
BOĆARSKI SAVEZ  

PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE 

 

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE UO BS PGŽ 

 

Rijeka, 9. ožujka  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. Denize Fućak – član 

9. Zoran Škrokov – član 
10. Franko Karlović - član 

 

Ostali nazočni: 

1. Dino Blečić – Povjerenik za žensko boćanje 

2. Damir Jasić – predsjednik BS grada Rijeke 

 

Odsutni - opravdano:  

1. Željko Skočić - član  

 

Dnevni red 

1. Usvajanje Zapisnika sa 14. Sjednice UO BS PGŽ ( S. Linić) 
2. Rebalans Financijskog plana poslovanja za 2015. godinu (M. Butković) 

2.1. Rasprava i zaključci 

3. Potraživanja BS PGŽ za 2014. godinu (S. Linić) 
3.1. Članarine klubova 
3.2. Dopis klubovima  

 

4. Juniorska liga 2014. 
4.1. Bilten, Superzavršnica, troškovi (S. Linić) 
4.2. Rasprava i zaključci 

 

5. Obrazovanje trenera  
5.1. Situacija, materijali za obrazovanje, dinamika ( M.Butković, S.Linić, S.Gulja) 
5.2. Rasprava i zaključci 

 

6. Izbor najuspješnijih boćara i boćarskih djelatnika (D.Blečić; S.Linić) 
6.1. Prijedlozi, rasprava i zaključci 
6.2. Termin i mjesto održavanja svečane dodjele priznanja 

 

7. I- HBL-žene 
7.1. Sastav i početak lige 
7.2. Troškovi ( kalkulacija u prilogu; M.Butković) 
7.3. Pismo podrške klubovima 

 

8. Aktualnosti 
8.1. HBS  
8.2. Početak liga natjecanja 

 



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.  
 

Predloženi Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad 1. 

O zaključcima iz Zapisnika sa posljednje sjednice govorio je tajnik, Sanjin Linić.  

- Intenzivirala se naplata godišnjih članarina. Klubovi su pismeno i telefonom opomenuti o 

svojim obvezama, neki su obaveze izvršili, neki će uskoro, očekuju priljeve od svojih JLS. 

Najveći problem ostaje grad Rijeka, odnosno klubovi iz grada Rijeke za koje obaveze izvršava 

BS Grada Rijeke, ali zbog neredovitih priljeva još nema ni naznaka o uplati. Prema Zaključku, 

za svaku sjednicu UO pripremiti će se stanje sa naplatom i obavezama, i članovi su dobili na 

stol ažurno stanje dugovanja i potraživanja BS PGŽ. 

- Na prošloj sjednici imenovano je Povjerenstvo za dodjelu priznanja za 2014. Godinu. 

Povjerenstvo se sastalo i o tome će biti izvještaj na današnjoj sjednici. 

Dodatnih pitanja nije bilo i Zapisnik sa 14. Sjednice prihvaćen je bez primjedbi. 

 

Ad 2.  

Rebalans Financijskog plana poslovanja za 2015. godinu (M. Butković) 
Prijedlog rebalansa financijskog plana dobili su članovi UO u materijalima za sjednicu. Predsjednik 

objašnjava kako smo mi prijavili više Programa, međutim iz proračuna Zajednice sportova PGZ i 

Upravnog odjela za sport dobili smo ukupno 153.000,00 kn. Godišnje članarine planiramo na istom 

nivou kao i prošle godine, mada to može i varirati, sa mogućim neplaniranim prihodima, ukupni iznos 

prihoda predviđen rebalansom je 282.500,00 kn. 

Rashodi u istom iznosu također su predviđeni u istom iznosu i sa dosta truda ovakav plan biti će 

moguće ostvariti. Prioriteti su nam, osim već započetih programa, obrazovanje trenera boćanja i 

pomaganje ženskim klubovima. 

Ovakav financijski plan dan je na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 3. 

Potraživanja BS PGŽ za 2014. godinu (S. Linić) 
O kritičnoj situaciji sa naplatom članarine od klubova uvodno informira predsjednik Butković. Tajnik je 

pojedinačno kontaktirao klubove – dužnike i objašnjava pojedine situacije. Najteža situacija je sa 

klubovima grada Rijeke, jer za njih članarine uplaćuje Boćarski savez grada Rijeke, ali grad Rijeka je 

neredovit sa uplatama i BS GR nije u mogućnosti izvršiti obaveze. G D. Jasić, predsjednik BS grada 

Rijeke objašnjava kako je u više navrata kontaktirao pročelnika, ali uplate i dalje kasne. 

U diskusiji sudjeluju Matetić, Gulja, Ćuška, Putica, Blečić 

 

Zaključak:  

Uputiti će se dopis klubovima grada Rijeke i Boćarskom savezu grada Rijeka u kojem će se 

objasniti situacija sa neplaćanjem članarina. Sa ostalim klubovima intenzivirati naplatu što 

prije. 

Klubovi koji nisu u mogućnosti izvršavati obaveze biti će suspendirani iz daljnjeg natjecanja. 

 

Ad 4 
Juniorska liga 2014. 
Predstavljen je bilten Juniorska liga 2014/15. Ove godine odigran je i susret dvije najbolje ekipe iz 

naše i Istarske lige na kojima su pobjednici bili juniori BK SV. Jakov, drugi BK Vargon, treći ekipa 

Pazina i četvrti ekipa Buzeta. 

Predviđa se za slijedeću sezonu pripremiti sustav lige gdje će se uključiti i dvije kombinirane ekipe iz 

Istre, nadamo se da će to prerasti u Hrvatsku juniorsku ligu. 



 

Ad 5  

Obrazovanje trenera 

Predsjednik Butković objašnjava o novostima sa Hrvatskom olimpijskom akademijom, odnosno o 

novoosnovanom Sportskom učilištu, koje je osnovano i dobilo sve potrebne dozvole od Ministarstva za 

obrazovanje odraslih. 

Nove su okolnosti, da je predviđeno specijalističku nastavu organizirati u Rijeci. Prostore i igrališta 

osiguravamo mi sami, uz dozvolu grada Rijeke. Razgovori sa Sportskim učilištem išli su u tom smjeru, 

da se i nastava iz općih kolegija odvija u Rijeci, zajedno sa polaznicima iz ostalih sportova, a interes 

pokazuje rukomet, košarka, judo, vaterpolo. Nastava bi se odvijala u prostorima Kampusa na Trsatu. 

Cijena u slučaju 20 polaznika je 5.000,00 kn, a ukoliko je manje polaznika, cijena je 6.000,00 kn. 

Naš savez, u rebalansu tijekom godine nastojati će osigurati 15.000,00 kn za pomoć našim 

kandidatima. Sufinancirati će se po jedan kandidat po klubu, a ako bude nedostajalo kandidata do 20, 

moguće je i drugačije.  Plaćanje je moguće izvršiti u više obroka. 

Kriteriji će biti prvenstveno: po svakom klubu jedan kandidat, a ako klub ima više kandidata, neka 

pomoć podijeli na svoje kandidate. Također, otvorena je mogućnost da i polaznici iz klubova ostalih 

županijskih saveza pristupe školovanju. 

Zaključuje se da se klubove i kandidate obavijesti o svim aspektima, raspiše natječaj za 

predprijave i obavijesti Sportsko učilište o mogućnostima početka. 

 

Ad 6 

Izbor najuspješnijih boćara i boćarskih djelatnika 

 

Dino Blečić izvještava o sastanku Povjerenstva, koje je izradilo listu prijedloga za 2014 a članovi UO 

dopunili su prijedloge: 

1. Najuspješniji senior    LEO BRNIĆ 

2. Najuspješnija seniorka    NIVES MLADENIĆ 

3. Najuspješniji junior    KRISTIJAN PRODAN 

4. Najuspješnija juniorka    CARROLINA BAJRIĆ 

5. Najuspješniji kadet    KARLO ŠABAN 

6. Najuspješnija muška seniorska ekipa  BK VARGON 

7. Najuspješnija muška juniorska ekipa  BK Sv. JAKOV JADRANOVO 

8. Najbolja muška kadetska ekipa   Par MARIN VRLJIĆ-ALEN ČAJIĆ–BK VARGON 

Par KARLO ŠABAN- LOVRO ŠIPEK 

9. Najbolji trener     VJEKOSLAV MATETIĆ 

10. Općina koja ulaže u objekte boćanja  Općina ČAVLE 

11. Nagrada za životno djelo   DUŠAN ŠTEFAN 

12. Posebna nagrada (posmrtno)   IVAN ŽGALJIĆ 

13. Posebna nagrada    IVAN MOČIBOB 

14. Posebna nagrada    VILKO PERMAN 

Svečanost uručenja priznanja, na kojim će biti podijeljeni i kompleti boća za mlade boćare, predviđa se 

za 11.4.2015  u 18.00 sati  u Kongresnoj dvorani Hotela Jadran – Rijeka. 

 

 

Ukupnoi troškovi juniorske lige:

1 Bilten 2.000,00 kn

2 Ručak uz završnicu PGZ - IBS 1.710,00 kn

3 Pizze – posljednje kolo juniorske lige PGZ 925,00 kn

4 Pehari i medalje za Prvaka i prve tri ekipe 1.042,50 kn

5 Sudačka taksa 421,05 kn

Ukupno: 6.098,55 kn
 



Ad 7. Hrvatska ženska liga 

Miljenko Butković i  Dragan Putica osvrću se na reakcije ženskih klubova iz našeg saveza koji su 

izloženi  povećanim troškovima, zbog putovanja u Komižu ili ugošćavanja ekipe iz Komiže na 

gostovanju kod nas. Kako je predviđeno na proljeće odigrati jednokružno prvenstvo, dolazi do 

nejednakih uvjeta za klubove. Naš savez sastavio je dopis prema jedinicama lokalne samouprave u 

kojima obavještavamo o povećanim troškovima za klubove i molimo ih da pomognu klubovima.  

Dino Blečić prezentira prijedlog Sportske komisije PGŽ po kojem se klubovi podijele u dvije grupe i po 

dvije prvoplasirane ekipe odigraju dvodnevni  play-off za Prvaka Hrvatske za 2015. Odlukom 

Skupštine HBS-a ovo jednokružno prvenstvo je prijelazno, a Prvak ne nastupa u KEP-u. Prava, 

dvokružna  Hrvatska ženska liga započinje na jesen i ona daje Prvaka koji će nastupiti u KEP-u 2016. 

 

Nakon diskusije u kojoj sudjeluju svi članovi UO zaključeno je: 

Upravni odbor BS PGŽ prihvaća prijedlog Sportske komisije PGŽ, smatra ga prihvatljivijim i  

šalje se svim ženskim klubovima i Izvršnom odboru HBS-a na razmatranje. Poštovati će se 

njihova odluka. 

Prijedlog BS PGŽ (kalkulacija troškova) te prijedlog Sportske komisije na zajedničkom 

sastanku klubova nije prihvaćen. Klubovi su prigovorili i jednom i drugom prijedlogu 

natjecanja u ovom prijelaznom periodu. Nije potpuno jasno što klubovi žele. Iz tih razloga BS 

PGŽ a s obzirom da je obrazovanje trenera prioritet te kako su sužene mogućnost (smanjeni 

prihodi) realizacije ostalih programa povlači svoj prijedlog sufinanciranja redovnog programa 

ženskih klubova. 

Nakon što se odredi način natjecanja ženske lige klubovi će moći pisanim putem zatražiti od 

Saveza financijsku pomoć. UO BS PGŽ će raspraviti o takvim zamolbama te ovisno o trenutnim 

financijskim mogućnostima Saveza donijeti Odluku. 

 

Ad 8 

Sportska komisija PGŽ, po uzoru na Sportsku komisiju HBS-a predlaže pomicanje Kalendara 

natjecanja za PRVU i DRUGU ŽUPANIJSKU LIGU za jedan tjedan unaprijed. Pomicanje je 

prvenstveno kako bi se dvije polusezone što više približile, odnosno stavile unutar šest mjeseci, zbog 

važenja liječničkih pregleda. Kako je Kalendar županijskih liga usklađen sa hrvatskim ligama, a neki 

klubovi dijele domaćinstva na istim igralištima, pomiču se i županijske lige.  

TREĆE Županijske lige, koje po Kalendaru ionako započinju 18. Travnja ne mijenjaju svoj Kalendar. 

O ovim promjenama informirati će se klubovi na koje se promjene odnose 

 

Dragan Putica informira kako je FIB definirao datum Svjetskog prvenstva u Rijeci 2105. (20.9.2015 -

26.9.2015.)  Već su održani prvi sastanci u gradu Rijeci, pročelnik Upravnog odjela za sport biti će na 

čelu organizacije. Smještaj će biti najvjerojatnije u Uvali Scott i Hotelu Jadran. U ponedjeljak i utorak 

22.3.2015 i 23.3.2015 doći će u Rijeku komisija FIB na pregled objekata za igranje i smještaj. 

(Podvežica, Marinići, Hrastenica, Uvala Scott, H. Jadran). 

HBS je poslao dopis Uredu za opću upravu sa upitom gdje je Rješenje o važenju odluka sa Skupštine 

HBS-a. Obećano je da će Rješenje biti izdano slijedeći tjedan. 

FIB potvrđuje da Dragan Putica nije u nikakvom sukobu interesa kao član Sportske komisije FIB i 

predsjednik HBS-a. 

Franko Karlović prenosi dvojbe iz općine Viškovo koje su njihove obaveze u slučaju odigravanja dijela 

Svjetskog prvenstva u Marinićima. Odgovor g. Putice je da će pri obilasku objekata od strane komisije 

FIB Općina biti obaviještena i dobiti će odgovore na sva pitanja. 

Tajnik obavještava UO kako je obnovljen rad BK PUNAT, što je doista lijepa vijest u ovim vremenima. 

 

 

Sjednica je završila u 20.30 sati 

 

Zapisnik vodio: 

Sanjin Linić, tajnik 


