
BOĆARSKI SAVEZ  

PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE 

 

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE UO BS PGŽ 

 

Rijeka, 30. studenog  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 

9. Franko Karlović - član 
10. Željko Skočić - član 

 

Ostali nazočni: 

1. Brigita Crnogorac– predsjednica BS grada Rijeke 

 

Odsutni - opravdano:  

1. Denize Fućak – član 
2. Dino Blečić – povjerenik za žensko boćanje 

 
 

Dnevni red 

1. Usvajanje Zapisnika sa 20. Sjednice UO BS PGŽ ( S. Linić) 
2. Privremeni financijski plan za 2017. godinu ( M. Butković) 

 Financijski izvještaj BS PGŽ za devet mjeseci 2016. godine ( S. Linić) 

 Program javnih potreba ZS PGŽ za 2017. godinu ( S. Linić) 
3. Juniorska liga 201..-2017 ( V. Matetić) 
4. Imenovanje Instruktora boćanja za slijedeću godinu 
5. Božićni juniorski turnir 2016. 
6. Revijalne utakmice seniora i seniorki 
7. Promocija novih trenera boćanja 
8.  Aktualna problematika 

 
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 dopunu ili usvajanje Dnevnog reda.  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

Ad 1. 

Tajnik predstavlja članovima UO zapisnik sa posljednje, 20. sjednice UO, što je i poslano članovima 

zajedno sa ostalim materijalima.  



Za riječ se javio Zoran Škrokov sa dvije primjedbe. 

1. Nije točno kako je navedeno u zapisniku da je odobreno natkrivanje boćališta Opatija, nego je 

točna formulacija da je od konzervatora dobivena suglasnost za izradu projekta natkrivanja boćališta u 

Opatiji. 

 

2. U zapisniku uopće nije navedeno da je on zahtijevao osnivanje povjerenstva koje će ispitati sve 

okolnosti oko neregularnosti, kako on tvrdi, cijele sezone 2015-16 u III HBL Istra-Primorje. 

Predsjednik odgovara kako je nadležnost nad ovom ligom i njenom regularnosti Hrvatski boćarski 

savez i mi možemo jedino dopisom zatražiti od HBS-a osnivanje toga povjerenstva i istragu, nakon 

koje ćemo tražiti da nas o tome izvijeste. 

 

Sa ovim primjedbama biti će dopunjen Zapisnik sa 20. Sjednice UO BS PGŽ. 

 

Ad. 2. 

 

Financijski plan za 2017 godinu članovi UO su dobili sa pozivom na sjednicu. Predstavlja ga 

predsjednik, stavku po stavku. Plan je sačinjen na osnovu ovogodišnjih pokazatelja, a u slučaju većih 

odstupanja biti će mijenjan tijekom godine. 

Tajnik izvještava da smo se javili na Natječaj za javne potrebe u sportu za slijedeću godinu i to sa 14 

Programa, odnosno prema Odluci sa prošle sjednice UO.  Nadamo se sličnim prihodima kao i ove 

godine. 

 

Članovi Upravnog odbora glasovanjem jednoglasno prihvaćaju Financijski plan za 2017 

godinu. 

 

Ad. 3. 

 

O juniorskoj ligi 2016/2017 izvijestio je Vjekoslav Matetić, koji je zajedno sa Deanom Klarićem i Dinom 

Blečićem bio na sastanku sa predstavnicima istarskih klubova u Ročkom polju. 

Juniorsko liga kreće 28.12.2016, završetak je predviđen 12. Veljače 2017. Dodane su dvije discipline, 

a sudjelovati će ukupno 10 ekipa, 7 iz naše i 3 iz istarske županije. Potrebno je minimalno 6 igrača za 

odigrati utakmicu. Finalni dan predviđen je u Pazinu. 

 

Ad. 4. 

Program Županijski instruktor koristimo već duži niz godina. Ova sredstva jako su nam dobro poslužila 

u radu sa našim mladim boćarima. Kroz cijeli taj period voditelj Programa bio je Čedo Vukelić, koji ima 

sve potrebne kvalifikacije.  U ime saveza predsjednik se zahvaljuje Vukeliću na trudu koji je uložio 

općenito u radu sa mladim boćarima, a naročito kroz ovaj Program. 

Međutim, uvjeti korištenja ovih sredstava sve su više zahtjevni. Predviđeno je sa nositeljem Programa 

sklopiti Ugovor o djelu i općenito se suzuju mogućnosti drugačijeg korištenja sredstava. 

U  međuvremenu dobili smo još Trenera boćanja koji mogu voditi ovaj Program. Kako Vjekoslav 

Matetić ima vrlo lijepe uspjehe u radu sa mlađom boćarskom populacijom, to predsjednik predlaže 

Vjekoslava Matetića za nositelja ovog Programa za slijedeću godinu.  

 

Članovi Upravnog odbora jednoglasno donose slijedeću 

 

ODLUKU 

 

Imenuje se VJEKOSLAV MATETIĆ za Županijskog instruktora boćanja za 2017. Godinu. 



Boćarski savez Primorsko – goranske županije i V. Matetić sklopiti će Ugovor o djelu kojim 

će regulirati međusobne odnose, a sukladno Ugovoru sa Zajednicom sportova PGŽ. 

  

 

Ad 5. 

 

Predsjednik ukratko obrazlaže okolnosti  u kojima se nalazi Boćarski savez grada Rijeke, koji je 
organizator tradicionalnog međunarodnog juniorskog Božićnog  turnira. Poziva predsjednicu Gđu. 
Brigitu Crnogorac da izvijesti o Božićnom turniru 2016. 
Gđa. Brigita Crnogorac, nakon sastanka sa Izvršnim odborom BS grada Rijeke, donijela je odluku da 
ove godine nije u mogućnosti organizirati Međunarodni turnir potrebnoga nivoa i renomea koji taj 
Turnir već ima. Razloga ima više,  a najveći je u ne-funkcioniranju Boćarsko saveza grada Rijeke, 
odnosno nerazumijevanju ili nepovjerenju prema predsjednici saveza. 
Iz tih razloga sa pripremama se nije započelo na vrijeme i  nažalost sada je prekasno za bilo kave 
improvizacije. Drugi, ne manje važan razlog je i neredovito i nedovoljno financiranje od strane grada 
Rijeke, jer sredstva pristižu neredovito i nedovoljno.  
Također, donijeli su i odluku da Turnir povodom Sv. Vida, zaštitnika Rijeke ne bude međunarodni, 
nego sa pozvanim ekipama   i reprezentacijama gradova iz Hrvatske. 
Otvorena je rasprava, u kojoj je Vjekoslav Matetić izrazio najveće žaljenje zbog ovakvog razvoja 
događaja i podsjetio na Zaključak ovog Upravnog odbora od  sa prošle sjednice, od   12. Rujna, kada 
je još bilo i te kako vremena, da se oformi Organizacijski odbor i započne sa pripremama. Nitko se 
nije potrudio niti pokušao sazvati i organizirati grupu ljudi koja bi bila u stanju organizirati ovako velik  
i značajan Međunarodni turnir. 
Prevladalo je razmišljanje da je u ovom trenutku bolje napraviti stanku i početi se pripremati za 
slijedeću godinu, kada se ovo ne smije ponoviti. 
Bilo je i prijedloga da se organizacija Turnira prenese na Boćarski savez PGŽ ili na Hrvatski boćarski 
savez i osmisli kako ga učiniti još bogatijim i atraktivnim za najbolje igrače i reprezentacije iz cijele 
Europe.  
 
Zaključak: 
Međunarodni juniorski turnir Božić 2016 neće se održati, o tome će se službeno preko ureda 
Hrvatskog boćarskog saveza obavijestiti F.I.B.  
To ne znači da se turnir gasi, naprotiv sve će se učiniti za nastavak već 2017. Inače, Turnir je 
predviđen i u nacrtu Kalendara natjecanja F.I.B.  za 2017 godinu. 
 
 
Ad 6. 
 

Revijalne utakmice postale su tradicionalno okupljanje boćarica i boćara na kraju kalendarske godine 

i sa time ćemo nastaviti i ove godine. 

Termin utakmica je Nedjelja, 11. Prosinac 2016 sa početkom u 15.00 sati – Boćarski centar Podvežica 

Sastati će se: 

U muškoj konkurenciji:  

Kombinirana ekipa prvoligaša (Vargon i Marinići) protiv igrača iz svih ostalih klubova u PGŽ.  Izbornici 

za reprezentaciju PGŽ su Vjekoslav Matetić i Sandro Gulja. Izbornici će osmisliti koje discipline će se 

igrati. 

U ženskoj konkurenciji : 

Čavle – Škola boćanja protiv reprezentacije PGŽ – izbornice Suzana Brečević i Nives Jelovica. 



Ovako svečani trenutak iskoristiti će se i za promociju 14 novih Trenera boćanja koji su ove godine 

završili svoje obrazovanje. To će biti prilika da većina naših boćara i boćarskih djelatnika pozdravi i 

čestita novim trenerima na njihovim novim zvanjima. 

 

Ad 7. 

 

Postoji informacija kako će svečanost promocije  novih trenera biti organizirana zajedno sa novim 

trenerima iz ostalih sportova (Košarka,  Rukomet, Vaterpolo, Jedrenje)  

 

Nakon rasprave, zaključeno je da na našoj Revijalnoj utakmici ipak budu predstavljeni naši 

novi Treneri boćanja i simbolično im se uruče njihova Uvjerenja. 

 

Ad 8. 

 

8.1. 

Predsjednik je ukratko obavijestio članove kako je Sportska inspekcija izvršila nadzor nad Boćarskim 

savezom PGŽ i u Zapisniku nema nikakvih zamjerki, osim sitnijih primjedbi, koje se više tiču 

Nacionalnog saveza. (U Izvješću sa susreta ne evidentira se datum liječničkog pregleda igrača, i gdje 

je pregled obavljen). 

8.2. 

D. Ćuška, kao Predstavnik u Skupštini HBS-a dobio je poštom priejdlog Financijskog plana za 2107. 

Godinu. Zanima ga je li to neka nova praksa u HBS-u, da li o tome treba rasprava ili ne. Odgovara 

predsjednik HBS-a gosp. Putica. Po zakonu, HBS prije kraja kalendarske godine dužan je donijeti 

Financijski plan za slijedeću godinu. Radi praktičnosti, pozvani su svi članovi Skupštine da se pismeno 

očituju o Prijedlogu, a kako je sliejdeća sjednica Skupštine ionako previđena početkom slijedeće 

godine, detaljnije će se raspraviti Financijski plan i donijeti eventualne promjene koje budu potrebne. 

8.3. 

Nakon toga riječ je dobio predsjednik BK MARINIĆI Valter Šebelja, koji je zamolio da prisustvuje ovoj 

sjednici i informira o više događaja koji se tiču njegova kluba. 

Nakon utakmice MARINIĆI – BISTON bilo je neugodnih reakcija gosp. Jozipovića prema jednom sucu 

utakmice, kao i prema predstavnicima kluba domaćina, a naročito je bio neugodan prema 

predsjedniku kluba Šebelji. Ružna polemika nastavila se putem e-maila, a gosp. Jozipović je svojom 

komunikacijom i svojim rječnikom otišao toliko predaleko da je izazvao opću osudu šire boćarske 

javnosti. 

Zbor sudaca Boćarskog saveza Primorsko-goranske županije odmah je nakon utakmice prijavio 

Matijasa Jozipovića disciplinskom sudcu HBS-a  s namjerom da se zaštiti dignitet boćarskoga sudca 

od grubih vrijeđanja. 

BK Marinići i predsjednik najprije su se upustili u prepisku e-mailovima sa Jozipovićem, što je 

rezultiralo još grubljim uvredama i vrlo neprimjerenom komunikacijom od strane Jozipovića. 

Kasnije je i BK Marinići uputio prijavu disciplinskom sudcu.  

Valter Šebelja, predsjednik Marinića razočaran je sporošću rješavanja slučaja, odnosno smatra da 

takav predsjednik kluba, voditelj i igrač morao je biti trenutno suspendiran. 

Nažalost, već slijedeće kolo BK Marinići našli su se u novom „slučaju“. Otišli su na utakmcu protiv 

Zrinjevca u Zagreb, zaboravivši sportske iskaznice svih igrača. Prema nekoliko verzija, suci su 

konzultirali voditelja lige, koji je dopustio da se utakmica odigra, međutim nakon nekoliko dana i žalbe 

BK Bistona, voditelj  ijenja svoju odluku i utakmicu registrira 26 : 0 za Zrinejvac, a ne postignutim 

rezultatom (18:8). 

Time se opet BK Marinići osjećaju oštećeni, izigrani, i prevareni. Uložili su žalbu na ovakvu odluku, 

međutim za sada nemaju odgovore niti na jednu njihovu žalbu. Traže od Boćarskog savezaPrimorsko 

– goranske županije savjet kome još da se žale, odnosno traže da budu zaštićeni i dobiju 

pravovremene odgovore. 



U raspravi koja je uslijedila Dragan Putica, predsjednik HBS-a odgovara kako je Jozipovićev slučaj 

kod Disciplinskog sudca i kako će biti suspendiran.  

Što se utakmice u Zagrebu tiče, smatra da Propozicije ne dozvoljavaju nastup bez sportskih iskaznica 

i da je takva odluka morala biti donešena. 

Ostali članovi UO, naročito aktivni suci oštro zamjeraju na sporosti rješavanja slučaja Jozipović i 

očekuju najvišu moguću kaznu. Ovakvom ponašanju i ovakvom rječniku ne smije biti mjesta u 

boćanju, niti u sportu općenito. Predlažu da Boćarski savez Primorsko – goranske županije da se 

pismom obrati Hrvatskom boćarskom savezu sa jasnom porukom kako namjerava zaštiti 

ravnopravnost svojih klubova u natjecanju, dignitet svih sudionika u boćanju najoštrije se ograditi od 

neprimjerenih reakcija i rječnika koji koristi Jozipović. 

Nažalost, prema riječima V. Matetića, i u našoj Općinskoj ligi dogodio se slučaj da je igrač bacio boću 

prema drugom igraču. Ima još slučajeva nediscipline, nepoštivanja Propozicija i Pravilnika. Prema 

tome dužni smo se boriti  u svoj kući za provođenje Pravilnika i Propozicija, a naravno da treba 

reagirati prema HBS-u i najoštrije osuditi događaje u MArinićima. 

 

Jednoglasno je donesen Zaključak: 

Boćasrki savez Primorsko – goranske županije pismeno će se obratiti HBS-u sa najoštrijim 

osudama događaja na utakmici MARINIĆI – BISTON, naročito sa osudama načina na koji g. 

Jozipović komunicira. Potrebno je sve učiniti da se svi sudionici u boćarskom sportu (igrači, 

suci, sportski djelatnici) osjećaju sigurno, ravnopravno i ugodno. Onima koji nisu takvi, u 

boćanju ne smije biti mjesta. 

 

Nakon ovoga nakon kraće rasprave zaključeno je kako će se sjednica Izborne Skupštine Boćarskog 

saveza Primorsko – goranske županije planirati prije Skupštine HBS-a koja je planirana u veljači 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednica je završila u 19.50 sati 

Zapisnik vodio: 

Sanjin Linić, tajnik 


