BOĆARSKI SAVEZ
ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE

ZAPISNIK
Sa REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BOĆARSKOG SAVEZA PRIMORSKO –
GORANSKE ŽUPANIJE koja je održana 19.02.2018. godine sa početkom u 18.00 sati u
Čavlima, DOM KULTURE ČAVLE
Tijek događanja
1. Otvaranje redovnog zasjedanja Skupštine Boćarskog saveza PGŽ
2. Izbor članova i predsjednika Verifikacijskog povjerenstva
3. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva
Dnevni red
1. Izbor zapisničara i dva (2) ovjerovitelja zapisnika
2. Usvajanje zapisnika s prošle (izborne) sjednice Skupštine BS PGŽ
3. Izvještaj o radu Boćarskog saveza za 2017. godinu
3.1. Izvješće sportske komisije za 2017. godinu
3.2. Izvješće Zbora sudaca za 2017. godinu
3.3. Izvješće o radu BS PGŽ za 2017. godinu
3.4. Financijsko izvješće BS PGŽ za 2017. godinu
3.5. Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu
4. Rasprava i usvajanje Izvještaja o radu BS PGŽ za 2017. godinu
5. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2018. godinu
5.1. Prijedlog financijskog plana BS PGŽ za 2018. godinu
5.2. Prijedlog Plana rada BS PGŽ za 2018. godinu
6. Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu
7. Pitanja i prijedlozi
SVEČANI DIO SKUPŠTINE

Dodjela priznanja (Plaketa) najboljima za 2017. godinu
Ad 0.

Pozdravna riječ Predsjednika
Predsjednik je uputio pozdrave nazočnima. Zahvalio je Predstavnicima na odazivu i
posebno pozdravio goste i predstavnike medija.
Ad 1. Izbor radnih tijela
1.1. Verifikacijska komisija
1. Dino Blečić
2. Dean Klarić
3. Anton Bučević
1.2. Zapisničar:
Sanjin Linić
1.3. Ovjerovitelji zapisnika:
1. Čedo Vukelić
2. Damir Jasić
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Verifikacijska komisija utvrdila je da Skupštini od 74 članica – klubova prisustvuje 44
predstavnika klubova, što čini natpolovičnu većinu i sve odluke koje se donesu biti će
punovažeće. Lista predstavnika klubova sa potpisima sastavni dio je ovog Zapisnika.
Ad 2. Usvajanje zapisnika s prošle (izborne) sjednice Skupštine BS PGŽ
Nakon poziva predsjednika da se iznesu eventualne primjedbe ili dopune Zapisnika sa
prošlogodišnje sjednice Skupštine, primjedbi nije bilo, te je predsjednik pozvao da se
dizanjem ruke verificira Zapisnik sa prošle sjednice, što je JEDNOGLASNO potvrđeno.
Ad 3. Izvješća
Izvješća su prezentirana na web stranici Saveza. Na početku same sjednice
podijeljena su slijedeća Izvješća:




izvješće o radu Saveza – Gosp. Serđo Samblić
izvješće Sportske komisije – Gosp. Dino Blečić
izvješće Zbora sudaca – gosp. Željko Skočić

Predsjednik je usmeno dopunio svoje izvješće, (koje je sastavni dio ovog Zapisnika). Još
jednom je apostrofirana odlična suradnja sa Zajednicom sportova Primorsko – Goranske
županije, kao i sa Odjelom za školstvo, sport i tehničku kulturu u Primorsko – goranskoj
županiji.
Upravni odbor bio je vrlo aktivan, održano je ukupno osam sjednica. Stranice saveza su vrlo
ažurne i bilježe sva relevantna događanja. Održali smo sastanke po svim boćarskim
zajednicama – Rijeka, Liburnija, Grobnik, Viškovo-Klana, Primorje, Otoci. Najbolji odaziv
zabilježen je na otoku Krku i Primorju, dok se pasivnost u radu na Grobniku osjetila i ovdje
sa polovičnim odazivom predstavnika klubova.
Na inicijativu našeg i Istarskog boćarskog saveza ove sezone započela je sa natjecanjem
Hrvatska juniorska liga na području cijele Hrvatske.
Inicirali smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima županije i općine Čavle i na putu smo
izgradnje četverostaznog boćališta na Platku, koje će se koristiti za Ljetne Kampove, kao i
pripreme ekipa, ali i pojedinačna županijska i državna prvenstva.
Suradnja sa HBS-om je također dobra, dobro smo zastupljeni u upravljačkim i stručnim
tijelima Saveza. Poziva sve klubove da dostavljaju svoje priloge koje bi voljeli vidjeti na
stranicama saveza i u tiskanom Godišnjaku.
Gosp. Dino Blečić je pročitao i dopunio Izvješće sportske komisije. Osvrnuo se je na slučaj
neodigravanja utakmice između BK Lošinj 90 i Škrljevo, koji je dobio epilog u Odluci
Stegovnog suda, a ta odluka je nakon žalbe BK Brzac preinačena, rezultat svega je bilo
poništavanje naknadno odigrane utakmice i kazna za BK Škrljevo. Skrenuo je pažnju
skupštinarima na Odluku Sportske komisije će i klubovi III Županijskih liga od slijedeće
sezone utakmice igrati na četverostaznim terenima.
Još jednom čestitao je svim pobjednicima liga i pojedinačnih natjecanja na njihovim
uspjesima.
Gosp. Skočić osvrnuo se na rad Zbora sudaca u protekloj godini. Pohvalio je Tehničku
komisiju, odnosno ljude koji delegiraju suce. Napisano je preko 600 sudačkih naloga.
Ponovno poziva sve klubove da se pismeno obraćaju Zboru sudaca ako uočavaju pogreške
ili loš rad sudaca.
Financijsko izvješće sastavni dio je ovog Zapisnika a prezentirao ga je Tajnik saveza Sanjin
Linić. Ukupno prihodi iznosili su 288.845,00 kn a rashodi 272.546,00 kn, što čini razliku
Prihoda nad rashodima 16.299,00 kn. Financijsko izvješće, kao i Završni račun, dio su ovog
Zapisnika.
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Izvještaj Nadzornog odbora podnio je predsjednik Gosp. Miljenko Butković.
Ad 4. Rasprava i usvajanje izvješća
Za raspravu javlja se predsjednik BK Trstena Ivica Jakominić. Uglavnom, smatra da bi
županijski savez, po uzoru na neke druge saveze u Hrvatskoj trebao pomagati, sufinancirati
nastupe naših igrača (seniora) na Prvenstvima Hrvatske. Također vidi određeni nesrazmjer u
iznosima navedenima za troškove za županijska prvenstva i prvenstva Hrvatske, u odnosu
na prikazano u izvješću.
Tajnik u svom kratkom objašnjava kako u našim financijskim planovima nemamo predviđena
sredstva za sufinanciranje seniorskih natjecanja, u tu svrhu ne dobivamo proračunska
sredstva. Ukoliko Skupština donese Odluke o prenamjeni nekih sredstava u ovu svrhu, tako
će se financijski plan i provoditi.
Predsjednik dopunjava kako je savez orijentiran na pomaganje i sufinanciranje natjecanja za
mlade i žene, a na upravama klubova je da, kao i u svakom sportu pronalaze sredstva za
pokrivanje svojih troškova u seniorskom pogonu.
Nakon rasprave prišlo se pojedinačnom glasovanju o izvješćima.
Izvješće Sportske komisije – prihvaćeno jednoglasno
Izvješće Zbora sudaca - prihvaćeno jednoglasno
Izvješće predsjednika saveza - prihvaćeno jednoglasno
Financijsko izvješće - prihvaćeno sa jednim glasom „protiv“
Izvješće Nadzornog odbora - prihvaćeno jednoglasno
Ad 5. Prijedlog Plana i Programa rada za 2018. godinu
Sanjin Linić upoznao je Predstavnike boćarskih klubova sa Programom rada i Financijskim
planom za 2018. godinu. Ove dokumente raspravio je i prihvatio Upravni odbor na svojoj 7.
Sjednici 20.12.2017 kao privremene, a prema zakonskim odredbama Skupština, kao najviše
tijelo donosi Odluku o Planu rada i Financijskom planu za svaku godinu.
Prisutni na Skupštini su pažljivo saslušali izlaganje, prihvatili predloženi PROGRAM RADA i
FINANCIJSKI PLAN, te poželjeli da se on i ostvari.
Ad 6. Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana za 2018. godinu
Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćen Plan rada i Financijski plan saveza za 2018
godinu.
Ad 7. Pitanja i prijedlozi
Pitanja i prijedloga nije bilo, Skupština je sa radom završila u 19.05 sati i prišlo se Svečanom
dijelu Skupštine, dodjeli priznanja najboljima u 2017. Godini.

Ovjerovitelji zapisnika:

Predsjednik:

Zapisničar

Čedo Vukelić
___________________

Serđo Samblić
___________________

Sanjin Linić
________________

Damir Jasić
_____________________
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