
 

 
Z A P I S N I K 

 
Sa sjednice REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE BOĆARSKOG SAVEZA PRIMORSKO – GORANSKE 
ŽUPANIJE koja je održana 19.12.2014. godine sa početkom u 18.00 sati u Boćarskom centru 
Podvežica u Rijeci. 
 

DNEVNI RED  
 

o Otvaranje redovnog zasjedanja Skupštine Boćarskog saveza PGŽ 
o Izbor članova i predsjednika Verifikacijskog povjerenstva 
o Izvješće Verifikacijskog povjerenstva 

 
1. Izbor zapisničara i dva (2) ovjerovitelja zapisnika 
2. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Skupštine BS PGŽ 
3. Izvještaj o radu Boćarskog saveza za 2014. godinu 

3.1. Izvješće sportske komisije za 2014. godinu 
3.2. Izvješće Zbora sudaca za 2014. godinu 
3.3. Izvješće o radu BS PGŽ za 2014. godinu 
3.4. Financijsko izvješće BS PGŽ za 2014. godinu  
3.5. Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu 

4. Rasprava i usvajanje Izvještaja o radu BS PGŽ za 2014. godinu 
5. Prijedlog Financijskog plana i Plana rada za 2015. godinu 

5.1. Prijedlog financijskog plana BS PGŽ za 2015. godinu 
5.2. Prijedlog Plana rada BS PGŽ za 2015. godinu 
5.3. Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2015. godinu 

6. Usvajanje Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih pojedinaca, ekipa i sportskih 
djelatnika u boćanju PGŽ 

7. Izbor zamjenskih predstavnika u Skupštini HBS-a 
8. Pitanja i prijedlozi 

 

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Boćarskog saveza Primorsko – goranske županije 
Miljenko Butković.  
Nakon pozdrava predložio je izbor verifikacijskog povjerenstva u sastavu: 

o Dino Blečić – predsjednik 
o Boris Kramberger – član 
o Stevan Uzelac – član 

Ovakav sastav prihvaćen je jednoglasno. 
Verifikacijsko povjerenstvo je prema popisu predstavnika u Skupštini i prikupljenim potpisima 
utvrdilo da Skupštini prisustvuje ukupno 40 predstavnika u Skupštini, što predstavlja većinu, i o 
tome izvjestilo sve prisutne. 
 
Ad. 1. 
Nakon što je Dnevni red prihvaćen,  g. Butković predložio je za zapisničara tajnika saveza G. 
Sanjina Linića i dva ovjerovitelje zapisnika  

o Vjekoslav Matetić 
o Olgica Nikolić 
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Boćarski savez Primorsko - goranske županije 
Franje Matkovića 1/a    51 000 Rijeka          

Boćarski dom – Podvežica 
+385 51 437 669      fax +385 51 437 669  

e-mail: info@bocarski-savez-pgz.hr  
www.bocarski-savez-pgz.hr       
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Ovaj prijedlog prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad 2. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Skupštine BS PGŽ 
Zapisnik sa prošle sjednice Skupštine predstavnici su dobili u materijalima sa 
pozivom. Nije bilo primjedbi ili dopuna, te je zapisnik usvojen  jednoglasno. 
 
Ad 3. Izvještaj o radu Boćarskog saveza PGŽ u 2014 godini  
 

o Izvještaj Sportske komisije predstavnici su dobili na stol. Predsjednik Dino Blečić 
obrazložio je i objasnio cijelo izvješće. Osvrnuo se na zadatke u slijedećoj, 2015. Godini. 
Rijeka će biti domaćin Svjetskog prvenstva za seniore i Čavle finala Kupa europskih 
prvaka za žene.  

o Izvještaj 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 2014 godini i još jednom pozvao klubove da se slobodno pismeno obrate 
Zboru sudaca ako imaju primjedbe na rad boćarske sudačke organizacije. 

o Izvještaj 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. Ipak je podsjetio kako je 
godina bila turbulentna, naročito zbog stanja u Hrvatskom boćarskom savezu. Uspjeli smo 
putem prigovora Ministarstvu uprave osigurati nastavak mandata predsjedniku Dinku 
Beakoviću, odnosno poništiti Odluku o njegovu smjenjivanju. Unatoč tome, mira i dalje 
nije bilo i g. Dinko Beaković bio je prisiljen odstupiti s mjesta predsjednika Hrvatskog 
boćarskog saveza. Izvanredna skupština HBS-a predviđena je 18. Siječnja 2015. Godine i 
na njoj će kandidat za predsjednika biti naš predstavnik, g. Dragan Putica. Drugi veliki 
problem koji smo osjetili je svojevrsna blokada rada Hrvatske olimpijske akademije, i 
zastoj u procesu edukacije za zvanje Trener boćanja, unatoč tome što smo osigurali veći 
dio sredstava, potpisali Ugovor sa Akademijom i među prvim sportovima smo u Hrvatskoj 
koji čekamo na početak novog ciklusa obrazovanja. Ove godine stupio je na snagu novi 
Zakon o Udrugama,  prema kojem svi klubovi i savezi moraju uskladiti svoje Statute. Rok 
je 10. Listopad 2015. Godine. Obrazložene su najvažnije stavke koje se moraju unijeti u 
novi Statut, a naš savez pobrinuti će se da na stranice stavi ogledni primjerak Statuta sa 
potrebnim podacima. 

o Financijsko izvješće pročitao je tajnik Sanjin Linić, sa napomenom kako se radi o 
privremenom izvješću, jer kalendarska godina nije završila. Izvješteni su predstavnici u 
Skupštini kako smo imali financijski nadzor od strane Ministarstva financija tijekom 
mjeseca svibnja 2014. Nalaz i izvještaj Nadzora je uredan, bez ikakvih propusta. 

o Izvješće Nadzornog odbora je pročitao gosp. Dušan Štefan. 
 
Sva izvješća  sastavni dio su ovog Zapisnika. 

 
Ad. 4. Rasprava i usvajanje Izvještaja o radu BS PGŽ za 2014. godinu 
 
Nakon iznesenih svih izvještaja, predsjednik je pozvao na raspravu. 
 
Tajnik je skrenuo pažnju na problem trajanja liječničkog pregleda. Ove jeseni čak tri utakmice 
nisu odigrane zbog isteklih liječničkih pregleda. (Nova Veruda – Čavle, Lovran – Sloga i Kastav – 
Seget). Zakon o sportu predviđa trajanje liječničkog pregleda 6 mjeseca i prema tome preporuča 
se klubovima učiniti liječničke preglede na proljeće prije samog početka natjecanja, a Sportska 
komisija nastoji utvrditi Kalendar natjecanja da stane unutar 6 mjeseci.  
Preporuka je također da pregled bude  od specijalista Sportske medicine i medicine rada. 
Nakon toga Dragan Putica, predsjednik Sportske komisije objašnjava osnovne postavke 
Kalendara natjecanja za proljeće, kao i promjene u Propozicijama natjecanja i Pravilniku o 
natjecanjima. Velika će biti  promjena u Hrvatskoj Ženskoj ligi, koja će preći u natjecanje jesen – 



proljeće, po uzoru na sve ostale lige, kako bi se uskladili kalendari, prijelazni rokovi i sl. Od 
slijedeće sezone očekuje se i ulazak ženske ekipe iz Komiže. 
S. Gulja informira kako je u Sportskom društvu Zamet bila Sportska inspekcija, koja ima 
ingerencija nad radom sportskih udruga. Važno je imati važeće akte,  liječničke preglede, treneri 
koji rade u klubu moraju imati određena zvanja, sa određenim ugovorima o statusu u klubu 
(Ugovor o radu, volontiranju i sl.)  

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 

Sugerira se klubovima da sa svojim JLS urede odnose u vezi korištenja objekata i legalizacije 
objekata koje koriste. 
 
Nakon rasprave, predsjednik daje na glasanje Izvještaje u kompletu. Izvještaji su 
usvojeni jednoglasno. 
 
Ad 5. Prijedlog financijskog plana i plana rada za 2015. godinu 
 
Financijski plan, koji je sastavni dio materijala dostavljenim delegatima uz Poziv, pojašnjava 
predsjednik M. Butković. Plan je rađen na osnovi dosadašnjih iskustava i prihoda u proteklim 
godinama. Visina Prihoda je planirana 341.600,00 kn, a u istom iznosu planirani su i rashodi. 
Postoje naznake da će zbog ukupne situacije u zemlji prihodi od Zajednice sportova PGŽ biti 
smanjeni, pa će Upravni odbor, nakon potpisivanja Ugovora sa PGŽ i Zajednicom sportova PGŽ 
morati učiniti određene korekcije. 
Za riječ se javio g. Slavko Cvjetković, predsjednik BK Marčelji.  
Zanimaju ga pobliže stavke po kojim Programima očekujemo prihode, kao i kada će biti rebalans.  
Odgovara mu predsjednik M. Butković da smo se kandidirali za 11 Programa, ali kako je teško 
planirati točne iznose koje ćemo dobiti, te su nužne korekcije. Neke stavke su fiksne i obavezne, 
ali na nekima ćemo morati štedjeti. Dodatno objašnjava kako je naš županijski savez pomogao 
Ženskim klubovima sa putovanjem na PH u Komižu, pomogao je seniorima na putu na PH u 
Vrgorcu, značajno pomogao financiranje Božićnog turnira, organizirali smo PH za Kadete i 
Juniore, čime klubovima omogućavamo da bez ikakvih troškova njihovi igrači sudjeluju na PH. 
 
Plan rada također pojašnjava predsjednik M. Butković. 
Prvi prioritet je obrazovanje Trenera boćanja pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji. Savez ima 
potpisan ugovor sa HOA, imamo prostor i popis kandidata i pomoći ćemo maksimalno u realizaciji 
ovog Programa.  
Program Instruktora boćanja je jako važan, pozivamo sve da uključuju mlađe u boćanje, stojimo 
na raspolaganju. 
I dalje na svaki način pomagati će se razvoj ženskog boćanja 
 
Nakon ovoga predsjednik poziva na glasanje.  
Financijski plan i Plan rada usvojen je jednoglasno. 
 
Ad. 6. Usvajanje Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih pojedinaca, ekipa i 
sportskih djelatnika u boćanju PGŽ 
 
Predsjednik podsjeća da je prijedlog Pravilnika usvojen na 13. Sjednici UO BS PGŽ. Kako nema 
primjedbi ni dopuna, poziva na glasovanjem. 
Pravilnik je usvojen jednoglasno. 
 



Ad. 7. Izbor zamjenskih predstavnika u Skupštini HBS-a. 
 
Naš županijski savez prema Statutu HBS-a ima pravo na pet Predstavnika u Skupštini. Kako se ne 
bi dogodilo da zbog spriječenosti bilo kojega predstavnika ne budemo zastupljeni u HBS-u, 
Upravni odbor BS PGŽ predložio je tri zamjenska Predstavnika u Skupštini HBS-a. To su  

o Dino Blečić 
o Slobodan Marelja – Bošnjak 
o Sandro Gulja 

 
Ovakav prijedlog stavljen je na glasanje i jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 8. Pitanja i prijedlozi 
 
Slavko Cvjetković ima tri prijedloga: 

o U našem savezu djeluje značajan broj starijih igrača. Oni su dali puno našem sportu i bilo 
bi lijepo da im se odužimo jednom godišnje sa Turnirom koji bi bio organiziran samo za 
njih i na kojem bi sudjelovali igrači i igračice starije od određenih godina. Zaključeno je da 
će biti organiziran Turnir veterana, u konzultaciji sa g. Cvjetkovićem. 

o Na sjednice Skupštine uglavnom se odazivaju se neki klubovi, ali predstavnika nekih 
klubova previše često nema. Trebala bi biti bolja komunikacija sa udaljenijim klubovima. 

o Koja je procedura predlaganja i izbora predsjednika HBS-a, da li dovoljno lobiramo, da li 
mi sve činimo da se stanje u HBS-u popravi.  

M. Butković odgovara  kako smo značajnu „pobjedu“ izvojevali tako što smo zajedničkom 
predstavkom Ministarstvu uprave sa IBS-om uspjeli spriječiti smjenu Dinka Beakovića. Međutim, 
rad u HBS-u je bio „blokiran“, previše je bilo opstrukcija i na kraju je g. Beaković bio primoran 
ponuditi ostavku. Nadamo se da će novi predsjednik, ako to bude Dragan Putica uspjeti 
stabilizirati  i uspostaviti bolje odnose u HBS-u.  
Inače, kandidirati se može svatko, 30 dana prije Izborne skupštine je rok za podnošenje 
kandidature i tu nema posebnih uvjeta. 
Naš kandidat, kojega podržavaju svi članovi Upravnog odbora našeg saveza je u ovom trenutku 
Dragan Putica, a njegov protukandidat je g. Tomislav Ćurko, predsjednik BS Zadarske županije. 
 
Nakon toga Skupštini se obratio i Dragan Putica, kandidat za predsjednika HBS-a.  
Predao je kandidaturu, ima Program i u razgovorima je sa ostalim županijskim savezima. Situacija 
u HBS-u nije lagana, ima financijskih potraživanja po sudskim presudama, ima podjela. Naravno 
očekuje i pomoć od naših predstavnika, kao i ostalih boćarskih radnika. Neće biti lagano ali 
vrijedno je potruditi se. 
 
Nakon ovoga predsjednik Miljenko Butković zahvalio se svima na dolasku i sudjelovanju, zaželio 
sretne predstojeće praznike i zaključio sjednicu. 
 
Sjednica je završila u 19.20 sati 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:        Zapisničar:  
 
Vjekoslav Matetić      ________________________  Sanjin Linić ____________________ 
 
Olgica Nikolić            ________________________     
 
 
 

Predsjednik 
 Miljenko Butković ____________________ 


