
BOĆARSKI SAVEZ  

PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE 

 

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE UO BS PGŽ 

 

Rijeka, 30. ožujka  2016. 

 

Nazočni članovi UO:  

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

3. Davor Ćuška - član 

4. Franko Karlović - član 
5. Slobodan Marelja – Bošnjak- član 

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

8. Zoran Škrokov – član 

9. Željko Skočić - član 
 

Ostali nazočni: 

1. Brigita Crnogorac– predsjednica BS grada Rijeke 
2. Dino Blečić – povjerenik za žensko boćanje 

3. Ivica Šubat – urednik godišnjaka BS PGŽ 

4. Ivica Jakominić – predsjednik BK TRSTENA 
5. Damir Jasić – predsjednik BK MARIO GENNARI 

6. Anton Bučević – predstavnik BK LOVRAN 
7. Gržinčić – predstavnik BK KASTAV 

 

Odsutni - opravdano:  

1. Denize Fućak – član 

 
Dnevni red 

 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. i 18. Sjednice UO BS PGŽ ( S.Linić) 
2. Skupština HBS 2.4.2016 – Zauzimanje stava oko prijedloga  promjena sustava liga – 

natjecanja  
3. Izvješće o Završnom računu 2015 
4. Plan prihoda i rashoda za 2016  - korigiran prema Planu raspodjele sredstava  

Zajednice   sportova PGŽ 
5. Izvješča: 

o Božićni juniorski turnir 
o Revijalne utakmice  
o Juniorska liga 2105-16 
o Sjednice I.O. HBS-a  

6. Izbor najboljih boćara za 2015 – prijedlozi po kategorijama i datum svečanosti 
7. Promocija biltena Juniorska liga 2015-16, prijedlog Godišnjaka BS PGŽ 2015 
8. Festival sportske rekreacije 
9. Nastavak edukacije za trenere/ice boćanja 
10. Aktualnosti, problematika, zahtjevi, pritužbe  
11. Pitanja i prijedlozi 

 



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 objasnio kako su na sjednicu pozvani i predstavnici 

Prvoligaša, Drugoligaša i Trećeligaša, obzirom da je jedna točka Dnevnog reda posvećena predstojećoj 
Skupštini HBS-a na kojoj će biti riječi o eventualnoj promjeni sustava u liga – natjecanju na nivou 

Hrvatske. Također je predstavio novoizabranu predsjednicu Boćarskog saveza grada Rijeka. Nakon 

toga pozvao na usvajanje Dnevnog reda.  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

Ad 1. 

Tajnik obavještava članove UO kako je bio dužan zapisnike sa dvije protekle sjednice UO, što je i 

učinjeno i poslano članovima zajedno sa ostalim materijalima. Primjedbi na zapisnike nije bilo. 

 

Ad. 2. 

Predsjednik obrazlaže potrebu rasprave oko eventualne promjene u sustavu liga natjecanja u HBS. 

Uvod je dao predsjednik HBS-a gosp. Dragan Putica. 

Već neko vrijeme kruže razne ideje o drugačijem sustavu liga. Sportska komisija HBS-a donijela je 

prijedloga, a postoje i neke usmene varijante. 

Jedan je prijedlog:  

Jedinstvena I HBL, dvije II HBL (Sjever i Jug) i osam III liga. U tom slučaju Istarski boćarski savez 

dobiva svoju III ligu, PGŽ svoju III ligu.  

Drugi je prijedlog:  

Jedinstvena I HBL, četiri II HBL i osam III HBL 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi UO, kao i pozvani predstavnici klubova predložena je 

slijedeća  

ODLUKA: 

Stav je Boćarskog saveza PGŽ kako je sustav liga –natjecanja dobar i ne podržava se 

nikakva izmjena. 

Ovakva ODLUKA prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad. 3. 

Završni račun sa prihodima i rashodima i bilancom za 2015 godinu članovi UO dobili su sa 

materijalima. Tajnik je ukratko prezentirao pojedine stavke. Predsjednik izražava zadovoljstvo 

učinjenim i stanjem likvidnosti. 

UO jednoglasno prihvaća ovakav Završni račun. 

 

Ad. 4. 

Tajnik obrazlaže potrebu izmjena i dopuna Financijskog plana za ovu godinu zato jer je u 

međuvremenu Skupština Zajednice sportova donijela Detaljan plan raspodjele sredstava javnih 

potreba u sportu u PGŽ. Sredstva su smanjena u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na Financijski 

plan koji smo imali.  

Članovi UO jednoglasno prihvaćaju Izmjene i dopune Financijskog plana. Korigirani 

Financijski plan prilog je ovog zapisnika 

Ad 5. 

Izvješča: 
 Božićni juniorski turnir 
 Revijalne utakmice  



 Juniorska liga 2105-16 
 Sjednice I.O. HBS-a  

Ukratko predsjednik, tajnik informiraju ostale o aktivnostima i uspješnim Projektima i provedenim 

Programima nakon posljednje sjednice UO. 

Velikim naporima uspjeli smo uz pomoć HBS-a pomoći Boćarskom savezu grada Rijeke, kao nosiocu 

projekta organizirati Juniorski božićni turnir sa 16 parova iz Slovenije, Srbije i najboljih juniora 

Hrvatske. 

Također je vrlo uspješna bila organizacija Revijalnih utakmica, po prvi puta i muške i ženske selekcije 

PGŽ protiv prvaka Hrvatske, sa zajedničkom  večerom.   

Juniorska liga ove godine po prvi puta organizirana je zajedno sa dvije ekipe iz Istarskog boćarskog 

saveza, sa učešćem ukupno devet ekipa. Pobjednici su bili juniori BK Vargon, a donator lige u visini 

5.000,00 kn bio je Ind-eco d.o.o. 

HBS je imao nekoliko sjednica IO i prolazi vrlo turbulentno i nesigurno razdoblje. Nadamo se da će 

nakon slijedeće sjednice Skupštine stvari krenuti na bolje. 

 

Ad 6. 

Komisija za izbor najboljih boćara pripremila je određene prijedloge, a prijedloge je prezentirao Dino 

Blečić. 

Najbolja seniorska ekipa VARGON 

Najbolja juniorska ekipa  VARGON 2 

Najbolja ženska ekipa  ČAVLE-škola boćanja 

Najbolji senior    Ante Grančić (BK Vargon) 

Najbolja seniorka  Nives Jelovica (BK Marinići) 

Najbolji junior   Mateo Načinović (BK Vargon) 

Najbolja juniorka  Carrolina Bajrić (BK Čavle-škola boćanja) 

Najbolji kadet   Karlo Šaban (BK Vargon) 

Najbolji trener   Dean Klarić (BK Čavle – škola boćanja) 

 

Posebna priznanja:  Alen Dretvić (BK Lovran) 

    Marta Marčelja (BK Marinići) 

    Virginia Bajrić (BK Čavle – škola boćanja) 

    Štafeta Leo Brnić – Marino Milićević 

    Katica Šimac – posthumno 

    Davorko Rumac – posthumno 

Nagrada za životno djelo: Anton Bučević 

Grad ili Općina    Općina Viškovo 

 

 

Rasprava se otvorila oko izbora najboljeg seniora. Naime, Zvonimir Maras, iako još junior, seniorski je 

Prvak Hrvatske i to jedini iz našeg saveza. Ante Grančić, pak nositelj je dvije srebrne medalje sa 

Svjetskog prvenstva odigranog u Rijeci. Zaključak je da se za najboljega proglasi Ante Grančić. 

Diskusija se vodila i oko vrijednosti ukupno postignutih rezultata dvojice kadeta Karla Šabana i Alena 

Dretvića. Zaključeno je da su rezultati Karla Šaban vrijedniji. 

Željko Skočić predložio je općinu Viškovo kao JLS koja svesrdno pomaže boćanje, a 2015 bila je 

dijelom domaćin Svjetskog prvenstva. 

 

Ad 7 

Na sjednicu je pozvan g. Ivica Šubat, izvršni urednik godišnjaka za 2015. Kako imamo odluku da je 

cijeli Upravni odbor uredništvo godišnjaka, to je g. Šubat prezentirao koncepciju i do sada učinjeno na 

godišnjaku. Uglavnom, očekuje se da će  godišnjak biti sadržajniji i kvalitetniji nego prijašnjih godina, 

te je prihvaćen ovakav koncept. 

 

Ad 8. 



Festival sportske rekreacije i „Homo si teć“ su manifestacije od velikog značaja za Primorsko – 

goransku županiju i grad Rijeku. Ove godine uključili smo se u Festival sportske rekreacije 

manifestacijom „Boćanje za sve“ i to u tradicionalnoj igri – četvorke  sa drvenim boćama. Pozivamo 

članove UO da se uključe bilo kao natjecatelji – rekreativci, ili  organizatori i promotori, a  svakako da 

dođu podržati manifestaciju 9. Travnja 2016 sa početkom u 10.00 sati. Za ovaj Program natjecali smo 

se i dobili 2.000,00 kn.  

Na „Homo si teć“ svake godine sudjelujemo sa najmlađim natjecateljima i potrudit ćemo se i ove 

godine. 

 

Ad 9 

Sportsko učilište Zagreb definiralo je termine predavanja Općih predmeta u nastavku Obrazovanja 

trenera boćanja. Rasporedi su podijeljeni polaznicima i izražavamo nadu da će ovaj ciklus konačno 

završiti ovoga ljeta. Čekamo nove trenere boćanja i nadamo se da će imati uspjeha u radu. 

 

Ad 10 

 Zoran Škrokov imao je pitanje za predsjednika HBS-a. Objašnjava kako je u III HBL Istra – 

Primorje došlo do određenih nepravilnosti pri ždrijebu. Naime u izvlačenju koje je obavljeno 

13. Srpnja 2015 bilo je  ime BK Seget. Naknadno, nakon toga datuma došlo je do spajanja BK 

SEGET i BK DIVŠIĆI i novi  klub zove se Divšići. Kako je BK Divšići prošle sezone ispao iz 

tog ranga natjecanja, smatra da  spajanje nije izvršeno pravovremeno i da BK  Divšići nemaju 

pravo natjecanja u istom rangu. 

 Odgovara mu predsjednik HBS-a g. Putica. Ponavlja kronologiju događanja i smatra da je na 

osnovu Izjave o spajanju oba kluba bilo regularno uvrstiti ih u natjecanje. U međuvremenu je 

izdano i Rješenje Ureda za opću Upravu o spajanju dva kluba. BK Umag je jedini klub koji je 

izjavio žalbu i može nastaviti sa postupkom pri HOO-u. 

 Željko Barešić smatra da Prvenstva županije trebaju biti ljeti da se mogu igrati i na vanjskim 

terenima, a ne samo u dvoranama. Također je skrenuta pažnja da u Marinićima na Prvenstvu 

županije nisu bili spremni tereni, bilo je hladno i takve stvari se ne smiju ponavljati. 

 Ivica Jakominić smatra da županijska prvenstva ne treba organizirati ljeti jer su djeca izložena 

previše jakom suncu. Pretoplo je  bilo na Prvenstvu županije u Krku za kadete, a pohvaljuje 

organizaciju prvenstva u Lovranu. 

 Zoran Škrokov pita zašto utakmica Sv.Jakov – Vodnajn do danas nije odigrana. Odgovor 

povjerenika lige je da je utakmica odgođena zbog razloga koji su dozvoljeni pravilnicima i 

propozicijama, a slobodnih termina niej se našlo. Zakazani termin za ovu utakmicu je 

9.4.2016, odnosno tjedan dana prije nastavka proljetnog dijela natjecanja. 

 Slobodan Marelja Bošnjak izražava bojazan da će biti problema sa odgađanjem utakmica 

zadnja dva kola koja ove godine padaju na Državne praznike. 

 

 

 

 

Sjednica je završila u 20.50 sati 

 

Zapisnik vodio: 

Sanjin Linić, tajnik 

 


