
BOĆARSKI SAVEZ  

PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE 

 

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE UO BS PGŽ 

 

Rijeka, 14. prosinca  2015 

 

Nazočni članovi UO:  

1. Miljenko Butković, predsjednik UO 
2. Željko Barešić - član 

3. Sandro Gulja - član 

4. Davor Ćuška – član 
5. Slobodan Marelja – Bošnjak- član 

6. Vjekoslav Matetić - član 
7. Dragan Putica – član 

8. Željko Skočić – član 

 

Ostali nazočni: 

1. Dino Blečić – Povjerenik za žensko boćanje 

 

Odsutni - opravdano:  

1. Denize Fućak - član  

2. Franko Karlović 

 
Dnevni red 

 
1. Usvajanje Zapisnika sa 13. Sjednice UO BS PGŽ ( S.Linić) 

2. Zapisnik sa redovne godišnje skupštine BS PGŽ (S.Linić) 

2.1. Rasprava i zaključci 

2.2. Obveze i zadaci 

3. Potraživanja BS PGŽ za 2014. godinu (S.Linić) 

3.1. Članarine klubova 
4. Juniorski Božićni turnir 2014. i revijalna utakmica 

4.1. Troškovi 

4.2. Rasprava i zaključci 
5. Statut udruge – boćarskog kluba 

5.1. Rasprava i zaključci 
6. Izborna Skupština HBS-a ( D.Putica ) 

6.1. Rasprava i zaključci 

7. Aktualnosti 
7.1. Povjerenstvo za izbor najboljih boćara i boćarica 

 Prijedlog povjerenstva / Blečić, Matetić, Vukelić, Jasić 

 Datum i mjesto održavanja svečanosti 

7.2. Financijska sredstva za rad s omladinskim pogonima prvoligaških klubova 

7.3. Povjerenici za boćarska područja (Liburnija, Grobnik, Rijeka, Primorje i otoci) 

(Škrokov, Marelja, Blečić – Putica, Matetić – Barešić) 

7.4. I HBL – žene 2015 – očitovanje BK Škola boćanja - Čavle 

 

Sjednica UO BS PGŽ započela je u 18.00 sati. 

Predsjedao je predsjednik Boćarskog saveza Primorsko – Goranske županije, g. Miljenko Butković.  



Nakon pozdravne i uvodne riječi, predsjednik je pozvao na usvajanje Dnevnog reda.  

Za riječ se javio tajnik S. Linić i predložio dopunu Dnevnog reda sa točkom 

 
7.7. Donošenje Odluke o nabavci fotokopirnog uređaja  
 

Ovako dopunjen Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad 1. 

Zapisnik sa 13. Sjednice prihvaćen je bez primjedbi. 

 

Ad 2. Zapisnik sa redovne godišnje skupštine BS PGŽ. 

 

Zapisnik je u glavnim točkama pojasnio tajnik g. S. Linić. Zapisnik su potpisali potpisnici zapisnika i 

nije bilo nikakvih primjedbi. 

 

Ad 3. Potraživanja BS PGŽ za 2014. godinu 

Tablicu sa fakturiranim i naplaćenim potraživanjima od klubova članovi UO dobili su sa pozivom. U 

međuvremenu, svi klubovi koji još nisu uplatili članarine za ovu sezonu dobili su nove obavijesti o 

dugovanjima, tajnik objašnjava kako je postalo sve teže naplatiti članarine, ali do nekog roka se to do 

sada uspijevalo. Najveći problem bio je i biti će ove godine sa BS grada Rijeke, koji je preuzeo 

obavezu plaćanja za sve riječke klubove, ali zbog problema sa uplatama iz Riječkog sportskog 

saveza, jednostavno nema sredstava. 

Nakon diskusije koja je uslijedila, donesen je 

ZAKLJUČAK: 

Aktivnije se angažirati na naplati, i za svaku sjednicu UO imati ažuran izvještaj o naplati 

članarina i kotizacija. 

 

Ad. 4. Juniorski Božićni turnir 2014. i revijalna utakmica 
  

Međunarodni juniorski Božićni turnir organiziran je u skladu sa Odlukama ovog UO u varijanti sa 16 

parova, jednodnevni, samo parovi, bez brzinskog izbijanja i bez nagrada – zlatnih privjesaka Morčića. 

U cijelosti Turnir je financiran sredstvima Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije i uz 

pomoć Hrvatskog boćarskog saveza, koji je pomogao u okvirima koji su se ticali reprezentacije 

Hrvatske. Cjelokupni financijski izvještaj podnio je tajnik S. Linić.  

 

Ad 5. Statut udruge – boćarskog kluba 
 

U prilogu sa pozivom svi članovi UO dobili su i ogledni primjerak Statuta kluba, koji je usklađen sa 

novim Zakonom o udrugama.  

M. Butković objašnjava glavne promjene koje su uvjetovane Zakonom, ali kako je predviđeno 

donošenje i novog Zakona o sportu,  koji će također zahtijevati određene modifikacije, postavlja se 

pitanje da li čekati i donošenje toga Zakona ili krenuti u promjene Statuta. U raspravi je predloženo da 

se klubovima ponudi više varijanti, a neka klubovi prilagode statut svojim potrebama. 

Zaključeno je da ćemo ipak, uz manje izmjene, ovaj primjerak krajem veljače objaviti na stranicama 

saveza i biti na raspolaganje svim boćarskim klubovima oko pripreme njihovih novih statuta. 

 

Ad 6. Izborna Skupština HBS-a  
 
Riječ je dobio D. Putica, kandidat za predsjednika HBS-a. Predlaže da se na sjednici Skupštine HBS-a 

predloži izmjena Dnevnog reda, odnosno da primanje novog predstavnika u Skupštini bude nakon 

izbora Predsjednika HBS-a. 

Također će Skupštini predložiti javno glasovanje za predsjednika. 

Nakon toga dobio je podršku svih prisutnih predstavnika u Skupštini HBS-a.  



 

Ad 7. Aktualnosti 

 

7.1. M. Butković nalaže Povjerenstvu za izbor najboljih boćara i boćarskih djelatnika da uskoro odluče 

o kandidatima. Datum i mjesto svečanosti biti će određeni kada se nabave boće koje su predviđene za 

mlade boćarice i boćare i biti će svečano podijeljene tom prilikom. 

 

7.2. Financijska sredstva namijenjena omladinskim pogonima prvoligaških klubova:  

Kao i do sada, Boćarski savez PGŽ na osnovu tri prvoligaška kluba raspolagati će sa 30.000,00 kn. D. 

Ćuška smatra da jedino njegov klub, za razliku od ostala dva, radi sa mladim igračima i ima pravo na 

ova sredstva. M. Butković zastupa tezu da ima još klubova gdje se pojavljuju kadeti i juniori, ali nisu 

prvoligaši, a također su im potrebna sredstva. Također, županijski savez organizira i financira sva 

županijska i državna natjecanja, kao i pokriva sudjelovanje naših kadeta i juniora na svim okolnim 

turnirima  upravo iz tih sredstava. Smatra da je važan svaki mladi igrač i svatko zaslužuje malu 

pomoć. Neki kadeti i juniori nikada ne bi niti mogli nastupiti na županijskom ili državnom prvenstvu, 

ako im savez ne bi pokrio troškove.   

U raspravi sudjeluju svi članovi UO i ima više varijanti raspodjele tih sredstava, od toga da se sve 

podijeli jednako na tri kluba, do toga da sa svim sredstvima raspolaže Savez. Nakon duže rasprave 

zaključeno je: 

Sredstva će se, nakon potpisivanja Ugovora sa županijom podijeliti po ključu: Vargon – 5.000,00 kn, 

Marinići – 3.000,00 kn, Podhum-KVIG – 2000,00 kn i ostalih 20.000,00 kn županijski savez i time 

financira natjecanja kadeta i juniora. 

 

7.3. Povjerenici za boćarska područja (Liburnija, Grobnik, Rijeka, Primorje i otoci) 

(Škrokov, Marelja, Blečić – Putica, Matetić – Barešić) 

Obzirom da je prošle godine bilo nesporazuma oko termina odigravanja pojedinačnih natjecanja po 

Boćarskim zajednicama, ovlašćuju se povjerenici po svojim područjima da u suradnji sa Sportskom 

komisijom određuju termine i mjesta odigravanja natjcanja. 

 

7.4. I HBL – žene 2015 – očitovanje BK Škola boćanja - Čavle 

Svi članovi UO dobili su dopis predsjednika BK Čavle-ŠB upućen HBS-u u vezi sufinanciranja 

troškova natjecanja u Hrvatskoj ženskoj ligi. Naime, od slijedeće sezone uključuje se i BK Komiža, što 

značajno povećava trošak natjecanja za sve klubove. 

Zaključak je UO kako je ovo Hrvatska ženska liga, igraju sve ekipe iz cijele Hrvatske. Zauzimati ćemo 

se u HBS-u da se maksimalno olakša sustav natjecanja, ali ne možemo isključivati bilo koji klub. 

Boćarski savez Primorsko – goranske županije pomaže  i promovira žensko boćanje i činiti će to i 

ubuduće.  

 

 

 

Sjednica je završila u 20.00 sati 

 

Zapisnik vodio: 

Sanjin Linić, tajnik 


