveza, Izvršni odbor HBS-a je iste u potpunosti poštivao. Naime, odluka je donesena u skladu s
Pravilnikom o državnim reprezentacijama, a na temelju ovlaštenja koje proizlazi iz Statuta HBS-a.
Naime, člankom 39. i 40. Pravilnika o državnim reprezentacijama propisano je da:
„Svaka državna reprezentacija iz članka 4. Pravilnika o državnim reprezentacijama ima izbornika, kojeg
imenuje Izvršni odbor Hrvatskog boćarskog saveza. Status, prava i dužnosti trenera izbornika, pobliže se
uređuju ugovorom. Izbornika se imenuje za određenu reprezentativnu akciju, kvalifikacije, natjecanje ili za
određeno razdoblje-ciklus. Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog boćarskog saveza o imenovanju izbornika
određuje se i radno-pravni status izbornika, odnosno određuje se hoće li se s izbornikom zaključiti Sporazum
o suradnji.“ Člankom 15. Pravilnika o državnim reprezentacijama propisano je da „u cilju realizacije plana i
programa rada s reprezentativnim selekcijama, direktor predlaže Izvršnom Odboru zbornike i njihove
pomoćnike za rad sa seniorskom, juniorskom i mlađim selekcijama“.
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Ovo su važeće odredbe koje predstavljaju materijalno pravo na temelju kojega je Izvršni odbor donio
svoju odluku. Zapravo radi se o diskrecijskom pravu u odlučivanju prilikom biranja izbornika
reprezentacije HBS-a, koje proizlazi iz Pravilnika o državnim reprezentacijama, te odredbe članka 50.
Statuta HBS-a. Iako se u ovom slučaju nije radilo o prijedlogu Direktora reprezentacije, već o „natječaju“
konačna odluka je na Izvršnom odboru. Naime, „natječaj“ je u konkretnom slučaju bio samo „modus“ na
temelju kojeg je izvršni odbor mogao doći do kandidata za odabir izbornika reprezentacija. Niti jedan akt
saveza ne propisuje postupak (obvezu) kojim bi se trebalo odabrati izbornika reprezentacije, već da samo
imenovanje određuje izvršni odbor, stoga bilo kakve radnje ili postupci koji bi se trebali provesti nakon
natječaja, nisu primjenjivi u konkretnom slučaju, jer je ovdje natječaj zapravo bio poziv za dostavu
kandidature za izbornika reprezentacije.
Naime, imenovanje izbornika reprezentacije je diskrecijsko ovlaštenje Izvršnog odbora koje
proizlazi iz Statuta HBS-a, a poseban postupak nije propisan, niti je Savez obveznik primjene postupka
„javnog natječaja“ ili bilo kojeg drugog natječaja (koji mogu biti selekcijski postupci prema posebnim
propisima) kao jedinog postupka odabira kandidata, niti je u cijeloj prošlosti Hrvatskog boćarskog saveza
izbornik državne reprezentacije bio biran na taj način.
Stoga, suprotno navodima iz Rješenja VSA HOO-a, Izvršni odbor HBS-a, prema postojećim aktima
Saveza, ne treba posebno obrazlagati svoju odluku kojom je poništio natječaj za izbornika ženske
reprezentacije i izbornika reprezentacije do 23 godine, budući da je o istoj adekvatno raspravio, te je
imenovao vršitelje dužnosti i reprezentacije imaju svoje izbornike. Da li je izvršni odbor donio dobru ili lošu
odluku, pitanje je koje eventualno treba biti predmet preispitivanja Skupštine HBS-a, prilikom ocjenjivanja
njegova rada u mandatnom razdoblju, međutim ista je zasigurno na zakonu odnosno važećem aktu
Saveza zasnovana i kao takva u potpunosti važeća.
Da li je činjenica ponašanja Maria Milanovića-Litre prije prijave na natječaj valjan razlog da HBS
donese odluku o poništavanju natječaja ili bilo kojeg drugog kandidata za izbornika nije od utjecaja na
donošenje odluke o poništenju, već ista može biti jedan od elemenata kojim se Izvršni odbor rukovodio
prilikom donošenja svoje odluke, budući da je donošenje pobijane odluke, kako je već naprijed navedeno, u
potpunosti u autonomiji Izvršnog odbora HBS-a.

g) Zapisnik sa sastanka FEB-e (Europska boćarska federacija)
Hrvatski boćarski savez dobio je zapisnik sa sjednice Europske boćarske federacije (FEB) koja je održana
za vrijeme Europskog prvenstva za seniore u Nici (16.12.2016.), na kojoj su sudjelovali predstavnici
Njemačke, Belgije, BiH, Španjolske, Finske, Francuske, Italije, Monaka, Rusije, Srbije, Slovenije i Švicarske i
informaciju da je usvojen Statut FEB-e. Iako je na EP ispred HBS-a putovao i član IO HBS-a, K.Troskot u
svojstvu vođe puta, odlukom IO-a nije dobio upute za sudjelovanje na tom sastanku. Naime, nekoliko dana
prije EP-a (?), ured Saveza zaprimio je dokument Prijedlog Statuta FEB-e, koji je proslijeđen članovima IOa na znanje i koji su donijeli zaključak da je nacionalnim savezima ostavljeno neprimjereno malo vremena
za analizu i da ulažemo primjedbu na način i rokove za donošenje takvog dokumenta. Glavna tajnica je
dopis s tim zaključkom uputila u FEB i primjedba HBS-a ušla je u zapisnik sa sjednice FEB-e. Naknadno
smo dobili informaciju da je predstavnicima federacija koje su sudjelovale na sjednici materijal dostavljen
netom prije ulaska na sastanak i to samo na francuskom jeziku. Dokument Statut FEB-e još nismo
službeno dobili.
h) Informacije o KEP za žene 2017.
Ured Saveza zaprimio je obavijest iz FEB-e o natjecanju u Kupu europskih prvakinja predviđeno za
održavanje od 24. – 26.lipnja 2017.godine. Financijski uvjeti i propozicije natjecanja, predloženo je, ostaju
isti. Savez je pozvan potvrditi sudjelovanje ženskih klubova na ovom natjecanju.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka.
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Glavna tajnica poslat će u FEB-u potvrdu o nastupu hrvatskih predstavnika u Kupu europskih
prvakinja za 2017.godinu. Klubovima u HŽBL-i bit će poslane na znanje propozicije natjecanja i
financijski uvjeti sudjelovanja.
i) Informacije o Svjetskim igrama 2017.
Glavna tajnica izvijestila je članove IO-a da smo iz FIB-e dobili poziv da se očitujemo o nastupu na
Svjetskim igrama neolimpijskih sportova u Wroclawu (Poljska) od 20.-30.srpnja 2017.godine., a na koje
imamo pravo nastupa temeljem rezultata na seniorskim natjecanjima u 2016.godini.
HBS za ovo natjecanja ima pravo nastupa u disciplini brzinsko izbijanje (1 sportaš + 1 sportašica). Kako SI
nisu natjecanje za koje smo dobili sredstava iz redovnog programa HOO-a, zatražili smo mišljenje i dobili
odgovor od Glavnog tajnika HOO da Savez može, ako to Savez smatra važnim za svoje sportaše, zatražiti
prenamjenu dijela svojih sredstava za financiranje (dijela) troškova tog natjecanja.
Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka:
Glavna tajnica poslat će u FIB-u potvrdu o nastupu hrvatskih predstavnika na Svjetskim igrama u
Wroclawu, 1 sportaš i 1 sportašica u disciplinsko brzinsko izbijanje. Za odlazak na to natjecanje,
savez će zatražiti, sukladno uputama iz HOO-a, djelomičnu prenamjenu sredstava redovnog
programa za 2017.godinu.

Sjednica je započela u 11, a završila u 17 sati

Izvješće sastavila
Lukrecija Zanki
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Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Dragan Putica
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