
 

 
Z A P I S N I K 

 

 
Sa sjednice REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE BOĆARSKOG SAVEZA PRIMORSKO – GORANSKE 
ŽUPANIJE koja je održana 8.12.2013. godine sa početkom u 10.00 sati u Boćarskom centru 
Podvežica u Rijeci. 
 

 
DNEVNI RED  

 

1. Otvaranje redovnog zasjedanja Skupštine Boćarskog saveza PGŽ 
2. Izbor predsjednika i članova Verifikacijskog povjerenstva 
3. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva 
4. Izbor zapisničara i dva (2) ovjerovitelja zapisnika 
5. Usvajanje zapisnika s prošle (izborne) sjednice Skupštine BS PGŽ 
6. Izvještaj o radu Boćarskog saveza za 2013. godinu 

6.1. Izvješće sportske komisije za 2013. godinu 
6.2. Izvješće Zbora sudaca za 2013. godinu 
6.3. Izvješće o radu BS PGŽ za 2013. godinu 
6.4. Financijsko izvješće BS PGŽ za 2013. godinu  
6.5. Izvješće Nadzornog odbora za 2013. godinu 

7. Rasprava i usvajanje Izvještaja o radu BS PGŽ za 2013. godinu 
8. Prijedlog Plana rada i financijskog plana za 2014. godinu 

I. Prijedlog financijskog plana BS PGŽ za 2014. godinu 
II. Prijedlog Plana rada BS PGŽ za 2014. godinu 

9. Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2014. godinu 
10. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1. 
Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije 

Miljenko Butković. Nakon pozdrava konstatirano je da sjednici evidentno ne prisustvuje većina 
predstavnika klubova, te je odlučio iskoristiti poslovničku mogućnost čekanja 30 minuta, nakon 
čega je Skupština mogla započeti sa radom, budući je bilo nazočno više od trećine predstavnika u 
Skupštini. Prijedlog Dnevnog reda predstavnici su dobili i predsjednik je  zatražio da se glasanjem 
potvrdi predloženi Dnevni red.  
Dnevni red je jednoglasno izglasan. 
 
Nakon toga g. Butković dao je riječ Dinku Beakoviću, predsjedniku Hrvatskog boćarskog saveza. 
 

G. Beaković je podsjetio kako je upravo Skupština BS PGŽ predložila njega za kandidata 
za predsjednika HBS-a i kako možemo biti zadovoljni što smo uspjeli u svojim namjerama. 
Konstituiran je i Izvršni odbor HBS-a u kojem je član Miljenko Butković, a g. Dragan Putica je 
predsjednik Sportske komisije. Na kongresu F.I.B. u Bahia Blanci Dinko Beaković izabran je u 
sastav Izvršnog odbora FIB-e, čime također trebamo biti zadovoljni.  
Godina je bila uspješna i na sportskom planu, sa svih velikih natjecanja naše boćarice i boćari 
vraćali su se sa medaljama. 
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Boćarski savez Primorsko - goranske županije 
Franje Matkovića 1/a    51 000 Rijeka          
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U hrvatskom boćanju ima dosta problema, ali  boćanje u Primorsko – goranskoj i Istarskoj 
županiji daleko je bolje organizirano nego u ostatku zemlje i ta razlika stvara određene napetosti. 
Čine se veliki napori da se pronađe generalni sponzor, kako bi se smanjio financijski pritisak na 
klubove, u najmanju ruku da se ukinu osobne članarine. 
 
Ad 2.  
Za predsjednika i članove verifikacijskog povjerenstva predloženi su i jednoglasno izabrani:  
Dino Blečić, predsjednik, Radojka Kljakić, član i Boris Kramberger, član. 
 
Ad 3. 
Dino Blečić, u ime verifikacijskog povjerenstva pročitao je izvješće u kojem kaže kako je na 
Skupštini  prisutno 29 predstavnika ili zamjenika predstavnika sa urednim Odlukama njihovih 
klubova. 
 
Ad 4. 
Za zapisničara je predložen i izabran tajnik saveza Sanjin Linić, a za ovjerovitelje zapisnika Jasna 
Granić – Ranić i Željko Knežević. 
 
Ad 5. 
Zapisnik sa Izborne sjednice Skupštine predstavnici su dobili u materijalima sa pozivom. Nije bilo 
primjedbi ili dopuna, te je zapisnik usvojen  jednoglasno. 
 
Ad 6. Izvješće o radu Boćarskog saveza PGŽ u 2013 godini  
 

o Izvješće Sportske komisije predstavnici su dobili na stol. Predsjednik Dino Blečić 
obrazložio je i objasnio cijelo izvješće. 

o Izvješće Zbora sudaca pročitao je predsjednik Zbora sudaca PGŽ Željko Skočić. Osvrnuo 
se na neke događaje vezane uz pojedine sudačke odluke i sudačke postupke  u 
natjecanjima u 2013 godini i još jednom pozvao klubove da se slobodno pismeno obrate 
Zboru sudaca ako imaju primjedbe na rad boćarske sudačke organizacije. 

o Izvješće o radu Boćarskog saveza PGŽ podnio je predsjednik Miljenko Butković. Iako su 
predstavnici izvješće dobili sa pozivom, predsjednik je izrazio zadovoljstvo učinjenim u 
cijeloj godini, zadovoljstvu u suradnji sa Upravnim odborom i komisijama saveza te 
ostvarenim sportskim  rezultatima naših klubova i pojedinaca. 

o Financijsko izvješće pročitao je tajnik Sanjin Linić, sa napomenom kako se radi o 
djelomičnom izvješću, obzirom da je Izborna skupština bila u veljači ove godine, a 
kalendarska godina nije završila. 

o Izvješće Nadzornog odbora u ime predsjednika NO Dušana Štefana također je pročitao 
tajnik jer se gosp. Štefan zadnji trenutak ispričao  i iz zdravstvenih razloga ne može doći. 
Sva izvješća  sastavni dio su ovog Zapisnika. 

 
Još je jednom skrenuta pažnja predstavnicima klubova I, II i III lige na promjene u Propozicijama 
u smislu prijave igrača i praćenja postavljanja igrača na prave terene. Drugi dio izmjena odnosi 
se na granulaciju i količinu pijeska na terenima.  

Također, tajnik skreće pozornost klubovima da su dužni redovito održavati svoje godišnje 
Skupštine, a Izborne Skupštine i sve promjene osoba za zastupanje i promjene Statuta 
prijavljivati Uredu za opću upravu.  
Rješenja obavezno dostavljati uredu boćarskog saveza, 
 
Klubovi se vode u tri različita Registra i dužni su voditi računa o ažurnosti podataka. 

o Registar udruga Republike Hrvatske 
o Registar neprofitnih organizacija 
o Registar sportskih djelatnosti 

 
 



Ad 7. Rasprava i usvajanje izvještaja o radu za 2013. godinu 
 
Nakon prezentiranih svih izvješća, predsjednik je pozvao na diskusiju po svim izvješćima. 
Nije bilo dodatnih pitanja i predsjednik daje kompletna izvješća na prihvaćanje. 
 
Izvješća za 2013 godinu prihvaćena su jednoglasno. 
Ad 8. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2014. godinu  
 
Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu obrazlaže predsjednik Miljenko Butković.  
 
Financijska sredstva naš savez osigurava kroz Natječaje za zadovoljavanje javnih potreba u 
sportu preko Zajednice sportova PGŽ, PGŽ i drugih institucija i organizacija vezanih za i uz sport,  
kroz eventualne donacije od strane Hrvatskog boćarskog saveza, te od godišnjih članarina i 
kotizacija klubova – članica.  
Zadržava se na potrebi edukacije trenera boćanja jer tu stojimo jako loše. U sljedećoj godini to je 
jedan od prioriteta u radu Saveza i prioritet u cijelom mandatnom razdoblju. 
Imamo premalo educiranih stručnih ljudi za rad po klubovima. Predviđamo ciklus obrazovanja pri 
Hrvatskoj olimpijskoj akademiji već početkom slijedeće godine, i već imamo popis od 28 
kandidata zainteresiranih za ovo obrazovanje.   
Savez će u ovu svrhu izdvojiti određena sredstva (20.000,00 kn) a učiniti sve da se olakša našim 
kandidatima praćenje nastave i praktičnih vježbi. 
 
Ad 9. Rasprava i usvajanje Plana rada i Financijskog plana za 2014. godinu 

 
Nije bilo primjedbi i Plan rada i Financijski plan je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad 10. Pitanja i prijedlozi 
 
Za riječ se javlja g. Slavko Cvjetković, predsjednik BK Marčelji. Ima nekoliko primjedbi, prijedloga 
i sugestija:  

o Komunikacija saveza sa članicama – smatra da nije dovoljno dobra komunikacija i da se 
može popraviti. 

o Radno vrijeme saveza – misli da je pola radnog vremena tajnika  premalo za ovako 
opširan i ambiciozan plan i za ovoliko natjecanja koliko ih mi provodimo. Treba razmišljati 
o punom radnom vremenu tajnika. 

o Rad sa mladima–imamo samo jednoga trenera koji radi sa mladim boćarima– Č. Vukelića.  
To nam je usko grlo. Imperativ je i ulaskom u EU imati školovani kadar. Rad sa mladima 
je trenutno zamro, smatra Cvjetković. Predlaže da se napravi analiza svih mogućnosti, 
angažirati se kod osnovnih škola da se animira puno više mladih i sistematski radi sa 
njima. 

o Stariji igrači – Imamo preko 150 registriranih boćara  starijih od 65 godina. Već ranije 
pokrenuli smo turnir na kojem sudjeluju samo stariji igrači (odredili smo limit). Prije je BK 
Kantrida bila najstariji klub, a danas je to BK Lovor. Predlaže da taj turnir bude u 
službenom kalendaru našeg saveza i da pobjednici dobivaju Prelazni pokal. To bi  bilo 
priznanje veteranima za njihov raniji doprinos u boćanju. 

o Financije -  Svaki klub se snalazi na svoj način, ali općenito financijska sredstva su 
nedostatna. Drugi problem je što su subvencije klubovima vrlo različite, ovisne o gradu ili 
općini u kojima djeluju. Predlaže da se pokuša iznaći način da se knjigovodstvo klubova 
vodi objedinjeno u jednom servisu. 

o Trajanje utakmice je predugo – ponovno razmisliti o skraćivanju trajanja utakmice. 
Moguće zato nema previše interesa javnosti i medija. 

o Sudačka organizacija – razmišljanje zašto su dva suca na utakmici, zašto ne smanjiti na 
jednoga,  i olakšati klubovima situaciju sa financijama. 

 



Predsjednik zahvaljuje g. Cvjetkoviću na prijedlozima, koji će ući u Zapisnik i Upravni odbor će o 
njima raspraviti, no neke navode se može odmah i odgovoriti: 
 
U fazi smo izrade novih internet stranica koje će biti takve da komunikacija sa savezom bude 
„dvosmjerna“ i biti će ažurirane na dnevnoj bazi. Razmišljamo i o suradnji sa nekim lokalnim radio 
– stanicama na kojima bi se javljali sa tekućim rezultatima i aktualnostima iz boćanja. 
 
Za klubove je jako važno da ispune zahtjeve za kategorizaciju igrača koji na to imaju pravo, jer 
kategorizirani igrači znače veću mogućnost financijskih donacija od općina i gradova za klubove i 
igrače, a igračima daju i veće mogućnosti kod upisa u škole i fakultete i slično.  
 
Treneri nam jesu prioritet, to je vidljivo i kroz Plan rada i Financijski plan i svjesni smo tog 
problema. 
 
Puno radno vrijeme ureda također je u Planu rada ovog saveza za period 2013. – 2017. Kada 
ćemo to realizirati ne ovisi samo o nama. 
 
Što se rada sa mladima tiče ima još neiskorištenih mogućnosti kroz Program instruktora boćanja. 
 
Objedinjavanje knjigovodstva  klubova vjerojatno nije moguće, jer ima različitih potreba i 
različitih klubova, a savez za tu djelatnost nije registriran. 
 
Boćanje nažalost nije olimpijski sport, utakmice traju koliko traju, ali inicijative najčešće 
završavaju u strukturama FIB-e. 
 
V. Matetić također pojašnjava kako rad sa mladima nije zamro, nego je zamro samo na nekim 
geografskim dijelovima. Nažalost, zamro je na području Grobnika i dijelom na području 
Kastavštine i Halubja. Imamo i odlične rezultate kadeta i juniora na prvenstvima Hrvatske, a i 
svijeta. Već petu godinu organizira se i Juniorska liga, koja će ove godine brojiti devet ekipa 
boćarica i boćara mlađih od 18 godina. 
 
D. Blečić smatra da boćarska utakmica ne može bitno biti skraćena, a publika na boćarskim 
utakmicama zna što može očekivati  i što će gledati. 
 
Smanjenje sudaca ne dolazi u obzir jer igra je sve zahtjevnija, preciznija, važna postaje svaka 
sitnica i sekunda. 
 
Anton Bučević predlaže da se pokrene inicijativa za vraćanje sustava igara u II ligi na sistem koji 
se igrao do prije dvije godine. To je stav kluba Lovran, ali ne slažu se svi da je to ideja koju će 
podržati i ostali, odnosno smatra se da klubovi u II ligi trebaju slijediti klubove I lige. 
 
Za riječ se javlja g. Marijan Čančarević, tajnik BK Čavle – ŠB.  
Njegov klub osjeća probleme u modelu realizacije razvojnih programa. Naime u klubu su tri 
igračice u određenim Razvojnim programima HOO, a do sredstava iz tih Programa dolazi na vrlo 
složen način. Predlaže sastanak sa voditeljima tih Programa u HOO, ali i pomoć i podršku 
županijskog  i hrvatskog boćarskog saveza. Ima i određene prijedloge kako promijeniti 
funkcioniranje financiranja tih Programa. 
Drugo pitanje je pitanje Državnih nagrada. Predlaže Hrvatskom boćarskom savezu da se založi za 
dobivanje Državnih nagrada i u boćanju. Radi se o nosiocima medalja sa velikih međunarodnih 
natjecanja. 
Traži i podršku i financijsku pomoć kod organiziranja Međunarodne ženske lige LIBL. Čudi se i 
kako je Hrvatski boćarski savez odbio pomoć u organizaciji Finala Kupa europskih prvaka za žene 
2014. godine, koji je BK Čavle – ŠB bio spreman organizirati, uz podršku Općine Čavle. 



Podsjeća kako je prošle godine preminula prva osvajačica Zlatne medalje na Svjetskim 
prvenstvima u boćanju Ljubomira Čargonja i kako  bi bilo lijepo njoj u čast organizirati jedan 
tradicionalni Ženski boćarski turnir početkom mjeseca travnja svake godine. 
 
Predsjednik prihvaća prijedloge da se organizira sastanak sa HOO u vezi realizacije razvojnih 
programa.  
Obavještava Skupštinu kako je Županija PG ove godine osigurala nešto sredstava za novčane 
nagrade osvajačima medalja i njihovim klubovima.  
Također ćemo  se potruditi oko organizacije Memorijalnog turnira u čast Ljubomire Čargonje. 
 
Daljnjih pitanja nije bilo i Sjednica je završila u 11.30 sati. 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:        Zapisničar:  
 
Jasna Granić – Ranić  ________________________  Sanjin Linić ____________________ 
 
Željko Knežević         ________________________     
 
 
 

Predsjednik 
 Miljenko Butković ____________________ 


