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Zagreb, 29.listopada 2019.  

Broj: 217-1/2019 

PREDSTAVNICIMA U SKUPŠTINI 

ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA 

 

IZVJEŠĆE 

 

sa XVII. sjednice Izvršnog održane 

29.listopada 2019. godine s početkom u 16 sati sati putem Skypea 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Siniša 

Stipić,  Slobodan Marelja – Bošnjak  Alen Papak i Dino Blečić. 

Odsutni: Loris Matković, Alen Papak, Krešo Troskot i Luko Hendić 

Ostali prisutni: Boris Nadenić – predsjednik ZS HBS-a (Ad1 ) i Lukrecija Zanki – glavna tajnica 

Sjednicu je otvorio i vodio Tomislav Ćurko koji ja na početku pozdravio sve prisutne, utvrdio 

potreban kvorum, glavnu tajnicu zadužio za zapisničara te dao prijedlog za  

 

D N E V N I   R E D : 

 

                     0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 30.rujna 2019.godine 

1. Zbor sudaca – međunarodna lista sudaca za 2020.godinu 

2. Raspodjela sredstava od osobne članarine - HJBL 

3. HJBL   

- Kalendar za sezonu 2019/2020 

- Propozicije završnice HJBL-e 2019./2020. 

4. Raffa 

- Komisija za razvoj raffa boćanja – izvješće sa sjednice od 11.10.2019.g. 

                      5.  Zbor trenera 

                              -    realizacija od osnivanja i plan aktivnosti za naredno razdoblje 

                       6.  Razno 

 

koji je jednoglasno prihvaćen. 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 

 

AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 29.listopada 2019.godine 

 

Predsjednik je otvorio raspravu o izvješću sa sjednice. D.Peršić nema komentar na izvješće ali 

predlaže da Glavna tajnica u roku od tri dana od održavanja sjednice IO-a sastavi izvješće i dostavi 

ga članovima IO-a na pregled (koji bi imali rok od 48 sati za komentare) i usvajanje putem maila, a 

nakon toga izvješće se obvezno šalje županijskim boćarskim savezima i ostalim zainteresiranim 

stranama (ZS HBS-a, Sportska komisija, klubovi…). 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Izvješće sa sjednice IO-a održane 29.listopada 2019.godine jednoglasno je prihvaćeno.  
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AD 1 – Zbor sudaca – međunarodna lista sudaca za 2020.godinu 

 

Predsjednik je riječ dao B.Nadeniću, predsjedniku ZS HBS-a koji je prisutne upoznao s prijedlogom 

liste međunarodnih sudaca za 2020.godinu. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

 

Potvrđuje se lista međunarodnih sudaca za 2020.godinu: 

1. Dino Blečić 

2. Klaudio Križmanić 

3. Alen Rojnić 

4. Oliver Nadenić 

5. Dario Gracin 

 

S.Stipić postavio je pitanje je li moguće imenovanje Ive Viskovića, kvalitetnog suca iz BS Splitsko –

dalmatinske županije za međunarodnog suca. B.Nadenić potvrdio je da je I.Visković kvalitetan sudac 

i da bi bio valjan kandidat za međunarodnog suca, ali nažalost dobna granica za imenovanje za 

međunarodnog suca je 40 godina života. 

D.Blečić upitao je kada će biti isplaćene zaostale naknade za međunarodna suđenja i vodstva 

državnih natjecanja. 

Predsjednik je dao uputu Glavnoj tajnici da do kraja sljedeće tjedna podmiri dugovanja prema 

sucima, voditeljima natjecanja i ostalim članovima Saveza. 

 

AD 2 Raspodjela sredstava od osobne članarine - HJBL 

 

Sukladno zaključku sa sjednice IO-a od 30.rujna 2019.godine i prikupljenim podacima o troškovima 

ekipa koje sudjeluju u HJBL, Predsjednik predlaže da se za sufinanciranje ekipa HJBL-e izdvoji 

cca 60% od 106.465,00 kn (koliko se očekuje od uplate za osobnu članarinu) odnosno 63.897,00 

kn. U novu sezonu HJBL-e prijavljeno je 14 ekipa (8 na Sjeveru i 6 na Jugu) što bi značila isplatu u 

iznosu od 4.562,78 po ekipi, zaokruženo na 4.500,00 kn po ekipi. Ostatak u iznosu od 43.465,00 

kn usmjerio bi se u sufinanciranje projekata za rad s mladima. U slučaju da IO ne dodijeli sva 

sredstva u projekte, moguće je za preostali dio uvećati dotacije ekipama u HJBL-i. 

Za dinamiku isplate na žiro račune ekipama HJBL-e zadužena je Glavna tajnica, uz napomenu da će 

ekipi, koja ne završe natjecanje u HJBL-i do kraja ili ne odigra jedan od susreta, biti isplaćeno samo 

50% sredstava. 

Zaključno, svim klubovima i/ili ekipama u HJBL-e 50% sredstava bit će uplaćeno tijekom natjecanja, 

a preostalih 50% po završetku HJBL-e. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćen prijedlog o raspodijeli sredstava prikupljenih 

od osobne članarine: 

- 60 % sredstava od prikupljene osobne članarine usmjerit će se u 14 ekipa koje 

se natječu u  HJBL-i u sezoni 2019/2020. – što iznosi 4.500,00 kn po ekipi. 

- 40% sredstava od prikupljene osobne članarine (u iznosu od 43.465,00 kn) 

usmjereno je za projekte za rad s mladima. U slučaju da IO ne dodijeli sva sredstva u projekte, 

za preostali dio bit će uvećane dotacije ekipama u HJBL-i.  
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- Glavna tajnica izvršit će isplatu navedenih sredstava na žiro račune ekipa, 50% 

na početku, a 50% na kraju sezone HJBL-e. 

- Ekipi, koja ne završi natjecanje u HJBL-i ili ne odigra jedan od susreta, bit će 

isplaćeno samo 50% sredstava. 

 

AD 3 HJBL sezona 2019./2020. 

 

Predsjednik je otvorio temu HJBl-e, potrebno je raspraviti prijedloge kalendara odigravanja lige po 

skupinama i propozicije završnog turnira. 

U raspravi su sudjelovali D.Peršić, D.Blečić i S.Stipić. 

D.Blečić, kao povjerenik za skupinu Sjever HJBL-e potvrdio je da je prijedlog Kalendara za skupinu 

sjever usvojen na sastanku ekipa u Ročkom Polju, potvrdio je prijedlog izmjena u propozicijama koje 

se odnose na izbijanje na 1.poziciji da obvezno budu igrači U-15, a prijedlog kalendara za skupinu Jug 

poslao je Miro Jukić, povjerenik HJBL-e za skupinu jug na temelju zaključaka sa sastanka održanog u 

Sinju. 

D.Peršić je u ime Sportske komisije predstavio prijedlog Propozicija završnog turnira HJBL-e, 

D.Blečić potvrdio je da je stav skupine Sjever da na završnom turniru igraju 4 + 4 ekipe kao bi se 

pružila prilika što većem broju ekipa da sudjeluje i kako bi natjecanje bilo zanimljivije. 

Potvrdio je da je BS PGŽ poslao kandidaturu za organizaciju završnice HJBL-e. Predsjednik je 

zahvalio na kandidaturi, ali je također potvrdio da će odluka o domaćinu biti donesena nakon 

proteka roka za podnošenje kandidatura. 

S.Stipić potvrdio je da su u skupini Jug suglasni da brzinsko izbijanje ostane kako je navedeno u 

propozicijama i suglasni su s prijedlogom da se završnica igra po formuli 4+4, prilika da igrači i 

igračice skupljaju iskustva. 

Nakon toga donesena je jednoglasna odluka: 

Usvajaju se: 

- Izmjene Propozicija HJBL-e – skupina Sjever,  

- https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/Propozicije-HJBL-2019-2020-

skupina-sjever.pdf 

- Propozicije završnog turnira HJBL-e za 2019./2020.,  

            https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/Propozicije-završnog-turnira- 

HJBL-2019-20.pdf 

- Kalendar natjecanja HJBL-e 2019./2020. po skupinama. 

- https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/kalendar-2019-2020-skupina-

SJEVER.pdf 

- https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/kalendar-2019-2020-skupina-

JUG.pdf 

 

Nakon ove točke Predsjednik se ispričao prethodno dogovorenim poslovnim obvezama i zadužio 

D.Peršića, dopredsjednika Saveza, da vodi sjednicu do kraja.  

 

AD 4 Raffa 

 Komisija za razvoj raffa boćanja – izvješće sa sjednice od 11.10.2019. 

S.Stipić je ukratko prisutnima iznio zaključke sa 1.sjednice Komisije za razvoj raffa boćanja održane 

11.10.2019.godine. Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/Propozicije-HJBL-2019-2020-skupina-sjever.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/Propozicije-HJBL-2019-2020-skupina-sjever.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/Propozicije-završnog-turnira-%20HJBL-2019-20.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/Propozicije-završnog-turnira-%20HJBL-2019-20.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/kalendar-2019-2020-skupina-SJEVER.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/kalendar-2019-2020-skupina-SJEVER.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/kalendar-2019-2020-skupina-JUG.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2018/10/kalendar-2019-2020-skupina-JUG.pdf
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1.Zadužuje se Komisija za razvoj raffa boćanja da za sljedeću sjednicu Izvršnog odbora  

(12 mj/2019. ili početak 2020.)  dostavi Sportskoj komisiji HBS-a: 

 

- Prijedlog kalendara raffa natjecanja za 2020.godinu (nacionalni i međunarodni) 

- Prijedlog propozicija natjecanja za HRL-u za 2020.godinu (prvenstvo i završni turnir) 

 

2. Zadužuje se Komisija z a razvoj raffa boćanja da za sljedeću sjednicu IO-a dostavi prijedlog 

(uz mišljenje Zbora trenera HBS-a) imenovanja izbornika za raffa reprezentaciju za 

2020.godinu (sukladno Pravilniku HBS-a o ustroju Zbora trenera i osoba osposobljenih za rad 

u sportu i Pravilniku o reprezentacijama). 

 

3.  Rok za prijavu ekipa za nastup u Hrvatskim raffa ligama u sezoni 2020. do 31.10.2019.god. 

4. Prijelazni rok traje od 30.12.2019 . godine do 23.1.2020.godine,  a period za registraciju 

od 30.12.2019. godine  do 19.2.2019.godine. 

5. Zadužuje se Komisija za razvoj raffa boćanja da do početka natjecanja prevede tehnički 

pravilnik za raffa boćanje te da ga dostavi Sportskoj komisiji i IO-u HBS-a radi potvrđivanja i 

organizacije tiska i/ili  objave. 

AD 5 Zbor trenera 

 

S.Stipić, u svojstvu predsjednika Zbora trenera HBS-a, ispričao se prisutnima što se zbog objektivnih 

i osobnih okolnosti u proteklom razdoblju nije mogao više angažirati po pitanju planiranih aktivnosti 

Zbora trenera te da vjeruje da će za sljedeću sjednicu Skupštine HBS-a biti spremni materijali (plan i 

program rada s mlađim dobnim kategorijama, prijedlog organizacije kampova za mlade, prijedlog 

organizacije kampova/instruktaža za trenere boćanja i sl.) 

 

AD 6 Razno 

 

D.Peršić dao je nekoliko informacija na znanje: 

-  od 30.11. – 1.12. u planu je održavanje sjednice Sportske komisije FIB-e 

- tijekom održavanja međunarodnog turnira U-20 u Posušju usvojen je redoslijed domaćinstava 

regionalnih međunarodnih turnira za koje će IO HBS-a pokrenuti inicijativu za pronalazak 

organizatora /domaćina za natjecanja u Hrvatskoj. 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/11/PLAN-ODRŽAVANJA-MEĐUNARODNIH-

TURNIRA-2020-2028.pdf 

 

Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 17 sati. 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                              Predsjednik HBS-a 

                                                                                                                                                              Tomislav Ćurko 

                                                                                                                                                                             

         

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/11/PLAN-ODRŽAVANJA-MEĐUNARODNIH-TURNIRA-2020-2028.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/11/PLAN-ODRŽAVANJA-MEĐUNARODNIH-TURNIRA-2020-2028.pdf

