Zagreb,6.srpnja 2020.
Broj: 119-1/2020

- ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
- PREDSTAVNICIMA U SKUPŠTINI

I Z V J E Š Ć E
SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE SJEDNICE SKUPŠTINE
ODRŽANE 6.SRPNJA 2020. GODINE
PUTEM VIDEO VEZE (GOOGLE MEET)
sukladno čl.31 Poslovnika o radu Skupštine HBS-a

NAZOČNI ČL.
SKUPŠTINE:

1. Ivan Matekalo (Brodsko-posavska županija)
2. Denis Peršić, 3. Kristijan Klarić, 4. Loris Matković, 5. Davor
Sloković (zamjenski za Franka Budu) 6. Tanja Grubiša 7. Nereo Fable
(Istarska županija); 8. Krešo Troskot, 9. Jakov Čović (Osječkobaranjska županija); 10. Vjekoslav Matetić, 11. Dino Blečić 12.
Slobodan Marelja-Bošnjak 13. Sandro Gulja, (Primorsko-goranska
županija); 14. Ante Jurjević, 15. Matejas Jozipović, 16. Siniša Stipić
(zamjenski za Tonćija Kragića) (Splitsko-dalmatinska županija);
17. Joso Bašić (Šibensko-kninska županija);
18.Branko Pranjić, 19.Igor Banovac (Vukovarsko-srijemska
županija); 20. Željko Sabalić (zamjenski za Damira Jordana), 21.
Tomislav Ćurko 22. Matej Pešut (Zadarska županija);
23. Markica Dodig, 24. Nikola Pavlović 25. Mato Miloslavić
(Dubrovačko-neretvanska županija).

ODSUTNI ČLANOVI: 26.Miljenko Butković (Primorsko-goranska županija)
27. Alen Papak (Šibensko-kninska županija)
28.Stipica Ravančić (Zagrebačka županija)
OSTALI NAZOČNI:
Lukrecija Zanki - Glavna tajnica HBS-a, Lucijan Ujčić – predsjednik
NO-a HBS-a, Renata Ševerdija – član NO-a, Čedo Vukelić – izbornik
kadetske i juniorske reprezentacije, Romano Grižančić – izbornik
ženske reprezentacije, Davor Perica i Dario Gracin – predstavnici BS
Grada Zagreba

Predsjednik Saveza Tomislav Ćurko otvorio je sjednicu koja se, po prvi put u gotovo 70 godina
postojanja Saveza održava putem video veze (sukladno Poslovniku koji je to predvidio za izvanredne
situacije), pozdravio sve prisutne, ponovio nekoliko tehničkih uputa kako bi rad i rasprava prošle bez
poteškoća i buke u komunikaciji.
Na upit Predsjednika o načinu glasanja na video sjednici (pisanim ili usmenim glasanjem u aplikaciji)
22 predstavnika su bila ZA i 4 PROTIV za odlučivanje usmenim glasanjem.
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 Kristijana Klarića i Nikolu Pavlovića za ovjerovitelje zapisnika što je
jednoglasno prihvaćeno.
Predsjednik je za Komisiju za verifikaciju mandata predložio Denisa Peršića, Lorisa Matkovića i
Sinišu Stipića što je jednoglasno prihvaćeno.
D.Peršić je, u ime Komisije za verifikaciju mandata, nakon pregleda datoteke s dostavljenim obrascima
punomoći, potvrdio da je na početku sjednice prisutno 24 od mogućih 28 delegata, među kojima su četiri
(4) zamjenska delegata, da za 1 prisutnog predstavnika iz BS Šibensko – kninske županije (J.Bašić)
nedostaje punomoć koju je Glavna tajnica zatražila od ovlaštene osobe da dostavi žurno putem maila
što je i učinjeno te se sjednici priključio i J.Bašić, za 1 zamjenskog delegata iz BS PGŽ (R.Ševerdija)
utvrđeno je da je članica NO-a HBS-a te, sukladno čl.73 Statuta, njena punomoć nije prihvaćena. Prije
točke 3.4.Izvješće o aktivnostima reprezentacije u rad su se priključili M.Dodig i M.Miloslavić te je
potvrđeno da u radu sjednice ukupno sudjeluje 25 predstavnika.
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 14.travnja 2019. godine u Puli
2.1. Prihvaćanje Službene zabilješke o očitovanju predstavnika u Skupštini (br.:260-1/2019)
3. Prihvaćanje izvješća o radu tijela i komisija HBS-a u 2019. godini
3.1. Izvješće predsjednika Saveza (T.Ćurko)
3.2. Izvješće Nadzornog odbora HBS-a
3.3. Financijsko izvješće za 2019. godinu (L.Zanki)
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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)
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. Prestanak članstva ZUB-a sukladno čl.23 Statuta
5. Zahtjev za primanje u članstvo – BS Grada Zagreba
5.1. Verifikacija mandata
6. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.godinu
7. Izmjene i dopune Disciplinskog pravilnika
8. Poslovnik o radu IO-a – prijedlog za usvajanje
9. Prijedlog promjene sustava natjecanja u HB ligama
10. Razno:
a) Prijedlog izrade novog loga Saveza
koji je jednoglasno prihvaćen.

AD 2 PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA SA SJEDNICE SKUPŠTINE OD 14.TRAVNJA 2019.GODINE
Izvješće sa sjednice Skupštine od 14.travnja 2019.godine JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
2.1. Prihvaćanje Službene zabilješke o očitovanju predstavnika u Skupštini (br.:260-1/2019)
Službena zabilješka o očitovanju predstavnika (br.:260-1/2019) JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA.

AD 3 PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA O RADU TIJELA I KOMISIJA HBS-A U 2019.GODINI
3.1. Izvješće predsjednika saveza HBS-a (T.Ćurko)
Izvješće Predsjednika HBS-a JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
3.2. Izvješće Nadzornog odbora
Izvješće Nadzornog odbora za 2019.godinu JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
3.3. Financijsko izvješće za 2019. godinu (L.Zanki)
Predsjednik je otvorio raspravu po pitanju Financijskog izvješća za 2019.godinu.
M.Jozipović smatra da je stavka iz financijskog izvješća od 1.390,00 kn za donacije katastrofalna.
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Financijsko izvješće za 2019.godinu PRIHVAĆENO VEĆINOM GLASOVA (21 ZA I 4 PROTIV).
https://drive.google.com/file/d/1Y2E55Zrn3hcTBsDnlWCB-ZVQzCOSW9e6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZR35z_HUhpegtzDXqb2uCejLEPBpCYhf/view?usp=sharing

3.4. Izvješća o aktivnostima reprezentacija
3.4.1. Izvješće izbornika seniorske reprezentacije (J.Maglić)
Predsjednik je zatražio da Glavna tajnica predstavnicima pročita Izvješće izbornika seniorske
reprezentacije budući da isto nije pravovremeno dostavljeno u standardiziranom obrascu kao što su to
učinili ostali izbornici.
K.Klarić iznio je primjedbu na način dostave materijala predstavnicima za ovu sjednicu (materijali su u
predviđenom roku dostavljeni putem datoteke – Google Drive – op.glavna tajnica). Smatra da im,
neovisno o načinu održavanja sjednice Skupštine, materijali moraju biti dostavljeni elektroničkom
poštom, a ne da ih predstavnici preuzimaju sa servera, kako bi se izbjegle proceduralne „gluposti“.
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)
Izvješće A.Jurjevića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
3.4.4. Izvješće izbornika reprezentacije do 18 godina (Č.Vukelić)
Izvješće Č.Vukelića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO

3.5. Izvješće predsjednika Sportske komisije (D.Peršić)
Izvješće D.Peršića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
3.6. Izvješće predsjednika Zbora sudaca (B.Nadenić)
Izvješće B.Nadenića prihvaćeno JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
3.7. Izvješće Disciplinskog suca (M.Batur)
Izvješće M.Batura JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO
3.8. Izvješće Komisije za akte (L.Matković)
Izvješće L.Matkovića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO
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3.9. Izvješće predstavnika HBS-a u HOO-u (D.Ćuška)
D.Ćuška nije dostavio izvješće za ovu sjednicu Skupštine budući da zbog zdravstvenih razloga nije
sudjelovao u radu ni jedne sjednice Skupštine HOO-a u 2019-godini, niti je o tome obavijestio HBS. Do
sljedeće sjednice Skupštine HBS-a dužan je dostaviti izvješće o svom radu.
3.10. Izvješće predstavnika HBS-a međunarodnim tijelima (T.Ćurko i D.Peršić)
Izvješće predstavnika HBS-a u međunarodnim tijelima JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.

II. PLANSKI DIO SJEDNICE

AD 4 Prestanak članstva ZUB-a sukladno čl.23 Statuta
Predsjednik je izvijestio prisutne da od zaprimanja u članstvo HBS-a, Zagrebačka udruga boćara nije
podmirila svoju obvezu članarine te sukladno tome predlaže njihovo isključenje iz Saveza.
N.Pavlović smatra da je ta Predsjednikova konstatacija potvrda da je primanje ZUB-a u članstvo HBS-a
bila pogreška.
D.Perica, kao predstavnik ZUB-a izjavljuje da su dobili obvezu članarine, a da nisu mogli konzumirati
nikakvo pravo.
I.Matekalo podsjeća da su primljeni kao članovi HBS-a, a ne kao predstavnici u Skupštini i da svoja prava
mogu konzumirati preko svog predstavnika u Skupštini.
Nakon kraće rasprave donesena je JEDNOGLASNA ODLUKA:
Sukladno čl.23 Statuta HBS-a prestaje članstvo ZUB-a u HBS-u.
AD 5. Zahtjev za prijem u članstvo – BS Grada Zagreba
Predsjednik je podsjetio prisutne da je nakon brisanja Zagrebačkog boćarskog saveza iz Registra
udruga temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, osnovan novi savez, nova pravna osoba –
Boćarski savez Grada Zagreba, koja je podnijela zahtjev za primanje u članstvo HBS-a. Sukladno Statutu
dostavili su potrebnu dokumentaciju.
Nakon kraće rasprave donesena je odluka VEĆINOM GLASOVA (3 SUZDRŽANA):
Boćarski savez Grada Zagreba prima se u članstvo Hrvatskog boćarskog saveza. Temeljem
dostavljene dokumentacije i sukladno čl.37 Statuta HBS-a potvrđuje se da imaju pravo na dva (2)
predstavnika u Skupštini HBS-a.
D.Perica, tajnik BS Grada Zagreba pozdravio je sve prisutne i zahvalio na primanju u članstvo.
K.Klarić pozdravlja boćarske prijatelje iz BS Grada Zagreba, podsjeća da to nisu novi ljudi u boćanju i
vjeruje da će se brzo aktivno uključiti u rad HBS-a, jer bez jakog saveza u glavnom gradu ne može biti ni
jak HBS, te im još jednom zaželio dobrodošlicu!
5.1. Verifikacija mandata
Komisija za verifikaciju mandata pregledala je dostavljene punomoći za predstavnike iz BS Grada
Zagreba, D.Pericu i D.Gracina te je potvrdila da sad u radu Skupštine sudjeluje 27 predstavnika.
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AD 6 Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.godinu
Predsjednik je otvorio raspravu o dostavljenom prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana.
K.Klarić osvrnuo se na donošenje financijskog plana pisanim očitovanjima predstavnika, potvrdio je da
on u tom postupku ne sudjeluje, zna da se to radi zbog zakonske obveze i zbog toga što ćemo sigurno
imati izmjene i dopune na sljedećoj sjednici. Smatra da takav dokument ne može biti usvojen na takav
način jer ne pruža mogućnost rasprave. Za predstavljeni plan izmjena i dopuna kaže da je ambiciozan,
kao da se oko nas ništa ne događa i ne zna na koji način Savez misli ostvariti ovogodišnji plan. Očekivao
je plan koji će ići u smjeru ušteda. IBS je zatražio objašnjenje od Predsjednika po pitanju dodjele
financijskih sredstava za projekte za rad s mladimaPredsjednik odgovara K.Klariću da je IBS-u odgovor na taj upit upućen i da ne zna što je tu bilo kritično.
Zbog smanjenih aktivnosti sigurno će nešto novaca ostati i to će se sigurno preusmjeriti u one saveze
koji će imati projekte s mladima.
K.Klarić smatra da nije pitanje 2.000,00 kn koje je BS PGŽ dobio više za projekte za rad s mladima, već
je pitanje principa. Stvar je u tome da se valorizira nečiji rad, jer kada se sredstva prikupljaju onda se
brojeve klubovi po savezima, a kada se sredstva raspoređuju onda taj kriterij više nije bitan. IBS će se
odreći tih 2.000,00 kn kada budu osjetili uvažavanje IBS-a po pitanju rada (kampova) s mladima jer u
tim kampovima rade V.Ivančić, pomoćni trener HBS-a i izbornici R.Grižančić i Č.Vukelić. Traže
uvažavanje IBS-a po svim pitanjima.
Predsjednik izvješćuje prisutne da je vrlo vjerojatno da nas do kraja godine čeka još jedan rebalans
državnog proračuna pa time i našeg financijskog plana te da će smanjenje klupske članarine za '20/’21
za 15% vjerojatno značiti i dodatnih 15% za sezonu '21/'22.
M.Jozipović se uključio u raspravu podsjećajući prisutne na koji način je preuzeo i odradio završnicu
HJBL-e 2019.godine. Smatra da se volonterizmom i entuzijazmom može sve odraditi kao što je on to i
učinio. No, predlaže da se raspodjela sredstava predviđenih za rad s mladima uredi na način da se IBSu nadoda traženi iznos, a smanji onim savezima koji nemaju aktivnosti s mladima.
Predsjednik ponavlja da će, ako ostane novaca, a vjerojatno hoće, biti upućen prijedlog IO-u da se
sredstva raspodjele po prijedlogu M.Jozipovića.
N.Pavlović podsjeća da se sredstva koja su uplaćena po povećanju osobne članarine mogu usmjeriti
samo u projekte za rad s mladima, to je bio uvjet za podršku povećanja osobne članarine.
D.Blečić u ime BS PGŽ podsjeća da su oni prošle godine podržali prijedlog povećanja osobne članarine
iako za sve svoje projekte imaju dovoljno vlastitih sredstava i dobru podršku lokalne zajednice.
U ovom trenutku raspravu, koja je krenula na osobnu razinu, prekinuo je Predsjednik i dao prijedlog
izmjena i dopuna Financijskog plana na glasanje.
Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020.godinu PRIHVAĆEN JE VEĆINOM GLASOVA
(24 ZA, 2 PROTIV, 1 SUZDRŽAN).
https://drive.google.com/file/d/127klqFENQ5lvuVzMx3Rds2_a6H83aDdC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TDUimH_F1yR2hT5TNYuvMtCAbP8pQDh0/view?usp=sharing
U nastavku izvadak iz dokumenta Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana koji je dostavljen u
materijalima za sjednicu Skupštine.
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Iznosi klupske članarine za natjecateljsku 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
-

iznos naknade za povjerenika 1.Hrvatske Raffa lige u iznosu 2.000,00 kn, uključujući
retrogradno i naknadu za sezonu 2018./2019.

-

potvrda istih iznosa osobne članarine - rok za uplatu je najkasnije do 1.rujna 2020.g.
I.HBL - 50,00 kn po osobi
II.HBL – 45,00 kn
III.HBL – 40,00 kn
HŽBL – 30,00 kn
Županijske lige – 30,00 kn

-

potvrda iznosa sudačke članarine
Fiksni dio – 60,00 kn – uplaćuje se do 1.rujna 2020.godine.
Varijabilni dio (za suce A i B liste) za sezonu 2019./2020. – uplaćuje se po završetku
natjecateljske sezone, a najkasnije do 1.rujna 2020.godine.

-

Članarina za udruge koje se učlanjuju izravno u HBS iznosi 1.050,00 kn.

AD 7 Izmjene i dopune Disciplinskog pravilnika
Predsjednik je otvorio raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Disciplinskog pravilnika, osim
D.Gracina koji je zatražio da se izvrši ispravak gdje u dokumentu piše Zagrebački boćarski savez u BS
Grada Zagreba, drugih primjedbi ili komentara nije bilo.
Izmjene i dopune Disciplinskog pravilnika USVOJENE SU JEDNOGLASNO.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/Disciplinski-pravilnik-HBS-a-srpanj2020..pdf
AD 8 Poslovnik o radu IO-a – prijedlog akta za usvajanje
Poslovnik o radu IO-a USVOJEN JEDNOGLASNO.
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/cdn/content/2020/07/POSLOVNIK-O-RADU-IO-HBS-A.pdf

AD 9 – Prijedlog promjene sustava natjecanja u HB ligama
U raspravi o prijedlogu promjene sustava natjecanja, u kojoj se za riječ najviše puta javio K.Klarić,
raspravljalo se o tome treba li se ili ne glasati o prijedlogu IBS-a koji je predstavnicima u Skupštini
dostavljen neposredno pred održavanje sjednice, imaju li pravo na davanje prijedloga na sjednici,
postoji li pravo Predsjednika da ga uvrsti na dnevni red ili ne.
K.Klarić smatra da javna rasprava nije samo ono što predloži IO za usvajanje, već da bi Skupština trebala
odlučiti o kojem prijedlogu će se raspravljati.
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Predsjednik odgovara da prijedlog IBS neće biti uvršten za raspravu zbog nekoliko razloga, poslan je
predstavnicima neposredno pred održavanje sjednice, ne radi se o „kozmetičkim“ doradama komentara
koji je pravovremeno bio dostavljen i koji je prošao raspravu na Sportskoj i koji je djelomično IO i
usvojio, već se radi o novom materijalu drugačijem od svega navedenog. U slučaju da ova Skupština ne
usvoji prijedlog IO-a na ovoj sjednici, Predsjednik ostavlja mogućnost izvanredne sjednice na kojoj se
može raspravljati o prijedlogu IBS-a koji prije toga treba poslati u redovnu proceduru, županijskim
savezima na raspravu. Svi prijedlozi za Skupštinu moraju proći proceduru sukladno Poslovniku o radu
Skupštine (čl.18 op.gl.tajnica). Predsjednik ponavlja da se nekoliko županijskih saveza očitovalo o
prijedlogu, o njihovim komentarima se raspravljalo, kao i o očitovanju iz IBS-a, i djelomično su uvršteni
u prijedlog Sportske komisije i koji je kao prijedlog IO-a poslan predstavnicima za ovu sjednicu.
N.Pavlović postavlja pitanje, zašto se nakon usvajanja promjene sustava o 2 skupine 1.HBl-e, koji oni
podržavaju, opet predlaže formiranje Super lige?
D.Peršić odgovara da je prijedlog izrađen na temelju razgovora s predstavnicima prvoligaša i
predstavnicima županijskih saveza, kako bi se prevladala financijska kriza uzrokovana pandemijom
COVID 19, jer boćarska karta Hrvatske nije ista kao što je bila prije 3 – 5 godina, neki boćarski centri
tradicionalno jaki proživljavaju krizu, bilo financijsku bilo igračku, a javljaju se neki novi klubovi i ta će
se karta sigurno opet mijenjati, on osobno smatra da je jamstvo kvalitete jedinstvena 1.Hrvatska
boćarska liga.
U raspravu su se uključili D.Blečić u svojstvu predsjednika Sportske komisije – prijedlog promjene
sustava prošao je raspravu na županijskim savezima, nakon kojih su prikupljeni komentare i složen je
prijedlog koji je pred Skupštinom, a prijedlog IBS-a upućen je u zadnji tren…
S.Stipić – smatra da je IO u ovom sazivu vrlo stručan i da je po pitanju prijedloga promjene sustava
odrađen ozbiljan i stručan posao koji će pridonijeti kvaliteti boćanja
U raspravu se ponovo uključivali N.Pavlović, M.Jozipović, K.Klarić:„Zašto se ne može raspravljati o
našem prijedlogu, čija je to odluka, Predsjedniče, Vaša ili od Skupštine?“
Predsjednik:“ Da se sada ne glasa o prijedlogu IBS-a moja je odluka, pitanje je principa!“.
Na kraju žustre rasprave pristupilo se glasanju u kojem je sudjelovalo 26 predstavnika.
M.Dodig prekinuo je video vezu, prije isključenja ostavio je negativne komentare u chatu aplikacije na
rad sjednice.
Prijedlog promjene sustava natjecanje u HB ligama za razdoblje 2020. – 2024. usvojen je
VEĆINOM GLASOVA (20 ZA, 1 PROTIV i 5 SUZDRŽANIH).
https://drive.google.com/file/d/1qCtjVAbHij2zgS1sE8_a5iZ1PrdgWKPV/view?usp=sharing
Sukladno Zakonu o sportu, dokument promjene sustava bit će upućen u proceduru za dobivanje
mišljenja iz HOO-a i SDUŠ-a.
AD 10 Razno:
Prije rasprave o zadnjoj točki dnevnog reda Predsjednik je izrazio zahvalnost Siniši Stipiću, tajniku BS
Splitsko-dalmatinske županije i članu IO-a na njegovom velikom angažmanu, trudu i zalaganju kao članu
IO-a, kao osobi zaduženoj za razvoj prvenstveno raffa, a u zadnje vrijeme i petanka boćanja. Količina i
kvaliteta posla koji je odradio i koji odrađuje je za svaku pohvalu.
S.Stipić zahvalio je Predsjedniku na lijepim riječima, na ukazanoj odgovornosti i podsjetio je da sve
možemo samo zajedničkim radom i naporom za razvoj našeg sporta.

Redovna izvještajna sjednica Skupštine HBS-a od 6.7.2020.

Stranica 8

a) Prijedlog izrade novog loga Saveza
Prijedlog izrade novog loga Saveza prihvaćen je JEDNOGLASNO.

Sjednica je započela s radom u 18, a završila u 21 sat.

Zapisničar:
Lukrecija Zanki

Ovjerovitelji izvješća:

1. Kristijan Klarić

__________________________________________________

2. Nikola Pavlović

__________________________________________________

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Tomislav Ćurko
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