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ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE UO BS PGŽ 
 
Rijeka, 30. srpanj 2018. 
 
Nazočni članovi UO:  
  

1. Serđo Samblić – predsjednik UO 
2. Sandro Gulja – potpredsjednik UO 
3. Anton Bučević - član 
4. Slobodan Marelja–Bošnjak - član 
5. Damir Jasić - član 
6. Franko Karlović – član 
7. Dean Klarić – član 
8. Dino Blečić – član 
9. Vjekoslav Matetić - član 

  
 
Odsutni: 

 
1. Valter Šebelja 
2. Željko Skočić 

 
Dnevni red 

  
1. Prihvaćanje Zapisnika 9. sjednice UO BS PGŽ 
2. Izvješće o aktivnostima u proteklom razdoblju 
3. Pripreme za natjecateljsku sezonu 2018./2019. 
4. Zahtjev tajnika za sporazumni prekid radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu 
5. Razno 

 

Nakon pozdrava predsjednik poziva članove ako ima dopuna Dnevnog reda. 
 
Kako dopuna Dnevnog reda nije bilo, predloženi Dnevni red je prihvaćen 
 
Ad 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 9. Sjednice UO 
 
Tajnik podsjeća da je Zapisnik dostavljen svim članovima UO i prema ranijim dogovorima, kako nije bilo 
primjedbi, smatra se da je Zapisnik prihvaćen. 
 

Ad 2.  Izvješće o aktivnostima u proteklom razdoblju 

 

Predsjednik saveza obrazlaže kako sjednice Upravnog odbora nije bilo od 4. Travnja, što međutim, ne 

znači da nije bilo aktivnosti. 

o 8. travnja u Čavlima je održana Redovna sjednica Skupštine BS PGŽ sa svečanim dijelom dodjele 
priznanja najboljima u protekloj godini. Sve ocjene i dojmovi o Skupštini su bili vrlo dobri. 

o U svibnju, lipnju i dijelom srpnju odigrana su sav Prvenstva županije za kadete i juniore i 
županijski juniorski kup 

o 8.-10. Lipnja na Čavlima, pod pokroviteljstvom općine Čavle u organizaciji domaćina BK ČAVLE- 
škola boćanja oodigran je KUP Europskih prvakinja sa učešćem 8 ekipa. 
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o Domaćin, BK ČAVLE – škola boćanja i DEAN KLARIĆ sa svojim timom  zaslužuju sve pohvale za 

trud oko organiziranja ove zahtjevne manifestacije. 

o Odigrane su Mediteranske igre na kojima su sudjelovali i boćari, predstavnici Hrvatske Nives 
Jelovica i Pero Čubela osvojili su zlatne medalje u Preciznom izbijanju. 

o Kup županije za seniore odigran je u Podhumu. Pobjednik Kupa bio je BK PODHUM, koji nas je 
predstavljao na Kupu Hrvastke u Dubrovniku. Ostaje žal što Boćarska zajednica Primorje-Otoci 

nije uopće odigrala eliminacisjki dio i nije imala predstavnika na završnici Kupa županije. Također, 

sticajem okolnosti, obje ekipe koje su igrale finale, igrale su u žutim (mada ne potpuno 
identičnim dresovima). 

o U BC Podvežica u dva dana odigrana je Završnica Hrvatske juniorske lige sa svih osam 
predstavnika, prvi pobjednici Hrvatske juniorske lige postali su juniori BK VARGON. 

o U Čavlima je u drugoj utakmici finala Play-offa ekipa BK ČAVLE-ŠKOLA BOĆANJA pobijedila 

Komižu i postala Prvak Hrvatske us ezoni 2017-18. 
o Organiziran je Međunarodni kadetski turnir parova Sv. VID 2018 na boćalištu BC Podvežica. 

o U Ronchi dei legionari (It.) odigran je C2 Kup Europe, na kojem je naš klub BK Mario Gennari 
branio naslov osvojen prošle godine. 

o Početak srpnja, 4. – 8. Srpnja u Šibeniku održano je Prvenstvo Hrvatske za kadete (U15). Naših 
predstavnika – natjecatelja bilo je ukupno 15, a trenera – voditelja koji su putovali u Šibenik 

ukupno 5. Za sve natjecatelje i voditelje Boćarski savez pokrio je troškove smještaja i prijevoza.  

o Tradicionalni Boće-open Klana odigran je u svom terminu, treći vikend srpnja. Kao i uvijek odlično 
organiziran od strane članova BK Sv. Rok – Klana. 

o Prvenstvo Hrvatske za juniore i juniorke (U18) organizirano je u Lovranu od 18.7. do 22.7.2018. 
U sklopu natjecanja organiziran je Juniorski Kup Hrvatske, koji je sovojio BK PAZIN. 

o Ovo je značajno utjecalo na satnicu, jer odigrana su zapravo tri natjecanja (Kup, PH za juniore i 

PH za juniorke). Igralo se  na tri lokacije, a domaćin BK LOVRAN pohvaljuje se za odličnu 
organizaciju i domaćinstvo ovog Prvenstva. 

o Naši kadeti i juniori i juniorke i ove godine istakli su se odličnim rezultatima, naročito se to odnosi 
na kadete koji imaju pet prvih mjesta od šest mogućih, dok su juniori i juniorke malo teže dolazili 

do finala. 

Nakon izlaganja predsjednika, tajnik je obavijestio članove UO da je iz Šibenika, od vlasnika Hostela gdje 
su boravili samo naši kadeti injihovi treneri došla obavijest da je slomljen jedan pomoćni ležaj u sobi br. 4 

Primili smo ponudu-predraćun dobavljača taklvih kreveta YISK- na iznos od 500,00 kn, što smo mi kao 

savez obavezali se podmiriti. 

Osim toga, polomljen je neki poklopac klima-uređaja, bacani ručnici preko prozora i sl. Također, an 

kombi-busu koji u koristili slomljena je ručka za podizanje sjedala u drugom redu, te vrata pretinca 

suvozača. 

Nakon rasprave u kojoj sudjeluju svi članovi, i u kojoj ima različitih prijedloga, zaključeno je 

kako voditelji koji su bili u Šibeniku trebaju obaviti razgovore sa kadetima i doznati koji su 
to igrači skakali sa kreveta na kat na pomoćni ležaj, i u svakom slučaju oni (ili njihovi 

roditelji ili njihovi klubovi) su dužni podmiriti trošak nabave novog pomoćenog kreveta. 

 

 

Ad 3. Pripreme za natjecateljsku sezonu 2018./2019. 
 

Uvod  je dao predsjednik Sportske komisije Dino Blečić.  

Od ove sezone imamo dosta novina koje moraju pratiti promjene u  M.T.P. 

Tako predlaže da se donesu odluke: 

 

 U najnižem rangu – međuopćinske lige uvodi se sudac. 

 Brzinsko izbijanje u liga susretima u ingerenciji županisjkog saveza izvodi se na prve tri 

pozicije. 

 Štafeta u liga susretima u ingerenciji županisjkog saveza izvodi se na pozicijama 1 i 3. 

 Ženske lege ostaju kao i protekle sezone (nije uspjelo sa slovenskim klubovima oformiti 
međunarodnu ligu). 

 Treće županijske lige dozvoljavaju se još samo ove sezoneigrati  na  dva plus dva terena. 

Smanjene su na osam klubova (dvokružno – 14 kola) što znatno olakšava sezonu. 
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INSTRUKTAŽA ZA SVE SUDCE I VODITELJE BITI ĆE U BC PODVEŽICA, NEDJELJA, 26. Kolovoza  10.00 h 

 

IZVLAČENJA  KALENDARA NATJECANJA BITI ĆE u prostorijama saveza: 

 

PETAK, 17. Kolovoza 2018 u 18.00 sati – III ŽUPANIJSKE LIGE 

PETAK, 17. Kolovoza 2018 u 18.30 sati – II   ŽUPANIJSKA LIGA 

PETAK, 17. Kolovoza 2018 u 19.00 sati – I    ŽUPANIJSKA LIGA 

 

Sve ove ODLUKE potvrđene su glasovanjem – JEDNOGLASNO 

 

Ad. 4  Zahtjev tajnika za sporazumni prekid radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu 
 

Tajnik je pročitao pismo koje je uputio Predsjedniku saveza i članovima Upravnog odbora sa zahtjevom 
za prekid radnog odnosa i potrebom izbora novog tajnika ili tajnice saveza. 

Uz to prezentiran je Natječaj za izbor Glavnog tajnika kojega je nedavno objavio Riječki sportski savez pri 

izboru novog Glavnog tajnika. 

Također, tajnik je iskopirao dio Statuta BS PGŽ sa podacima kako se bira i imenuje tajnik i što su glavni 

zadaci tajnika saveza. 

Iako je već ranije bilo riječi da tajnik uskoro stječe uvjete za prijevremeno umirovljenje, članovi Upravnog 
odbora otvorili su raspravu i naglasili kako se nalazimo pred vrlo važnom odlukom za daljnji rad saveza. 

Na kraju rasprave odlučeno je da skupina Serđo Samblić, Sandro Gulja i Sanjin Linić vodi poslove oko 

Natječaja i izbora novog tajnika. 

Natječajni uvjeti su: 

 Srednja stručna sprema  

 radno iskustvo od najmanje 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima u oblasti sporta; 

 da je kandidat u dosadašnjem radu postigao zapažene rezultate kao društveni ili stručni 

radnik u oblasti boćanja; 

 da posjeduje odgovarajuće organizacijske i radne sposobnosti potrebne za obavljanje 

dužnosti tajnika Saveza. 

 Poznavanje rada na računalu 

 Poznavanje najmanje jednog stranog jezika (Francuski, Talijanski, Engleski)  

 Zasniva se rad sa nepunim radnim vremenom (4h) 

Rok za prijave kandidata sa dokumentacijom koja se traži po zakonu je 15 dana. 

 

Natječaj će se objaviti na stranicama Boćarskog saveza Primorsko-goranske županije i Oglasnim pločama 
u Boćarskim dvoranama. 

 

Ad 5. Razno  

Pod ovom točkom Vjekoslav Matetić iznio je vrlo zgusnuti kalendar u nastavku ljeta za kadete i juniore sa 

međunarodnim obavezama i obavezama prema reprezentaciji Hrvatske (pripreme) i predložio da KAMP  i 

ove godine obavimo u dvije skupine – početnici  na Platku i Napredni . na Podvežici (ili eventualno 
Lovrasnka draga,  o čemu će odluku donijeti sami treneri – voditelji skupina po Kampovima). 

Datumi obje skupine su 20., 21. i 22. Kolovoz 2018. 

Kotizacija po polazniku ostaje kao i prošle godine: Platak 200,00 kn i Podvežica 100,00 kn. 

Voditelji skupina biti će treneri  Dean KLARIĆ – Platak i Čedo Vukelić - Podvežica 

 
 
 

Sjednica UO BS PGŽ je završila sa radom u 21.00 sati 
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Zapisnik vodio : 

Sanjin Linić, tajnik 


