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ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE UO BS PGŽ
Rijeka, 30. listopad 2017.
Nazočni članovi UO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serđo Samblić – predsjednik UO
Sandro Gulja – potpredsjednik UO
Vjekoslav Matetić - član
Slobodan Marelja–Bošnjak - član
Damir Jasić - član
Anton Bučević - ćlan
Dino Blečić – član
Željko Skočić – član

Odsutni:
1. Valter Šebelja
2. Franko Karlović
3. Dean Klarić
Dnevni red

1.
2.
3.

Prihvaćanje Zapisnika 5. Sjednice UO BS PGŽ
Izvještaj o registraciji, prijelazima i naplati godišnje članarine – izvjestitelj Sanjin Linić
Izvještaj o ljetnom kampu za početnike i mlade boćarice i boćare - izvjestitelj Vjekoslav
Matetić
4. Izvještaj o drugim aktivnostima i nastupima kadeta i juniora - izvjestitelj Vjekoslav Matetić
5. Izvještaj o odigranom jesenskom dijelu liga – sezona 2017-18 i plan županijskih
prvenstava seniora – izvjestitelj Dino Blečić
6. Prijedlog sufinanciranja ekipa PGŽ u novoformiranoj Hrvatskoj juniorskoj ligi – Serđo
Samblić
7. Očitovanja o Prijedlozima akata HBS-a
a. 425-prijedlog promjene sustava i međ. liga – kopija
b. 426-prijedlog Pravilnika o registraciji – kopija
c. RADNA VERZIJA-PRAVILNIK O REGISTRACIJI-HBS
d. Prijedlog kalendara za 2018.
8. Prijedlozi za prijavu Programa na javne potrebe u sportu za 2018
9. Organizacija Međunarodnog turnira BOŽIĆ 2017
10. Razno
Nakon Pozdrava, predsjednik predlaže dopunu Dnevnog reda sa točkom
9 a.- oćitovanje o izradi Godišnjaka za 2017
Ovako dopunjen Dnevni red je prihvaćen.
Kako je iza nas ljetna stanka, (prošla sjednica UO bila je 24.7.2017) prije prelaska na Dnevni red,
predsjednik Gosp. Samblić podsjetio je sve prisutne članove UO na cijeli niz aktivnosti koje su obilježile
početak mandata ovog saziva.
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Od 3.3.2017, kada je na Izbornoj skupštini izabran ovaj Upravni odbor, dakle u nepunih osam mjeseci
održavamo već 6. po redu sjednnicu UO, što ukazuje na vrlo aktivan rad, a do sada pokrenuto je niz
aktivnosti i inicijativa.
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Pokrenuta je Hrvatska juniorska liga, vjerojatno najznačajniji projekt HBS-a u ovom desetljeću, a
na veliko inzistiranje upravo iz našeg županijskog saveza. Liga je za sada podijeljena na Sjever i
Jug sa 11 + 6 juniorskih ekipa, sa predviđenom Završnicom od 4 + 4 ekipe za vrijeme Uskrsnih
školskih praznika.
Rijeka-sport, na zamolbu našeg saveza odobrio nam je besplatno korištenje Boćarskog centra
Podvežica za potrebe Hrvatske juniorske lige – domaćini u BC Podvežica su Vargon 1, Vargon 2,
Gornji Kraj i Sv. Jakov.
Isfinancirali smo putne troškove i smještaj juniorima i juniorkama, kao i njihovim trenerima na
Prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke koje je bilo u Buzetu.
Organizirali smo im uz simboličnu pomoć HBS-a isfinancirali Prvenstvo Hrvatske za kadete u
cjelosti odigrano u BC Podvežica – Rijeka.
Do sada je odigran dio Prvenstva Hrvatske za žene, jedan vikend subota – nedjelja, koji smo
također organizirali i isfinancirali.
Prije toga odigrana su sva županijska prvenstva za kadete, juniore i žene, a upravo su pred nama
Prvenstva županije i Hrvatske za seniore.
Domaćini smo još jednog Prvenstva Hrvatske za žene i jednog Prvenstva Hrvatske za seniore.
Ljetni kamp održan je sa dvije grupe djevojčica i dječaka i to na Platku – mlađi početnici, a u
Podvežici napredniji.
Na Platku smo održali radni sastanak sa predstavnicima Goranskog sportskog centra, Zajednice
sportova PGŽ, Općine Čavle i Primorsko – goranske županije. Svi izražavaju podršku izgradnji
četverostaznog boćališta na Platku, čime bi se značajno olakšala organizacija Kampova za
mlade, prigodnih turnira, priprema pojedinih selekcija, prvenstava županije ili Hrvatske i sl.
Sa Upravnim odjelom za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ potpisali smo Ugovor na 12.000,00
kn za potrebe omladinskih pogona, a vjerojatno će se realizirati i jedno sponzorstvo od Privredne
banke Zagreb, gdje očekujemo i 20.000,00 kn..
Naše web stranice su ažurnije, a dodatno smo prisutniji i u medijima. Kanal Ri popratio je Ljetne
kampove, registrirani su uspjesi iz Monaca, najavljena je Hrvatska juniorska liga i to u Novom
Listu, Kanalu Ri, portalima SportCom, Crikva.hr, Istrasport, Otok Krk

Nakon ovog izlaganja predsjednik poziva članove ako ima još akkvih dopuna, i kako enma, prelazi se na
Ad 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 5. Sjednice UO
Tajnik podsjeća da je Zapisnik dostavljen svim članovima UO i prema ranijim dogovorima, kako nije bilo
primjedbi, smatra se da je Zapisnik prihvaćen.
Ad 2. Izvještaj o registraciji, prijelazima i naplati godišnje članarine
Izvjestitelj je tajnik saveza, a materijale su članovi UO dobili e-mailom.
Ukratko, u sezoni 2017-18 registrirano je ukupno 73 natjecateljske ekipe (64 muške i 9 ženskih).
Natjecateljski aktivno imamo 68 klubova, obzirom da neki klubovi imaju dvije natjecateljske ekipe. To je
značajno smanjenje u odnosu na prošlu sezonu i nastavak trenda već nekoliko godina, (imali smo i 86
registriranih ekipa). Broj registriranih igračica i igrača je ukupno 1.020, a prelazaka je realizirano 81. Sve
ove brojke su manje nego lani, što je i logično jer se i broj klubova smanjuje.
Kako se godišnja članarina od klubova naplaćuje praktično tijekom cijele sezone, klubovi koji se nađu u
krizi i koji nisu u mogućnosti registrirati se za slijedeću sezonu, najčešće ostaju dužni obaveze iz protekle
sezone. Tako u ovom trenutku klubovi koji su za ovu sezonu odustali od daljnjeg natjecanja su BK
TURNIĆ, BK PEĆINE, BK LOVOR POBRI, BK PLUŽNICE, ŽBK PAŠAC-RIJEKA.
Neki klubovi godišnje članarine nisu platili, te ovaj Upravni odbor donosi ODLUKU kojom se
otpisuju Godišnje članarine i kotizacije za sezonu 2016.2017:
BK PEĆINE u iznosu
BK LOVOR POBRI u iznosu
BK TURNIĆ u iznosu
BK PLUŽNICE u iznosu
Ukupno:

1.330,00 kn
1.210,00 kn
1.150,00 kn
270,00 kn
3.960,00 kn
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Prezentiran je pregled ukupno fakturiranih Godišnjih članarina klubova koji se naplaćuju preko Boćarskog
saveza PGŽ. (Klubovi koji se natječu u I, II i III hrvatskoj ligi svoje obaveze prema HBS-u plaćaju
direktno) za ovu sezonu i odnos naplaćenih i do sada nenaplaćenih.
Stanje je slijedeće:
Ukupani iznos fakturiran:
113.230,00 kn
Osobna članarina – pripada HBS-u:
10.080,00 kn
Klubska članarina - pripada HBS-u:
46.450,00 kn
Klubska članarina za BS PGŽ ostaje:
56.700,00 kn
Članovi UO su htjeli znati ažurno stanje sa plaćanjem godišnjih članarina za ovu sezonu.
U ovom trenutku ukupno 27 klubova duguje Godišnje članarine za sezonu 2017-18 u iznosu 38.960,00 kn
U ovom trenutku vrlo je kritična situacija sa BK VEŽICA. Dužni su nekoliko sudačkih taksi (Sudac J.
Kalapać, M. Zečević) kao i Godišnje članarine za prošlu i ovu sezonu. Predsjednik kluba nas uvjerava da
očekuje određena sredstva od izvjesnih sponzora i biti će plaćene sve obaveze.
Nakon kraće rasprave donijeta je ODLUKA:
1. Klubovima koji duguju godišnje pristojbe tajnik će poslati Obavijest o dugovanju i
zatražiti da se dug podmiri u primjerenom roku.
2. BK VEŽICA suspendira se dok ne podmiri sve obveze za proteklu sezonu i sudačke takse
koje duguju za odigrane utakmice. U trenutku uplate suspenzija se ukida.
Ad 3. Izvještaj o ljetnom kampu za početnike i mlade boćarice i boćare
Ad 4. Izvještaj o drugim aktivnostima i nastupima kadeta i juniora - izvjestitelj Vjekoslav Matetić
Izvjestitelj V. Matetić pripremio je Izvještaje u pisanom obliku koje su dbili svi članovi UO e-mailom.
Još je jednom kronološki prošao sve ljetne aktivnosti sa kadetima, juniorima i juniorkama. U aktivnostima
poglavito u radu Kampova sudjelovali su i drugi treneri (A. Bučević, Č. Vukelić, D. Klarić, Z. Škrokov, D.
Poslek, G. Jerčinović, N. Jelovica, a velika je pomoć bila Marina Svetić)
Nakon sastanaka po Boćarskim zajednicama koji su obavljeni početkom godine, bilo je za očekivati više
djece, ali na žalost ponavlja se praksa da se vraćaju djeca koja su već na neki način uključena u boćanje,
a novih je vrlo malo. Naročito smo nezadovoljni što nema niti jednog novog djeteta iz Rijeke, iz Grobnika
vrlo malo, klubovi u Drugoj, Trećoj hrvatskoj ligi i Prvoj županijskoj ligi i dalje uopće ne regrutiraju nove
boćare i evidentno je u tim klubovima i na tim područjima rad na terenu – nedovoljan.
Po prvi puta od sudionika Kampova naplaćivana je i kotizacija kojom je pokriven dio troškova smještaja i
prehrane. Tajnik je obavijestio članove UO da su plaćene sve kotizacije osim pripadnika klubova Vargon
i Čavle-škola boćanja.
Zaključeno je da je obaveza tajnika obavijestiti BK Vargon i BK Čavle-škola boćanja o
dugovanjima i obavezi plaćanja kotizacije.
Nabrojio je i aktivnosti na međunarodnim turnirima u našoje regiji, Istri i Sloveniji, kao i sudjelovanje na
prezentaciji sportova u sklopu Olimpijskog dana, prezentacije boćanja u Njivicama i sl.
Ovakvi izvještaji i zaključci prihvaćeni su jednoglasno.
Ad 5. Izvještaj o odigranom jesenskom dijelu liga – sezona 2017-18 i plan županijskih prvenstava seniora
– izvjestitelj Dino Blečić
Tokom ovog vikenda uglavnom će biti završene sve prekinute ili odgođene ligaške utakmice, osim jedne
utakmice Međuopćinske lige (Kantrida – Korensko) koja je prekinuta zbog kiše, a nije nastavljena zbog
nesuglasica između klubova. Uočava se manjak igrača, odnosno klubovi sve češće nastupaju sa
minimalno potrebnim igračima na utakmicama.
Što se tiče Pojedinačnih prvenstava županije za seniore, Sportska komisija donijela je Prijedlog kalendara
za koji se nada da će ga danas Upravni odbor i Prihvatiti. Specifičnost je da se predlaže Prvenstvo
županije u preciznom izbijanju bez prednatjecanja po boćarskim zajednicama, sa otvorenim prijavama,
odnosno bez zadanog ključa. Termin je slobodan već ove nedjelje, 5. Studenog na Podvežici.
Ovako donesen raspored prihvaćen je Jednoglasno
PRECIZNO IZBIJANJE
POJEDINAĆNO

Nedjelja, 5.11.2017 u 09.30 prijava, 10.00 natjecanja – do kraja

PODVEŽICA

Ponedjeljak, 20.11.2017 17.30 prijava 17.45 početak natjecanja
Srijeda, 22.11.2017 17.30 ždrijeb četvrtfinala, 17.45 početak natjecanja

PODVEŽICA
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PAROVI
BLIŽANJE I IZBIJANJE U
KRUG

Ponedjeljak, 27.11.2017 u 17.30 prijava, 17.45 početak natjecanja
Srijeda, 29.11.2017 u 17.30 ždrijeb Četvrtfinala, 17.45 početak natjecanja
Ponedjeljak, 4.12.2017 u 17.30 prijava
Utorak, 5.12.2017 u 17.30 ždrijeb četvrtfinala 17.45 nastavak natjecanja

PODVEŽICA
PODVEŽICA

S. Gulja slaže se sa predloženim rasporedom ali ima nekoliko prijedloga za buduću sezonu. Prijedlog je
da se ubuduće Pojedinačna prvenstva odigravaju ljeti, na vanjskim terenima, i to po svim mjestima, a da
se izbjegava igrati samo u BC Podvežica. Kvalitetu i broj igrača moguće je podići i tako da se od svih koji
sudjeluju u natjecanju naplati kotizacija, iz koje bi bilo moguće isplatiti simbolične novčane nagrade.
V. Matetić dopunjava prijedlog da Sportska komisija već u rano proljeće slijedeće godine sačini plan po
kojem će se razigrati Pojedinačna prvenstva županije. Također, predlaže da sva izlučna natjecanja budu
otvorenog tipa, bez ključa, a sa intencijom da se prijavi što više igrača, a da organizacija bude na višem
nivou, odnosno sa potrebnim sucima i dokumentacijom.
Ovakav prijedlog je jednoglasno prihvaćen, zadužuje se Sportska komisija da na vrijeme pripremi
adekvatan prijedlog.
U raspravi se pokazalo da u nekim terminima nedostaje sudaca. Na popisu mi imamo puno sudaca,
međutim veliki broj njih su i igrači. Time je izbor usudaca limitiran, a i sudački kadar je sve stariji.
Predlaže se da Zbor sudaca u zimskoj pauzi (kraj studenog ili u prosincu) organizira ispit za Boćarske
suce.
Zadužuje se Tajnik da na web stranicama objavi Poziv zainteresiranim za polaganje ispita za
zvanje Boćarski sudac. Ispit će se organizirati krajem studenog ili u prosincu 2107.
Ad 6. Prijedlog sufinanciranja ekipa PGŽ u novoformiranoj Hrvatskoj juniorskoj ligi – Serđo Samblić
G. Serđo Samblić prezentira Prijedlog sufinanciranja svih klubova koji participiraju u Hrvatskoj juniorskoj
ligi koji su članovi UO dobili u materijalima.
Prijedlog predviđa:
o Financiranje SVIH sudačkih taksi za sve utakmice Hrvatske juniorske lige kojima su domaćini
naši klubovi (radi se o 38 utakmica, po jedan sudac, sudačka taksa je na bazi 276,24 kn bruto =
ukupno 10.497,00 kn)
o Sufinanciranje Putnih troškova svih klubova na SVA GOSTOVANJA na bazi DVA OSOBNA
AUTA po 2,00 kn/km, sa plaćenim cestarinama i tunelarinama.
Na ovaj način pokriveni su SVI troškovi koje klubovi objektivno imaju. Mada je bilo i drugačijih
razmišljanja, (da svi klubovi dobiju isti iznos) stav je da je ovakav priejdlog pravedniji. Liga – natjecanje je
jednokružno i nisu svi klubovi u istoj situaciji, već uvelike ovise o tome koliko puta gostuju i u kojim
gradovima (Poreč, Pazin, Buzet).
D. Blečić obavijestio je o Odlukama IO HBS-a.
Hrvatski boćarski savez snositi će troškove pehara i medalja za četiri najbolje ekipe. Završni turnir po
principu 4 prva iz skupine Jug i 4 prva iz skupine Sjever odigrati će se u Rijeci i to u dva dana, za vrijeme
uskrsnih školskih praznika i HBS pokriva troškove sudaca i prehrane za sve sudionike.
Također, HBS će za slijedeće sezone osmisliti način kako da klubovi Prvoligaši ili njihovi Boćarski savezi
ili centri koji nemaju Juniorsku ekipu plaćaju višu članarinu, kao određenu kaznu, a ta sredstva biti će
namijenjena strogo za sufinanciranje Hrvatske juiniorske lige.
Rijeka-sport, na zamolbu Boćarskog saveza PGŽ, odobrila je besplatno korištenje BC Podvežica za sve
klubove – domaćine iz PGŽ.
V. Matetić predlaže da se Izvršnom odboru HBS-a prenese kako smo do sada imali i Bilten Juniorske
lige, dok smo je sami organizirali i kako očekujemo da i HBS izda sličnu publikaciju.
Nakon rasprave donesena je slijedeća ODLUKA:
1.
2.

Zadužuje se tajnik da obavijesti Izvršni odbor HBS-a o potrebi izdavanja posebnog Biltena
Hrvatske juniorske lige.
Sa klubovima Hrvatske juniorske lige sačiniti potrebne Ugovore, na osnovu kojih će dobiti
sredstva i u kojima će biti uvjeti kako opravdati dobivena sredstva.
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Ad 7. Očitovanja o Prijedlozima akata HBS-a

a. 425-prijedlog promjene sustava i međ. liga
Ukratko se obrazlaže po kojim idejama je došlo do prijedloga o Međunarodnoj ligi Slovenija – Hrvatska.
Radi se o zajedničkim sastancima sa Balinarskom zvezom Slovenije, kada su dogovarani zajednički
prijedlozi ptrije Izbornog kongresa F.I.B i F.E.B. Osim zajendničkih stavova oko kandidata za pojedine
funkcije u tijelima F.I.B. i F.E.B . jedan od prijedloga je bio i zajedničko natjecanje najboljih klubova iz
Slovenije i Hrvatske.
O dostavljenom prijedlogu raspravu je otvorio S. Gulja. Smatra da nekakvo zajedničko natjecanje po
uzoru na košarku i rukomet i neke druge sportove možemo prihvatiti, ali ovakav format kako je predložen
nikako ne. U ovom slučaju najbolji klubovi iz Hrvatske zapravo ne bi igrali sa našim prvoligašima, što
značajno osiromašuje naše prvenstvo, čini ga neatraktivnim i nekvalitetnim.
D. Blečić misli da je ovakav prijedlog primjereniji za ženske klubove, nego za muške. U Hrvatskoj i
Sloveniji postoji samo nekoliko klubova i njihova međusobna natjecanja zadržavaju i potenciraju kvaltetu.
Svakako, ako najbolji klubovi Slovenije i Hrvatske žele, neka igraju neku međunarodnu ligu, ali u
Hrvastkoj su svi klubovi dužni participirati u svim našim natjecanjima.
Zaključk je Upravnog odbora BS PGŽ:
Dozvoljava se klubovima iz Hrvatske participirati u međunarodnoj ligi, međutim u svakom slučaju
SVI klubovi moraju sudjelovati u natjecanjima unutar sustava koji organizira HBS.

b. 426-prijedlog Pravilnika o registraciji – RADNA VERZIJA-PRAVILNIK O
REGISTRACIJI-HBS
Odmah na početku rečeno je da je radna verzija preopširna, neživotna, teško primjenjiva na boćanje u
Hrvatskoj. Ovo je verzija preuzeta iz puno razvijenijih sportova.
Zaključak: Vratiti na doradu. U važeći Pravilnik potrebno je dodati nekoliko članaka, koji će
definirati prelazak igrača iz klub u klub, iz Hrvatske u inozemstvo i obrnuto. Osmisliti sustav koji
će na najjednostavniji način omogućiti klubovima koji su ulagali u razvoj igrača da dio tih
sredstava povrate.

c. Izmjene i dopune poslovnika HBS-a
Kod prijedloga izmjena Poslovnika o radu Skupštine ne slažemo se sa nekoliko promjena:
1. Čl. 14. Poslovnika koji u prijedlogu predviđa promjenu o osobi koja predsjeda Skupštinom.
Cijela situacija dobro je formulirana u dosadašnjem Poslovniku, a inače je to definirano Čl. 44
Statuta HBS-a, koji je viši akt i poslovnik ne smije imati odredbe oprečne Statutu.
2. Članak 36 Poslovnika koji novim priejdlogom predviđa predlaganje najviše tri liste članova
Izvršnog odbora nije prihvatljiv. Mislimo da je materija bolje riješena u dosadašnjem Poslovniku,
po kojem predsjednik jednostavno predlže drugog kandidata za člana Izvršnog odbora, ako neki
kandidat ne dobije potrebnu većinu.

d. Prijedlog kalendara za 2018.
Prijedlog Kalendara natjecanja za 2018 godinu uglavnom je prihvatljiv i većim dijelom „zadan“.
Predlažemo da se Liga natjecanje za II HBL – Sjever i III HBL – Istra-primorje pomakne za tjedan dana
unaprijed, odnosno započne već 1./2. Rujna 2018, na jesen odigra 7 kola, a da na proljeće započne
tjedan dana kasnije.
Predlažemo također, ukoliko bude moguće datumski razdijeliti period Prelazni rok od perioda za
registraciju.
Ad 8. Prijedlozi za prijavu Programa na javne potrebe u sportu za 2018
Tajnik obaviještava članove da su raspisani Natječaji za prijavu programa za zadovoljavanje javnih
potreba u sportu zq 2018 godinu i za dostavu prijedloga programa za županijskog trenera.
Kao i svake godine, namjera nam je prijaviti se za po svim područjima po kojima smo do sada ostvarivali
neka sufinanciranja. V. Matetić predlaže da se javimo i sa programima:


Juniorski kup
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Hrvatska juniorska liga
Međunarodni turnir kadeta i juniora Postojna

Tajnik će do predviđenog roka kompletirati potrebnu dokumentaciju za predviđene programe.
Ad 9. Organizacija Međunarodnog turnira BOŽIĆ 2017
Uvodno o Božićnom juniorskom turniru govori D. Jasić. U svim dosadašnjim godinama organizator
turnira bio je Boćarski savez grada Rijeke. Kako savez ne funkcionira, odnosno predsjednica je podnijela
ostavku, a novo vodstvo nije izabrano, situacija nije sjajna. U Riječkom sportskom savezu predviđeno je
30.000,00 kn za potrebe ovog saveza i za to je potrebno što prije sazvati Izvanrednu skupštinu, oformiti
novo vodstvo i u potpunosti se aktivirati. Za očekivati je da će se predviđena sredstva moći aktivirati i
organizirati Turnir. S. Gulja predlaže da se već danas oformi Organizacijski odbor Turnira koji već mora
započeti sa radom.
Predloženi su i prihvaćeni: Damir Jasić (predsjednik) Čedo Vukelić, Dino Blečić, Vjekoslav
Matetić, Sanjin Linić, Sandro Gulja. Prvi sastanak je u ponedjeljak, 6. Studenog u 19.30 sati.
U raspravi se svi članovi slažu da je vaeć na prvom sastanku potrebno definirati: sustav igara, koga se
poziva, sponzori, reklamiranje, način pozivanja, plakati, prehrana, spavanja, i sl.
Ad 9 a. Izrada Godišnjaka 2017
Predsjednik S. Samblić podsjeća kako su već bili započeti razgovori sa g. Šubatom o formatu
Godišnjaka, cijeni izrade i mogućnostima dijelomičnog financiranja kroz oglase. Ta aktinost je zamrla, u
trenucima dok nismo znali sa koliko novaca raspolažemo. Sada predsjednik moli da se donese odluka i
zajedno sa podpredsjednikom S. Guljom on je spreman dogovoriti konačnu suradnju sa g. Šubatom.
Tajnik obrazlaže članovima UO kako su izvorni prihodi županijskog saveza na godišnjoj razini oko
56.000,00 kn - 57.000.00 kn od godišnjih članarina, plus za redovne potrebe funkcioniranja saveza u
porogramima javnih potreba savez dobiva 28.000,00 kn. Iz tih sredstava najveći dio odlazi na plaću
tajnika (56.256,00 kn, troškove uredskog materijala, telefonskih i poštanskih računa i svakodnevnih
potreba saveza.
Sandro Gulja u ime BK Zamet obećava donirati 1.000,00 kn, a Damir Jasić obvezuje se zakupiti oglasni
prodtor u visni 1.000,00 kn.
Vjekoslav Matetić, županijski instruktor predlaže da se iz Programa za županisjkog instruktora odvoji dio
sredstava koji će nedostajati.
Zaključak:
Predsjednik i dopredsjednik sa g. Šubatom razgovarati će o izradi Godišnjaka 2017 u velikom (A4)
formatu, da što više prostora bude posvećenom mladim igračima, a da se g. Šubat potrudi
sponzorstvima pokriti što veći dio troškova Godišnjaka.

Sjednica UO BS PGŽ je završila sa radom u 21.20 sati

Zapisnik vodio :
Sanjin Linić, tajnik
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