
BOĆARSKI SAVEZ  

PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE 

 

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE UO BS PGŽ 

 

Rijeka, 10. veljače  2017. 

 

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.  
10. Željko Skočić - član 

 

Ostali nazočni: 

1. Dino Blečić– povjerenik za žensko boćanje 

 

Odsutni - opravdano:  

1. Denize Fućak – član 
2. Franko Karlović – član 

3. Brigita Crnogorac – Predsjednica BS grada Rijeke 

 
 

Dnevni red 

1. Usvajanje Zapisnika sa 21. Sjednice UO BS PGŽ ( S.Linić) 
2. Izborna skupština BS PGŽ 

 Izvještaj o radu za mandatno razdoblje 2013.- 2017. ( M.Butković) 

 Izvještaj o radu Sportske komisije ( D.Blečić) 

 Izvještaj o radu Zbora sudaca ( Ž.Skočić) 

 Financijski izvještaj za 2016. godinu ( S.Linić) 

 Statut i Poslovnik o radu Skupštine 

 Organi i tijela novog Saziva BS PGŽ ( S.Linić) 

 Prijedlog Dnevnog reda Skupštine BS PGŽ 
1. Izvještajni dio 
2. Izborni dio 

3.  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, 21. sjednice UO, što je i poslano članovima 

zajedno sa ostalim materijalima.  

Za riječ se javio Dragan Putica sa primjedbom kako je netočno navedeno u Zapisniku da je BK Marinići 

uputio prijavu Matejasa Jozipovića disciplinskom sucu HBS-a. Nikakva prijava od strane BK Marinići 

nije zaprimljena u uredu HBS-a. 

Sa ovom ispravkom usvojen je Zapisnik 21. Sjednice UO BS PGŽ. 

 

Sa ovom primjedbom biti će dopunjen Zapisnik sa 21. Sjednice UO BS PGŽ. 

 

Ad. 2. 

 

U pripremi za Izbornu skupštinu koja je pred nama, predsjednik saveza g. Miljenko Butković 

prezentirao je svoj Izvještaj o ukupnom četverogodišnjem radu. 

Članovi UO pohvaljuju vrlo kvalitetan, sadržajan i s mnogo podataka potkrijepljen izvještaj. 

U finalnu verziju koja će biti prezentirana Skupštini, dodati će se još sa podatkom da je BK VARGON 

dobitnik Nagrade grada Rijeke 2013 godine, kao i još nekoliko vrijednih rezultata naših igrača i 

klubova. 

 

Članovi Upravnog odbora glasovanjem jednoglasno prihvaćaju Izvještaj o radu za 

četverogodišnji mandat 2013 - 2017. Ovaj Izvještaj biti će podnesen na Skupštini. 

 

U ime Sportske komisije svoj izvještaj ukratko je iznio predsjednik Sportske komisije Dino Blečić, a za 

Skupštinu će biti sačinjen kompletan izvještaj u pisanom obliku. 

 

Ž. Skočić će također za Skupštinu pripremiti izvještaj o radu Zbora sudaca u našem savezu. 

 

Privremeni Financijski izvještaj za 2016 godinu u sažetom obliku pripremio je i dostavio članovima UO 

tajnik S. Linić. Izvještaj je rađen u skraćenom obliku, sukladno Financijskom planu i dvije izmjene 

Financijskog plana. Do skupštine biti će zgotovljen Završni račun i Bilanca prihoda i rashoda koji se 

mogu malo razlikovati od ovih podataka. Završni račun biti će dostavljen i Nadzornom odboru, koji će 

Skupštini podnijeti svoj izvještaj. 

 

Statut i Poslovnik našeg saveza je objavljen na web stranicama saveza. 

Otvara se rasprava u kojoj sudjeluju svi članovi UO i dogovara se termin Izborne skupštine, kao i 

način vođenja i procedura koja će biti vrlo važna kako bi Skupština bila važeća i bez eventualnih 

odgoda. 

 

Termin sjednice Izborne skupštine jednoglasno je prihvaćen za PETAK, 3. Ožujka 2017 sa 

početkom u 18.00 sati u prostorijama BC PODVEŽICA.  

 

Plan je slijedeći: 

Na početku sjednice Skupštine utvrđuje se kvorum. 

Izvještajni dio sjednice voditi će dosadašnji predsjednik g. Miljenko Butković. Nakon podnesenih i 

prihvaćenih svih izvještaja, Skupština daje razrješncu dotadašnjim tijelima upravljanja. 

Nakon toga bira se Radno predsjedništvo, koje vodi Skupštinu do izbora novog predsjednika 

Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije. 

Za predsjednika Radnog predsjedništva predložiti će se Dino Blečić, a za članove Sandro Gulja i još 

jedan predstavnik/predstavnica će se odabrati iz članstva Skupštine. 



Dnevni red u slijedećih nekoliko dana pripremit će tajnik saveza u suradnji sa predsjednikom 

Miljenkom Butkovićem, Sandrom Guljom i Dinom Blečićem. 

 

 

Ad. 4. 

Od aktualnih problema Slobodan Marelja Bošnajk istaknuo je povučenu suspenziju Matejasa 

Jozipovića, predsjednika, voditelja i igrača BK Biston – Brela. (Postoji Odluka disciplinskog suca o 

suspenziji Matejasa Jozipovića u trajanju 6 mjeseci) 

D. Putica, predsjednik HBS-a objašnjava kako je Izvršni odbor HBS-a prihvatio predstavku M. 

Jozipovića  i donio Odluku da se Prijava protiv Matejasa Jozipovića vrati Disciplinskom sucu na 

ponovno odlučivanje. U svojoj predstavci M. Jozipović je naveo niz nepravilnosti na osnovi kojih je 

Disciplinski sudac Odluku donio. 

Također, sutra, 11.2.2017  Disciplinski sudac zakazao je razgovore sa svim zainteresiranim strankama 

i na osnovu toga donijeti će novu Odluku. 

Slobodan Marelja – Bošnjak i Željko Skočić i dalje su nezadovoljni razvojem ovog slučaja. Najavljuju 

mogućnost ankete između svih sudaca sa A i B liste u našem savezu u kojoj će se vidjeti da li će htjeti 

sudjelovati u radu Saveza, odnosno suditi utakmice, ako Jozipović ne bude primjereno kažnjen. 

 

Zoran Škrokov informira sve članove kako su osigurana sredstva za natkrivanje sva četiri igrališta BK 

Opatija. 

 

Draga Putica predlaže da županijski boćarski savez ponovno pošalje Hrvatskom boćarskom savezu 

prijedlog kojim se ponovno traži izmjena Prpozicija natjecanja kojima je bilo dozvoljeno sastavljanje 

kadetskih i juniorskih parova i štafeta iz različitih klubova unutar županijskog saveza, te da se vrati 

ponovno obaveza klubova III hrvatske boćarske lige da osiguraju natkriveno boćalište u slučaju lošeg 

vremena, a kako bi se izbjegle nepotrebne odgode, neregularnost i dodatni troškovi klubovima – 

gostima. 

 

Ovakav Prijedlog je jednoglasno  prihvaćen. 

 

Nakon zaključenja sjednice, predsjednik BS PGŽ g. Miljenko Butković  u znak zahvale svima koji su 

sudjelovali u radu Upravnog odbora i uručio je prigodne Zahvalnice i Zlatnu knjigu hrvatskog boćanja. 

 

 

 

 

 

 

 

Sjednica je završila u 19.10 sati 

Zapisnik vodio: 

Sanjin Linić, tajnik 


