
BOĆARSKI SAVEZ  

PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE 

 

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE UO BS PGŽ 

 

Rijeka, 16.09.2015 

 

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. Željko Skočić - član 

 

Ostali nazočni: 

1. Dino Blečić – Povjerenik za žensko boćanje 

2. Damir Jasić – predsjednik BS grada Rijeke 

 

Odsutni - opravdano:  

1. Franko Karlović - član  

 

Dnevni red 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. Sjednice UO BS PGŽ ( S.Linić) 
2. Prijedlog Statuta BS PGŽ / pročišćeni tekst ( M.Butković) 

2.1. Skupština BS PGŽ 

3. Potraživanja i obveze BS PGŽ za 2014. i 2015. godinu (S.Linić) 
4. Svjetsko prvenstvo u boćanju – Rijeka 20.09. – 26.09.2015. ( S.Linić) 
5. Instruktor boćanja i kampovi ( S.Linić) 
6. Obrazovanje za trenere boćanja ( S.Linić) 
7. Početak liga natjecanja 

7.1.  Hrvatske lige (m+ž) 

7.2.  Županijske lige (m+ž) 

8. Hrvatski boćarski savez 
8.1. Održana sjednica IO HBS-a ( M.Butković, D.Putica) 

8.2. Prijedlog Statuta HBS-a ( D.Putica) 

8.3. Prijedlog Pravilnika o članarinama HBS-a (D. Putica) 

9. Aktualnosti, problematika, zahtjevi, pritužbe ( S.Linić) 
 

 



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.  

- U potpunosti su naplaćena potraživanja iz prošle sezone. BS grada Rijeke također je podmirio 

sva dugovanja, a sa HBS-om smo također zatvorili sva potraživanja po pitanju godišnjih 

članarina  

- Registracija klubova za novu natjecateljsku sezonu je obavljena. Plaćanje godišnjih pristojbi 

od strane klubova iz grada Rijeke prihvaćeno je bez većih negodovanja. Ukupno je 

registrirano 75 muških ekipa i 8 ženskih ekipa. Klubova kao pravnih osoba trenutno u 

natjecanju imamo 77. Registriranih igrača je 1171. U odnosu na prošlu sezonu imamo tri nova 

ili reaktivirana kluba: 

- BK PUNAT – reaktiviran nakon višegodišnje stanke 

- BK POLJE LEDENICE – reaktiviran nakon višegodišnje stanke 

- BK PLUŽNICE – novoosnovani klub u Novom Vinodolskom. 

- Dodijeljena su  priznanja za 2014. Godinu. Svečanost je bila u Hotelu Jadran i protekla u 

najboljem redu. 

- Nakon završetka natjecateljske sezone 2014/15 dodijeljeni su pehari i medalje svim 

pobjednicima liga 

- Odigrana su sva Prvenstva županije za Kadete, Juniore i Žene. 

- Domaćini smo bili Prvenstva Hrvatske za kadete (U15). Odaziv je bio veći nego proteklih 

godina, a naši kadeti odnijeli su prve mjesta u svih šest disciplina. Karlo Šaban (BK Sv. Jakov) 

bio ej najuspješniji igrač. 

- Prvenstvo Hrvatske za juniore (U18) bilo je u Pazinu. Naš savez pokrio je sve troškove 

prijevoza i noćenja naših igrača i njihovih trenera i pratitelja. 

- Na našem području tijekom ljeta organizirani su veliki boćarski događaji: 

1. KEP za žene u Čavlima i Dražicama organizirao je BK ČAVLE- Škola boćanja. Čestitke na 

organizaciji, kao i na uspjehu, 2. Mjesto u Europi. 

2. Boće – open Klana – Veliki međunarodni turnir parova proslavio je 20 godina. Čestitke 

organizatorima, BK Sv.Rok-Klana na dugoj i sve boljoj organizaciji. 

3. Na igralištu BK Sv. JAKOV u Jadranovu organiziran je pravi boćarski spektakl – LEO I 

MARINO U LOVU NA SVJETSKI REKORD. Rekord je oboren, a organizacija i događaj na 

najvišem mogućem nivou. 

- U ljetnom periodu organizirali smo čak dva ciklusa Ljetnog Kampa za najmlađe boćarice i 

boćare: 

- Kamp za početnike na PLATKU okupio je 30 učesnika. Voditelj Kampa bio je Vjekoslav 

Matetić, sa nekoliko drugih trenera, a dobar je podatak da se javljaju curice i dječaci iz sve 

više  klubova.  

- Kamp za napredne početnike bio je u Lovranu, vodio ga je Čedo Vukelić, a okupio je 20 

naprednih boćarica i boćara.  

- Kao i svake godine sudjelovali smo na proslavi Olimpijskog dana sa mladim boćaricama i 

boćarima i na centralnom terenu promovirali Svjetsko Prvenstvo Rijeka 2015 koje je pred 

nama. 

- Uloženo je jako puno truda u žensko boćanje. Ženska liga doživjela je veliku transformaciju: 

prelazak u turnus  jesen – proljeće realiziran je kao kod muških kroz jednokružno prventvo 

2105. Nije proteklo bezbolno, naime ŽBK PAŠAC-RIJEKA nažalost odustao je od natjecanja, 

a RJEČINA i ČAVLE nisu ugostili KOMIŽU, nisu odigrali svoje utakmice i za to su kažnjeni 

prema Pravilnicima HBS-a. Naš savez financijski je pokrio putovanje na Komižu za ŽBK 

Škrljevo, prema ranijim dogovorima. Sada su ženski klubovi podijeljeni u dvije lige – Hrvatska 



ženska liga sa šest klubova u kojima su tri naša i Ženska županijska liga sa pet preostalih 

ženskih klubova. 

- Nabavljen je novi multifunkcijski uređaj Canon MF 6140 CD a rashodovan je stari fotokopirni 

stroj za kojega više nije bilo zamjenskih dijelova. 

 

- Dodatnih pitanja nije bilo i Zapisnik sa 15. Sjednice prihvaćen je bez primjedbi. 

 

Ad 2.  

Prijedlog Statuta BS PGŽ izradio je i predstavio predsjednik M. Butković. Prodiskutirane su najvažnije 

promjene, a Statut je pregledan i od strane ureda za opću upravu i u velikoj mjeri je usklađen sa 

odredbama novog Zakona o udrugama, prema kojem smo dužni usvojiti ga do kraja rujna 2015. 

godine. Glavne promjene su:  

- Upravni odbor može donositi financijski plan,  

- Uvodi se izbor podpredsjednika – ali tek na prvoj slijedećoj Izbornoj skupštini 

- Predlaže se za Likvidatora Zajednica sportova PGŽ 

Nakon kraće diskusije Predsjednik je pozvao sve članove UO da pomnije prouče prijedlog Statuta koji 

su dobili i u najkraćem roku predlože eventualne izmjene.  

Ovaj Prijedlog Upravni odbor predložiti će Skupštini BS PGŽ na izglasavanje. 

Skupština će biti sazvana u zakonskom roku, do kraja mjeseca rujna. 

 

Ad 3 

Potraživanja i obaveze klubova – tajnik saveza obavještava kako je prošla godišnja Registracija 

klubova. Registrirano je ukupno 83 ekipe, 1.171 igrača i igračica, a u ligaško natjecanje uključuje se 

jedan potpuno novi klub BK PLUŽNICE iz Novog Vinodolskog, a reaktivirali su se BK PUNAT i BK 

POLJE-LEDENICE. Sva tri nova kluba natjecati će se od ove jeseni u Primorskoj ligi. 

Naplata godišnjih pristojbi ide bolje od očekivanja, riječki klubovi bez većih problema prihvatili su svoje 

obaveze, obzirom da grad Rijeka nije bio u mogućnosti plaćati njihove obaveze. 

 

Ad 4 

Svjetsko prvenstvu u boćanju  Rijeka 2015 je pred nama, trajati će od nedjelje 20.9.2015 do subote, 

26.9.2105. Cjelokupnu organizaciju preuzeo je Riječki sportski savez, Organizacijski odbor izvršio je 

sve pripreme i očekujemo da sve protekne u najboljem redu. Odvijati će se na tri lokacije, 

PODVEŽICA, MARINIĆI i HRASTENICA, što organizaciju čini zahtjevnijom, ali zato će više gledatelja 

imati priliku vidjeti svjetsku smotru najboljih boćara. Od reprezentacije Hrvatske očekuje se pred 

svojom publikom osvajanje nekoliko medalja. Ulaz je za sve dan e natjecanja slobodan. 

   

Ad 5 

Instruktor boćanja i kampovi 

Ove godine organizirali smo dva ciklusa Ljetnih Kampova za mlade boćarice i boćare. Prvi dio bio je na 

Platku. Sudjelovalo je 32 djece – mlađih početnika i početnica a Kamp je vodio Vjekoslav Matetić. 

Sudjelovali su još Anton Bučević, Damir Poslek, Dean Klarić. Smještaj i prehrana bili su u Velikom 

domu Platak. 

Drugi ciklus, za naprednije bio je u Lovranu, sa smještajem u Učeničkom domu Lovran, a voditelj 

Kampa bio je Čedo Vukelić uz Antona Bučevića i Nives Jelovica. 

U sklopu Programa instruktor boćanja održan je i cijeli niz kontrolnih treninga, a kadeti i juniori 

nastupaju na pozivnim turnirima u široj regiji i u susjednoj Sloveniji. (Postojna, Buzet, Pula, Pazin, 

Klana). 

 

Ad 6 

Tijekom travnja i svibnja održan je prvi dio Obrazovanja za trenera boćanja koje vodi Sportsko učilište 

iz Zagreba. Održana su sva predavanja, pokazne vježbe i seminarski radovi iz specijalističke obuke. Na 



jesen očekujemo nastavak sa Općim dijelom (osam kolegija) koje će Sportsko učilište realizirati u 

Rijeci, ali sa polaznicima i drugih specijalnosti (Košarka, jedrenje) 

 

Ad 7 

Kakao je već ranije rečeno, započelo je natjecanje u svim ligama (osim Prve hrvatske lige). Imamo 

nekoliko novina, Ženska liga je po planu podijeljena na Hrvatsku žensku ligu, u kojoj se natječe 6 

klubova iz cijele Hrvatske, za sada su to samo naša županija, Istarska županija i klub iz Komiže. U toj 

ligi natječu se tri kluba iz našeg saveza (Drenova-Rijeka, Marinići i Čavle-škola boćanja). 

Ostalih 5 naših ženskih klubova natječe se u Županijskoj ženskoj ligi a prvaku će se ponuditi promociju 

u viši rang, ako to bude želio. 

Od ove sezone također dvije Treće županijske lige također imaju 10 klubova i igraju dvokružno 

ukupno 18 kola. Takvu odluku Sportska komisija je donijela na traženje više zainteresiranih klubova. 

 

Ad 8 

Hrvatski boćarski savez. 

O posljednjoj sjednici Izvršnog odbora HBS-a govorili su D. Putica i M. Butković. Također su u fazi 

donošenja novog Statuta, a u proceduri je i prijedlog Pravilnika o članarinama. 

Zaključeno je da Upravni odbor BS PGŽ podrži prijedlog Članka 33 Statuta HBS koji omogućava 

linearnu zastupljenost klubova u Skupštini HBS-a.  

Ovakav Prijedlog biti će poslan  kkao stav BS PGŽ 

M. Butković će na slijedećoj sjednici IO HBS zastupati stav da za prikupljanje i manipulaciju dijela 

godišnje članarine koju plaćaju klubovi Županijski savez ima pravo naplatiti određeni postotak od 

prikupljene članarine. 

 

Ad 9 

Aktualnosti, zahtjevi, pritužbe 

Pristigla su dva dopisa – negodovanja:  

od strane BK Korensko nezadovoljan je određenim odlukama sudaca i Voditelja Liburnijske lige u 

prošloj sezoni. 

BK Vargon nezadovoljan je uređivanjem godišnjaka „Boćanje u PGŽ 2014“  Nakon diskusije donesen je 

zaključak: 

Slijedeća izdanja godišnjaka uređivati će Uređivački odbor kojega su članovi svi članovi Upravnog 

odbora Boćarskog saveza PGŽ.  

 

Vjekoslav Matetić obavijestio je kako su uznapredovali dogovori sa Boćarskim centrima Pazin i Buzet o 

zajedničkoj Juniorskoj ligi. Treba učiniti pripreme da liga započne na vrijeme, bude bolje nego ranije 

organizirana i završi po mogućnosti još u 2015. Godini.  

Zaključak:  

Organizirati će se sastanak Sportske komisije PGŽ sa IBS već u listopadu i donijeti potreban kalendar i 

druge odluke. 

 

Sjednica je završila u 20.30 sati 

 

Zapisnik vodio: 

Sanjin Linić, tajnik 


