
  
 

Video sjednica IO-a od 12.srpnja 2022. godine Stranica 1 

 

Zagreb, 12.srpnja 2022.  

Broj: 217-1/2022 

• ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA 

 

 

ZAPISNIK 

  

sa VI. sjednice Izvršnog odbora održane 

12.srpnja 2022. godine s početkom u 19.30 sati putem video veze 

 

 

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Denis Peršić – predsjednik, Igor Banovac - dopredsjednik, Loris Matković, 

Miljenko Butković, Dino Blečić, Luka Gracin, Jerko Marinković i Boris Nadenić  

Ispričao izostanak: Luko Hendić i Sandro Gulja (pozvan na temu Zbora trenera) 

Ostali prisutni: Lukrecija Zanki – glavna tajnica, Vjekoslav Matetić – direktor reprezentacija, Tomislav Ćurko 

– predsjednik FEB. 

 

Sjednicu je otvorio Denis Peršić koji je na početku pozdravio sve prisutne, nakon toga je utvrdio  

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

 

D N E V N I   R E D: 

 

0. Usvajanje zapisnika sa sjednice 5.5.2022., službene zabilješke od 9.6.2022.g. i 17.6.2022.g. 

1. Realizacija aktivnosti - hodogram 5.5.2022.godine 

2. Usvajanje konačnih tablica HBL za sezonu 2021./2022. 

3. Usvajanje izvješća povjerenika HBL-a 

4. Formiranje HBL za sezonu 2022./2023. 

5. Ždrijeb HBL-a 

6. PH za mlade U12 i kandidatura BK Pazin  

7. Edukacija i ostale aktivnosti ZS HBS-a  

8. Licenciranje voditelja ekipa HBL-a  

9. Izbori u ZT HBS 

10. Kampovi za rad s mladima i osoba za rad s mladima 

11. Edukacija trenera - projekt HOA 

12. Izrada brošure za rad s mlađim dobnim kategorijama 

13. Izvješće direktora reprezentacije i plan aktivnosti za buduće razdoblje 

14. Proslava 70.godišnjice HBS-a 

15. Komisija za petanku  

16. Rad na bazi HBS-a i priprema za registraciju i prijelazni rok  

17. Izrada facebook stranice HBS-a 

18. FEB - aktivnosti  

19. Izvješće o aktivnosti vodstva HBS-a za 1.-6./2022.  
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20. Razno: 

a) Prigovori BS Zadarske županije  

b) Prijava rekorda – Žarko Jerčinović 

c) Imenovanje vršitelja dužnosti izbornika raffa reprezentacije U-18 

d) Bilten HJBL i HKBL 

e) Članarine i tiskovine HBS-a 

f) Adrese e-pošte za komisije IO-a 

 

  koji je jednoglasno usvojen. 
 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI PO DNEVNOM REDU 

 

AD 0. Prihvaćanje zapisnika sjednice od 5.5.2022.godine, službene zabilješke od 9.6.2022.g. (odluka 

br.:202-2/2022) i službene zabilješke od 17.6.2022.g (odluka br.:207-2/2022). 

 

Predsjednik je otvorio raspravu po zapisnicima i očitovanjima.  

Zapisnik sjednice od 5.5.2022.godine, službena zabilješka od 9.6.2022.g. (odluka br.:202-2/2022) i službena 

zabilješka od 17.6.2022.g (odluka br.:207-2/2022) jednoglasno su usvojeni. 

 

AD 1. Realizacija aktivnosti – hodogram s 5. sjednice od 5.svibnja 2022.godine 

 

Glavna tajnica izvijestila je prisutne o odrađenim aktivnostima po odlukama i zaključcima sa sjednice od 

5.svibnja 2022.godine i naknadnoj realizaciji aktivnosti definiranih na prethodnim sjednicama. 

 

AD 2 Usvajanje konačnih tablica HBL, HJBL i HKBL za sezonu 2021./2022. 

 

D.Blečić izvješćuje prisutne da su završni rezultati svih liga uneseni nakon proteka rokova za žalbu, da je 

odigrana prvi put sezona Hrvatske kadetske boćarske lige, da se 2.HBL Zagreb-Slavonija jedva popunila s 10 

klubova za sezonu 21./22., klubovi pripadajućih županijskih liga koji ostvare pravo za ulazak u viši rang 

nažalost ne žele se u njemu natjecati. 

Konačne tablice HBL, HJBL-e i HKBL-e za sezonu 2021./2022. jednoglasno su prihvaćene. (Prilog 1.) 

 

AD 3 Usvajanje izvješća povjerenika HB liga 

 

Predsjednik iznosi detalj iz izvješća povjerenika HŽBL-e, A.Rojnića u kojem on aludira da je netko od članova 

vodstva HBS-a utjecao na Disciplinskog suca u rješavanju disciplinskog postupka protiv ŽBK Nova Veruda 

Pula.  

Predsjednik predlaže da se A.Rojnić o tim navodima dodatno pisano očituje, ako bude potrebe IO će zatražiti 

i pisano očitovanje Disciplinskog suca. 

D.Blečić u ime Sportske komisije zahvaljuje svim povjerenicima, a posebno L.Gracinu koji vodi tri HBL - e i 

1.HPL - u,  na odrađenom poslu i angažmanu. Što se tiče kvalifikacija za popunu HB liga, izvješćuje prisutne 

da je na njega kao predsjednika SK-e, vršen strašan pritisak, iznošeni lažni navodi da je pogodovao klubovima 

i namještao domaćinstva. U ime SK-e izražava stav da kvalifikacije nemaju smisla, 

 



  
 

Video sjednica IO-a od 12.srpnja 2022. godine Stranica 3 

 

 

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno su donesene odluke: 

- Prihvaćaju se izvješća povjerenika HBL-a za sezonu 2021./2022. 

- A.Rojnić, povjerenik HŽBL-e dužan je u ured Saveza dostaviti dodatno pisano očitovanje o 

navodima da je Disciplinski sudac odluku u postupku protiv ŽBK Nova Veruda Pula donio pod 

utjecajem visokog dužnosnika HBS-a. 

 

AD 4 Formiranje HBL za sezonu 2022./2023,  dopis BK Pazin i promjena Kalendara natjecanja HBS-a 

 

Predsjednik je izvijestio da je BK Pazin uputio zahtjev za nastupom ženske ekipe BK Pazin u HŽBL od sezone 

2022./2023. 

D.Blečić izvijestio je prisutne da je prvak županijske ženske lige BS PGŽ ekipa BK Čavle ŠB 2 koja po 

propozicijama ne može u HŽBL, a drugoplasirana ekipa je BK Čavle, koji nemaju igračice za nastup u HŽBL, 

a ostali županijski ženski klubovi nisu zainteresirani. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

BK PAZIN dužan je do 31.srpnja 2022.godine dostaviti u ured Saveza dokumentaciju o registraciji 

ženske ekipe (odluka Skupštine kluba o formiranju ženske ekipe, popis registriranih igračica i 

potvrdu o registraciji u nadležni županijski savez). 

Po dostavljenoj dokumentaciji, zahtjev će biti ponovo razmotren na sljedećoj sjednici IO-a.  

 

Promjena Kalendara natjecanja HBS-a 

D.Blečić izvješćuje prisutne da je zbog objektivnih okolnosti u kalendaru međunarodnih natjecanja 

posljedično došlo do izmjena i dopuna u Kalendaru natjecanja HBS-a. 

Zbog velikog broja prijavljenih igračica i igrača na otvoreno prvenstvo Hrvatske SK donijela je odluku o 

održavanju prvenstva Hrvatske po prvi put i u kategoriji mlađi kadeti (U-12). 

Nakon kraće rasprave jednoglasno su prihvaćene izmjene i dopune Kalendara natjecanja HBS-a. 

 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/kalendari/ 

 

Kalendar HB liga za sezonu 2022./2023. – (Prilog 2.) 

 

AD 5 Ždrijeb HBL za sezonu 2022./2023. 

 

Na prijedlog Sportske komisije donesena je jednoglasna odluka: 

- Ždrijeb za HBL-e održat će se 2.kolovoza 2022.godine s početkom u 19 sati u Rijeci, u 

prostorijama BS PGŽ u BC Podvežica. 

 

Za provedbu ždrijeba imenovani su:  

Dino Blečić – predsjednik Sportske komisije, Loris Matković – predsjednik Komisije za akte, Miljenko 

Butković – predsjednik BS PGŽ, Vjekoslav Matković – direktor reprezentacija i seniorski izbornik i 

Slobodan Marelja-Bošnjak - nacionalni sudac. 

 

 

 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/kalendari/
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AD 6 PH za mlade U-12 i kandidatura BK Pazin 

 

Predsjednik je izvijestio prisutne da je u Savez zaprimljena kandidatura BK Pazin, uz suglasnost IBS-a, za 

domaćinstvo PH U-12. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Prihvaća se kandidatura BK Pazin za organizaciju Prvenstva Hrvatske za mlađe kadete (U-12) koje 

će se održati od 27. – 29.srpnja 2022.godine. 

D.Blečić potvrđuje da je SK po prijedlogu Komisije za rad s mladima izradila propozicije natjecanja za mlađe 

kadete. 

Sportska komisija po završetku prijava izradit će satnicu natjecanja. 

 

AD 7 Edukacija i ostale aktivnosti ZS HBS-a 

B.Nadenić u ime Zbora sudaca izvijestio je prisutne o realizaciji planiranih aktivnosti za prvih šest mjeseci 

u 2022.godini (Prilog 3), planu edukacija (Prilog 4) i planu sudačkih polaganja (Prilog 5). 

Predsjednik je zahvalio Zboru sudaca na njihovom radu i angažmanu svih tijela u sudačkoj organizaciji, 

ponavljajući da su suci važan dio sustava HBS-a jer osiguravaju regularnost natjecanja. 

L.Gracin podsjeća na to da se na sudačkim instruktažama posebna pažnja posveti edukaciji o ispravnom 

popunjavanju izvješća sa službenih natjecanja. 

 

AD 8  Licenciranje voditelja ekipa HB liga 

Jednoglasno su prihvaćeni uvjeti licenciranja voditelja ekipa HB ligaša za sezonu 2022./2023. 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2022/07/217-2-licenciranje-voditelja.pdf 

Jednoglasno je donesena odluka: 

 

- Od natjecateljske sezone 2023./2024. i klubovi županijskih liga dužni su registrirati voditelja 

ekipe. 

 

AD 9 Izbori u Zboru trenera HBS-a 

S.Gulja pisanim putem izvijestio je članove Izvršnog odbora da je sjednica Skupštine Zbora trenera HBS-a u 

planu da se održi 19.kolovoza 2022.godine. 

 

AD 10 Kampovi za mlade i za osobe koje rade s mladima 

V.Matetić izvijestio je prisutne o planovima održavanja kampova za mlade i za osobe koje rade s mladima 

koji su najavljeni u županijskim centrima i na kojima će sudjelovati izbornici i pomoćni treneri HBS-a: 

- kamp za početnike/ice u Vukovarsko-srijemskoj županiji – za vrijeme priprema ženske reprezentacije u 

Vukovaru, uoči turnira u Beogradu i pred nastup na EP u Ljubljani. Kamp će voditi izbornici D.Klarić i 

Č.Vukelić. 

- kamp za početnike i mlade u Splitsko-dalmatinskoj županiji – u Komiži na Visu, predviđeni datum 

održavanja od 11. – 13.kolovoza. Kamp će voditi Ivo Topić uz pomoć seniorskog izbornika Vjekoslava 

Matetića. 

- kamp za mlade boćare u Istarskoj županiji- predviđeno održavanje krajem kolovoza, tradicionalno u 

Poreču. Kamp će voditi Valter Ivančić s trenerima iz IBS-a uz pomoć izbornika Čede Vukelića. 

 

 

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2022/07/217-2-licenciranje-voditelja.pdf
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- kamp za mlade u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – planirano održavanje prije PH za juniore u Ročkom 

Polju. Kamp će voditi Čedo Vukelić uz pomoć trenera iz županijskog saveza. 

- kamp za početnike i mlade boćare/ice u Primorsko-goranskoj županiji održat će se u SRC na Platku,  

od 16. – 21. kolovoza. Kamp će voditi Vjekolsav Matetić, Čedo Vukelić, Dean Klarić, Nives Jelovica uz pomoć 

trenera i trenerica iz županijskog saveza. 

Predsjednik je istaknuo da u BS ŠKŽ, DNŽ, ZDŽ i BS GZ nije dobra situacija u radu s mladima te da se trebamo 

maksimalno angažirati na poboljšanju trenutne situacije. 

 

AD 11 Edukacija trenera – projekt HOA 

I.Banovac izvijestio je prisutne još jednom o sastancima predstavnika Saveza s ravnateljem i stručnim 

suradnicama u Hrvatskoj olimpijskoj akademiji na temu organizacije novog ciklusa edukacije za 

osposobljavanje osoba za poslove trenera boćanja koja je u planu da se održi početkom 2023.godine.  

Na javni poziv za neobvezujuće prijave za taj ciklus edukacija, do održavanja sjednice IO-a, zaprimljene su 

prijave 40-ak osoba, najviše iz Slavonije (18 osoba) i Dalmacije (18) gdje je i najveći nedostatak stručnih 

osoba. Pripreme za organizaciju edukacije nastavljaju se planiranim tempom. 

Po prijedlogu Predsjednika, nakon kraće rasprave, donesena je jednoglasna odluka: 

- od sezone 2023./2024. i klubovi županijskih liga moraju imati licenciranog voditelja ekipe. 

- od sezone 2025./2026. klubovi Super HBL-e, HŽBL-e, 1.-ih HBL, HJBL-e i HKBL-e moraju imati 

barem 1 voditelja ekipe koji je i stručno osposobljen za poslove trenera boćanja sukladno Zakonu 

o sportu 

- od sezone 2026./2027. klubovi 2.-ih HBL, 1.HPL-e i 1.HRL-e moraju imati barem 1 voditelja ekipe 

koji je i stručno osposobljen za poslove trenera boćanja sukladno Zakonu o sportu 

 

AD 12 Izrada brošure za rad s mlađim dobnim kategorijama 

I.Banovac prenosi informacije prisutnima od S.Gulje da je izrada knjižice za rad s mlađim dobnim 

kategorijama u završnoj fazi, slijedi lektoriranje, usvajanje materijala na sjednici IO-a i tisak. Predviđen rok 

za tisak početkom rujna. 

 

AD 13 Izvješće Direktora reprezentacije i plan aktivnosti za buduće razdoblje 

V. Matetić ukratko je izvijestio prisutne od odrađenim aktivnostima i planu za naredno razdoblje: 

- zajedničke pripreme svih reprezentacija u Riejci, 13.ožujka 2022.godine 

- pripreme i ABC turnir U-23 u Jadranovu, od 28.4. – 1.5.2022.godine 

- međunarodni turnir parova u Budvi, CG od 6. – 8-svibnja 2022.godine 

- prijateljske utakmice ženskih reprezentacija (U-18 i seniorke) u Postojni, Slo – 22.svibnja 2022.godine 

- nastup na turniru parova (m) u Polje Open 2022 u Sloveniji, 19.lipnja 2022.godine. 

- nastup N.Jelovica i N.Marelja-Bošnjak na prestižnom turniru parova u Francuskoj 

- nastup reprezentacije U-18 u L'Isereu, Francuska od 24. – 27.lipnja 2022.godine 

- Mediteranske igre u Oranu, Alžir od 23.lipnja do 3.srpnja – u delegaciji HOO-a nastupili su R.Vojković, 

C.Bajrić, M.Milićević i P.Ćubela, predvođeni izbornicima D.Klarićem i V.Matetićem. R.Vojković osovojila je 

srebrnu, a M.Milićević srebrnu medalju. 

U planu aktivnosti za naredno razdoblje su da sve reprezentacije imaju pripremne, prijateljske susrete s 

reprezentacijama iz susjedstva uz sudjelovanje na turnirima iz međunarodnog kalendara u svrhu što bolje 

pripreme za najvažnija ovogodišnja natjecanja, EP za boćarice u Ljubljani krajem kolovoza, SP U-18 i U-23 u 

Francuskoj krajem listopada, te SP za seniore u Turskoj početkom studenog na kojem će nastupiti i 

reprezentativci raffa boćanja. 
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AD 14 Proslava 70.godišnjice HBS-a 

 

Predsjednik je ukratko iznio kronologiju odrađenih aktivnosti i sastanaka na temu organizacije 

obilježavanja 70 godina postojanja Saveza. Na temelju svih prikupljenih ulaznih informacija, projekcije 

očekivanih troškova i aktivnosti, Predsjednik smatra da je u ovom trenutku riskantno zadužiti Savez radi 

proslave i dovesti u pitanje realizaciju primarnih aktivnosti, priprema i natjecanja reprezentacija, te predlaže 

odgodu, tj. da se obilježavanje prebaci na proslavu 75.godišnjice. 

U raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi, posebno M.Butković i I.Banovac, koji su uz Predsjednika i 

Glavnu tajnicu, bili izravno uključeni u do sada sve odrađene aktivnosti na ovu temu. 

M.Butković shvaća stav Predsjednika, no predlaže da se nastavi s pripremama izložbe u Pomorskom muzeju 

u Rijeci, za koju su u tijeku veće pregovori, radi simboličnog obilježavanja obljetnice tijekom ove godine. 

Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasna odluka: 

Proslava 70.godišnjice Saveza prebacuje se i odgađa za 2027.godinu i kada će se obilježiti 75 godina 

Saveza. 

Nastavljaju se aktivnosti prikupljanja materijala s ciljem organizacije izložbe u Hrvatskom pomorskom 

muzeju u Rijeci, koordinator projekta imenuje se Miljenko Butković. 

 

AD 15 Komisija za petanku 

 

Predsjednik je izvijestio prisutne o održanom video sastanku s predstavnicima Komsije za razvoj petanka 

boćanja, na kojem su uz njega ispred HBS-a sudjelovali, I.Banovac, Glavna tajnica, D.Blečić, L.Gracin i 

T.Ćurko, a za petanku, M.Gnjidić, predsjednik Komisije, G.Grguričin, i I. Lambaša. 

Predsjednik navodi da je sastanak održan u atmosferi nepovjerenja sa strane predstavnika petanke, u kojoj 

je posebno prednjačio I.Lambaša, koji je kroz sastanak pokazao nepoštovanje prema ostalim sudionicima 

sastanka, a u konačnici i napustio sastanak prije samog završetka.  Tijekom sastanak saznali smo da postoji 

aktivna žalba na Upravnom sudu na rješenje Ureda za opću upravu po kojem nije moguće registrirati 

Hrvatski petanka savez po postojećoj Nomenklaturi sportova HOO-a. 

Tijekom rasprave, M.Gnjidić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Komisije za razvoj petanka boćanja. 

Predsjednik predlaže da se ostavka prihvati te predlaže Gorana Grguričina kao koordinatora za razvoj 

petanka boćanja dok predstavnici petanka klubova ne predlože novog predsjednika Komisije. 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali članovi IO-a koji su bili prisutni na sastanku s Komisijom za 

petanku, donesena je jednoglasna odluka: 

Prihvaća se ostavka Milana Gnjidića na mjesto predsjednika Komisije za razvoj petanka boćanja te 

se imenuje Goran Grguričin za koordinatora za petanka boćanje do imenovanja novog predsjednika 

Komisije. 

 

AD 16 Rad na bazi HBS-a i priprema za registraciju i prijelazni rok 

 

Glavna tajnica izvijestila je da su izvršene pripreme za unos podataka o liječničkom pregledu pod profilom 

sportaša u službenoj aplikaciji, tajnicima će biti dostavljene korisničke upute, a nastavlja se i prikupljanje 

fotografija igrača/ice koje su postale obveza za sve klubove od natjecateljske sezone 2022./2023. 
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AD 17 Izrada FB profila Saveza 

Glavna tajnica izvijestila je prisutne da je po zaključku s prethodne sjednice IO-a, zatražena ponuda za 

izradu FB profila Saveza, koja je dana na uvid, te je nakon kraće rasprave donesena jednoglasna odluka: 

Prihvaća se ponuda Creative Media za izradu FB profila Saveza i određuje se početak nove 

natjecateljske sezone kao rok za aktivaciju profila. 

 

AD 18  FEB aktivnosti 

 

T.Ćurko izvijestio je prisutne da je u proteklom razdoblju održano nekoliko koordinacijskih sastanaka IO-a 

FEB s Tehničkom i Sportskom komisijom, od kojih je zadnji održan uživo u Ljubljani od 24. do 25.lipnja 

2022.godine, gdje će se održati i EP za boćarice. Uz pregled lokacije održani su operativni sastanci s 

organizacijskom odborom EP-a. Odrađen je ždrijeb završnice KEP za seniore 2022., te su izvučeni parovi: 

• 1 Perosina (I) vs 1 BRB Ivrea (I) 

• 2 Palma (MNE) vs 2 Biston (HR) 

• 3 Balaruc les bains (FR) vs 3 St Vulbas (FR) 

• 4 Istra Porec (HR) vs 4 Agrochem Hrast 

Kongres FEB održat će se u Ljubljani, 2.rujna 2022.godine, kombinacija on site/on line sastanka. 

U pripremi je sljedeća sjednica FEb na kojoj će se, između  ostalog, raspraviti o prijedlogu izmjena i dopuna 

Statuta FEB, o sjedištu FEB, o zajedničkoj kandidaturi Općine Konavle i Općine Župa dubrovačka za 

organizaciju EP za boćarice 2024.godine, o organizaciji KEP-a za juniore (U-18) i ostalo. 

 

 

AD 20 Izvješće o aktivnostima vodstva Saveza za razdoblje od 1. – 6.mjeseca 2022.godine 

 

Predsjednik je u pripremi ove sjednice sastavio izvješće o aktivnostima vodstva Saveza za proteklo 

šestomjesečno razdoblje koje će, uz bilješke s video sastanaka održanih s predstavnicima županijskih saveza, 

biti upućeno predsjednicima komisija i županijskim boćarskim savezima. 

 

AD 21. Razno: 

 

a) Prigovori BS Zadarske županije 

BS Zadarske županije uložio je prigovor na mjesto održavanja kvalifikacijskih susreta za popunu 2.HBL 

Srednja Dalmacija. D.Blečić potvrđuje da je možda bilo šuma u komunikaciji s BS ZDŽ, ali sigurno nije bilo 

namjere ili nešto slično da se nekom od klubova sudionika kvalifikacija pogoduje ili nešto slično. 

Po održanim kvalifikacijama, BS ZDŽ-e uložio je prigovor  IO-u na regularnost natjecanja (uz uplatu pristojbe 

u iznosu 2.000,00 kn) zbog sumnje u registraciju igrača S.Petričevića za BK Mačkula. Utvrđena je nadležnost 

Sportske komisije, kojoj se upućuje prigovor na rješavanje, a Glavna tajnica izvršit će povrat sredstava na 

žiro račun županijskog saveza za uplaćenu pristojbu. 

 

b) Prijava rekorda – Žarko Jerčinović 

Temeljem dostavljene dokumentacije donesena je jednoglasna odluka: 

Potvrđuje se da je Žarko Jerčinović izjednačio državni juniorski rekord u preciznom izbijanju (29) 

ostvaren u  Jadranovu, 28.svibnja 2022.godine na susretu 9.kola HJBL-e između JE Jadranovo 1 i 

Vargon. 
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c) Imenovanje v.d. izbornika raffa reprezentacije do 18 godina 

Po prijedlogu Komisije za razvoj raffa boćanja donesena je jednoglasna odluka:  

Imenuje se Josip Bulić za v.d. izbornika raffa reprezentacije  do 18 godina za 2022.godinu. 

 

d) Bilten HKBL-e i HJBL-e 

Zadužuje se Sportska komisija da u ured Saveza dostavi službena izvješća sa susreta HKBL i HJBL. 

Zadužuje se ured Saveza da do 15.rujna izradi e-bilten HKBL-e i HJBL-e  uz određeni broj 

primjeraka u tiskanom formatu za promidžbu aktivnosti rada s mladima. 

 

e) Članarine i tiskovine Saveza 

 

Izvršni odbor potvrđuje iznose klupskih članarina (usvojene na sjednici Skupštine HBS-a od 10.travnja 

2022.godine): 

SUPER HBL 3.000,00 kn 

1. HBL-e 1.500,00 kn 

2. HBL-e 1.050,00 kn 

1.HRL 1.050,00 kn 

1.HPL 400,00 kn 

HŽBL 400,00 kn 

Županijske lige  400,00 kn 

 

Zbog povećanja troškova izrade i distribucije tiskovina i iskaznica donesena je jednoglasna odluka: 

 

TISKOVINE HBS-a stara cijena nova cijena 

Kalendar natjecanja         40,00 kn          60,00 kn  

Blok - Izvješće s natjecanja         40,00 kn          50,00 kn  

Voditelj ekipe - izrada iskaznice         50,00 kn          70,00 kn  
 

f) Adrese e-pošte za komisije IO-a 

Glavna tajnica izvijestila je prisutne o prijedlogu da se komisijama IO-a dodijele posebne adrese e-pošte 

radi jednostavnije, izravnije i brže komunikacije po navedenoj tematici. 

Po tom prijedlogu, aktivirale bi se adrese za Sportsku, Sudačku, Komisiju za petanku, Komisiju za raffu, 

Komisiju za žene, Komisiju za mlade. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

 

Sjednica je započela s radom u 19.30 sati, a završila u 23.15 sati. 

Zapisničar   

Lukrecija Zanki                                                                                                                  Predsjednik HBS-a 

Glavna tajnica HBS-a                                                                                                             Denis Peršić 

 

 


