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ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE UO BS PGŽ
Rijeka, 13. srpnja 2017.
Nazočni članovi UO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Serđo Samblić – predsjednik UO
Sandro Gulja – potpredsjednik UO
Vjekoslav Matetić - član
Slobodan Marelja–Bošnjak - član
Damir Jasić - član
Anton Bučević - ćlan
Dean Klarić - član

Odsutni - Opravdano:
1. Dino Blečić – član
2. Valter Šebelja – član
3. Željko Skočić – član
4. Franko karlović – član
Dnevni red
1.
2.
3.

Prihvaćanje Zapisnika 3. Sjednice UO BS PGŽ
Izvještaj sportske komisije – Izvjestitelj: Dino Blečić
Izvještaj o odigranim prvenstvima županije za kadete i juniore i državnom prvenstvu za kadete
- Izvjestitelji: Dino Blečić, Sanjin Linić i Vjekoslav Matetić
4. Izvješće o održanom Međunarodnom turniru Sv. Vid - Izvjestitelj: Sanjin Linić
5. Izvješće sa sjednice Izvršnog odbora HBS-a - Izvjestitelj: Serđo Samblić
6. Žalba Boćarskog kluba Brzac - Izvjestitelj: Serđo Samblić
7. Ljetni kamp za početnike i mlade boćarice i boćare - Izvjestitelj: Vjekoslav Matetić
8. Financijsko stanje - Izvjestitelj: Sanjin Linić
9. Prijedlog poslovne suradnje s nakladničkim poduzećem „Neriz“ d.o.o. iz Jadranova –
Predlagatelj: Serđo Samblić
10. Razno
Nakon Pozdrava, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda pod točkom razno:
Dino Blečić u svom očitovanju naveo je nezadovoljstvo radom tajnika i kancelarije. Ovu točku možemo
spojiti sa točkom ili prodiskutirati pod Razno.
Ovako dopunjen Dnevni red je prihvaćen.
Ad 1. Prihvaćanje Zapisnika 3. Sjednice UO BS PGŽ
Primjedbu na Zapisnik ima S. Samblić. Naime nije istina kako je navedeno u Zapisniku pod točkom 5.
Izvješće delegata sa sjednice IO HBS da je u vezi promjena kod disciplina utakmica Hrvatskih boćarskih
liga samo D. Blečić glasao protiv, nego su oba člana IO iz našeg saveza (Samblić i Blečić) bili suzdržani.
U svakom slučaju nije dobro da se ovo događa, komunikacija između naših predstavnika nije bila dobra,
ubuduće stavove treba usuglasiti sa predstavnicima iz Istre i Predsjednikom HBS-a da se odluke ne
donose preglasavanjem.
Ovako dopunjen i izmijenjen Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.
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Ad 2. Izvještaj sportske komisije – Izvjestitelj: Dino Blečić
Kako predsjendik Sportske komisije nije prisutan, zaključke Sportske komisije prezentira Slobodan
Marelja – Bošnjak.
Sportska komisija je zadužila tajnika da kontaktira sve klubove koji su izborili mogućnost napredovanja u
viši rang, da se očituju.
Stanje je slijedeće: Podhum ide u I HBL, Mario Gennari ide u II HBL, Kastav ide u III HBL, Lovranska
draga NE IDE, ali ide drugoplasirani Srdoči u I Županijsku ligu. Brod Moravice ideu II Županijsku ligu, a iz
III županijske lige Lib-Klana-Grobnik Mirko Mandić NE IDE, drugoplasirani Rubeši NE IDE, trećeplasirani
Halubjan NE IDE. To znači osmi iz prošle sezone ZASTENICE ostaju u II Županijskoj ligi. Prvak
Primorske lige Drivenik ulazi u III županisjku ligu, a prvak Međuopćinske lige Rijeka – Liburnija Korensko
NE IDE.
Zbog migracije klubova gore – dolje, predlaže se da se Treće Županijske lige preimenuju u
III Županijska liga ISTOK
III Županijska liga ZAPAD.
Zbog nejednakog priliva klubova odozdo, prebacuje se BK Mario Gennari 2 u istom rangu, ali u III
Županijsku ligu – zapad.
Kako ne bi III županijska liga - Istok ostala krnja, u viši rang ide i drugioplasirani iz Primorske lige –
Ledenice.
Kako ima klubova, najviše u najnižim rangovima natjecanja, koji još nisu uspjeli podmiriti dugovanja za
završenu sezonu, za očekivati je i odustajanje nekih klubova od natjecanja.
Za sada Odustajanje je najvaio BK Plužnice, BK Pašac nakon odustajanja u prosšloj sezoni vrlo je
neizvjestan.
Zbog nepoznatog broja klubova, postoji mogućnost objedinjavanja svih Općinskih liga u jednu.
Tako je utvrđen je sastav svih liga na području našeg saveza.
Sportska komisija raspravljala je i o promjenama disciplina u utakmici HBl. Stav je da obavezan nastup
osam igrača je prezahtjevno za naše klubove, pa je predložen sistem sa sedam igrača:
Prva faza: identična kao do sada, tehničke discipline isto, au petoj fazi POJEDINAC, 2 x PAR-KLASIČNO
i PAR U KRUG.
Tako je izbjegnuta jedna Trojka koja nije nikome previše atraktivna, dodan je jedan par- klasično više i
uvodi se nova disciplina – PAR u KRUG.
U III Županijskim ligama, kada se igra na 2 + 2 terena, sve discipline se izvlače, nema više dirigiranog
ždrijeba.
Također, od sezone 2018/2019 III Županijske lige skratiti će se na 8 (osam) klubova. Time se skraćuje
natjecateljska sezona za 4 kola, smanjuju troškovi, i popuniti će se Općinske lige.
Sportska komisija raspravljala je i o Ženskim ligama. Klubovi u ženskoj županijskoj ligi su slabi, imaju
premalo natjecanja. Moguće je gašenje ŽBK PAŠAC-RIJEKA.
Zaključuje se da se prije izvlačenja kalendara natjecanja razgovara sa ženskim klubovima i predloži njima
prihvatljivo rješenje.
Ovakvi zaključci Sportske komisije prihvaćeni su jednoglasno.
Ad 3. Izvještaj o odigranim prvenstvima županije za kadete i juniore i državnom prvenstvu
kadete

za

Izvještava V. Matetić – vrlo dobro odrađena Prvenstva županije za juniore i kadete. Dobro je bilo da smo
prihvatili PH za kadete, jer smo od 24 moguće medalje osvojili 20, u svim disciplinama imamo Prvake
Hrvatske.
Za pohvaliti su domaćini Županisjkih prvenstava za kadete - Drivenik i Lovran. Među kadetima na nivou
županije najbolji su bili kadeti SV. Jakova.
Juniori su imali županijsko prvenstvo razbijeno u više termina i to je dobro. Četiri igrača imaju plasmane u
svim disciplinama na PH u Ročkom Polju.
Ponovno se vidi da na istočnom dijelu županije, Rijeka, odnosno Vargon, te Liburnija imaju pomladak, a
vidi se nerad, zaostajanje u ostalom dijelu Rijeke, Grobnika i Viškova-Klane.
Otvara se rasprava o pokrivanju troškova na Prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u Ročkom Polju u
kojoj sudjeluju svi članovi.
Zaklučak: podmiriti će se trošak noćenja i prijevoza, s time da klubovi maksimalno racionaliziraju
broj noćenja.
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Ad 4. Izvješće o održanom Međunarodnom turniru Sv. Vid - Izvjestitelj: Sanjin Linić
Prema Zaključku sa sjednice UO BS PGŽ, u tjednu uoči Turnira, Boćasrki savez grada Rijeke izjavio je
kako ima sredstva i pokriti će troškove Turnira.
Naš savez uključio se u dijelu organizacije, pokrio tek manji dio troškova – osvježavajuća pića, domjenak
pri otvaranju Turnira.
Ponovno apostrofirano kako je termin Turnira nepovoljan i dobro je bilo rješenje pretvoriti ga u kadetski
uzrast. Već sada je potrebno započeti sa pripremama za Božićni turnir koji je važniji, veći i treba ga
podignuti an viši nivo u smislu organizacije.
Ad 5. Izvješće sa sjednice Izvršnog odbora HBS-a - Izvjestitelj: Serđo Samblić
S. Samblić ponavlja kako su članovi I.O HBS-a bili loše koordinirani, međusobno neusuglašeni i da se to
ne smije ponavljati.
Sadašnji izbornici ostaju u svojstvu v.d. a nakon Svjetskog prvenstva uputiti će se javni poziv trenerima
koji su zainteresirani za izbornička mjesta.
Imenovani su Povjerenici liga HBS
Donijet je Pravilnik o pregledu i licenciranju terena.
Zamoljeni samo da budemo domaćini osnivačkoj skupštini Zbora trenera 1. Rujna 2017. Prihvaćeno
Zaključeno je da se već sa ovom sezonom kreće sa hrvatskom juniorskom ligom. Komisija za mlade pri
HBS-u dužna je izraditi Propozicije, kalendar, uvjete i sl.
Uključuje se v. Matković. Moguće da našu Juniorsku ligu između naših i istarskih klubova završimo do
Nove godine, a nakon toga bi krenula hrvatska juniorska liga. Na PH za juniore u Ročkom Polju biti će
vjerojatno prilike razgovarati o tome.
Klarić pita ako je bilo govora o Regionalnoj ženskoj ligi LIBL ?
Nije bilo uopće na dnevnom redu niti je bilo govora.
Primaju se na znanje info sa IO HBS-a
Ad 6. Žalba Boćarskog kluba Brzac - Izvjestitelj: Serđo Samblić
Sa slučajem su upoznati svi članovi UO, svi su dobili kompletnu dokumentaciju. Predsjednik Samblić
razgovorao je sa L. Matkovićem – presjednikom komisije za akte u HBS-u i predsjednikom Sportske
komisije HBS-a. Ukratko, oba smatraju da su oba kluba (Škrljevo i Lošinj 90) u prekršaju, a kazna je
blaga. Smatraju da bilo koji klub koji je oštećen ovom Odlukom ima pravo žalbe.
Sandro Gulja pripremio je prijedlog Odluke koju bi Upravni odbor BS PGŽ, smatra, trebao prihvatiti kako
ne bi bilo daljnjih repova. (Prijedlog Odluke prilog je ovog zapisnika).
U raspravi se postavljaju razna pitanja, zašto je utakmica odigrana, tko će snositi trošak utakmice za oba
kluba, tko je sačinio i falsificirao Izvješće sa susreta i sl.
Predsjednik daje na glasanje dva prijedloga:
1. Prijedlog Odluke kako je formulirao Sandro Gulja
2. Prijedlog da ostane pri Odluci Stegovnog suda
U glasanju utvrđuje se da je JEDNOGLASNO prihvaćen Prijedlog br. 1
Nakon toga predsjednik S. Samblić iznosi kako je primio više SMS poruka i telefonskih poziva od gosp.
Rade Barića, voditelja ekipe BK Brzac.
Jedna SMS poruga glasi: „ kako te je mafija brzo pripitomila“
Smatra da je to uvreda za njega osobno, ali i uvreda cijelom Upravnom odboru i vodstvu Boćasrkog
saveza, koje je, kako Rade Barić kaže, „MAFIJA“.
Predlaže da se Rade Barić prijavi Stegovnom sudu i primjereno kazni. Disciplinski pravilnik HBS-a
predviđa kaznu zabrane vršenja svih dužnosti u boćanju za vrijeđanje boćarskih djelatnika i boćarskih
funkcionera.
Gosp. Rade Barić prijavljuje se Stegovnom sudu BS PGŽ zbog vređanja boćarskih djelatnika i
boćarskih institucija.
Ovakav prijedlog prihvaćen je JEDNOGLASNO.
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Ad 7. Ljetni kamp za početnike i mlade boćarice i boćare - Izvjestitelj: Vjekoslav Matetić
Vjekoslav Matetić predlaže da zajedno sa Čedom Vukelićem pripremi konkretne datume, mjesto, imena i
ostale podatke, a kampovi će po tradiciji biti u mjesecu kolvozu.
Ad 8. Financijsko stanje - Izvjestitelj: Sanjin Linić
Tajnik ukratko prikazuje stanje financija. Članovi su dobili u materijalima popis Ugovora sa Zajednicom
sportova i PGŽ, da vide koja su nam još sredstva na raspolaganju. Nismo povukli jošm 60.000 kn iz
Programa Instruktor boćanja. V. matetić i tajnik u najkraćem vremenu dužni su sačiniti Izvješće za prvu
polovicu godine i povući potrebna sredstva.
Trenutno je na računu 19.210 kn . predali smo još Zahtjeve za isplatu cca 15.000 kn.
Uovom trenutku dugujemo honorare za Voditelej liga, sudačke takse za županijska prvenstva kadeta i
juniora, te PH za kadete, dugujemo za večeru sa trenerima na PH – kadeti, pehare i medalje za
pobjednike liga i županijska prvenstva, sveukupno oko 14.000 kn.
Likvidnost zadržavamo pažljivim radom.
Informacija primljena bez primjedbi.
Ad 9. Prijedlog poslovne suradnje s nakladničkim poduzećem „Neriz“ d.o.o. iz Jadranova –
Predlagatelj: Serđo Samblić
Obim poslova postao je preobiman za jednog čovjeka na pola radnog vremena. Zainteresiran za dio
poslova koje bi preuzeo je Ivica Šubat, inače tajnik u BK Sv. JAKOV.
On nudi više opcija, moguće djelomično radno vrijeme sa Ugovorom o radu, moguće Ugovor o djelu,
moguće po projektima.
Raspravlja se o njegovim prijedlozima i tarifama za neke poslove koje bi eventualno preuzeo g. Šubat.
Zaključuje se kako za još jednu plaću na pola radnog vremena (4.688,00 kn bruto) nema dovoljno
sredstava. Cijene koje je naveo su previsoke. V. Matetić smatra da bi g. Šubat bio od velike pomoći.
Zaključak: Zadužuje se S. Samblić obaviti dodatne razgovore i iznaći način kako angažirati g.
Šubata.
Ad 10. Razno
Tajnik pod točkom Razno obavještava ovaj Upravni odbor kako više ne stiže obaviti sve zadatke koji su
stavljeni pred njega. Ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena, sa plaćom u
bruto iznosu 4.688,00 kn. Naravno spreman je odraditi godišnju registraciju klubova, do kraja srediti Baze
podataka igrača, klubova i sudaca. U razumnom vremenu i uvesti novu osobu u posao.
Predlaže ovom UO da od današnjeg dana započne tražiti novu osobu za Tajnika Boćarskog saveza PGŽ.
Zaključak: O odluci će Upravni odbor raspravljati na slijedećoj sjednici.
Predsjednik Samblić podsjeća kako je D. Blečić svima poslao mail u kojem se žali na rad kancelarije i
tajnika saveza.
Pitanje nastupanja igrača iz različitih klubova na Prvenstvima Županije i Hrvatske - ponovno treba
napisati Hrvatskom boćarskom savezu da se to promijeni, jer predstavlja anomaliju.
Zaključak:
Ponovno pisati Sportskoj komisiji i IO HBS-a i podsjetiti na problem.
Sjednica UO BS PGŽ je završila sa radom u 21.30 sati

Zapisnik vodio :
Sanjin Linić, tajnik
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