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Zagreb, 20.srpnja 2020.  

Broj: 160-1/2020 

PREDSTAVNICI U SKUPŠTINI 

ŽUPANIJSKI SAVEZI 

 

IZVJEŠĆE 

 

sa XXIII. sjednice Izvršnog održane 

20.srpnja 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: Luko 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  

 

D N E V N I   R E D : 

 

0. Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 18.lipnja 2020. godine 

1. Sportska komisija:  

• Usvajanje zaključnih tablica HBL za '19/'20 

• Konačna izvješća povjerenika HBL 

• Prijedlog izmjena Kalendara za razdoblje 8-12mj./2020 

• Formiranje HBL za '20/'21 

• Imenovanje povjerenika liga za '20/'21 

• Imenovanje povjerenika za suđenje 

2. Natjecanja u pripremi: 

• PH za kadete i juniore – određivanje voditelja 

• Alpe-Adria – određivanje voditelja 

      3.  Petanka prvenstvo Hrvatske (PPH) 

• Kalendar natjecanja 

• Propozicije natjecanja  

• Imenovanje voditelja 

• Izvješćivanje o realizaciji 

4. Ured Saveza  

• službena internetska aplikacija Saveza 

• tiskovine za sezonu '20/'21 

• financijsko stanje 

• datum uplate članarine 

• Iznos boda za prelaze 

5. Naknada za povjerenike liga za '19/’20 i '20/'21 

6. Disciplinski sudac – stanje otvorenih postupaka 



  
 

Skype sjednica IO-a od 20.srpnja 2020. godine Stranica 2 

 

7. Dopis sportaša u svezi mini prelaznog roka 

8. Turnir ŽBS – četvorke – Vukovar 

9. Reprezentacije - pripreme 

10. Razno 

 

koji je jednoglasno usvojen. 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 
AD 0 - Prihvaćanje izvješća sa sjednice IO-a održane 18.lipnja 2020.godine 

 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

AD 1 – Sportska komisija 

 

• Konačne tablice za natjecateljsku sezonu 2019./2020. – jednoglasno usvojene. 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/KONA%C4%8CNE-TABLICE-2019.-20..pdf 

 

• Izvješća povjerenika HB liga – jednoglasno prihvaćena. 

• Prijedlog izmjena Kalendara za razdoblje 8-12mj./2020 – jednoglasno usvojeno. 

D.Blečić pojasnio je prijedlog izmjena –  datum ždrijeba HB liga - zbog otkazivanja VN Pazina, ždrijeb 

će se održati 1.kolovoza za vrijeme trajanja međunarodnog turnira Alpe-Adria te prijedlog dodatnog 

tzv.mini prelaznog roka od 19. – 25.10 2020.godine .  

Nakon kraće rasprave prijedlog izmjena jednoglasno je usvojen. 

• Formiranje HB liga za sezonu 2020./2021. 

Sukladno ostvarenom rezultatu i odluci Skupštine formirane su HBL-e za sezonu '20/'21.  Njihov sastav 

i ždrijeb znat će se nakon završetka perioda za prijavu klubova za nastup u HBL  (1.8.2020.) 

D.Blečić izvješćuje prisutne da će se u sezoni '20/’21 u HŽBL natjecati 7 ekipa. Ligi se priključila ekipa 

ŽBK Kastav. Sukladno navedenoj promjeni Sportska komisija izradila je izmjene i dopune Propozicija 

HŽBL-e za sezonu '20/’21 koje su usvojene većinom glasova (6 ZA i 1 SUZDRŽAN), 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Propozicije-H%C5%BDBL-2020-2021.pdf 

 

• Imenovanje povjerenika HB liga – na prijedlog Sportske komisije jednoglasno imenovani: 

1.HBL – Sjever  i 2.HBL – Sjever  – Luka Gracin 

1.HBL – Jug – Tonći Bulat 

2.HBL – Jug – Toni Škrabić 

3.HBL – Istra – Primorje – Alen Šestan 

3.HBL – Srednja Dalmacija – Valerio Radmilović 

3.HBL – Zagreb – Slavonija – Davor Bašić 

3.HBL – Dubrovnik – Neretva – Goran Slade 

HŽBL – Alen Rojnić 

HJBL – Sjever – Dino Blečić 

HJBL – Jug – Miro Jukić 

1.HRL – Petar Vučković 

PPH – Luka Gracin 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/KONA%C4%8CNE-TABLICE-2019.-20..pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Propozicije-H%C5%BDBL-2020-2021.pdf
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• Imenovanje povjerenika za suđenje – na prijedlog ZS HBS-a jednoglasno su imenovani: 

1.HBL – Sjever i 1.HBL – Jug – Boris Nadenić 

2.HBL – Sjever – Oliver Nadenić 

2.HBL – Jug – Ivo Visković 

3.HBL-e, HŽBL, HJBL i 1.HRL – u nadležnosti ŽBS 

PPH – Boris Nadenić 

 

AD 2 – Natjecanja u pripremi 

 

D.Blečić i Glavna tajnica izvijestili su prisutne o provedenim aktivnostima u organizaciji natjecanja 

(smještaj, prehrana, osiguravanje svih potrebnih uvjeta sukladno preporukama nadležnih državnih 

institucija za održavanje sportskih natjecanja u uvjetima pandemije COVID 19) koja bi se trebala održati 

u narednom razdoblju – PH za kadete i juniore te međunarodni turnir U-18 Alpe -Adria. 

 

• PH za kadete i juniore – jednoglasno imenovan Davor Jelovica za voditelja natjecanja. 

• Alpe- Adria – jednoglasno imenovan Dino Blečić za voditelja natjecanja. 

 

AD 3 – Petanka prvenstvo Hrvatske (PPH) 

 

S.Stipić u ime Komisije za razvoj petanka boćanja izvijestio je prisutne da su odrađene završne 

aktivnosti za održavanje prvog službenog petanka susreta u povijesti hrvatskog boćanja predviđenog za 

22.srpnja 2020.godine u Vodicama. Po javnom pozivu prijavilo se 6 ekipa s područja BS Šibensko-

kninske županije koje će sudjelovati u Ekipnom prvenstvu Hrvatske u 2020.godini. S.Stipić ističe da 

postoje određeni problemi koje je potrebno u što skorije vrijeme riješiti, prvenstveno uređenje terena 

jer Hrvatski boćarski savez postavlja standarde i uvjete koji su jednaki za sve sudionike u sustavu. 

Nedostaci su i u stručnom kadru (treneri i suci) i na tome treba nastaviti raditi. 

 

Nakon kraće rasprave (tijekom koje je L.Matković, zbog poslovnih obveza, napustio sjednicu te od tog 

trenutka u radu sudjeluje 6 članova IO-a) donesene su sljedeće odluke: 

 

• Propozicije Ekipnog prvenstva Hrvatske u petanki – usvojene jednoglasno 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Propozicije-Ekipnog-Petanka-Prvenstva-Hrvatske-

2020-srpanj-2020.pdf 

 

• Kalendar natjecanja – usvojen jednoglasno 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Kalendar-ekipnog-petanka-prvenstva-Hrvatske-

2020.pdf 

 

• Imenovanje povjerenika za EPPH – Luka Gracin - jednoglasno imenovan 

• Imenovanje povjerenika za suđenje – Boris Nadenić- jednoglasno imenovan 

• Izvješće o realizaciji – jednoglasno usvojeno 

 

 

 

 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Propozicije-Ekipnog-Petanka-Prvenstva-Hrvatske-2020-srpanj-2020.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Propozicije-Ekipnog-Petanka-Prvenstva-Hrvatske-2020-srpanj-2020.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Kalendar-ekipnog-petanka-prvenstva-Hrvatske-2020.pdf
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Kalendar-ekipnog-petanka-prvenstva-Hrvatske-2020.pdf
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AD 4 – Ured Saveza  

Glavna tajnica izvijestila je prisutne o odrađenim aktivnostima kako slijedi: 

• službena internetska aplikacija Saveza – odrađene su pripreme za registraciju klubova 

i igrača za novu natjecateljsku sezonu, za unos podatka za sve tri grane (volo, raffa, 

petanka) 

• tiskovine za sezonu '20/'21 – u pripremi je izrada novog Kalendara natjecanja koji će u 

tisak po odrađenom ždrijebu za HB lige te će u distribuciju (u paketu s Izvješćem s 

natjecanja) prema klubovima HB liga sredinom kolovoza. 

• financijsko stanje – stabilno, unatoč dugovanjima po obvezi uplate klupske članarine 

za završenu sezonu. 

• datum uplate članarine – IO jednoglasno potvrđuje princip uplate klupske 

članarine kao što je to bilo do sada (sukladno odlukama Skupštine): 

1.HBL (sjever i Jug)  i 2.HBL – Jug najkasnije do 1.listopada 2020.godine 

2.HBL – Sjever, 3.HBL-e, HŽBL, županijske lige – najkasnije do 31.3.2021.godine 

• Iznos boda za prelaze – IO jednoglasno potvrđuje visinu boda za prelaze za 

2020.godinu: domaći prelaz 1 bod=25 kn, inozemni prijelaz 1 bod=50 kn. 

  

AD 5 – Naknada za povjerenike liga za '19/’20 i '20/'21 

Predsjednik je u uvodu u raspravu o ovoj točki podsjetio prisutne na okolnosti u kojima Savez 

funkcionira zbog pandemije i zbog neizvjesne jeseni u kojoj je teško predvidjeti što će se sa sportom 

događati, na činjenicu da je financiranje veće sada otežano, da su se predsjednici stručnih komisija 

Saveza odrekli svojih naknada i da o svim troškovima koji nas očekuju treba odgovorno raspraviti.  U 

raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi i na kraju je donesena jednoglasna odluka: 

 

Za natjecateljsku sezonu 2019./2020. naknada za povjerenike liga bit će isplaćena na sljedeći 

način: 

U 100% iznosu za: 

- Povjerenike 2.HBL-Jug, HJBL-Sjever i HŽBL 

- povjerenik za suđenje 2.HBL-Jug 

U 75% iznosu za: 

- povjerenika 1.HBL, 2.HBL – Sjever, sve 3.HBl-e i HJBL - Jug 

- povjerenika za suđenje 1. HBL, 2.HBL-Sjever 

 

U 100% iznosu za povjerenika 1.HRL-e sukladno odluci Skupštine od 6.7.2020. 

 

Naknade za povjerenike liga i povjerenike za suđenje za natjecateljsku sezonu 2020./2021. 

planirane su u punom iznosu, a ovisit će o ostvarenju financijskog plana. 

 

AD 6  Disciplinski sudac – stanje otvorenih postupaka 

Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje informacije Disciplinskog suca o postupcima u tijeku: 

1. ponovljeni postupak temeljem odluke Izvršnog odbora HBS-a protiv BK Metković zbog vrijeđanja suca 

i službenih osoba te uvrede i klevete saveza, 

2. disciplinski postupak protiv BK Slaven zbog ne posjedovanja pravovaljanih liječničkih pregleda na 

susretu 
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3. disciplinski postupak protiv BK Neptun iz razloga neopravdanog izostanka sa susreta stalnog 

natjecanja 

Očekivano donošenje odluka u navedenim otvorenim disciplinskim postupcima je zaključno s 31.srpnja 

2020.godine. 

 

AD 7 –Dopis sportaša 

Izvršni odbor je zaprimio dopis Marina Ćubele u svojstvu člana Komisije sportaša HBS-a, a u ime boćara 

koji igraju u talijanskim boćarskim ligama sa zamolbom za dodatnim tzv.mini prelaznim rokom. Naime, 

talijanska liga (serie A) tek u rujnu igra završnicu sezone 2019./2020. 

Rasprava po ovom pitanju vodila se AD 1 Sportska komisija - Prijedlog izmjena Kalendara za razdoblje 

8-12mj./2020. i donesena jednoglasna odluka: 

                                       Određuje se prijelazni rok za igrače koji dolaze iz inozemstva u periodu od   

19. - 25.10.2020.godine za prelaze u klubove registrirane u HBS-u.  Igračima koji se registriraju 

u ovom prijelaznom roku, Hrvatski boćarski savez ne smije izdati brisovnicu radi odlaska u 

inozemstvo do završetka natjecanja u liga natjecanju u kojoj se natječe klub u Hrvatskoj za koji 

se registriraju u sezoni '20/'21.  

 

AD 8 - Turnir ŽBS – četvorke – Vukovar 

Predsjednik je članovima IO - iznio prijedlog o održavanju jednodnevnog turnira četvorki u Vukovaru 

na kojem bi sudjelovale ekipe županijskih saveza te seniorska i juniorska reprezentacija (mix U-18 i U-

23).  Budući da se ove godine nije održao seniorski Kup ovo bi bila prilika da se u Vukovaru skupe 

boćarske ekipe iz cijele Hrvatske, na poseban način oda počast gradu i ljudima, promovira disciplina 

četvorki i pruži podrška novom vodstvu. Predloženi termin je 19.rujna 2020.godine.  

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

 

Zadužuje se Sportska komisija da izradi propozicije turnira četvorki do sljedeće sjednice IO-a. 

 

AD 9 – Reprezentacije - pripreme 

Glavna tajnica izvijestila je prisutne da će se krajem srpnja održati zajedničke pripreme juniorske i 

mlađeseniorske reprezentacije na Platku. 

 

AD 10 –Razno: 

Predsjednik je izvijestio prisutne da je HBS po održanoj sjednici Skupštine uputio zahtjev za mišljenje 

HOO-a o promjeni sustava natjecanja u HB ligama.  Iz HOO-a je potvrđeno da su zaprimili i žalbu BK 

Gorčina na tu odluku, te je po njoj upućeno službeno očitovanje HBS-a u HOO. 

 

Sjednica je započela s radom u 16, a završila u 18.30 sati. 

 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                  Predsjednik HBS-a 

Glavna tajnica HBS-a                                                                                                             Tomislav Ćurko 

 

 


