
 

 

BOĆARSKI SAVEZ  

PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE 

 

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE UO BS PGŽ 

 

Rijeka, 21. rujna  2016. 

 

Nazočni članovi UO:  

1. Miljenko Butković, predsjednik UO 

2. Željko Barešić – član 
3. Davor Ćuška – član 

4. Sandro Gulja - član 

5. Slobodan Marelja – Bošnjak- član 
6. Vjekoslav Matetić - član 

7. Dragan Putica – član 
8. Zoran Škrokov – član 

 

Ostali nazočni: 

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

 

Odsutni - opravdano:  

1. Denize Fućak – član 

2. Franko Karlović – član 

3. Željko Skočić - član 

 
Dnevni red 

1. Usvajanje Zapisnika sa 19. Sjednice UO BS PGŽ ( S.Linić) 
2. Izvješće o Izvršenju Financijskog plana 2016. godine ( tajnik S.Linić) 
3. Izvještaj o održanim campovima za boćare i boćarice ( tajnik S.Linić; Vjeko Matetić) 
4. Izvještaj o održanim državnim natjecanjima u organizaciji BS PGŽ ( tajnik S.Linić i 

V.Matetić) 
5. Izvještaj o prijelaznom roku za igrače i igračice i roka za registraciju ( tajnik S.Linić) 
6. Izvještaj o početku Liga natjecanja ( predsjednik sportske komisije D.Blečić) 
7. Žensko i muško prvoligaško boćanje – analiza stanja 
8. Izvještaj o Olimpijskom danu ( tajnik S.Linić) 
9. Riječki boćarski savez – situacija i mogućnosti 
10. Nagrada HOO-a Dražen Petrović – dobitnici ( M.Butković) 
11. Izobrazba za trenere/ice boćanja ( tajnik S.Linić) 
12. Pitanja i prijedlozi, aktualnosti, problematika, zahtjevi, pritužbe  

 
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 najavio još jednu sjednicu UO do kraja kalendarske 
godine, nakon toga još jednu prije Izborne skupštine BS PGŽ. Mandat ovom sazivu završava sa 

datumom 24. veljače 2017 i potrebno je razmišljati o daljnjim planovima i rješenjima.   
Nakon toga pozvao na dopunu i usvajanje Dnevnog reda.  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

Ad 1. 

Tajnik predstavlja članovima UO zapisnik sa posljednje, 19. sjednice UO, što je i poslano članovima 

zajedno sa ostalim materijalima. Primjedbi na zapisnike nije bilo. 

 

Ad. 2. 

 

Izvršenje financijskog plana članovi su dobili u materijalima, a dodatna objašnjenja pružio je tajnik. 

Promjene su u Članarinama, naime od ove sezone članarine koje pripadaju HBS-u uplaćuju se direktno 

HBS-u, a ne preko našeg računa, što donosi određenu razliku. 

Ove godine, nažalost ne dobivamo sredstva namijenjena Omladinskim pogonima prvoligaških klubova.  

Na pitanje D. Ćuške da li smo se natjecali za predmetna sredstva  - odgovor je pozitivan, ali politika 

županije u ovom trenutku više sredstava ulaže u neke druge programe i prioritete. 

U više navrata razgovarali smo sa stručnom suradnicom za sport, i za sada je odgovor negativan. 

Ova sredstva naravno uvelike će nedostajati, ali ipak uz određene preraspodjele nadamo se realizirati 

sve naše planove. 

Mimo predviđenog plana, imamo još 14.000,00 kn na raspolaganju za trenere boćanje, koja su nam 

odobrena rebalansom financijskog plana Zajednice sportova. 

Što se tiče uplata godišnjih članarina klubovi to plaćaju tempom koji ovisi o dinamici njihovih prihoda 

od jedinica lokalne uprave. 

U diskusiji je potvrđeno kako je zbog dodatnih troškova, odnosno prihvaćanja dodatnih Prvenstava 

Hrvatske (za kadete i vjerojatno još jedno za žene) Hrvatski boćarski savez pokrio dio troškova. 

 

Nakon opsežnije rasprave donesene su  

 

ODLUKE: 

 

1. Boćarski savez Primorsko – goranske županije uputiti će dopis  Upravnom odjelu za 

kulturu, sport i tehničku kulturu sa upitom o sredstvima Omladinskih pogona. 

 

2. Dodatna sredstva namijenjena obrazovanju za trenere boćanja raspodijeliti će se kada 

utvrdimo koji kandidati su pristupili i položili sve ispite i uplatiti putem njihovih klubova, 

odnosno direktno Sportskom učilištu Zagreb. 

 

3. Prihvaća se ovakav prijedlog drugog rebalansa financijskog plana za 2016 godinu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad. 3. 

 

O kampovima za najmlađe boćarice i boćare održanim ove godine izvijestili su Vjekoslav Matetić i 

tajnik. Održana su dva kampa, na Platku za početnike, gdje je sudjelovalo 24-toro djece (17 dječaka i 

7 djevojčica) pod vodstvom V. Matetića i D. Klarića. Smještaj i uvjeti u SRC Platak su izvanredni i uz 

nešto dodatnih ulaganja to bi mogla biti stalna ljetna baza za boćare. 

Drugi kamp održan je na Podvežici uz vodstvo Čede Vukelića, Antona Bučevića i Gordana Jerčinovića. 

Sudjelovali su napredniji igrači – njih 20 i radili na poboljšanju tehnike prema unaprijed pripremljenom 

programu. 

 

Ad. 4. 

Tajnik, V. Matetić i D. Blečić  ukratko  izvještavaju o održanim PH za juniore i kadete. Juniori su imali 

svoje prvenstvo u Jadranovu i dijelom u Driveniku, a kompletnu organizaciju, uz sve pohvale, preuzeo 

je klub Sv. Jakov. 

PH za kadete i juniorke (juniorke po prvi puta) nakon što u cijeloj Hrvatskoj nije bilo zainteresiranih 

domaćina, preuzeo je županijski boćarski savez.  

Prvenstvo je održano u BC Podvežica, jedinoj boćarskoj dvorani sa potrebnih osam terena. Hrvatski 

boćarski savez pokrio je troškove ručkova za sve učesnike. 

Kod PH juniora, primjedbe su na nastup igrača iz Dalmacije, koji imaju i državljanstvo a u nekim 

disciplinama nastupali su u dresu BiH  reprezentacije. Zaključak je da se to ne smije ponoviti. 

Domaćinstvo donosi i veliki broj nastupa naših igračica i igrača, a posljedično i puno dobrih plasmana. 

Vrlo smo zadovoljni brojem osvojenih medalja u svim konkurencijama. 

U raspravi se sukobljavaju argumenti  za i protiv mogućnosti da se parovi i štafete kombiniraju 

igračima iz različitih klubova. 

 

Zaključak: Ima argumenata Za i Protiv kombiniranih parova. Za uspješnu organizaciju 

Prvenstava pohvaljuju se organizatori BK Sv. JAKOV i BOĆARSKI SAVEZ PGŽ. 

 

Ad 5. 

Izvješća i podaci o registriranim klubovima, igračima, prijelazima dobili su članovi UO u materijalima 
za sjednicu. 
Zbog krizne situacije u društvu općenito, registraciji je pristupilo čak 7 ekipa manje nego prošle 
sezone.  (Odustali Cernik, Križišće, Bajci, Dobreć, Drenova, Škurinje, Pehlin). Također, registrirano je i 
manje igrača (1171/1055) 
 
Ad 6. 
 

Zbog manje klubova,  održan je sastanak sa Općinskim ligašima Rijeka i Liburnija na kojem smo 
dogovorili spajanje preostalih ligaša u jednu Međuopćinsku ligu RIJEKA – LIBURNIJA, koja broji osam 
klubova. Po njihovoj želji, igraju jednokružno sa play-offom i to ili petkom ili nedjeljom. Kada je 
domaćin klub iz Liburnije, igra se petkom u 17.30, kada je domaćin klub iz Rijeke, igra se u nedjelju u 
10.00 sati. Kako bi im se maksimalno olakšalo funkcioniranje, odlučeno je da odigraju bez sudaca i 
dostavljaju Zapisnike voditelju lige D. Blečiću. 
 
 
 
 
 



 
 
Uz dosta problema žive i ženski klubovi. Nakon što je ŽBK PAŠAC-RIJEKA pristupio Hrvatskoj ženskoj 
ligi, preostali su samo 4 ženska kluba koji će u ovoj sezoni igrati Trokružno u Ženskoj županijskoj ligi. 
Ove godine ženska sekcija Boćarskog kluba Rječina osnovala se kao Ženski boćarski klub DRAŽICE.  
Predsjednik predlaže da PRVA registracija (Iskaznica i  osobna godišnja članarina) za kadete i juniore ( 
do 18 godina starosti) bude besplatna. 
Pokreće se rasprava o potrebi izmjene pravila o dvojnoj registraciji.  
 
Stav je da je došlo vrijeme za ukidanje Dvojne registracije, a klub koji nastupa sa dvije ekipe u 
različitim rangovima morao bi na neki način imati mogućnost koristiti igrače (makar do 18 godina 
starosti) u obje konkurencije.  Prijedlog izmjena  u tom smislu trebalo bi što skorije proslijediti 
tijelima HBS-a. 
 

Jednoglasno se prihvaćaju 

 

ODLUKE: 

 

1. Svaka PRVA REGISTRACIJA za igračicu ili igrača do 18 godina starosti od slijedeće registracje je 

BESPLATNA. 

2. Ženski boćarski klub DRAŽICE prima se PRIVREMENO u članstvo Boćarskog saveza Primorsko – 

goranske županie.  Na slijedećoj sjednici Skupštine biti će primljen u STALNO članstvo. 

 

Ad 7. 

 

Predsjednik uvodno objašnjava kako se naš županijski savez trudi i uspijeva održati i povećavati  

razinu  boćanja unutar županije, naročito u kadetima, juniorima i ženama, ali ne možemo utjecati i ne 

stojimo najbolje u natjecanjima u ingerenciji HBS-a (I, II i III liga i seniori). 

Ne zadovoljava međusobna suradnja klubova u najvišim rangovima natjecanja. Nije dobro riješeno niti 

pitanje prelazaka igrača iz kluba u klub. Po sada važećem Pravilniku, klub nikako ne može zadržati 

igrača u kojega je eventualno ulagao svoje resurse. Klubovi iz nižih rangova natjecanja nagrađuju 

kvalitetne igrače i time suzuju bazu prvo- i drugo- ligašima. Naši klubovi u II ligi nisu spremni ni 

kadrovski ni financijski niti igrački za ulazak u I ligu. 

Veći broj najkvalitetnijih igrača, reprezentativaca igra u Italiji ili u Istri, gdje mogu ostvariti bolje 

nagrade. 

Situacija će se popraviti kada klubovi u rangovima u ingerenciji HBS-a budu stimulirani ili primorani 

imati omladinske ekipe gdje će se stvarati novi igrači. 

 

Ad 8. 

 

Olimpijski dan 10. rujna ove godine obilježen je tradicionalno  u organizaciji Zajednice sportova PGŽ i 

Riječkog sportskog saveza u kompleksu stadiona Kantrida. Mi smo kao i svake godine sudjelovali sa 

polaznicima Škole boćanja Čavle, ŽBK Pašac-Rijeka, Vargon i Sv. Jakov. Ukupno je sudjelovalo 14 

djevojčica i dječaka u pokaznim disciplinama u boćanju pod vodstvom trenera Čede Vukelića i Antona 

Bučevića. Mladi igrač Vargona Karlo Vukelić bio je jedan od onih koji su podizali Olimpijsku zastavu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 9. 

 

Predsjednik uvodno izražava zabrinutost oko već duže vrijeme ne-funkcioniranja Boćarskog saveza 

Grada Rijeke. 

Gđa.  Brigita Crnogorac, kao aktualna predsjednica u ostavci objašnjava kako je njezin početak 

mandata bio obećavajući, ali je kasnije došlo do „dvostrukog vođenja saveza“, sukobljavanja sa bivšim 

predsjednikom i neke njezine ideje nisu naišle na odobravanje od bivšeg vodstva saveza. 

Predviđa u najskorije vrijeme sazvati Upravni odbor i organizirati Skupštinu kako bi se razriješila ova 

situacija.  

Predsjednik u više navrata ističe kako prema broju boćarskih klubova Rijeka ima široku bazu i može 

se kvalitetno organizirati. Također, svi članovi UO Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije 

spremni su sudjelovati i pomoći koliko god je to potrebno.  

 

Ad 10.    

 

Ove godine Hrvatski olimpijski odbor dodijelio je nagradu DRAŽEN PETROVIĆ, koja se dodjeljuje 

mladim i perspektivnim sportašima u kategoriji Posada, par, ili štafeta, boćarima – juniorima MATEO 

NAČINOVIĆ (BK VARGON) i IVAN ĆORIĆ, osvajačima brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u 

boćanju za mlade 2015 u Casablanci. 

Velika je to stvar za boćanje uopće, za mlade boćare i njihove klubove i trenere, a mi se pridružujemo 

čestitkama svima koji su pridonijeli. Ova nagrada biti će sigurno i dodatni motiv ostalim mladim 

boćarima na predaniji rad. 

 

Ad 11. 

 

Ciklus izobrazbe za trenera boćanja pri Sportskom učilištu Zagreb je pri kraju, preostali su samo 

završna provjera i dodjela diploma. Boćarski savez je osigurao je još  14.000,00 kn u svrhu potpore  

kandidatima za trenera boćanja, koja će biti proslijeđena putem njihovih klubova. 

 

Ad 12. 

 

Kako je pred nama vrijeme kada se raspisuje Javni poziv za prijavu Programa i projekata za 

zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta u 2017. godini,  predsjednik predlaže i Upravni odbor 

jednoglasno prihvaća  

 

ODLUKU 

 

Prihvaća se prijedlog da se Boćarski savez Primorsko – goranske županije odazove na Javni poziv za 

prijavu programa im projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta u 2107. godini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prijedlozi programa i projekata za koje će se Savez prijaviti su slijedeći programi: 

 

1. Redovita djelatnost sportskih saveza Primorsko-goranske županije, 

2. Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima, 

 Prvenstvo Hrvatske za juniore 

 Prvenstvo Hrvatske za žene 

 KUP Europskih prvakinja  

3. Županijski sportski kampovi za mlađe uzraste, 

 Kamp za boćare početnike – Platak 2017  

 Kamp za naprednije početnike – Lovran 2017 

4. Potpora izdavačkoj djelatnosti u sportu, 

 Izdavanje Godišnjaka „Boćanje 2016“ 

5. Organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, 

 Organizacija Prvenstva Hrvatske za kadete 

 Organizacija Prvenstva Hrvatske za žene 

 Organizacija Međunarodnog juniorskog turnira parova „Sv. VID 2107“ 

 Organizacija Međunarodnog juniorskog turnira „Božić 2017“ 

6. Program „Instruktor boćanja“ – voditelj Programa Vjekoslav Matetić  

 

Zadužuje se tajnik da osigura pravovremenu prijavu na Javni poziv. 

 

V. Matetić povodom teškoća u organizaciji Međunarodnih turnira u ingerenciji Boćarskog saveza grada 

Rijeke, predlaže da organizaciju preuzme Županijski boćarski savez.(radi se o Međunarodnim 

turnirima za juniore Sv. VID i Božićni turnir). 

Replicira predsjednik, Sv. Vid je zaštitnik grada Rijeke, i u tom smislu Grad Rijeka odnosno Boćarski 

savez Grada Rijeke se trebaju pobrinuti ( ako drže taj turnir vrijednim i potrebnim) oko organizacije i 

financiranja turnira. Naš Savez će uvijek u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, kao i do sada 

pomoći i turniru povodom Sv. Vida a posebno Božićnom juniorskom turniru. 

Božićni juniorski turnir je u kalendarima FIB i svakako ga treba maksimalno podržati.  

U troškovima je pomagao i HBS, i prema riječima Predsjednika HBS-a D. Putice, ukoliko bude 

sredstava, i dalje će biti podrška od strane HBS-a. 

 

Zaključak: 

Što prije treba osnovati Organizacijski odbor i Međunarodni juniorski turnir Božić 2017. 

organizirati na razini kako dolikuje, sa učešćem najjačih juniora u Europi, odnosno pozvati 

najjače reprezentacije. 

 

Pod ovom točkom, također,  rasprava je uglavnom bila oko aktualnih problema sa održavanjem 

regularnosti natjecanja, naročito u III HBL Istra – Primorje nakon promjena Propozicija - obaveze 

osiguravanja natkrivenih terena u slučaju lošeg vremena. 

Stav je, a i više puta je traženo od Tijela HBS-a da se Propozicijama za sve klubove u natjecanjima u 

ingerenciji HBS-a obaveže klubove na osiguranje natkrivenih terena u slučaju kiše. 

 

Z. Škrokov obavještava ostale članove kako je konačno od strane konzervatora odobreno konačno 

natkrivanje boćarskih terena BK OPATIJA što su svi članovi Upravnog odbora BS PGŽ prihvatili sa 

odobravanjem. 

 

Sjednica je završila u 20.50 sati 

Zapisnik vodio: 

Sanjin Linić, tajnik 


