Zagreb,14.travnja 2019.
Broj: 83-1/2019
- ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
- ČLANOVIMA SKUPŠTINE

I Z V J E Š Ć E
SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE SJEDNICE SKUPŠTINE
ODRŽANE 14.TRAVNJA 2019. GODINE
U PULI, BOĆARSKA DVORANA NA VERUDI

NAZOČNI ČL.
SKUPŠTINE:

1. Ivan Matekalo (Brodsko-posavska županija)
2. Denis Peršić, 3. Kristijan Klarić, 4. Loris Matković, 5. Franko
Bernobić (zamjenski za Nerea Fablea) (Istarska županija);
6. Krešo Troskot, 7. Jakov Čović (Osječko-baranjska županija);
8. Vjekoslav Matetić, 9. Dino Blečić 10. Slobodan Marelja-Bošnjak
(zamjenski za Serđa Samblića), 11. Sandro Gulja, 12. Željko Skočić
(zamjenski član za Vivianu Martinić) (Primorsko-goranska županija);
13. Ante Jurjević, 14. Matejas Jozipović, 15. Siniša Stipić (zamjenski
za Tonćija Kragića) (Splitsko-dalmatinska županija);
16. Joso Bašić 17. Alen Papak (Šibensko-kninska županija);
18. Radivoj Klisurić (zamjenski za Dražena Kovačevića), 19. Željko
Burger (Vukovarsko-srijemska županija);
20. Željko Sabalić (zamjenski za Mateja Pešuta), 21. Tomislav Ćurko
(Zadarska županija);
22. Markica Dodig, 23. Luko Hendić (zamjenski za Nikolu Pavlovića),
24. Dubravko Dražeta (zamjenski za Matu Miloslavića) (Dubrovačkoneretvanska županija).

25. Mario Milanović-Litre, 26. Petar Buljat (Grad Zagreb)
37. Stipica Ravančić (Zagrebačka županija) 28. Franko Buda 29.
ODSUTNI ČLANOVI:
Tanja Grubiša (Istarska županija) 30. Damir Jordan (Zadarska
županija)
OSTALI NAZOČNI:

Lukrecija Zanki - Glavna tajnica HBS-a, Čedo Vukelić – izbornik
kadetske i juniorske reprezentacije, Romano Grižančić – izbornik
ženske reprezentacije

Predsjednik Saveza Tomislav Ćurko otvorio je sjednicu, pozdravio sve prisutne i predstavio
predsjednika Međunarodne boćarske federacije (FIB) Federica Ruisa i predsjednika Sportske
komisije FIB-e Henrija Escalliera, koji su na poziv Hrvatskog boćarskog saveza došli u radni posjet
HBS-u i na završni turnir 1.HBL-e. Prisutnima se nakon toga obratio F.Ruis, zahvalio na dosadašnjem
doprinosu naših sportaša i djelatnika u razvoju boćarskog sporta te zaželio mnogo uspjeha u daljnjem
radu.
AD 0 – IZBOR ZAPISNIČARA, OVJEROVITELJA ZAPISNIKA (2 ČLANA) I KOMISIJE ZA VERIFIKACIJU
MANDATA (3 ČLANA)
Predsjednik je predložio Glavnu tajnicu za zapisničara što je jednoglasno prihvaćeno.
Predsjednik je predložio Alena Papka i Markicu Dodiga za ovjerovitelje zapisnika što je
jednoglasno prihvaćeno.
Predsjednik je za Komisiju za verifikaciju mandata predložio Kristijana Klarića, Lorisa Matkovića i
Željka Sabalića što je jednoglasno prihvaćeno.
K.Klarić u ime Komisije za verifikaciju mandata potvrdio je da je na sjednici prisutno 24 od mogućih
30 delegata, među kojima je osam (8) zamjenskih delegata.
Predsjednik je po izvješću Komisije za verifikaciju mandata potvrdio da su sve odluke ove
Skupštine pravovaljane.
AD 1 PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA
Predsjednik je predložio
DNEVNI RED
0. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika (2 člana) i Komisije za verifikaciju mandata (3 člana)
I.

IZVJEŠTAJNI DIO SJEDNICE

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika sa Sjednice Skupštine održane 8.travnja 2018. godine u Zagrebu
2.1. Prihvaćanje Službene zabilješke o očitovanju predstavnika u Skupštini (br.:269-1/2018)
2.2. Prihvaćanje Službene zabilješke o očitovanju predstavnika u Skupštini (br.:316-1/2018)
3. Prihvaćanje izvješća o radu tijela i komisija HBS-a u 2018. godini
3.1. Izvješće predsjednika Saveza (T.Ćurko)
3.2. Izvješće Nadzornog odbora HBS-a
3.3. Financijsko izvješće za 2018. godinu (L.Zanki)
3.4. Izvješća o aktivnostima reprezentacija:
3.4.1. Izvješće izbornika seniorske reprezentacije (J.Maglić)
3.4.2. Izvješće izbornika ženske reprezentacije (R. Grižančić)
3.4.3. Izvješće izbornika reprezentacije do 23 godine (A.Jurjević)
3.4.4. Izvješće izbornika reprezentacija do 15 i do 18 godina (Č.Vukelić)

Izvještajna sjednica Skupštine HBS-a od 14.4.2019.

Stranica 2

3.5. Izvješće predsjednika Sportske komisije (D.Peršić)
3.6. Izvješće predsjednika Zbora sudaca (B.Nadenić)
3.7. Izvješće Disciplinskog suca (M.Batur)
3.8. Izvješće Komisije za akte (L.Matković)
3.9. Izvješće predstavnika HBS-a u HOO-u (D.Ćuška)
3.10.Izvješće predstavnika HBS-a u međunarodnim tijelima
II. PLANSKI DIO SJEDNICE
4. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.godinu
4.1.Prijedlozi Izvršnog odbora uz financijsko poslovanje Saveza

5. Razno
III. SVEČANI DIO SJEDNICE
6. Dodjela priznanja najboljim igračicama i igračima u 2018.godini i osvajačima/cama rekorda
6.1. Izvješće Komisije za izbor najboljih igračica i igrača u 2018.godini
koji je uz dopune:
- uz Planski dio sjednice – usvajanje Pravilnika o ustroju Zbora trenera
- uz Razno – prijedlog M.Jozipovića – raspored disciplina i skraćivanje trajanja prvenstvenog susreta
jednoglasno prihvaćen.

AD 2 PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA SA SJEDNICE SKUPŠTINE OD 8.TRAVNJA 2018.GODINE
Izvješće sa sjednice Skupštine od 8.travnja 2018.godine JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO.
AD 2.1. Prihvaćanje Službene zabilješke o očitovanju predstavnika u Skupštini (br.:2691/2018)
Službena zabilješka o očitovanju predstavnika u Skupštini (br.:269-1/2018) JEDNOGLASNO JE
PRIHVAĆENA.
AD 2.2. Prihvaćanje Službene zabilješke o očitovanju predstavnika u Skupštini (br.:3161/2018)
Službena zabilješka o očitovanju predstavnika u Skupštini (br.:316-1/2018) JEDNOGLASNO JE
PRIHVAĆENA.
AD 3 PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA O RADU TIJELA I KOMISIJA HBS-A U 2018.GODINI
3.1. Izvješće predsjednika saveza HBS-a (T.Ćurko)
Predsjednik je u kratkim crtama izložio izvješće, izrazio svoje zadovoljstvo uspješnim odigravanjem
Hrvatske juniorske boćarske lige i završnog turnira te završnog turnira 1.HBL-e.
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K.Klarić je izrazio svoje slaganje sa gotovo cijelim izvješćem, no smatra da je promjena izbornika
seniorske reprezentacije bila neopravdana, zbog tajminga i pokazalo se da je izbor J.Maglića bio
pogrešan. Analiza pokazuje da su seniorski rezultati lošiji od rezultata na zadnjem SP.
K.Klarić čestitao je svim osvajačima i osvajačicama medalja na međunarodnim natjecanjima, što se
tiče ženske reprezentacije smatra da je moglo biti većeg napretka.
Predsjednik je potvrdio da je SP za žene i juniore do 18 i 23 godine koje se održavalo u Kini bilo vrlo
uspješno natjecanje za hrvatsko boćanje, pohvalio je izbornike, sportašice i sportaše, rezultate,
ponašanje svih članova delegacije HBS-a. A, što se tiče Alassia i EP za seniore, prihvaća da su moguće i
interpretacije kakve je dao K.Klarić.
M.Jozipović smatra da je izvješće tehnički u redu, no njegova zamjerka odnosi se na financijski dio
zbog kojeg nije zadovoljan radom predsjednika. Nema financijskog pomaka, nema napretka, smatra da
je predsjednik mogao i morao više učiniti po tom pitanju jer traženje novaca unutar boćarskih klubova
nije rješenje.
Na kraju je postavio pitanje zašto Leo Brnić ne želi igrati za seniorsku reprezentaciju?
Predsjednik je prihvatio kritiku po pitanju financija, potvrdio je da ulaže veliki trud u razgovore s
pojedincima i tvrtkama, no novci ipak idu u neke druge sportove, protekla je godina bila u znaku
nogometa. No, trudit će se i dalje i pokušavati naći partnere za projekte HBS-a.
Što se tiče L.Brnića, potvrdio je da je u nekoliko navrata u ime HBS-a dogovaran sastanak s njim, do
susreta na kraju nije došlo, možda bi trebalo pitati L.Brnića o razlozima zašto ne igra za reprezentaciju.
ZA

22 članova

PROTIV

0 članova

SUZDRŽANI

2

člana

Izvješće predsjednika HBS-a PRIHVAĆENO JE VEĆINOM GLASOVA.
3.2. Izvješće Nadzornog odbora
Predsjednik je otvorio raspravu o Izvješću NO-a.
M.Jozipović postavio je pitanje o statusu tužbe S.Gulje protiv HBS-a i ima li tu prostora za pregovore
kako bi Savez nešto uštedio ako se radi o novčanim potraživanjima.
Predsjednik je potvrdio ono što je navedeno i u izvješću NO-a, da spor još uvijek traje i da se očekuje
drugostupanjsko rješenje.
S.Gulja se javio za riječ i potvrdio da je slao prijedlog nagodbe no ispred Saveza nije bilo odgovora.
Izvješće Nadzornog odbora za 2018.godinu JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO.
3.3. Financijsko izvješće za 2018. godinu (L.Zanki)
Predsjednik je otvorio raspravu po pitanju Financijskog izvješća za 2018.godinu.
M.Jozipović zatražio je imena sportašica i sportaša korisnika Razvojnih programa HOO-a za
2018.godinu, glavna tajnica potvrdila je da će mu imena biti dostavljena u pisanom odgovoru.
Nadalje, postavio je nekoliko pitanja o realizaciji sredstava iz HOO, tj. proračuna (treneri u programu,
tko je platio avionske karte za Kinu i koliko su koštale) na što je glavna tajnica usmeno odgovorila, a
podaci su navedeni i u financijskom izvješću. Glavna tajnica usmeno je istaknula nekoliko navoda iz
financijskog izvješća, a to je da je krajem 2018.godine Savez najveći problem imao s likvidnošću u
razdoblju najvećih međunarodnih aktivnosti (SP u Kini) budući da je, odlukom Skupštine, rok za uplatu
klupske članarine za klubove 2.HBL Sjever i svih 3.-ih i županijskih liga bio 31.ožujka 2019.godine i
zbog toga predlaže Skupštini da datumi uplata svih članarina budu unutar godine za koju se usvaja
financijski plan.
Financijsko izvješće za 2018.godinu JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO.
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3.4. Izvješća o aktivnostima reprezentacija
3.4.1. Izvješće izbornika seniorske reprezentacije (J.Maglić)
M.Jozipović smatra da nije odgovorno da izbornik seniorske reprezentacije nije prisutan na sjednici
Skupštine koja se održava jednom godišnje. Nadalje, smatra da izbornik, kao aktivni igrač 1.HBL-e,
teško može biti objektivan, to nije uobičajena i normalna pojava u sportu. Ponovio je pitanje zašto Leo
Brnić ne igra za seniorsku reprezentaciju?
Predsjednik je potvrdio još jednom da je Leu upućen poziv za reprezentaciju, a zašto se nije javio, ne
zna. Predsjednik je posebno istaknuo da će inzistirati da na sljedećoj sjednici budu prisutni svi
izbornici.
Izvješće J.Maglića prihvaćeno JEDNOGLASNO.
3.4.2. Izvješće izbornika ženske reprezentacije (R. Grižančić)
Izvješće R.Grižančića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
3.4.3. Izvješće izbornika reprezentacije do 23 godine (A.Jurjević)
D.Blečić pohvalio je A.Jurjevića što su se pripreme održale van Rijeke i Podvežice, a M.Jozipović je
rekao da mu nitko nije zahvalio što je omogućio jedan ciklus priprema za reprezentaciju do 23 godine
za koje Savez nije imao troška smještaja i prehrane.
Predsjednik je zahvalio svima koji troše svoje vrijeme i novac za razvoj boćarskog sporta.
Izvješće A.Jujrevića prihvaćeno JEDNOGLASNO.
U ovom trenutku predstavnici u Skupštini HBS-a, koji su ujedno i suci, napustili su sjednicu radi
sjednice Zbora sudaca HBS-a koja se održavala u drugoj zgradi.
Na sjednici je ostalo osamnaest (18) predstavnika.
3.4.4. Izvješće izbornika reprezentacije do 18 godina (Č.Vukelić)
M.Jozipović je kao jedinu zamjerku Č.Vukelića naveo da je lokalpatriot, jer smatra da kada je kvaliteta
boćara u pitanju uvijek malu prednost daje boćarima iz Istre i Primorsko-goranske županije. Sve
pohvale i zahvale za rezultate u protekloj godini.
Č.Vukelić je pozdravio sve prisutne na sjednici i potvrdio da u svojim postupcima i aktivnostima kao
izbornik uvijek pokušava biti maksimalno realan i objektivan, da ne gleda odakle dolaze mladi boćari
već njihovu kvalitetu.
Predsjednik je ponovio kolika je važna Hrvatska juniorska boćarska liga za mlađe reprezentacije i za
međunarodne rezultate. Svi drugi projekti HBS-a su manje važni, ovo je budućnost. U ovom trenutku
zahvalio je i Vjekoslavu Matetiću, Čedinom bliskom suradniku i pomoćnom treneru HBS-a.
V.Matetić zahvalio je na ukazanom povjerenju i skrenuo je pažnju na pitanje opreme i koliko je važno
da Savez uloži maksimalan trud u opremanje reprezentacija i da se Savezu pruži i novčana podrška po
tom pitanju. Spomenuo je i financijske poteškoće s kojima se u BS PGŽ-e susreću kao organizatori
dvaju međunarodnih turnira (turnir U-15 povodom dana Sv.Vida i Božićni turnir u Rijeci). Izrazio je
nadu da HBS preuzme organizaciju barem jednog od navedenih turnira, a ako je moguće da pomogne i
drugi.
Predsjednik je potvrdio da će se, ako Skupština na ovoj sjednici usvoji prijedlog povećanja osobne
članarine, sredstva usmjeriti na juniorske projekte.

Izvještajna sjednica Skupštine HBS-a od 14.4.2019.

Stranica 5

M.Jozipović predložio je da svaki igrač koji nastupi za reprezentaciju dobije jedan (1) dres za
uspomenu.
Izvješće Č.Vukelića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO – PRISUTNO 16 PREDSTAVNIKA
3.5. Izvješće predsjednika Sportske komisije (D.Peršić)
Izvješće D.Peršića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO – PRISUTNO 16 PREDSTAVNIKA
3.6. Izvješće predsjednika Zbora sudaca (B.Nadenić)
Za riječ se javio M.Jozipović koji ponavlja svoj stav da aktivan sudac ne bi smio biti član nikakvog
izvršnog tijela Saveza i da se po tom pitanju treba nešto učiniti. Navodi također da ne postoje
mehanizmi da se na boćarskoj utakmici provjeri ispravnost sudačkih odluka i navodi kako su tijekom
ove natjecateljske sezone on ili njegov klub uložili žalbe na odluke sudaca, no nije dobio povratnu
informaciju što se radi u sudačkoj organizaciji da se greške ne ponavljaju.
S.Gulja smatra da sudac može biti član Izvršnog odbora, ali bi tada trebao zamrznuti svoj status u
sudačkoj organizaciji, kao što bi izbornici trebali zamrznuti igrački status.
Predsjednik je potvrdio da će se na sljedećoj sjednici IO-a raspraviti o modelu kako da suci u izvršnim
tijelima zamrznu svoj status.
D.Peršić smatra da M.Jozipović priča o realnim problemima. Što se tiče eventualnog uvođenja
tehničkih inovacija (kamere) na prvenstvenim susretima radi dodatne kontrole u spornim situacijama,
trebamo biti realni, radi se o znatnim financijskim sredstvima. Ono što može potvrditi je da se o svim
sudačkim problemima raspravlja u Zboru sudaca, a suci se često uključuju putem Skypea i na sjednice
IO-a kada se raspravlja o navedenim temama.
ZA

14 članova

PROTIV

0 članova

SUZDRŽANI

2

člana

Izvješće B.Nadenića prihvaćeno VEĆINOM GLASOVA
3.7. Izvješće Disciplinskog suca (M.Batur)
Za riječ se javio M.Jozipović koji smatra da odluke Disciplinskog suca nisu u skladu s važećim
Disciplinskim pravilnikom i da kazne nisu objektivne (navodi primjere rješenja i kazni u postupcima
protiv BK Pazin i protiv BK Biston, op.L.Z.).
Izvješće M.Batura JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO – PRISUTNO 16 PREDSTAVNIKA
3.8. Izvješće Komisije za akte (L.Matković)
Predsjednik je pod ovom točkom najavio da Disciplinski pravilnik ide u proceduru izmjena i dopuna
za sljedeću sjednicu Skupštine.
Izvješće L.Matkovića JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO – PRISUTNO 16 PREDSTAVNIKA.
3.9. Izvješće predstavnika HBS-a u HOO-u (D.Ćuška)
Izvješće D.Ćuške JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO – PRISUTNO 16 PREDSTAVNIKA
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3.10. Izvješće predstavnika HBS-a međunarodnim tijelima (T.Ćurko i D.Peršić)
Prije rasprave po ovom izvješću u dvoranu su se vratili predstavnici, ponovo se pristupilo
brojanju i utvrđeno je da su na sjednici prisutna 24 predstavnika.
Izvješće predstavnika HBS-a u međunarodnim tijelima JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO.

II. PLANSKI DIO SJEDNICE
AD 4 Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.godinu
Predsjednik je podsjetio da su predstavnici u Skupštini svojim pisanim očitovanjima usvojili prijedlog
Financijskog plana za 2019.godinu, ali da je sada potrebno raspraviti prijedloge izmjena i dopuna koji
se temelje na godišnjem obračunu za 2018.godinu, odobrenim sredstvima iz državnog proračuna za
2019.godinu i na prijedlozima Izvršnog odbora.
AD 4.1. Prijedlog Izvršnog odbora za povećanje osobne članarine
Predsjednik je zamolio predstavnike da u raspravi budu konstruktivni. Ponovio je da je igranje
Hrvatske juniorske boćarske lige najvažniji projekt Saveza koji će biti teško održavati bez financijske
potpore. Naglasio je da će se sredstva od povećane osobne članarine usmjeriti u projekte za mlade
(prijedlog rashoda u materijalima za sjednicu)
Predsjednik je zatim otvorio raspravu o prijedlogu Izvršnog odbora o povećanju godišnje osobne
članarine.
K.Klarić je na početku svog javljanja rekao da dopisno očitovanje predstavnika u Skupštini o različitim
temama ne omogućava raspravu, te da brojke u prijedlogu povećanja prihoda od osobne članarine ne
izražavaju realnu brojku. Naime, brojke iz službene internetske aplikacije Saveza prikazane u
prijedlogu ne daju podatak o aktivnim ili neaktivnim igračima/cama što u konačnici ne daje realan
izračun prihoda. Osobna članarina, navodi dalje K.Klarić, barem kod klubova u IBS-u, uvijek ide na
teret klubova. Smatra da su cilj i svrha prijedloga IO-a kvalitetni, ali misli da se tijekom godine u
nekoliko navrata moglo najaviti ovo povećanje. Smatra da je teško provesti povećanje već u ovoj
godini, možda za godinu – dvije.
S.Stipić kaže da su u BS Splitsko-dalmatinske županije povećali članarine i usmjerili prihode u rad s
mladima, rezultat su dvije juniorske ekipe u završnici HJBL-e što je izravna posljedica povećanja i
ulaganja u rad s mladima.
K.Troskot potvrđuje da su svi klubovi u BS Osječko-baranjske županije protiv prijedloga povećanja i
da se snalaze kako znaju i kako mogu, imaju jednog juniora i za ulaganje u njegov razvoj imaju
sredstva. Županijski savez glasat će protiv prijedloga povećanja.
S.Marelja – Bošnjak potvrđuje da će BS Primorsko –goranske županije podržati prijedlog povećanja
osobne članarine iako oni iz županije imaju dobru financijsku podršku za juniorske projekte. Smatra
da iznos povećanja nije velik, ali da se s tim može dosta učiniti za mlade.
L.Hendića zanimalo je što točno u prijedlogu rashoda od povećanja osobne članarine znači
sufinanciranje Hrvatske juniorske boćarske lige. Predsjednik i glavna tajnica obrazložili su da će,
sukladno prihodima, IO razraditi model po kojem će se ekipama koje sudjeluju u HJBL-i sufinancirati
troškovi puta ili nabavke sportske opreme i boća ili nešto drugo na što ukažu te iste ekipe.
Za riječ su se javili još Ž.Sabalić, D.Blečić, A.Papak i I.Matekalo koji su iznijeli različita iskustva
(pozitivna i negativna) s financiranjem na lokalnoj razini za projekte koji su vezani uz rad s mladima.
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M.Dodig podsjetio je da je i prošle godine govorio o agenciji s kojom surađuje po pitanju financiranja
iz EU fondova i da misli da bi se od tamo sigurno mogla povući sredstava za HJBL-u, ali da mu se
nikada nitko nije javio iz Saveza, po pitanju prijedloga povećanja osobne članarine ostat će suzdržan.
Predsjednik je dao na glasanje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.godinu.

ZA

13 članova

PROTIV

8 članova

SUZDRŽANI

3

člana

Prijedlog povećanja osobne članarine USVOJEN JE VEĆINOM GLASOVA.
1. HBL - 50,00 kn
2. HBL-e - 45,00 kn
3. HBL-e - 40,00 kn
HŽBL -

30,00 kn

ŽUP.LIGE - 30,00 kn

Potvrđuju se datumi uplate članarina za sezonu 2019./2020.:
-

Osobna članarina za sezonu 2019./2020. uplaćuje se najkasnije do 1.rujna 2019.godine
Klupska članarina - 1.HBL i 2.HBL – JUG uplaćuje se najkasnije do 1.listopada 2019.godine
Klupska članarina – 2.HBL – SJEVER, 3.HBL-SVE, HŽBL i županijske lige – 31.ožujka 2020.godine.
Sudačka članarina – FIKSNI DIO – 60,00 kn – najkasnije do 1.rujna 2019.
Sudačka članarina – VARIJABILNI DIO ZA SEZONU 2018./2019. – najkasnije do 1.rujna 2019.g.
Sudačka članarina – VARIJABILNI DIO ZA SEZONU 2019./2020. – najkasnije do 1.rujna 2020.g.

Osobna članarina u iznosu od 50,00 kn godišnje za predstavnike u Skupštini i u svim tijelima HBS-a
(osim članova NO-a), a koji nisu registrirani u službenoj internetskoj bazi Saveza uplaćuje se izravno
na račun HBS-a.
Godišnja članarina za udruge koje se učlanjuju izravno u Hrvatski boćarski savez iznosi
1.050,00 kn.
Dva predstavnika u Skupštini napustila su sjednicu (L.Hendić i D.Blečić) te je potvrđen broj od
22 prisutna predstavnika na sjednici.
AD 4.2. Pravilnik o ustroju Zbora trenera i osoba osposobljenih za radu sportu HBS-a
Predsjednik je izvijestio prisutne da je prije održavanja sjednice Skupštine HBS-a održana i osnivačka
Skupština Zbora trenera HBS-a, tijela Izvršnog odbora koje će okupljati trenere i osobe osposobljen za
rad u sportu unutar HBS-a. Na osnivačkoj Skupštini izabrali su S.Stipića za predsjednika, V.Ivančića
za dopredsjednika i druga tijela te izradili, u suradnji s glavnom tajnicom, prijedlog Pravilnika o
ustroju Zbora trenera za koji je nužno da ga Skupština HSB-a usvoji kako bi Zbor trenera mogao
krenuti s radom i da se potvrdi prijedlog godišnje članarine za trenere u iznosu od 60,00 kn.
K.Klarić se javio za riječ, pohvalio inicijativu, čestitao S.Stipiću na izboru za predsjednika Zbora
trenera, ali uputio i kritiku na proceduru donošenja Pravilnika, što ne bi trebala postati praksa.
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Nakon kraće rasprave Pravilnik o ustroju Zbora trenera i osoba osposobljenih za radu sportu
USVOJEN JE VEĆINOM GLASOVA i potvrđuje se godišnja članarina za trenere u iznosu od 60,00
kn, datum uplate – najkasnije do 1.rujna tekuće godine.

ZA

21 član

PROTIV

0 članova

SUZDRŽANI

1

član

Pravilnik o ustroju Zbora trenera:
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/04/Pravilnik-o-ustroju-Zbora-trenera.pdf
AD 5. Razno
AD 5.1. Prijedlog M.Jozipovića o promjeni disciplina i skraćenju trajanja prvenstvenog
susreta
M.Jozipović predlaže da ova Skupština donese odluku, a da onda Sportska komisiju izradi prijedlog i
smjernice kako da utakmica traje kraće i kakav bi trebao biti raspored disciplina koji bi za klubove
značio i određene financijske uštede.
D.Peršić potvrdio je da će skoro pa sigurno za sljedeću sezonu biti određenih promjena u
propozicijama i da se svi komentari uzimaju u obzir i da se o njima raspravlja prilikom izrade novih
prijedloga.
Nakon kraće rasprave donesen je zaključak: Sportska komisija izradit će prijedlog propozicija
natjecanja za 2019./2020. uzimajući u obzir izrečene prijedloge.

III.

SVEČANI DIO SJEDNICE

AD 6. Dodjela priznanja najboljim igračicama i igračima u 2018.godini i osvajačima/cama
rekorda
AD 6.1. Izvješće Komisije za izbor najboljih igračica i igrača u 2018.godini
Napomena: dodjela priznanja najboljim igračima u 2018.godini i osvajačima rekorda izvršena je
tijekom odigravanja završnog turnira 1.HBL-e, a priznanja najboljim igračicama bit će uručena tijekom
odigravanja završnog turnira HŽBL-e u Labinu, 26.svibnja 2019.godine.
Najbolji igrači/ice u 2018.godini
-

LOVRO ŠIPEK – najbolji kadet
KARLO ŠABAN – najbolji junior
MARIN ĆUBELA – najbolji igrač do 23 godine
PERO ĆUBELA – najbolji senior
RIA VOJKOVIĆ – najbolja juniorka
CARROLINA BAJRIĆ – najbolja seniorka
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Osvajači rekorda:
-

-

CARROLINA BAJRIĆ i DARIJAN ŽIVOLIĆ – novi hrvatski seniorski rekord u štafetnom izbijanju –
51/57 – ostvaren u Saint Vulbasu, 9.veljače 2019.godine na 1.Svjetskom mješovitom kupu u
izbijanju
MARIO GRANČIĆ – novi hrvatski seniorski rekord u brzinskom izbijanju – 46/48 – ostvaren u
Bastu, 2.veljače 2019.godine – 1.HBL

-

LEO BRNIĆ – izjednačen svjetski seniorski rekord u brzinskom izbijanju – 49/50 – ostvaren u
Italiji, 23.ožujka 2019.godine – Talijanska nacionalna liga

-

KRISTIJAN PRODAN i VEDRAN GLAVIĆ – novi hrvatski rekord do 23 godine u štafetnom
izbijanju - 55/58 – ostvaren u Rijeci, 6.travnja 2019.godine – 1.HBL

POSEBNA NAPOMENA:
Sva izvješća, prijedlozi izmjena financijskog plana za 2019.godinu, u obliku kakvom su poslani
predstavnicima u Skupštini za sjednicu, sastavni su dio ovog izvješća i nalaze se na poveznici:
https://drive.google.com/open?id=1Q8QoTtSQiaiPe8Qp0ml_00Fvy1_KiCCO

Sjednica je započela s radom u 9.30, a završila u 12.30 sati.

Zapisničar:
Lukrecija Zanki

Ovjerovitelji izvješća:

1. Markica Dodig

__________________________________________________

2. Alen Papak

__________________________________________________

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Tomislav Ćurko
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