Zagreb,19. prosinca 2021.godine
Broj: 310-1/2021

- ŽUPANIJSKIM BOĆARSKIM SAVEZIMA
- PREDSTAVNICIMA U SKUPŠTINI

I Z V J E Š Ć E

SA REDOVNE IZVJEŠTAJNO-IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE
ODRŽANE 19.PROSINCA 2021. GODINE
U ZAGREBU, HOTEL INTERNATIONAL

NAZOČNI ČL.
SKUPŠTINE:

1. Ivan Matekalo (Brodsko-posavska županija)
2. Denis Peršić, 3. Kristijan Klarić, 4. Lado Lačen (zamjenski za
Dražena Puniša), 5. Davor Sloković, 6. Čedomir Žulić (zamjenski za
Dina Škopca) 7. Neven Laković (Istarska županija); 8. Krešo Troskot,
9. Jakov Čović (Osječko-baranjska županija); 10. Ivan Sušanj, 11.
Miljenko Butković 12. Nikol Marelja-Bošnjak 13. Sandro Gulja,
(Primorsko-goranska županija); 14. Branko Ćubela (zamjenski za Mira
Jukića), 15. Matejas Jozipović, 16. Siniša Stipić (Splitsko-dalmatinska
županija);
17. Davor Klarić (zamjenski za Josu Dujića), 18. Vinko Letica
(Šibensko-kninska županija);
19. Branko Pranjić, 20. Igor Banovac (Vukovarsko-srijemska
županija); 21. Željko Sabalić, 22. Tomislav Ćurko 23. Matej Pešut
(Zadarska županija);
24. Miho Fiorović, 25. Mato Batinić 26. Mario Sršen (Dubrovačkoneretvanska županija); 27. Davor Perica, 28. Dario Gracin (Grad
Zagreb)

OSTALI NAZOČNI:

Lukrecija Zanki - Glavna tajnica HBS-a, Dino Blečić, Damir Mendica, Loris
Matković i Denis Kapural

Predsjednik Saveza Tomislav Ćurko otvorio je sjednicu koja se održava uživo i u skladu s važećim
epidemiološkim mjerama i odlukama Stožera CZ RH, a koja je zbog objektivnih razloga pandemije i
utvrđivanja mandata klubova bila odgađana u dva navrata.
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 Nikol Marelju-Bošnjak i Darija Gracina za ovjerovitelje zapisnika što je
jednoglasno prihvaćeno.
Predsjednik je za Komisiju za verifikaciju mandata predložio Željka Sabalića, Branka Pranjića i
Kristijana Klarića što je jednoglasno prihvaćeno.
Ž.Sabalić je, u ime Komisije za verifikaciju mandata, nakon pregleda punomoći, potvrdio da je na
sjednici prisutno 28 od mogućih 28 predstavnika, među kojima su četiri (4) zamjenska 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 video sjednice Skupštine održane 6.srpnja 2020. godine
3. Prihvaćanje izvještaja o radu tijela i komisija HBS-a u 2020. godini
3.1. Izvješće predsjednika saveza HBS-a
3.2. Izvješće Nadzornog odbora
3.3. Financijsko izvješće za 2020. godinu
3.4. Izvješća o aktivnostima reprezentacija
3.4.1. Izvješće izbornika seniorske reprezentacije
3.4.2. Izvješće izbornika ženske reprezentacije
3.4.3. Izvješće izbornika reprezentacije do 23 godine
3.4.4. Izvješće izbornika reprezentacije do 18 godina
3.5. Izvješće Disciplinskog suca
3.6. Izvješće predstavnika HBS-a u HOO-u
3.7. Izvješće predstavnika u međunarodnim boćarskim federacijama
3.8. Izvješća o radu komisija Izvršnog odbora
3.8.1.Izvješće predsjednika Sportske komisije
3.8.2.Izvješće predsjednika Zbora sudaca
3.8.3.Izvješće predsjednika Zbora trenera
3.8.4. Izvješće predsjednika Komisije za akte
3.8.5. Izvješće Komisije za izbor najboljih igrača/ica
4. Razrješenje predsjednika, dopredsjednika, članova Izvršnog i Nadzornog odbora Saveza
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II.

IZBOR PREDSJEDNIKA, DOPREDSJEDNIKA I ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA ZA
MANDATNO RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

- najstariji član Skupštine presjeda sjednicom Skupštine do izbora novog predsjednika
5. Verifikacija mandata predstavnika u Skupštini Hrvatskog boćarskog saveza za mandatno razdoblje
2021. – 2025.
6. Izbor predsjednika Saveza (čl.61 Statuta)
6.1. Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza
6.2. Glasanje
6.3. Izvješće Izborne komisije o glasanju za izbor predsjednika
7. Izbor dopredsjednika Saveza (čl.61 Statuta)
8. Izbor članova Izvršnog odbora (čl.52 Statuta)
9. Izbor članova Nadzornog odbora (čl. 73. Statuta)

10.
11.
12.

13.
14.

III. PLANSKI DIO SJEDNICE
Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.godinu
Prijedlog Financijskog plana za 2022.godinu
Stavljanje van snage:
11.1. Pravilnika o organizaciji boćarskih sudaca (broj: 247/2010)
11.2. Pravilnik o registraciji igrača i boćarskih udruga (broj: 124/2018)
11.3. Pravilnik o članarinama (broj: 264/2016)
Prijedlog Pravilnika o registraciji
Razno

Na upit Predsjednika ima li tko prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda s prijedlozima su se javili
D.Perica i M.Jozipović
D.Perica traži da se pod točkom Razno raspravlja o radu ureda Saveza.
M.Jozipović predlaže da se u dnevni red uvrste tri nove točke, a o jednoj da se raspravlja prije
razrješenja predsjednika.
Predsjednik je predložio da se o svakom prijedlogu pojedinačno glasa što je prihvaćeno.
- da točka AD 10 Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.godinu uvrsti u dnevni red prije
točke 4 – PRIHVAĆENO (27 ZA I 1 SUZDRŽAN GLAS)
- da se uvrsti nova točka – prijedlog smanjenja osobne članarine za 50% - PRIHVAĆENO VEĆINOM
GLASOVA (17 ZA , 7 PROTIV I 4 SUZDRŽANA GLASA)
- da se AD uvrsti nova točka – odluka o ukidanju završnice Super lige – NIJE PRIHVAĆENO (12 ZA, 11
PROTIV I 5 SUZDRŽANIH GLASOVA)
- da se AD 7 uvrsti nova točka – izborom u IO sudac mora zamrznuti svoj sudački status – NIJE
PRIHVAĆENO (9 ZA, 8 PROTIV I 11 SUZDRŽANIH GLASOVA)
Predsjednik je stavio na glasanje iznesene prijedloge dnevnog reda s predloženim izmjenama i
dopunama koji je takav JEDNOGLASNO USVOJEN.

AD 2 PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA SA SJEDNICE SKUPŠTINE OD 6.SRPNJA 2020. GODINE
Predsjednik je otvorio raspravu o prihvaćanju Izvješća.
K.Klarić podsjeća prisutne da je video sjednica održana prije godinu i pol dana i da je situacija usvajanja
ovog izvješća pomalo apsurdna. On je bio jedan od ovjerovitelja zapisnika i smatra da materijali nisu bili
pravovremeno dostavljeni tj da način dostave materijala putem datoteke elektronskim putem u koju su
neki materijali naknadno dodavani treba promijeniti i da će glasati protiv ovog izvješća. Zapisnik je
Redovna izvještajno-izborna sjednica Skupštine HBS-a od 19.12.2021.

Stranica 3

irelevantan, dnevni red je irelevantan, smatra da se dio izvješća za 2021.godinu mogao staviti na dnevni
red za ovu sjednicu.
S.Stipić složio se s primjedbom za materijale koji se šalju za sjednicu elektronskim putem, da bi trebalo
promijeniti praksu slanja na google, cloudu i sl.
M.Jozipović je na tu istu primjedbu nadodao da u pripremi za ovu sjednicu Skupštine pregledavajući
izvješće nije mogao pristupiti materijalima s prethodne sjednice, npr. zaključak pod točkom AD 9
promjena sustava kojem ne može više pristupiti na toj datoteci.
Predsjednik se slaže da treba pronaći prihvatljiv model i aplikaciju za elektronsko slanje materijala da
se ne ponavljaju ovakvi problemi.
Na kraju rasprave Izvješće sa sjednice Skupštine od 6.srpnja 2020.godine PRIHVAĆENO JE
VEĆINOM GLASOVA (17 ZA, 7 PROTIV I 4 SUZDRŽANA GLASA).

AD 3 PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA O RADU TIJELA I KOMISIJA HBS-A U 2020.GODINI
3.1. Izvješće predsjednika saveza HBS-a (T.Ćurko)
Predsjednik je još jednom ponovio razloge zbog kojih je sjednica Skupštine dva puta odgođena,
zahvalio je suradnicima što su odradili s njim skoro devet mjeseci po isteku mandata i kao tim pomagali
Glavnoj tajnici da se sustav održi, pogotovo sustav natjecanja.
S.Stipić kao član Izvršnog odbora zahvalio je i čestitao Predsjedniku i kolegama na poslu što je odrađeno
u protekle četiri godine.
Izvješće Predsjednika HBS-a PRIHVAĆENO JE VEĆINOM GLASOVA (26 ZA I 2 SUZDRŽANA GLASA).
3.2. Izvješće Nadzornog odbora
M.Jozipović konstatira da je predsjednik Nadzornog odbora uvijek nedostupan jer „izgleda da je bila
korona i prije korone“ jer nije prisutan na sjednici, smatra i da u NO-u mora biti više predstavnika
županijskih saveza te traži da proračun Saveza bude detaljnije prezentiran.
Predsjednik odgovara M.Jozipoviću da bi volio da u novom sazivu on bude član NO-a.
Predsjednik smatra da su članovi NO-a, L.Ujčić, R.Ševerdija i V.Bačić korektno odradili svoj posao.
Izvješće Nadzornog odbora za 2020.godinu PRIHVAĆENO JE VEĆINOM GLASOVA (22 ZA I 6
SUZDRŽANIH GLASOVA).
3.3. Financijsko izvješće za 2020 godinu (L.Zanki)
U TRENUTKU GLASANJA O FINANCIJSKOM IZVJEŠĆU U DVORANO JE PRISUTNO 25 PREDSTAVNIKA.
M.Jozipovića zanima struktura donacija u Financijskom izvješću koje iznose 28.870,00 kn.
Glavna tajnica iznosi podatak da se iznos od 7.500,00 kn odnosi na donaciju iz FIB-e, a iznos od
20.000,00 kn na donaciju Č.Vukelića za projekte za rad s mladima, nakon čega M.Jozipović konstatira
da ga „zabrinjava“ iznos od 1.370,00 kn donacija u proračunu.
Financijsko izvješće za 2020.godinu PRIHVAĆENO VEĆINOM GLASOVA (14 ZA I 11 SUZDRŽANIH
GLASOVA).
Prilog 1 – Financijsko izvješće za 2020.godinu
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3.4. Izvješća o aktivnostima reprezentacija
U TRENUTKU GLASANJA O IZVJEŠĆIMA O AKTIVNOSTIMA REPREZENTACIJA U DVORANI JE PRISUTNO
27 PREDSTAVNIKA.
3.4.1. Izvješće izbornika seniorske reprezentacije (J.Maglić)
M.Butković konstatira da je izvješće izbornika seniorske reprezentacije vrlo šturo u odnosu na druga
izvješća, nedorečeno i da je izbornik trebao biti konkretniji te iznijeti i neke statističke podatke o
igračima.
Izvješće J.Maglića je prihvaćeno VEĆINOM GLASOVA (18 ZA, 1 PROTIV I 8 SUZDRŽANIH).
3.4.2. Izvješće izbornika ženske reprezentacije (R. Grižančić)
Izvješće R.Grižančića PRIHVAĆENO VEĆINOM GLASOVA (24 ZA I 3 SUZDRŽANA GLASA).
3.4.3. Izvješće izbornika reprezentacije do 23 godine (V.Matetića)
Izvješće V.Matetića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
3.4.4. Izvješće izbornika reprezentacije do 18 godina (Č.Vukelić)
Izvješće Č.Vukelića JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO
3.5. Izvješće Disciplinskog suca (M.Batur)
U RADU SJEDNICE PONOVNO SUDJELUJE 28 PREDSTAVNIKA.
D.Gracin iznosi prigovor na brzinu rješavanja disciplinskih postupaka.
Predsjednik je potvrdio da se određeni zastoj u rješavanju disciplinskih postupaka dogodio upravo u
zadnjoj godini mandata zbog objektivnih razloga jer se Disciplinski sudac zbog promjene pozicije na
radnom mjestu nije mogao više na isti način posvetiti postupcima u tijeku zbog čega je u studenom i
podnio ostavku i na njegovo je mjesto imenovana druga osoba.
Izvješće M.Batura PRIHVAĆENO JE VEĆINOM GLASOVA (26 ZA I 2 SUZDRŽANA).
3.6. Izvješće predstavnika HBS-a u HOO-u (T.Ćurko)
M.Jozipović postavio je pitanje T.Ćurku može li se na sjednicama Skupštine HOO-a utjecati na to da se
Savezu povećaju sredstva, na što mu je odgovoreno da se po pitanju sredstava u financijskom planu
HOO-a može utjecati, ali ne na sjednici Skupštine.
Izvješće T.Ćurka prihvaćeno PRIHVAĆENO JE VEĆINOM GLASOVA (27 ZA I 1 SUZDRŽAN).
3.7. Izvješće predstavnika HBS-a međunarodnim tijelima
M.Jozipović na početku čestita svim članovima HBS-a na imenovanjima u tijela europskih i svjetskih
boćarskih federacija i postavlja pitanje koliko oni sada mogu inicirati sastanaka da boćanje postane
olimpijski sport? Koliko iznose članarine koje mi plaćamo međunarodnim federacijama? Plaća li FIB
naše članove kada odlaze službeno na natjecanja?
Predsjednik odgovara da se po pitanju boćanja na Olimpijskim igrama može malo učiniti, naime na
svjetskoj razini najviše se igra petanka, imaju najviše novaca i najviše članova, ali upravo zbog njihove
nekorektne politike u Svjetskoj konfederaciji boćarskih sportova boćanje nije prošlo kao pokazni sport
na OI 2024 u Parizu i vjerojatno je ta šansa zauvijek propuštena.
Redovna izvještajno-izborna sjednica Skupštine HBS-a od 19.12.2021.
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Glavna tajnica iznosi podatke da članarina prema FIB iznosi 2.000,00 eura, ostale su od 300 do 600
eura i da su za njih predviđena sredstva iz državnog proračuna.
D.Peršić objašnjava prisutnima da kada naši članovi po službenoj dužnosti sudjeluju na međunarodnim
natjecanjima Savez pokriva putni trošak (iz državnog proračuna), naknadu (sudac ili delegat) pokriva
Saveza (vlastita sredstva), a smještaj pokriva organizator natjecanja.
T.Ćurko na upit kako se brane interesi hrvatskog boćanja iznosi primjer kada je upravo lobiranjem
D.Peršića u FIB „obranjena“ kategorija natjecanja U-23 koju su željeli izbaciti, a nama je vrlo važna radi
financiranja redovnih aktivnosti ali i razvojnih programa HOO-a u kojima participiraju naši sportaši i
sportašice.
D.Peršić objašnjava da je zadaća predstavnika HBS-a u međunarodnim tijelima maksimalno zaštiti naše
interese na način da broj natjecanja, važnost (SP i EP) ostanu na onoj razini (dovoljan broj zemalja,
kriteriji, discipline) koja nama omogućava benefite u sustavu financiranja iz državnog proračuna. Mi
smo velika boćarska nacija, ali mala po financijama, kao i većina ostalih zemalja, osim Francuske i Italije,
financira se sredstvima nacionalnih olimpijskih odbora.
Izvješće predstavnika HBS-a u međunarodnim tijelima PRIHVAĆENO VEĆINOM GLASOVA (27 ZA I 1
SUZDRŽAN).

3.8.

Izvješća o radu komisija Izvršnog odbora

3.8.1. Izvješće predsjednika Sportske komisije
M.Jozipović postavlja pitanje kako funkcionira Sportska komisija? Kako se to donose odluke kada nisu
svi članovi komisije uključeni u rad?
D.Peršić mu odgovara da ne poznaje materiju i da iznosi netočan navod da Sportska komisija donosi
odluke bez konzultacija.
Predsjednik odgovara M.Jozipoviću da ako ima saznanja da je komisija radila krivo ili da je učinjen
neki prekršaj u proceduri da to prijavi.
S.Stipić smatra da nije u redu prozivati članove komisije da su učinili neko nedjelo. U rad te komisije
uključeni su kvalitetni ljudi i kada je on bio član, a D.Peršić predsjednik, odluke su se uvijek donosile na
temelju konzultacija. Možda se poslije dogodilo nešto pa se odluke nisu više donosile na taj način.
Izvješće Sportske komisije usvojeno je VEĆINOM GLASOVA (20 ZA, 3 PROTIV I 5 SUZDRŽANIH)
3.8.2. Izvješće predsjednika Zbora sudaca
Izvješće predsjednika Zbora sudaca USVOJENO JE JEDNOGLASNO.
3.8.3. Izvješće predsjednika Zbora trenera
S.Stipić u svojstvu predsjednika Zbora trenera izvješće iznosi usmeno. U boćanju je, istovremeno uz svoj
redovni posao, angažiran na nekoliko funkcija u koje se maksimalno daje. Priznaje da po pitanju Zbora
trenera nažalost nije došlo do realizacije planiranih aktivnosti i zbog toga nije predano izvješće.
Usmeno izvješće predjsednika Zbora trenera PRIHVAĆENO JE VEĆINOM GLASOVA (22 ZA i 6
SUZDRŽANIH GLASOVA).
3.8.4. Izvješće predsjednika Komisije za akte (L.Matković)
Izvješće predsjednika Komisije za akte PRIHVAĆENO JE VEĆINOM GLASOVA (26 ZA I 2 SUZDRŽANA).
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3.8.5. Izvješće Komisije za izbor najboljih igrača i igračica
K.Klarić smatra da se trebala naći prilika tijekom godine da se najboljim sportašicama i sportašima
svečano uruče prigodna priznanja, kao što je do sada bio običaj na završnici 1.HBL-e, iako je to ove
godine objektivno možda i bilo nemoguće zbog završnog turnira koji se održao u Komiži, ali svejedno,
trebalo je naći načina.
S.Stipić pohvaljuje što su u izbor uvršteni i podaci za raffa najboljeg igrača.
M.Jozipović nakon što je pročitao najbolje igrače i igračice po kategorijama izjavljuje da će ih ako
postane predsjednik retrogradno uvrstiti u obzir za financijsku nagradu.
Izvješće Komisije za izbor najboljih igrača i igračica JEDNOGLASNO JE PRIHVAĆENO.
NAJBOLJI IGRAČI I IGRAČICE ZA 2020.GODINU:
-

ŽARKO JERČINOVIĆ – NAJBOLJI KADET
FILIP KLARIĆ – NAJBOLJI JUNIOR
RIA VOJKOVIĆ – NAJBOLJA JUNIORKA
LUKA GAŠPAR – NAJBOLJI IGRAČ DO 23 GODINE
RIA VOJKOVIĆ – NAJBOLJA SENIORKA
MARINO MILIĆEVIĆ – NAJBOLJI SENIOR
TONČI JERIĆ – NAJBOLJI SENIOR U RAFFA BOĆANJU

AD 3.9. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.godinu
Predsjednik je otvorio raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.godinu.
Glavna tajnica podsjeća predstavnike da je važno formalno usvojiti prijedlog izmjena i dopuna
Financijskog plana za 2021.godinu jer su u njemu, u odnosu na plan usvojen u prosincu 2020.godine,
uvršteni iznosi po konačnom računu za 2020.godinu te iznosi sredstava iz HOO-a za razvojne i program
sufinanciranja rada trenera.
D.Perica smatra da je financijski plan copy-paste plana prethodne godine i da predviđeni iznosi ne
odgovaraju stvarnom stanju, npr. po pitanju prihoda od sudačke članarine iznosi sigurno ne mogu biti
isti jer u BS Grada Zagreba sada imaju puno više sudaca. Glavna tajnica odgovara mu da su velikim
dijelom i aktivnosti Saveza gotovo identične iz godine u godinu, a što se tiče promjene u povećanju broja
sudaca D.Perica ima podatke samo za BS GZ ali ne i za druge županijske saveze gdje je možda došlo do
smanjenja broja sudaca.
S.Gulja postavlja pitanje naknade za osvajače medalja, Glavna tajnica potvrđuje da su te naknade
planirane u financijskom planu i da godina još nije završena.
I.Sušanj predlaže da u uz financijski plan ubuduće bude i opisno obrazloženje da ne bi bilo nejasnoća.
Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021.godinu PRIHVAĆENO JE VEĆINOM GLASOVA
(20 ZA I 8 SUZDRŽANIH GLASOVA).
Prilog 2 – Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.godinu

Redovna izvještajno-izborna sjednica Skupštine HBS-a od 19.12.2021.

Stranica 7

AD 3.10. Prijedlog smanjenja osobne članarine za 50%
Predsjednik predlaže da se o prijedlogu smanjenja osobne članarine raspravlja i glasa po izboru novog
predsjednika, a prije glasanja o prijedlogu Financijskog plana za 2022.godinu.
Prijedlog je prihvaćen VEĆINOM GLASOVA (19 ZA, 5 PROTIV I 4 SUZDRŽANA GLASA).
AD 4 Razrješenje predsjednika, dopredsjednika, članova Izvršnog i Nadzornog odbora
Saveza
Predsjednik je postavio pitanje tko je za razrješenje predsjednika, dopredsjednika, članova Izvršnog i
Nadzornog odbora Saveza?
JEDNOGLASNO JE POTVRĐENO RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA, DOPREDSJEDNIKA, ČLANOVA
IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA.

II. IZBOR PREDSJEDNIKA, DOPREDSJEDNIKA, ČLANOVA IZVRŠNOG I NADZORNOG
ODBORA ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 2021. – 2025. GODINE
SJEDNICOM PREDSJEDAVA MILJENKO BUTKOVIĆ, NAJSTARIJI PREDSTAVNIK U SKUPŠTINI.
AD 5 Verifikacija mandata predstavnika u Skupštini Hrvatskog boćarskog saveza za
mandatno razdoblje 2021. – 2025.
Ž.Sabalić je, u ime Komisije za verifikaciju mandata, nakon pregleda punomoći, potvrdio da je na
sjednici prisutno 28 od mogućih 28 predstavnika, među kojima su četiri (4) zamjenska predstavnika za
novo mandatno razdoblje.
Predsjedavajući M.Butković je po izvješću Komisije za verifikaciju mandata potvrdio da su sve
odluke ove Skupštine pravovaljane.
Verifikacijska komisija JEDNOGLASNO JE U ISTOM SASTAVU POTVRĐENA KAO IZBORNA
KOMISIJA.
Predsjedavajući M.Butković potvrdio je pauzu u trajanju 15 minuta.
AD 6 Izbor predsjednika Saveza (čl.61 Statuta)
AD 6.1. Predstavljanje kandidata za predsjednika Saveza
Predsjedavajući M.Butković je predložio da se kandidati za predsjednika predstavljaju abecednim
redom po 20 minuta izlaganja što je JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO.
-

Predstavljanje Matejasa Jozipovića – usmeno izlaganje
Predstavljanje Denisa Peršića – usmeno izlaganje uz Power Point prezentaciju

AD 6.2. Glasanje
Po završetku predstavljanja pristupilo se tajnom glasanju za izbor predsjednika. U jednom dijelu
dvorane pripremljena su dva mjesta za glasanje, a članovi Izborne komisije potvrdili su 28 listića, po
prozivanju uručili bi listić predstavniku i pratili provedbu glasanja.
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Nakon što su svi predstavnici predali glasačke listiće, Izborna komisija pregledala je listiće i izvijestila
prisutne da je rezultat 13 : 13 i da su 2 listića nevažeća. Ide se na izbore u drugi krug jer nijedan kandidat
nije dobio većinu glasova.
Predsjedavajući M.Butković potvrdio je kraću pauzu radi pripreme glasačkih listića za drugi krug
glasanja.
Predsjedavajući M.Butković potvrdio je po zahtjevu još 5 minuta za dodatno predstavljanje, ponovo
po abecednom redu.
Nakon dodatnog predstavljanja pristupilo se drugom krugu glasanja. Izborna komisija ponovo je
potvrdila da je 28 listića spremno za glasanje, po prozivanju uručili bi predstavniku listić i pratili
provedbu glasanja.
AD 6.3. Izvješće Izborne komisije o glasanju za izbor Predsjednika
Nakon što su svi predstavnici predali glasačke listiće i u drugom krugu, Izborna komisija pregledala
je listiće i izvijestila prisutne da je rezultat:
-

11 GLASOVA ZA MATEJASA JOZIPOVIĆA
17 GLASOVA ZA DENISA PERŠIĆA.

VEĆINOM GLASOVA PREDSTAVNIKA U SKUPŠTINI DENIS PERŠIĆ IZABRAN JE ZA PREDSJEDNIKA
HRVATSKOG BOĆARSKOG SAVEZA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. – 2025. GODINE.
D.Peršić zahvalio je M.Butkoviću na vođenju sjednice, pozdravio sve prisutne, zahvalio predstavnicima
na povjerenju, zahvalio i protukandidatu M.Jozipoviću, naglasio kako je postupak glasanja pokazao da
se traži jedinstvo u Savezu i da će se na tome trebati posebno raditi u sljedećem razoblju te preuzeo
predsjedanje Skupštinom.
AD 7. Izbor dopredsjednika Saveza (čl.61 Statuta)
Predsjednik je predložio je Igora Banovca za dopredsjednika Saveza.
Pristupilo se tajnom glasanju, Izborna komisija potvrdila je 28 listića, prozivala predstavnike koji su
preuzimali listić i zaokružili jedan od ponuđenih odgovora (ZA ili PROTIV).
Po završetku glasanja Izborna komisija je potvrdila da je IGOR BANOVAC izabran za
DOPREDSJEDNIKA VEĆINOM GLASOVA (18 ZA, 9 PROTIV I 1 NEVAŽEĆI LISTIĆ).
AD 8 Izbor članova Izvršnog odbora (čl.52 Statuta)
Predsjednik je predložio listu s imenima sedam kandidata za Izvršni odbor.
Pristupilo se tajnom glasanju, Izborna komisija potvrdila je 28 listića, prozivala predstavnike koji su
preuzimali listić i zaokružili jedan od ponuđenih odgovora (ZA ili PROTIV).
Po završetku glasanja Izborna komisija je potvrdila da je IZVRŠNI ODBOR IZABRAN VEĆINOM
GLASOVA:
-

DINO BLEČIĆ - 15 ZA – 12 PROTIV – 1 NEVAŽEĆI
MILJENKO BUTKOVIĆ – 20 ZA – 7 PROTIV - 1 NEVAŽEĆI
LUKO HENDIĆ – 20 ZA – 7 PROTIV – 1 NEVAŽEĆI
JERKO MARINKOVIĆ – 18 ZA – 9 PROTIV – 1 NEVAŽEĆI
LORIS MATKOVIĆ – 18 ZA – 9 PROTIV – 1 NEVAŽEĆI
BORIS NADENIĆ – 20 ZA – 7 PROTIV – 1 NEVAŽEĆI
DRAŽEN PUNIŠ – 20 ZA – 7 PROTIV – 1 NEVAŽEĆI
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PAUZA ZA RUČAK
AD 9 Izbor članova Nadzornog odbora (čl.73 Statuta)
I.Sušanj u ime BS Primorsko-goranske županije predlaže Renatu Ševerdiju za članicu Nadzornog
odbora.
S.Stipić u ime BS Splitsko-dalmatinske županije predlaže Božu Vladušića za člana Nadzornog odbora.
D.Sloković u ime Istarskog boćarskog saveza predlaže Lucijana Ujčića za predsjednika Nadzornog
odbora.
U trenutku glasanja na sjednici je prisutno 25 predstavnika.
Lucijan Ujčić izabran je za predsjednika Nadzornog odbora VEĆINOM GLASOVA (22 ZA I 3 SZDRŽANA
GLASA).
Renata Ševerdija izabrana je za članicu Nadzornog odbora JEDNOGLASNO.
Božo Vladušić izabran je za člana Nadzornog odbora JEDNOGLASNO.
Zamjenski članovi Nadzornog odbora bit će izabrani na sljedećoj sjednici Skupštine.

III. PLANSKI DIO SJEDNICE
AD 10. Prijedlog smanjenja osobne članarine za 50%
Predsjednik je prije rasprave o o prijedlogu smanjenja osobne članarine podsjetio da je uvođenje ove
članarine osiguralo da se dio sredstava izravno usmjeri u rad s mladima, ekipe sudionice HJBL - e i
HKBL-e, njeno smanjenje značilo bi 70. – 80.000,00 kn manje u financijskom planu, a svi projekti bivšeg
i novog saziva koji su vezani za rad s mladima bili bi dovedeni u pitanje.
M.Jozipović smatra da je došlo do povrede Poslovnika jer je Predsjednik dao svoje izlaganje prije njega
koji je bio predlagatelj ove točke.
M.Jozipović ističe da je njegov stav taj da novac mora ostati boćarima, klubovima, a da novi saziv svojim
radom mora pronaći načina i osigurati sredstva koja predstavljaju razliku te traži glasanje o prijedlogu.
I.Sušanj se ne slaže da bi smanjenje osobne članarine spasilo financijsko stanje Saveza već bi je
pogoršalo. Smanjenje bi bilo kontraproduktivno.
K.Klarić podsjeća da je na sjednici Skupštine u Puli, kada se glasalo za povećanje osobne članarine sa
10,00 kn na više različitih iznosa, glasao protiv toga. Prihodovano je preko sto tisuća kuna, tadašnji
„mamac“ je bio da će to biti sredstva isključivo za mlade. Prve godine su bili zadovoljni svi, danas on s
terena dobiva drugačije informacije, no možda su i potrebe drugačije. HBS je financijski nestabilniji od
županijskih saveza. Ako M.Jozipović smatra da treba skinuti 50% prihoda onda mora dati i prijedlog
smanjenja u istom postotku na rashodovnoj strani. Onda se to isto namjenski mora skinuti s projekata
za mlade. K.Klarić predlaže kompromis da se financijski plan usvoji ovakav kakav je, a da se na sljedećoj
sjednici Skupštine rebalansom smanji osobna članarina ako bude moguće.
M.Jozipović predlaže tehničko rješenje, da se u u Financijskom planu za 80.000,00 kn umanji iznos
osobne članarine, a poveća prihod na stavci donacije i sponzorstva za 80.000,00 kn.
D.Sloković govori da mu smeta kada se sredstva skidaju onima koji nešto rade s mladima, predlaže da
se sredstva povećaju onima koji rade s mladima. Kada kaže rad s mladima misli na rad s mladima tri
puta tjedno s licenciranim trenerom, jer se taj rad isplati. No, ako taj rad ostane samo na klubu, ako se
ukinu sredstva za tu namjenu, nema mladih, ako nema mladih nema ni HBS-a za nekoliko godina.
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T.Ćurko ne razumije zašto M.Jozipović traži smanjenje osobne članarine, on osobno ne bi od srama
tražio to smanjenje i po tom pitanju treba poslušati one koji rade s mladima.
I.Sušanj smatra da je za prijedlog smanjenja trebalo doći s razradom prijedloga jer ovako izgleda da se
predlaže ukidanje osobne članarine koja predstavlja sigurna i strogo namjenska sredstva, a planiraju se
važne aktivnosti s mladima od sponzorstava koja predstavljaju nesiguran izvor financiranja.
M.Jozipović iznosi da u županijskom savezu isto imaju licenciranog trenera koji radi s mladima, ali da
se po pitanju rada s mladima IBS i BS PGŽ naplate od članarina, a da su oni u SDŽ dobrotvori jer sve
svima plaćaju. Smatra da se vodstvo Saveza treba potruditi i nabaviti neke novce.
I.Sušanj potvrđuje da IBS i BS PGŽ nedvojbeno imaju najveći broj mladih boćara i boćarica. No, postavlja
pitanje M.Jozipoviću zašto je onda iz BS SDŽ na PH za kadete bilo 0 predstavnika ako rade s mladima,
ako imaju projekt „Boće u škole“ ?
S.Stipić upućuje repliku da postoji organizirani sustav rada s mladima u BS SDŽ.
I.Banovac predlaže, ako je sporno gdje se troši ili gdje će se trošiti novac za mlade da se uvede stroža
kontrola namjenske potrošnje, a ne da se na sjednici predstavnici prepucavaju.
Predsjednik je na kraju rasprave dao prijedlog na glasanje.
Na pitanje tko je za prijedlog smanjenja osobne članarine za 50%, glasano je 8 ZA, 17 PROTIV I 3
SUZDRŽANA GLASA. PRIJEDLOG NIJE PRIHVAĆEN.
NAKON GLASANJA PREDSTAVNICI BS OSJEČKO-BARANJSKE I BS BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
NAPUSTILI SU SJEDNICU.
AD 11. Prijedlog Financijskog plana za 2022.godinu
Glavna tajnica podsjetila je da je Savez dužan usvojiti Financijski plan do 31. prosinca tekuće godine
sukladno Zakonu o financijsko poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Plan će biti ponovo
na dnevnom redu na redovnoj sjednici Skupštine, kada će novo vodstvo Saveza, po izradi završnog
računa za 2021.godinu i po dobivanju usvojenog Financijskog plana iz HOO-a izraditi prijedlog izmjena
i dopuna plana.
M.Jozipović obraćajući se prisutnima izjavljuje da je ovo je još jedna potvrda da su izabrali nerad.
I.Sušanj odgovara da Skupština Saveza donosi Financijski plan i da su svi odgovorni, a da on
(M.Jozipović) predlaže smanjenje osobne članarine, što je siguran prihod, očekujući sredstva od
sponzora koja nisu siguran prihod.
M.Jozipović odgovara da je problem „pare skupit“, da predstavnici podržavaju nerad i neradnike i da je
to problem ovog saveza.
B.Pranjić iznosi primjer iz nogometnog saveza u kojem je isto sportski djelatnik, gdje HNS godišnje
prihoduje 250 milijuna kuna od sponzora i po toj logici bi trebale biti ukinute sve članarine u nogometu,
ali to nisu i neće nikada biti jer su to strogo namjenska sredstva. Predlaže da se ovaj prijedlog
financijskog plana usvoji i da se pruži prilika novom vodstvu, premijer ima 100 dana, a novi predsjednik
Saveza nema ni sata!
Nakon završene rasprave Financijski plana za 2022.godinu USVOJEN JE VEĆINOM GLASOVA (16
ZA, 2 PROTIV I 4 SUZDRŽANA), prilikom glasanja u dvorani su bila prisutna 22 predstavnika.
Prilog 3 – Financijski plan za 2022.godinu.

Redovna izvještajno-izborna sjednica Skupštine HBS-a od 19.12.2021.

Stranica 11

K.Klarić predlaže da se na sjednici usvoji zaključak da je Izvršni odbor dužan za sredstva za mlade
razraditi kriterije i obrazložiti raspodjelu sredstava. U IBS-u npr. na početku godine donesu odluku o
iznosu naknada za pojedine aktivnosti, koliko novaca može očekivati neki klub za organizaciju neke
aktivnosti, a u HBS-u je drugačije, pošalje se poziv za organizaciju, tek kad nema interesa pošalje se
ponuda što je potrebno i koliko se može očekivati. Izvršni odbor bi trebao na svojoj prvoj sjednici
definirati koliko se može očekivati za organizaciju nekog prvenstva.
D.Peršić odgovara što se tiče subvencioniranja PH, nisu sva prvenstva jednaka ni po broju ni po
organizaciji, a u postojećim planovima već postoji predviđena stavka za organizaciju PH za juniore i
kadete. Prijedlog K.Klarića primljen je na znanje.

AD 12 Stavljanje van snage:
Ad 12.1. Pravilnik o organizaciji boćarskih sudaca (broj:247/2010)
D.Peršić izlaže prijedlog Skupštine Zbora sudaca da se Pravilnik o organizaciji boćarskih sudaca stavi
van snage i da se regulativa Zbora sudaca stavi u nadležnost Izvršnog odbora HBS-a.
U raspravi u kojoj su sudjelovali K.Klarić, S.Stipić i D.Perica izražena su mišljenja i stavovi da ova
problematika mora ostati u nadležnosti Skupštine.
Na upit Predsjednika tko je za stavljanje van snage Pravilnika o organizaciji boćarskih sudaca
potvrđena su 4 GLASA ZA, 12 GLASOVA PROTIV I 4 SUZDRŽANA GLASA.
Pravilnik o organizaciji boćarskih sudaca (broj:247/2010) ostaje na snazi.
Ad 12.2. Pravilnik o registraciji igrača i boćarskih udruga (broj:124/2018)
U raspravi o stavljanju van snage Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih udruga krenula je odmah
rasprava i o Pravilniku o članarinama u kojoj su sudjelovali L.Matković, koji je iznio argumente za
stavljanje van snage ovih dvaju pravilnika i usvajanja novog jedinstvenog pravilnika koji pokriva tu
tematiku. K.Klarić smatra da nije dobra ideja da postoji pravilnik „o svemu i svačemu“ kako bi izgledao
novi pravilnik ako se usvoji, već da te dvije teme moraju ostati odvojene i da se treba razraditi pravilnik
o članarinama. S.Gulja ulaže prigovor da predstavnicima u materijalima uz Pravilnik o registraciji nije
bio dostavljen prilog o visinama naknada za prijelaze, a navedeno je da je taj dio sastavni dio pravilnika
i da se zbog toga o njemu uopće ne može raspravljati jer predstavnici nemaju na uvid sve činjenice. U
raspravi su još sudjelovali M.Jozipović, Ž.Sabalić, S.Gulja, D.Peršić. S.Stipić.
Na kraju rasprave koja se prilično oduljila I.Sušanj predložio je da se s dnevnog reda povuku točke
stavljanja van snage Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih udruga, Pravilnika o članarinama i
usvajanja Pravilnika o registraciji što je prihvaćeno i prebačeno za usvajanje na sljedećoj sjednici
Skupštine.
AD 14 Razno
D.Perica povukao je prijedlog dopune dnevnog reda - rasprava o radu ureda Saveza, potvrdio je da će
izraditi materijale i poslati svima na dopunu za sljedeću sjednicu Skupštine.
Predsjednik je na kraju zahvalio prisutnima na sudjelovanju u radu sjednice i zaželio svima sve najbolje
u novoj godini.
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Sjednica je započela s radom u 11, a završila u 19.30 sati.
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