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ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE UO BS PGŽ 
 
Rijeka, 21.. srpnja 2017. 
 
Nazočni članovi UO:  
  

1. Serđo Samblić – predsjednik UO 
2. Sandro Gulja – potpredsjednik UO 
3. Vjekoslav Matetić - član 
4. Slobodan Marelja–Bošnjak - član 
5. Damir Jasić - član 
6. Anton Bučević - ćlan 
7. Dean Klarić - član 
8. Dino Blečić – član 
9. Valter Šebelja – član 
10. Željko Skočić – član 
11. Franko karlović – član 

 
 

Dnevni red 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 4. Sjednice UO BS PGŽ 
2. Izvještaj o državnom prvenstvu  za juniore i juniorke - izvjestitelji Vjekoslav Matetić i Dean 

Klarić 
3. Ljetni kamp za početnike i mlade boćarice i boćare - Izvjestitelj: Vjekoslav Matetić 
4. Prijedlog tajnika za razrješenje dužnost po Čl. 40, alineja 4. Statuta BS PGŽ 
5. Prijedlog poslovne suradnje sa nakladničkim poduzećem „Neriz“ d.o.o. iz Jadranova – 

Predlagatelj: Serđo Samblić 
6. Razno 

 
 
Nakon Pozdrava, predsjednik predlaže prihvaćanje Dnevnog reda  
Dnevni red je prihvaćen. 
 
Zbog važnosti, predloženo je da se najprije raspravlja točka 5. Dnevnog reda. 
Kako je točka 4. Dnevnog reda usko vezana sa temom pod broj 5., predsjednik predlaže najprije 
Točku  
 

Ad. 4. Dnevnog reda, Prijedlog tajnika za razrješenje dužnost po Čl. 40, alineja 4. Statuta BS 

PGŽ 

Tajnik Sanjin Linić obraća se predsjedniku i članovima UO, sa već obznanjenom informacijom da se 
povuče sa mjesta tajnika Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije. Informira UO kako se radi o 
Ugovoru o radu, na pola radnog vremena, na neodređeno vrijeme, sa otkaznim rokom od tri mjeseca. 
Primanja su neto 3.200,00 kn, bruto to košta savez 4.688,00 kn mjesečno, odnosno 56.256,00 kn 
godišnje, koliko je i planirano u Financijskom planu. 
Tajnik je spreman uvesti u posao novu osobu, pomagati koliko god bude potrebno, ne nužno samo tri 
mjeseca, može i duže, ako to prilike budu nalagale. 
Nakon što je ova informacija obznanjena, na prošloj sjednici UO, do sada se javila jedino Nives Jelovica, 
kao zainteresirana za ovaj posao. 

B
O
Ć

A
R

S
K

I 
  
S

A
V

E

Z   
PRIMORSKO - GO

R
A

N
S

K
E

   Ž
U

P
A

N
IJ

E

mailto:info@bocarski-savez-pgz.hr
mailto:bocarski.sav.pgz@ri.t-com.hr
http://www.bocarski-sav.pgz.hr/


 

2 

 

Za raspravu se prvi javlja V. Matetić. Ne zna otkuda ta nagla odluka, predlaže da ovaj kompletan sastav 
izdrži do kraja mandata, dakle još nešto više od tri godine. Ili da tajnik izdrži bar do redovne godišnje 
skupštine. 
S. Marelja-Bošnjak – bilo je i dobrih i lošijih trenutaka, ali nitko neće moći sa pola radnog vremena biti 
puno efikasniji. Možda je moguće drugačijim rasporedom obaveza na drugom poslu, dobiti više ažurnosti 
u tajničkom radu. 
S Gulja – nažalost ljudi su se naučili da je ured uvijek na raspolaganju i ako ga nema, nastaje problem. 
U raspravi se postavljaju razna pitanja, koji poslovi uzimaju najviše vremena, kako bi se rasteretilo 
tajnika. Padaju razni prijedlozi, možda nije neophodno da rezultati u toku sezone budu baš isu večer kada 
je kolo odigrano, može i u ponedjeljak.  
D. Blečić – misli da je njegova primjedba o nezadovoljstvu radom tajnika i kancelarije ponukala tajnika na 
ovaj korak. Naročito se to vidjelo u vikendu kada su naši klubovi i kadeti postigli velike uspjehe, a to nije 
bilo objavljeno na stranicama Saveza, što je  bio razlog primjedbi. 
Možda je moguće olakšati situaciju angažiranjem Šubata na pojedinim poslovima, ipak bi bilo dobro da 
odradi mandat do kraja. 
S. Samblić podržava mogućnost ostanka tajnika do kraja mandata. 
Kako se očekuje još neka sredstva od županije, posoji više mogućnosti: 

- Povećati plaću tajniku 
- Angažirati gosp. Šubata i rasteretiti ga 

Naravno, uvijek se treba držati Statuta i akata  saveza. 
Rasprava nije dala neki konkretan zaključak. 
Prešlo se na točku 5. Prijedlog poslovne suradnje sa nakladničkim poduzećem „Neriz“ d.o.o. iz Jadranova 
G. Serđo Samblić obaviještava članove kako je zajedno sa tajnikom obavio razgovor, sa g. Ivicom 
Šubatom. U razgovoru je predloženo više mogućnosti suradnje, poput Ugovora o radu, Ugovora o djelu, 
prema određenim zadacima (projektima). Predsjednik je predložio nekoliko mogućnosti: 

1. Ako bi ukupni trošak za savez bio kao moja plaća tajnika (4.688,00 kn) dobiva   neto  2.888,68 kn 
2. Ako dobiva neto 2.000,00 kn, ukupan trošak je 3.245,77 kn 
3. Ako dobiva neto 1.000,00 kn ukupan trošak je 1.622,88 kn  

 
U raspravi sudjeluju svi članovi UO. Ima raznih prijedloga, ali i nedoumica, što se može dobiti za najnižu 
cijenu, ali i koliko mi imamo novaca za izdvojiti. 
 
Zaključak: Predsjednik i podpredsjednik na temelju današnjih razmišljanja još jednom će 
razgovarati sa Ivicom Šubatom i pokušati dogovoriti najprihvatljiviji vid suradnje. 
 

Ad 2. Izvještaj o državnom prvenstvu  za juniore i juniorke - izvjestitelji Vjekoslav Matetić 
i Dean Klarić 
 
D. Klarić izvještava o PH za juniorke – broj je mali, nastupile su samo juniorke iz naših klubova Čavle-
škola boćanja i pašac-Rijeka, te Komiže. Rezultati su dobri, unutar očekivanja. Noćenja za igračice i 
trenera koštala su 3.200,00 kn. 
V. Matetić izvještava o PH za juniore – zadržali smo i u dvije discipline povećali broj plasmana za 
slijedeće PH. Imamo dvije zlatne medalje i najbolji igrač PH je Mateo NAčinović. 
Navodno je predsjednik BK Vargon kritizirao županijski savez, zašto njihovim igračima nije organiziran 
prijevoz  
Županijski boćarski savez je ranije pokrivao troškove smještaja i prijevoza, a tako će to biti i ovaj put. 
Vidljivo ej , prema D. Blečiću, kada se PH makne iz BC Podvežica da je prvih mjesta manje, a čuju se i 
kritike zašto se većina priprema reprezentacijskih selekcija organizira u BC Podvežica.  
 
 

Ad 3. Ljetni kamp za početnike i mlade boćarice i boćare - Izvjestitelj: Vjekoslav Matetić 
 
V. matetić : Za sada računamo na termin 16-17-18. 8. Za početnike, slijedeća tri dana za napredne. 
Međutim, radi prirema juniorske reprezentacije i turnira u Sloveniji, sa Č. Vukelićem će se utanačiti točan 
rspored. Također treba otići i na Platak i dogovoriti smještaj i prehranu. 
Predsjednik Saveza, zajedno sa Zajednicom sportova PGŽ i Odjelom za sport PGŽ organizirati će i 
sastanak i konferenciju za tisak an Platku u vrijeme kampa, kako bi dali podršku razvoja Sportskog centra 
Platak i ubrzali projekt izrade četverostaznog boćališta. 
V. Matetić predlaže da ove godine svako dijete participira  u troškovima sa 200,00 kn, a to samo 
manjim dijelom pokriva ukupne troškove koje ima savez. 
Ovakav prijedlog je prihvaćen jednoglasno 
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Ad 6. Razno 
 

1. V. Matetić već ranije je govorio kako BC Podvežica  treba rekonstrukciju. Predlaže da se 
vlasniku objekta, odnosno gradu Rijeci i Rijeka – sportu napiše dopis u kojem će se iznijeti 
problemi koji postaju sve evidentniji. 
Vanjske pregade i krov(u novijem dijelu)  nemaju nikakve izolacije, što predstavlja problem i po 
ljeti i po zimi. Ove godine naši kadeti su što zbog Županijskih prvenstava, što zbog Prvenstava 
Hrvatske ovdje provela 20 dana, ali u nehumanim uvjetima. Vrućine su preveliek da se to ne bi 
odražavalo na izvebu svakog sportaša, a naročito najmlađih. 
Zimska sezona također ima dana kada nije moguće postići optimalnu temperaturu. 
Znači predlaže se ugradnja sendvić-panela i klimatizaciju objekta, što bi značajno poboljšalo 
kvalitetu rada u samom objektu. Također, rasvjetna tijela koja su ugrađena prije 20 godina danas 
su i tehnološki zastarjela, preveliki su potrošač električne energije, a efekat je za današnje 
standarde nezadovoljavajući. 
Ugradnjom LED rasvjete značajno bi se smanjili troškovi električne energije, a efikasnost 
rasvjete bi značajno porasla. 

2.  Mi kao savez moramo osim sastanka na Platku, pokušati sa vlasnicima SC Platak, općinom 
Čavle i ostalima pismenim putem utjecati i požurivati izgradnju igrališta sa četiri staze i ustrajati 
na tom projektu. 

3.  Sa tajnikom je sačinjen Izvještaj za pola godine rada u Programu Instruktor boćanja i biti će 
predan u Zajednicu sportova vrlo skoro. 

4.  Nezadovoljan je što su neke informacije sa prošle sjednice prenesene nedovoljno precizno  ili 
netočno.  (radi se o štafeti na juniorskom prvenstvu županije.) 
Već ranije imamo Odluku prema kojoj ćemo kao Županijski savez ponovno pisati Hrvatskom 
boćarskom savezu da se promjeni odluka o slaganju parova i štafeta igračima iz dva različita 
kluba u mlađim uzrasnim kategorijama. 

. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica UO BS PGŽ je završila sa radom u 21.30 sati 

 
 
 
Zapisnik vodio : 

Sanjin Linić, tajnik 


