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Zagreb, 26.lipnja 2017. 
Broj: 295/2017 
 

                                                    ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA 

PREDSJEDNICIMA KOMISIJA 

      

        

IZVJEŠĆE 

 

SA III. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA  

ODRŽANE 23.LIPNJA 2017. GOD. S POČETKOM U 15 SATI U ZAGREBU,  

TROFEJNA DVORANA BOĆARSKOG DOMA ZRINJEVAC, PRISAVLJE 2 

 

 

Nazočni članovi Izvršnog odbora:  Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik,  Luko 

Hendić, Loris Matković, Siniša Stipić, Jure Maglić i Serđo Samblić 

Odsutni: Krešo Troskot  i Dino Blečić – opravdali  izostanak 

Ostali prisutni:Lukrecija Zanki – glavna tajnica  

Sjednicu je otvorio i vodio Tomislav Ćurko, 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 2. sjednice IO-a HBS-a održane 18.svibnja 2017.godine 

 Pripreme za registraciju voditelja (obrasci, aplikacija, priprema ŽBS) 

 Kalendar natjecanja, obrasci (izvješće sa susreta) – priprema za tisak 

 Formiranje juniorske lige – S.Stipić 

 

1. Žalba BK Opatija i BK Sokol  

2. Disciplinski postupci (BK Sokol, A.Grančić i M.Milanović-Litre) 

3. Imenovanje izbornika - određivanje aktivnosti i ciljeva – T.Ćurko 

4. Pravilnik o naknadama za prijelaz igrača – Komisija za akte 

5. Imenovanje povjerenika liga za sezonu 2017./2018. – Sportska komisija 

6. Licenciranje i pregled boćarskih terena – M.Štefan 

7. Razno 

 Određivanje datuma kvalifikacija za popunjavanje HBL za sezonu 2017./2018. 

 Određivanje datuma za izjašnjavanje za nastup u višem rangu natjecanja u sezoni '17/'18 

 Informacije o međunarodnim aktivnostima 

 Kup boćarice i plenum klubova HŽBL-e 

 Žalba ZBS-a na Izvještajno-izbornu sjednicu Skupštine HBS-a 

 Petanka – status 
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koji je uz dopune pod točkom 7. Razno 

 IBS – prijedlog izmjena i dopuna pravilnika  

 Dopis BS PGŽ – mišljenje povjerenstva HBS-a – slučaj Divšići 

 

jednoglasno usvojen. 
 
 
 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 
 
AD 0 - Prihvaćanje Izvješća sa II. sjednice IO-a održane u Zagrebu 18.5.2017.godine  
 
Predsjednik je prije otvaranja rasprave uputio kritiku glavnoj tajnici da se izvješća sa sjednica Izvršnog 

odbora moraju dostavljati predstavnicima u Skupštini i županijskim savezima u što je moguće kraćem 

roku.  

 

ZA 7   članova       PROTIV 0                   SUZDRŽANI   0      

 
 
Odluka: 
Izvješće sa sjednice IO-a održane 18.svibnja 2017. godine jednoglasno je prihvaćeno. 
 
 
Glavna tajnica izvijestila je članove IO-a o provedenim aktivnostima po zaključcima sa sjednice IO-a od 
18.svibnja 2017.godine 
 

 Prije početka perioda za registraciju nove sezone, na službenim stranicama Saveza bit će objavljen 
Obrazac za voditelje ekipa, a županijskim tajnicima i klubovima bit će poslane upute o proceduri 
registracije voditelja ekipe u jedinstvenu bazu Saveza u sezoni '17/18 

 U pripremi za tisak su i novo Izvješće sa prvenstvenog susreta te Kalendar natjecanja '17/'18. Svi 
materijali i obrasci za novu sezonu bit će pravovremeno dostavljeni klubovima koji se natječu u 
HB ligama. 

 
S.Stipić predočio je članovima IO-a informacije o stanju s mladim igračima u pojedinim sredinama u 
dalmatinskim županijskim savezima, a do kojih je došao osobnim kontaktima. Iako je juniora malo, 
postoji interes i želja da se pokrenu aktivnosti oko formiranja neke vrste juniorske lige. Ponovio je da je i 
dalje na raspolaganju Savezu po pitanju aktivnosti vezanih za rad s mladima (izrada programa u suradnji 
s boćarskim trenerima), za formiranje juniorske lige.  
D.Peršić podsjeća da je važno da se po zaključcima IO-a obavezno već u sezoni '17./'18. krene s igranjem 
Hrvatske juniorske lige u kakvom god obliku. Naime, vremena za odlaganje nema, ne smijemo robovati 
formama, ako već ne možemo imati ligu s isključivo juniorskim klubovima, možemo imati ligu u kojoj će 
se natjecati juniorski klubovi (tamo gdje ih ima) i juniorske županijske ekipe. Sada je najvažnije pronaći 
ljude, operativce u Savezu koji će se primiti telefona, kontaktirati ljude po savezima i klubovima te pred 
IO HBS-a doći s konkretnim podacima i prijedlozima (koliko postoji juniora, klubova, može li se susret 
igrati s 5, 6 ili 7 juniora po ekipi, liga ili juniorski turniri i sl.) 
T.Ćurko podsjeća da je pitanje formiranja juniorske lige jedan od prioriteta Saveza u ovom sazivu. Može li 
Savez na neki način obvezati klubove ili nametnuti obvezu formiranja juniorske ekipe? 
U raspravu su se uključili svi prisutni članovi IO-a. Zajednički stav je da se klubovima i savezima ne može 
ništa nametati, pogotovo ako nema interesa, ali zato Savez mora učiniti sve kako bi se stvorili preduvjeti 
po kojima bi juniorske ekipe mogli sudjelovati u nekom obliku sustavnog natjecanja. 
S.Samblić smatra da bi najgore bilo odustati od rada s mladima i prije samog početka. Ako su financije 
problem, Savez mora uskočiti i pomoći klubovima i savezima i tako ih stimulirati na sudjelovanje. 
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D.Peršić predložio je da S.Stipić kontaktira i prikupi konkretne podatke u županijskim savezima u 
sljedećih nekoliko dana. 
T.Ćurko je rekao da se L.Hendić, S.Stipić i on osobno moraju angažirati po dalmatinskim županijama u 
kojima je ovom trenutku sigurno moguće sastaviti županijske juniorske ekipe. 
 
Osnivačka sjednica Zbora trenera HBS-a 
 
Predsjednik je u ime Inicijativnog odbora predložio da se osnivačka sjednica Zbora trenera HBS-a održi 
1.rujna 2017.godine, a mjesto održavanja bit će naknadno određeno ovisno o tome gdje se nalazi najveći 
broj boćarskih trenera. 
 

ZA 7   članova       PROTIV 0                   SUZDRŽANI   0      

 
Odluka: 
Osnivačka sjednica Zbora trenera Hrvatskog boćarskog saveza održat će se 1.rujna 2017.godine. 
Točno vrijeme i mjesto bit će naknadno objavljeni. 
 
 
AD 1 -  Žalba BK Sokol i BK Opatija 

 

Žalba BK Sokol 

 

BK Sokol uložio je žalbu Izvršnom odboru na odluku na Odluku Disciplinskog  suca  (Br.:240/2017). 
Utvrđeno je da je žalba podnesena pravovremeno i od ovlaštenog podnositelja sve u skladu s člankom 38. 
Disciplinskog pravilnika HBS-a, te se o istoj može raspravljati. 

 

ZA 7   članova       PROTIV 0                   SUZDRŽANI   0      

 
Odluka: 
 

1. Izvršni odbor potvrđuje odluku Disciplinskog  suca (Br.:240/2017) i odbacuje žalbu BK 

Sokol od 9.6.2017. godine. 

2. Preostalo vrijeme zabrane igranja igrača BK Sokola Ante Grančića iznosi 1 mjesec i 24 dana 

računajući od 23.6.2017. godine 

 

Napomena: Odluka IO-a po žalbi BK Sokol s obrazloženjem bit će objavljena na službenim internetskim 

stranicama Saveza. 

 
Žalba BK Opatija 
 

BK Opatija uložio je žalbu Izvršnom odboru na odluku na Odluku Disciplinskog suca (Br.:204-1/2017). 

Utvrđeno je da je ista podnesena pravovremeno i od ovlaštenog podnositelja sve u skladu s člankom 38. 

Disciplinskog pravilnika HBS-a, te se o istoj može raspravljati.  

 

ZA 7   članova       PROTIV 0                   SUZDRŽANI   0      

 
Odluka: 
 
1. Izvršni odbor potvrđuje odluku Disciplinskog suca (Br.:204-1/2017) i odbacuje žalbu BK 
Opatija od 23.05.2017.  
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2. Novčanu kaznu u visini od 2.000,00 kuna BK uplaćuje se u korist HBS-a u roku od 15 dana od 
dana zaprimanja ove Odluke.  

3. Ukoliko novčana kazna ne bude podmirena u roku iz točke 2. ove Odluke, nastupa automatska 
suspenzija kažnjenog kluba, koja traje sve dok uplata ne bude izvršena.  
 

Napomena: Odluka IO-a po žalbi BK Opatija s obrazloženjem bit će objavljena na službenim internetskim 

stranicama Saveza. 

 

AD 2 Disciplinski postupci (protiv Bk Sokol, protiv A.Grančića i protiv M.Milanovića-Litre) 

 

Izvršni odbor primio je na znanje informaciju da je Disciplinski sudac pokrenuo disciplinske postupke 

protiv BK Sokol i protiv igrača Ante Grančića, a po nalogu Izvršnog odbora, zbog nastupa suspendiranog 

igrača Ante Grančića u zadnja dva kola I.HBL-e. 

U pripremi je i pokretanje disciplinskog postupka protiv M.Milanovića-Litre na zahtjev Zagrebačke 

udruge boćara. 

Predsjednik je otvorio raspravu, a članovi Izvršnog odbora potvrdili su nezadovoljstvo brzinom 

rješavanja disciplinskih postupaka. Uzeli su u obzir da je novi disciplinski sudac M.Batur nov u boćanju i 

da mu je bilo potrebno određeno vrijeme da se upozna s materijom, ali isto tako smatraju da je vrlo važno 

voditi računa o rokovima i vremenskom razdoblju u kojem se odluke donose kako bi one imale smisla. 

Na kraju je prihvaćen zaključak da će disciplinski sudac M.Batur do kraja natjecateljske sezone 

2016./2017. odraditi sve započete postupke, a nakon toga će Izvršni odbor razmotriti stanje i 

procijeniti je li za novu sezonu možda potrebno ponovno imenovati novog disciplinskog suca. 

 

AD 3 Imenovanje izbornika – određivanje aktivnosti i ciljeva 

 

Predsjednik je predložio da se u 2017.godini potvrde dosadašnji izbornici reprezentacija, a do kraja 

godine definirat će se uvjeti i način odabira i imenovanja izbornika za 2018.godinu. 

 

ZA 7   članova       PROTIV 0                   SUZDRŽANI   0      

 

Odluka: 

Izvršni odbor u 2017.godini imenuje: 

- MILAN CEIJA - IZBORNIKOM SENIORSKE REPREZENTACIJE  
- ROMANO GRIŽANČIĆ -IZBORNIKOM ŽENSKE REPREZENTACIJE  

- TOMISLAV KOLOBARIĆ  - IZBORNIKOM REPREZENTACIJE DO 23 GODINE  

- ČEDO VUKELIĆ potvrđuje se za IZBORNIKA KADETSKE I JUNIORSKE REPREZENTACIJE  
 

Imenovani izbornici dužni su najkasnije do 10.srpnja 2017.godine u ured Saveza za Izvršni odbor 
dostaviti:  
- Plan aktivnosti priprema i natjecanja u 2017.godini  

- Prijedlog održavanja priprema (mjesto, vrijeme, broj igrača – po cijeloj Hrvatskoj)  

- Potvrdu igrača koji će sudjelovati na pripremama  

- Prijedlog imena pomoćnih trenera  
 

AD 4 – Pravilnik  o naknadama – Komisija za akte 

 

L.Matković ukratko je iznio neke od prijedloga izmjena  i dopuna Pravilnika o naknadama i Pravilnika o 

registraciji (jedan jedinstven pravilnik), a koje se pripremljene na temelju postojećeg pravilnika HBS-a i 

pravilnika vaterpolo saveza koji regulira istu tematiku.   
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Glavna tajnica predložila je da se predloženi materijal pošalje na čitanje i županijskim tajnicima koji su 

izravno uključeni u registracije klubova i igrača. 

J.Maglić smatra da naši pravilnici moraju biti sastavljeni tako da mi zaštitimo naše kvalitetne igrače.  

D.Peršić podsjeća da je jedna od ideja za promjene ovih pravilnika bila da se zaštite klubovi koji rade s 

mladima i da se spriječi odljev najkvalitetnijih igrača. 

 

ZA 7   članova       PROTIV 0                   SUZDRŽANI   0      

 

Odluka: 

 

Zadužuju se L.Matković, K.Klarić i glavna tajnica da pripreme konačan prijedlog Pravilnika o 

registraciji i naknadama za prijelaz igrača. 

Po izradi konačnog prijedloga pravilnika, materijali će biti poslani županijskim savezima na 

raspravu i očitovanje. 

Prijedlog pravilnika bit će na rasporedu za usvajanje na sljedećoj sjednici Skupštine. 

 

AD 5 Imenovanje povjerenika liga za sezonu 2017./2018. 

 

Na prijedlog predsjednika Sportske komisije jednoglasno je donesena odluka o imenovanju 

Povjerenika HBL  za sezonu 2017./2018.: 

 

- IVO TOPIĆ – I.HBL 

- LUKA GRACIN – II.HBL- SJEVER 

- ZVONKO RANČIĆ – II.HBL- JUG 

- ALEN ROJNIĆ – III.HBL – ISTRA-PRIMORJE 

- TONI ŠKRABIĆ – III.HBL –SREDNJA DALMACIJA 

- GORAN SLADE – III.HBL – DUBROVNIK-NERETVA 

- DAVOR BAŠIĆ – III.HBL – ZAGREB-SLAVONIJA 

- KRISTIJAN KLARIĆ - HŽBL 

 

AD 6 Licenciranje i pregled boćarskih terena  

 

Predsjednik Sportske komisije zadužio je Marina Štefana, dugogodišnjeg međunarodnog suca HBS-a da 

na temelju MTP-a i pravilnika HBS-a izradi dokument propozicija pregleda boćarskih terena. 

M.Štefan uputio je materijal na dnevni red Io-a netom prije održavanja ove sjednice pa je nakon kraće 

rasprave donesen jednoglasan zaključak  

Članovi Izvršnog odbora pregledat će prijedlog  Propozicija pregleda boćarskih terena i Marinu 

Štefanu uputiti eventualne komentare i prijedloge na materijal kako bi Propozicije mogle biti 

usvojene prije početka natjecateljske sezone 2017./2018. 

 

AD 7 Razno 
 

 Određivanje datuma kvalifikacija za popunjavanje HBL za '17/'18 

Moguće kvalifikacije za popunu II. i I. HBL odigrat će se 15.7.2017. na neutralnom terenu. Klubovi koji su 

sukladno  propozicijama ostvarili pravo nastupa u višem rangu natjecanja (I. i II. HBL) dužni su do 

9.7.2017. obavijestiti Sportsku komisiju HBS-a i ured HBS-a o svom nastupu u višem rangu.  

Mole se povjerenici III. HBL-a i II. HBL-a da prikupe izjave klubova o ne/sudjelovanju u višem rangu 

natjecanja.  



  
 

III.sjednica IO-a HBS-a, održana 23.lipnja 2017., Zagreb Stranica 6 

U slučaju potrebe moguće kvalifikacije se igraju sukladno propozicijama natjecanja liga za sezonu 

'16/'17.  Troškove sudaca snose klubovi (50%/50%). U slučaju neriješenog rezultata igra se dodatna igra 

- sistem KEP. 

 

 Određivanje datuma za izjašnjavanje za nastup u višem rangu natjecanja za '17/'18 

 

Klubovi koji su ostvarili pravo natjecanja u višem rangu natjecanja HBL dužni su do 9.srpnja 

2017.godine putem voditelja lige izjasniti se o nastupu u sezoni 2017./2018. 

 

 Informacije o međunarodnim aktivnostima 

 

Glavna tajnica podsjetila je na međunarodne aktivnosti u narednom razdoblju: 

- Nastup hrvatskih predstavnica u Kupu europskih prvakinja – BK Labin 

- Nastup juniorske reprezentacije na međunarodnom U-18 turniru u Francuskoj 

- Nastup hrvatskog predstavnika (BK Mario Gennari) na natjecanju C2 grupe (Kup FEB-e) 

- Nastup na Svjetskim igrama neolimpijskih sportova u Poljskoj (L.Brnić, V.Bajrić i P.Ćubela) 

 

 Kup za žene i plenum klubova HŽBL-e 

 
D.Peršić izvijestio je prisutne da je, zbog malog broja prijavljenih klubova HŽBL-e za Kup za žene koji se 

trebao održati u Labinu 17.lipnja, Sportska komisija odgodila za rujan 2017.godine. Plenum klubova 

HŽBL-e koji se trebao održati u pauzi natjecanja također je odgođen za rujan. 

 

 Žalba ZBS-a na Izvještajno-izbornu sjednicu Skupštine 

 

Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je iz Ureda za opću upravu primila telefonsku informaciju da je 

Zagrebački boćarski savez, netom prije sastavljanja rješenja za HBS,  uložio žalbu na izvještajno-izbornu 

sjednicu Skupštine održanu 8.travnja 2017.godine.  

 

 Petanka 

 

Predsjednik je izvijestio je prisutne da je na zahtjev predstavnika petanka klubova bio dogovoren 

sastanak u Zagrebu na temu statusa i aktivnosti petanka klubova, ali je zbog objektivnih okolnosti morao 

biti odgođen do daljnjeg. 

 

 IBS – izmjene i dopune pravilnika 

 

K.Klarić je ispred Istarskog boćarskog saveza netom prije održavanja sjednice IO-a uputio dopis s 

prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o natjecanjima i Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih 

udruga. Članovi IO-a primili su dopis na znanje koji će biti uvršten u proceduru za sljedeću sjednicu IO-a i 

Skupštine. 

 

 Dopis BS PGŽ-e – mišljenje povjerenstva HBS-a – slučaj Divšići 

 

BS PGŽ uputio je zahtjev IO-u HBS-a da, u interesu boćanja i neponavljanja sličnih propusta kao u slučaju 

Divšići, razmotri mogućnost sankcioniranja protagonista učinjenih propusta. 
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Članovi IO-a primili su na znanje dopis i zahtjev BS PGŽ-e, ali ne vide mogućnost sankcioniranja 

odgovornih u navedenom slučaju. Izvršni odbor HBS-a nastojat će učiniti sve kako se slične situacije ne bi 

ponovile. 

 

 

 

 

 

Sjednica je započela u 15, a završila u 1 8.30 sati.                  
 
 
 
Izvješće sastavila          
Lukrecija Zanki                                                                                               Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza 

Tomislav Ćurko 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


