Zagreb, 18.lipnja 2020.
Broj: 116-1/2020
PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI
ŽUPANIJSKI SAVEZI
IZVJEŠĆE
sa XXII. sjednice Izvršnog održane
18.lipnja 2020. godine s početkom u 16 sati putem Skypea
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tomislav Ćurko – predsjednik, Denis Peršić-dopredsjednik, Loris
Matković, Siniša Stipić, Slobodan Marelja-Bošnjak, Krešo Troskot i Dino Blečić
Odsutni: L.Hendić i Alen Papak
Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica.
Sjednicu je otvorio Tomislav Ćurko je na početku pozdravio sve prisutne, utvrdio potreban kvorum,
glavnu tajnicu zadužio za zapisničara te dao prijedlog za
DNEVNI RED:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 29.svibnja 2020. godine
Usvajanje propozicija HBL-a za 20/21
Izmjene i dopune propozicija o državnim ligama 19/20.
Prijedlog otvorenog PH za kadete i juniore/ke u 2020.
Izmjene i dopune Kalendara natjecanja
Završnice HBL- informacije o odrađenom
Rasprava i konačni prijedlog promjene sustava natjecanja HBS-a za 2020/2021 i 2021/2022
Skupština HBS-a – prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020.
Raffa
Petanqua
Priprema baze za evidenciju natjecanja (petanqua, raffa......)
Razno:
a) Izbor najboljih boćara/ica za 2019.godinu
b) Upit iz IBS-a
c) Dopis ŽBK Komiža
d) obilježavanje 70 godina Saveza
e) prijedlog izrade novog loga – Statut
f) tužba S.Šimunović-Suknaić protiv HBS-a
ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU

AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 29.svibnja 2020.godine
K.Troskot primijetio je da je u Izvješću sa sjednice pod točkom 1-Promjena sustava natjecanja od
'20/'21 izostavljen njegov komentar u raspravi na koji način će se popunjavati 3.HBL Zagreb –
Skype sjednica IO-a od 18.lipnja 2020. godine
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Slavonija u prijedlogu promjene sustava, u toj ligi bi bilo 11 klubova, a predstavnik OBŽ-e ulazi
direktno kao i predstavnik VSŽ-e (pobjednici najvišeg ranga županijskog natjecanja).
Komentar je zabilježen i bit će uvršten u izvješće.
Izvješće sa sjednice IO-a održane 29.svibnja 2020. godine jednoglasno je prihvaćeno.
AD 1 – Usvajanje propozicija natjecanja u HB ligama '20/’21.
D.Blečić ispred Sportske komisije ukratko je predstavio propozicije natjecanja u HB ligama za sezonu
'20/’21, raspored disciplina i broj susreta ostaje kao i do sada, novost je da se uvodi obveza za sve
III.HB lige da imaju boću i spravu za mjerenje nasutosti terena. Razlika u odnosu na postojeće
propozicije može biti u načinu popunjavanja liga, a to će ovisiti o odluci Skupštine o prijedlogu
promjene sustava natjecanja u HB ligama.
Propozicije natjecanja u HB ligama za sezonu '20/’21. usvojene su jednoglasno.

AD 2 – Izmjene i dopune Propozicija o državnim ligama '19/'20
D.Blečić izlaže izmjene i dopune (u tekstu označeno crvenom bojom) Propozicija o državnim ligama
za sezonu 2019./2020. koje se odnose na završne susrete II.HBL-Sjever i svih III.HBL-e.
Izmjene i dopune Propozicija o državnim ligama za sezonu 2019./2020. usvojene su
jednoglasno.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/Izmjene-i-dopune-propozicija-o-dr%C5%BEavnimligama-za-sezonu-2019-2020.pdf

AD 3 – Prijedlog otvorenog PH za kadete/kinje i juniore/ke u 2020.
D.Blečić izvješćuje prisutne članove da je nakon sastanka s izbornicima Č.Vukelićem i V.Matetićem i
D.Peršićem donesena odluka o organizaciji otvorenog prvenstva Hrvatske za kadet/kinje i juniore/ke.
PH za juniore/ke – održat će se od 23. – 26.srpnja u Jadranovu, organizator Bk Sv.Jakov i BS PGŽ.
PH za kadete/kinje – održat će se od 6. – 9.kolovoza u Ročkom Polju, organizator BK Ročko Polje i IBS.
Na stranicama Saveza već je objavljen javni poziv za otvorena prvenstva, prijave se vrše izravno u
Savez, a ovisno o pristiglim prijavama Sportska komisija pripremit će propozicije natjecanja.
Izvršni odbor jednoglasno potvrđuje organizaciju otvorenog prvenstva Hrvatske za mlađe
dobne kategorije (m/ž).
Izvršni odbor daje mandat Sportskoj komisiji da izradi propozicije za navedena natjecanja.
AD 4 – Izmjene i dopune Kalendara natjecanja
Sukladno usvojenoj odluci u prethodnoj točki i uvrštenju termina međunarodnog juniorskog turnira
Alpe-Adria u Krku, od 1. – 2.kolovoza na kojem bi trebale nastupiti ekipe Slovenije, IBS-a, BS PGŽ-a
i Hrvatske, jednoglasno se usvajaju izmjene i dopune Kalendara natjecanja za 2020.godinu.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2019/11/Kalendar-HBS-a-za-2020.-dopune-18.6.2020..pdf
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AD 5 – Završnice HBL – informacije o odrađenom
Glavna tajnica izvijestila je prisutne o odrađenim aktivnostima u organizaciji završnih turnira 1.HBLe u Rijeci, HJBL-e u viru i HŽBL-e u Labinu. Hrvatski boćarski savez, sukladno propozicijama navedenih
natjecanja, odradio je preuzete obveze i u koordinaciji s voditeljima natjecanja dogovorio sve što je
potrebno sukladno preporukama nadležnih državnih tijela za održavanje sportskih natjecanja u
zatvorenim i otvorenim sportskim objektima u okolnostima pandemije COVID-19.
D.Peršić izvijestio je prisutne da je FIB izvršio novčanu donaciju HBS-u u iznosu od 1.000,00 eura
organizaciju završnih turnira i kao znak podrške za napor koji Savez ulaže za održavanje sportskih
aktivnosti u ovim teškim okolnostima.
D.Blečić smatra da je odigravanje završnih turnira prilika da se javnosti pokaže koliko je truda i napora
uloženo da do ovoga dođe i da to možemo uspješno odraditi. Boćanje je jedini sport koji će održati
natjecanje u zatvorenom sportskom objektu uz prisustvo gledatelja.
S.Stipić pohvalio je sve osobe uključene u organizaciju završni turnira i Sportsku komisiju koja je u
propozicijama uvela obvezu boće i sprave za mjerenje nasutosti terena i za III.HB lige.

AD 6 Rasprava i konačni prijedlog promjene sustava natjecanja HBS-a za 2020./2021.
Predsjednik je prije otvaranja rasprave o očitovanjima na prijedlog promjene sustava koji su pristigli
iz županijskih saveza podsjetio da je odlukama koje će se donositi na sjednici Skupštine važno osigurati
kontinuitet i regularnost natjecanja i učiniti sve što je potrebno kako bi zaživjela obveza klubova
prvoligaša da imaju svoje juniorske ekipe.
U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su S.Stipić, D.Blečić, D.Peršić, S.Marelja – Bošnjak koji su bili
suglasni da se na sjednici Skupštine glasa o promjeni sustava „u paketu“, da mora biti jasna činjenica
da se promjena sustava odnosi samo na sezonu '20/’21, a eventualno produljenje može se dogoditi
samo u slučaju izvanrednih okolnosti.
Jednoglasno je usvojen prijedlog promjena sustava natjecanja u HB ligama koji će
predstavnicima u Skupštini biti poslan s materijalima za sjednicu.

AD 7 – Skupština HBS-a – prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020.godinu.
Predsjednik je na početku izvijestio prisutne o promjeni datuma održavanja video sjednice Skupštine
HBS-a. Novi datum je 6.srpnja 2020.godine s početkom u 18 sati. Datum je korigiran kako bi odluka
o sustavu natjecanja (isti sustav ili promjena sustava) bila poznata na početku prelaznog roka.
Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je na sjednici Skupštine potrebno raspraviti i usvojiti izmjene
i dopune Financijskog plana za 2020.godinu, koji je usvojen u prosincu 2019.godine, a do kojih je došlo
zbog odluke Sabora RH o umanjenju sredstava iz javnog proračuna za sport za aktivnosti redovnog
programa za 32%, zatim zbog završnog računa za 2019.godinu i na kraju zbog prijedloga Izvršnog
odbora o smanjenju iznosa za klupsku članarinu za sve razine natjecanja.
Izvršni odbor svjestan je situacije u kojoj su se našli ili će se naći mnogi klubovi zbog okolnosti
uzrokovanih pandemijom COVID-19 i predložit će predstavnicima u Skupštini umanjenje iznosa
klupske članarine za 15% .
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Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojeno:
1. prijedlog IO-a za klupsku članarinu za sezonu 2020/2021.:
1.HBL – 2.550,00 kn umjesto 3.000,00 kn
2.HBL-e – 1.275,00 kn umjesto 1.500,00 kn
3.HBL-e – 900,00 kn umjesto 1.050,00 kn
Županijske lige – 340,00 kn umjesto 400,00 kn
2. Glavna tajnica za sjednicu Skupštine pripremit će usporedni prikaz usvojenog
Financijskog plana i prijedlog izmjena.

AD 8 - Raffa
S.Stipić izvijestio je prisutne da se sve planirane aktivnosti u raffi pred početak nove natjecateljske
sezone odvijaju po planu. Tereni u Žrnovnici bit će spremni za odigravanje susreta, 1 tapet/tepih
spreman je za transport za Zadar odakle se u 1.HRL-u ove sezone priključio i BK Brodarica. S.Stipić
poziva Predsjednika da i dalje aktivno podrži razvoj raffa boćanja i pripreme oko terena u Zadru.
Odrađena je i edukacija sudaca za novu sezonu, a predsjednik ZS BS SDŽ-e I.Visković stavlja se na
raspolaganje za održavanje edukacije sudaca za raffu i u drugim županijskim savezima.
Izvršni odbor jednoglasno je potvrdio Kalendar natjecanja ždrijeb za 1.HRL-u za sezonu 2020.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/06/Raspored-natjecanja-1.-HRL-sezona-2020.pdf

AD 9 - Petanka
Na javni poziv upućen klubovima za nastup u Hrvatskoj petanka ligi prijavila su se tri kluba. Zbog toga
D.Peršić predlaže da se natjecanje u petanki preimenuje u Ekipno prvenstvo Hrvatske u petanki što je
jednoglasno prihvaćeno.
AD 10 – Priprema baze za evidenciju natjecanja (petanka, raffa,…)
Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je službena internetska aplikacija Saveza spremna za unos
podataka za sve planirane aktivnosti Saveza.
Ad 11 Razno:
a) Izbor najboljih boćara i boćarica za 2019.godinu
Komisija za izbor najboljih boćara i boćarica uputila je prijedlog najboljih za 2019.godinu što je nakon
kraće rasprave jednoglasno potvrđeno:
- Najbolji kadet – Lovro Šipek
- Najbolji junior – Lovro Šipek
- Najbolji mlađi senior – Marin Ćubela
- Najbolji senior – Darijan Živolić
- Najbolja juniorka – Ria Vojković
- Najbolja seniorka – Carrolina Bajrić
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b) Upit iz IBS-a
IBS uputio je Izvršnom odboru upit vezan za odluku o sufinanciranju projekata za rad s mladima i za
članarinu prema HBS-u za 2020.godinu.
IBS smatra da IO HBS-a u odluci od 25.veljače 2020.godine o sufinanciranju projekata za rad s mladima
nije naveo nikakva obrazloženja temeljem kojih kriterija su sredstva dodijeljena županijskim
savezima, te da je IBS, kao najveći savez i koji najviše uplaćuje u proračun HBS-a, na određen način
zakinut.
Predsjednik je potvrdio da je odluka IO-a donesena na temelju prijavljenih projekata i podsjeća da je
istom odlukom definirano da će neiskorištena sredstva biti preusmjerena u one županijske saveze koji
će realizirati u ovoj godini svoje projekte za rad s mladima.
Predsjednik podsjeća da će HBS, kao i uvijek do sada, sukladno važećim zakonima, pratiti realizaciju
kalendara natjecanja i financijskog plana, a neiskorištena sredstva će biti prenamijenjena u projekte
po odlukama IO- a i/ili Skupštine HBS-a.
Po pitanju uplate klupske članarine iz IBS-a prema HBS-u, zbog otežanog financiranja na lokalnoj razini
uzrokovanog pandemijom COVID-19, uplatu iste izvršit će u cijelosti ili djelomično kada i ako se budu
uspjeli naplatiti od županijskih klubova.
c) Dopis iz ŽBK Komiža
ŽBK Komiža uputio je zahtjev IO-u s prijedlogom izmjena i dopuna propozicija za HŽBL za novu
natjecateljsku sezonu. Izvršni odbor primio je na znanje prijedloge, neki će pričekati bolja vremena za
žensko boćanje, a neki će biti djelomično usvojeni.
d) Obilježavanje 70 godina Saveza
Aktivnosti oko organizacije obilježavanja 70 godina Saveza odgađaju se do daljnjega.
e) Prijedlog izrade novog loga – Statut
Glavna tajnica podsjetila je prisutne kako je HBS nadležan za sve grane boćarskog sporta u Hrvatskoj
i da Savez aktivno radi na razvoju i promicanju i volo i raffa i petanka boćanja te se nameće ideja o
razvoju i izradi novog loga Saveza koji bi dosljedno obuhvatio i prikazao navedena obilježja Saveza. Za
taj projekt potrebno je angažirati profesionalnu i stručnu osobu koja bi pripremila idejno rješenje za
sljedeću sjednicu Skupštine. Izgled loga definiran je u Statutu i o njemu odlučuje Skupština.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena odluka da se prijedlog izrade novog loga HBS-a
uvrsti u dnevni red za sljedeću sjednicu Skupštine.
f) Tužba S.Šimunović-Suknaić
Izvršni odbor primio je na znanje drugostupanjsku presudu u korist Hrvatskog boćarskog saveza u
predmetu tužiteljice S.Šimunović-Suknaić.
Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 18.15 sati.
Zapisničar
Lukrecija Zanki
Glavna tajnica HBS-a
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Predsjednik HBS-a
Tomislav Ćurko
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