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PROGRAM IZVRŠENOGA RADA I AKTIVNOSTI 

 ZA 2015. GODINU 

 
               BOĆARSKI KLUB 

       OSOBA S INVALIDITETOM    

ISTARSKE ŽUPANIJE «ISTRIJANA»  

   TRG NA MOSTU 2, 52 100 PULA 

OIB: 89555388498  -  MB: 2235536 

IBAN: HR4123400091110285450 

TEL: 091 665 22 22  FAX: 052 217 242 

e-mail: bkosiiz.istrijana@yahoo.com 

 

 
SIJEČANJ 2015. GODINE 
1. 07. siječnja 2015. godine u Domu sportova Mate Parlov u Puli, održan je radni sastanak sa 

ravnateljem javne pulske ustanove 'Pula sport', na temu uređenja posebne 'lođe' u velikoj 

dvorani doma, za smještaj osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima i njihovih neophodnih 

pratnji, za vrijeme održavanja raznih sportskih i ostalih manifestacija. 

2. 08. siječnja 2015. godine u prostorijama Kluba održana je redovita godišnja sjednica 

Nadzornog odbora Kluba, koji je zaključio da u sveukupnom poslovanju BKOSIŽ 

'ISTRIJANA', nije ustanovljeno odstupanje od Zakona, Statuta Kluba - općih akata i odluka 

Predsjedništva. Zapisnik Nadzornog odbora poslan je uz poziv za redovnu Izbornu Skupštinu 

Kluba svim članovima Kluba. 

3. 12. siječnja 2015. godine za izbor najboljeg sportaša/sportašice u 2014. godini Saveza sportova 

Grada Pule, kandidirali smo članicu Našeg Kluba Melisu Osmanović i člana Kluba Davor 

Komara, kao dvoje sportaša koji su uz mnogobrojne izvrsne rezultate, 2014. godinu završili 

kao višestruki prvaci Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom. 

4. 13. siječnja 2015. godine u sjedištu našeg Kluba (Trg na mostu 2, Pula), održana je Izborna 

Skupština Kluba, na kojoj je jednoglasno odabrano novo vodstvo Kluba. 
 

PREDSJEDNIŠTVO KLUBA             NADZORNI ODBOR                
1. Davor Komar iz Pule, predsjednik                                     1. Sara Runko iz Kršana                

2. Nives Lukšić iz Jurani/Općina Pićan, dopredsjednica       2. Joso Brala iz Fažane                  

3. Nataša Milanović iz Marcani/Općina Gračišće, Tajnik     3. Sabina Brezac iz Valbandona    

4. Melisa Osmanović iz Pule   

5. Zoran Peruško iz Pule  
 

STEGOVNA KOMISIJA-1. Dubravka Jeromela iz Pule -2. Josip Brkljača iz Pule -3. Goran Brala iz Fažane                

SUD ČASTI-1.Robert Raste iz Pule -2.Maksimilijan Hodak iz Štinjana -3.Siniša Ivković iz Štinjana 
 

Na sjednici Skupštine raspravljalo se i o uspješnoj boćarskoj 

sezoni 2014. godine, u kojoj je naš Klub petu godinu za redom 

najtrofejniji  boćarski Klub u Hrvatskoj. Uz različita sportska 

postignuća, u Klubu imamo mnogo višestrukih prvaka/prvakinja 

Hrvatske. Na sjednici Skupštine, donijelo se odluke o godišnjoj 

članarini koja iznosi 200,00 kuna, o službenim trenerima Kluba, 

dodijelili smo posebnu zahvalnicu Kluba dosadašnjoj 

predsjednici, gospođi Jeleni Vuković, a kao i ostale točke dnevnog reda, jednoglasno smo 

prihvatili izvješće Nadzornog odbora Kluba i donijeli Program rada i Financijski plan Kluba za 

razdoblje od 2015. – 2019. godine. Nakon sjednice Skupštine u prostorijama je održana i 

konstituirajući sjednica Predsjedništva Kluba. 

5. 14. siječnja 2015. godine sudjelovali smo na manifestaciji proglašenja najboljih sportaša i 

sportašica Istarske županije, u organizaciji Saveza sportova Istarske županije, koja je održana u 

Domu hrvatskih branitelja u Puli. Iako smo i mi ako Klub kandidirali članicu Našeg Kluba 

Melisu Osmanović i člana Kluba Davor Komara, kao dvoje sportaša koji su uz mnogobrojne 
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izvrsne rezultate, 2014. godinu završili kao višestruki prvaci Hrvatske u boćanju za osobe s 

invaliditetom, nažalost konkurencija je za dvoje naši članova, bila prejaka. 

6. 17. siječnja 2015. godine u prostorijama Doma sportova Mate Parlov u Puli, održali smo radni 

sastanak sa vodstvom Doma, na temu organizacije i provedbe službenih treninga Kluba u 

sportskim dvoranama Doma sportova. 

7. 19. siječnja 2015. godine Istarskoj županiji podnijeli smo završno narativno i financijsko 

izvješće Projekta Kluba (Zdravim duhom i tijelom kroz 2014.) realiziranog u 2014. godini, 

putem kojega se financiralo veći dio provedenih aktivnosti Kluba u 2014. godini, i bez kojega 

bi teško proveli zacrtani plan aktivnosti. Hvala Istarskoj županiji! 

8. 25. siječnja 2015. godine zahvaljujući anonimnoj obitelji iz Valbandona koja je pružila 

financijsku pomoć našem Klubu, za dvije članice Kluba organizirali smo prijevoz u Zagreb na 

sportsku boćarsku kategorizaciju, kako bi se iste mogle natjecati na nacionalnim i 

međunarodnim natjecanjima u boćanju za osobe s invaliditetom. 
 

VELJAČA 2015. GODINE 
9. 02. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
10. 04. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
11. 06. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
12. 09. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
13. 11. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
14. 13. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening članova i članica 

našeg Kluba. 
15. 16. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening članova i članica 

našeg Kluba. 
16. 18. veljače 2015. godine na temu rada, aktivnosti i 

sportskih rezultata i uspjeha našeg Kluba, odnosno 

sportaša i sportašica našeg Kluba, gostovali smo uživo u emisiji Radia Pula. 
17. 18. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
18. 20. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
19. 23. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
20. 25. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
21. 26. veljače 2015. godine nezadovoljni radom i nepravilnostima predsjednika Hrvatskog saveza 

boćanja osoba s invaliditetom (HSBI), čija je članica i naš BKOSIŽ 'ISTRIJANA', uputili smo 

istome dopis/apel na aktivnije i kvalitetnije provođenje sportskih i zakonskih aktivnosti, 

sukladno zakonskoj praksi i Statutu HSBI. 
22. 27. veljače 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba.  
23. 28. veljače 2015. godine FINA-i u Puli, predali smo i ovjerili Završni račun, Bilancu prihoda i 

rashoda i Bilješku Kluba za 2014. godinu. 
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OŽUJAK 2015. GODINE 
24. 02. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
25. 04. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening članova i članica 

našeg Kluba. 
26. 06. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening članova i članica 

našeg Kluba. 
27. 07. ožujka 2015. godine zajedno sa boćarskim Klubovima osoba s invaliditetom iz Slavonskog 

Broda i Osijeka,  predsjedniku Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom (HSBI), 

podnijeli smo pisani/potpisani 'Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine HSBI-a', sa 

točkom dnevnog reda koja treba glasiti - 'Rasprava i donošenje odluke o radu i aktivnostima 

HSBI od posljednje sjednice Skupštine', koja nije održana više od tri godine, čime su stvoreni 

uvjeti za sazivanje sjednice Izvanredne Skupštine HSBI. 
28. 06.-07. ožujka 2015. godine u Zagrebu je održan memorijalni boćarski turnir 'Željko Klepač' na 

državnom nivou za osobe s invaliditetom, u organizaciji zagrebačkog boćarskog kluba istog 

imena. U žestokoj konkurenciji članovi/ice našeg Kluba  
 

   
 

natjecali su se u tri od četiri moguće kategorije, i plasirali se polufinale i samo finale. Član 

našeg Kluba, Davor Komar iz Pule, bez ijednog poraza i sa najboljim skorom turnira 18:0, 

osvojio je 1. mjesto/zlato, u svojoj kategoriji 

BC4. U istoj kategoriji na 5. mjesto plasirala se 

članica/boćarica našeg Kluba, Melisa Osmanović iz 

Pule. Lošiji rezultat, Melisa je osvojila nažalost iz 

razloga što je ždrijeb 'sukobio' dvoje naši boćara 

Komara i Osmanović. Izvrsno 3. mjesto/broncu, 

osvojila je tročlana ekipa Kluba u sastavu Robert 

Raste (Pula), Ljerka Hrkač (Ližnjan) i Josip 

Brkljača (Pula) u slobodnoj takozvanoj BC5 

kategoriji. Čestitke našim boćarima! 
 

   
 

29. 09. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
30. 10. ožujka 2015. godine nezadovoljni radom i nepravilnostima predsjednika Hrvatskog saveza 

boćanja osoba s invaliditetom (HSBI), čija je članica i naš BKOSIŽ 'ISTRIJANA', 

predsjedniku Hrvatskog paraolimpijskog odbora, uputili smo zamolbu za prijem na radni 
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sastanak, kako bi istoga zamolili da pomogne našim Klubovima u provođenju sportskih i 

zakonskih aktivnosti, vezanih uz HSBI, koji je članica Hrvatskog paraolimijskog odbora i koji 

ujedno najvećim dijelom financira i same aktivnosti HSBI. 

31. 11. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
32. 13. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
33. 16. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
34. 17. ožujka 2015. godine predsjednik Kluba, kao član upravnog odbora HSBI, trebao je 

sudjelovati u radu sjednice, ali nažalost ista radi samovoljnog odlaska predsjednika Hrvatskog 

saveza boćanja osoba s invaliditetom sa same sjednice, nije održana. 
35. 18. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
36. 20. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
37. 20.-21. ožujka 2015. godine boćari – članovi našeg Kluba sudjelovali su u natjecanju 1. kola 

prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Velikoj Gorici. U 

najzahtjevnijoj i najzastupljenijoj boćarskoj kategoriji 'BC4' namijenjenoj svim vrstama 

invaliditeta (distrofija mišića, multipla 

skleroza, tetraplegija…), odnosno 

boćarima koji boćaju samostalno, naši su 

boćari/članovi zauzeli izvrsno 1., 2. i 12. mjesto u ukupnom poretku. U kategoriji BC2, 3. i 4. i 

4. mjesto u kategoriji BC3.  
38. 23. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
39. 23. ožujka 2015. godine na temu neophodne financijske pomoći i sustavnog  

financiranja našeg Kluba u provođenju sportskih aktivnosti, sa predsjednikom i Tajnikom 

Saveza sportova Istarske županije, održali smo radni sastanak. 
40. 25. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
41. 25. ožujka 2015. godine predsjedniku, članovima Upravnog odbora, članovima Nadzornog 

odbora HSBI, Klubovima članicama i članovima/delegatima Skupštine Hrvatskog savez 

boćanja osoba s invaliditetom (HSBI) i predsjedniku Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 

dostavili smo zapisnik i dopis vezan uz održani sastanak članova Upravnog odbora i gostiju, od 

17. ožujka 2015. godine iz Zagrebu i uočene nepravilnosti u radu i aktivnostima HSBI. 

42. 26. ožujka 2015. godine predsjedniku našeg Kluba u Domu hrvatskih branitelja u Puli uručena 

je prestižna nagrada/plaketa, kao najboljem sportašu s invaliditetom grada Pule u 2014. godini, 

po izboru 69 pulskih sportskih Udruga. Podsjećamo da je gospodin Komar uz mnogobrojne 

vrhunske rezultate na nacionalnom i međunarodnom nivou i deveterostruki uzastopni prvak 

Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom. Ovo mu je ujedno bila i treća uzastopna plaketa, 
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kao najboljem sportašu grada Pule. U konkurenciji žena s invaliditetom članica Društva 

gospodična Melisa Osmanović zasluženo je osvojila treće mjesto. ČESTITKE! 
 

 
 

43. 27. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
44. 30. ožujka 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

TRAVANJ 2015. GODINE 
45. Od 30. ožujka do 05. travnja 2015. godine, članica Kluba Melisa Osmanović, sudjelovala je na 

Europskom KUP-u u Sant Cugatu u Španjolskoj, osvojivši 13. mjesto pojedinačno i 10. mjesto 

u paru sa boćarom Željkom Jarićem iz Zagreba.  
46. 01. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
47. 03. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
48. 08. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
49. 10. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
50. 13. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
51. 15. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
52. 17. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
53. 17.-18. travnja 2015. godine boćari – članovi našeg Kluba sudjelovali su u natjecanju 2. kola 

prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom održanom u Požegi. U najzahtjevnijoj i 

najzastupljenijoj boćarskoj kategoriji 'BC4' namijenjenoj svim vrstama invaliditeta (distrofija 

mišića, multipla skleroza, tetraplegija…), odnosno boćarima koji boćaju samostalno, naši su 
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boćari/članovi zauzeli izvrsno 1., 2. i 8. mjesto u ukupnom poretku. U kategoriji BC2, 1. i 4., te 

8. mjesto u kategoriji BC3. 
 

   
 

54. 20. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
55. 22. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
56. 24.-25. travnja 2015. godine članovi i članice našeg Kluba, sudjelovali su na boćarskom turnir 

'Bljesak' na državnom nivou u boćanju za osobe s invaliditetom, koje je održano u Slavonskom 

Brodu. U žestokoj konkurenciji 11 tročlanih ekipa iz cijele 
 

   
 

Hrvatske, članovi/ice našeg Kluba, nakon tri odigrane utakmice bez poraza, stigli su u četvrt 

finale turnira gdje su pobijedili zagrebačku boćarsku 

ekipu, što ih je dovelo u finale sa boćarskim Klubom 

'Nada' iz Požege, gdje su pobijedili rezultatom 4:3 i 

osvojili 1. mjesto, bez ijednog poraza. Turnir je bio 

namijenjen boćarskoj kategoriji BC5, u kojoj se igra 

isključivo u tročlanim ekipama bez obzira na stupanj i 

vrstu tjelesnog oštećenja. Pobjedničku Ekipu 

'ISTIJANE' činili su, Josip brkljača iz Pule, Ljerka 

Hrkač iz Ližnjana i Emir Jahović, također iz 

Ližnjana, uz pratnju trenera Davor Komara iz Pule i 

nacionalne boćarske sutkinje, Žoel Komar iz Pule. Ovo je inače drugi po redu ovogodišnji 

turnir naše tročlane ekipe, koja je u ožujku ove godine bila brončana na turniru u Zagrebu. 

57. 24. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg 

Kluba. 
58. 27. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni boćarski 

trening članova i članica našeg Kluba. 
59. 29. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni boćarski 

trening članova i članica našeg Kluba. 
60. 30. travnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

SVIBANJ 2015. GODINE 
61. 04. svibnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
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62. 06. svibnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
63. 08. svibnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
64. 08-09. svibnja 2015. godine u Zagrebu je održano Ekipno prvenstvo Hrvatske u boćanju za 

osobe s invaliditetom. U žestokoj konkurenciji i bez ijednog poraza, članica Samanta Lukšić i 

Marko Arambašić postali su prvaci hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom u svojoj BC3  
 

  
 

kategoriji. Ostali članovi i članice Kluba koji su se također natjecali na prvenstvu, nažalost nisu 

imali sportske sreće i vratili su se kuće bez osvojenih medalja. Naš je Klub inače kao i 

dosadašnjih godina, bio jedan od najbrojnijih 

Klubova ovog prvenstva sa 9 prijavljenih 

sportaša, dok nas je sveukupno na prvenstvu 

sudjelovalo 21 osoba iz našeg Kluba. Na 

prvenstvu je sudjelovalo sedam Klubova iz cijele 

Hrvatske. Prvenstvo je uz mnoštvo uzvanika, 

prijatelja i simpatizera boćanja održano pod pokroviteljstvom 

predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar Kitarović i Grada Zagreba. 

Prvenstvo je otvorio gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić.  

65. 11. svibnja 2015. godine kako bi naši sportaši mogli sudjelovati i nadalje se 'boriti' u 

navedenim natjecanjima, Klub u 2015. godini potrebuje godišnje više od 100.000,00 kuna koje 

radi teške socijalne i ekonomske situacije 'naši' boćari nisu u mogućnosti sami 'pokriti', a Klub 

nažalost također nema financijske mogućnosti pomoći sufinanciranjem više navedenih 

troškova, uputili smo Zamolbu za financijsku pomoć našem Klubu Istarskoj županiji i Gradu 

Pula, kako bi 'pokrili' nastale troškove sportskih natjecanja i neophodne opreme našeg Kluba, u 

2015. godini. 
66. 11. svibnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
67. 14. svibnja 2015. godine kako bi naši sportaši mogli sudjelovati i nadalje se 'boriti' u 

navedenim natjecanjima, Klub u 2015. godini potrebuje godišnje više od 100.000,00 kuna koje 

radi teške socijalne i ekonomske situacije 'naši' boćari nisu u mogućnosti sami 'pokriti', a Klub 

nažalost također nema financijske mogućnosti pomoći sufinanciranjem više navedenih 

troškova, uputili smo Zamolbu za financijsku pomoć našem Klubu Savezu sportova Istarske 

županije, kako bi 'pokrili' nastale troškove sportskih natjecanja i neophodne opreme našeg 

Kluba, u 2015. godini. 
68. 15. svibnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
69. 15. svibnja 2015. godine kako bi naši sportaši sa područja 

općina Pićan, Fažana i Marčana, mogli sudjelovati i nadalje 

se 'boriti' u navedenim natjecanjima, Klub u 2015. godini potrebuje velika godišnja financijska 

sredstva godišnje, koje radi teške socijalne i ekonomske situacije 'naši' boćari nisu u 

mogućnosti sami 'pokriti', a Klub nažalost također nema financijske mogućnosti pomoći 

sufinanciranjem više navedenih troškova, uputili smo Zamolbe za financijsku pomoć općinama 
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Pićan, Fažana i Marčana, kako bi 'pokrili' nastale troškove sportskih natjecanja i neophodne 

opreme našeg Kluba, u 2015. godini. 
70. 22. svibnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
71. 26. svibnja 2015. godine Hrvatskom savezu boćanja 

osoba s invaliditetom (HSBI), uputili smo 

dopis/ispravak Zapisnika sa u Zagrebu odigranog 

Otvorenog prvenstva Hrvatske za parove i ekipe, od 09. 

svibnja 2015. godine i turnira za mlade i ekipe, koji je 

također održan u Zagrebu, 23. svibnja 2015. godine. U Zapisnicima smo uočili netočne podatke 

i činjenice koje su se u velikom dijelu razlikovale od stvarnog stanja, prilikom navedenih 

natjecanja. 
72. 29. svibnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

LIPANJ 2015. GODINE 
73. 05. lipnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

74. 12. lipnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

75. 19. lipnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

76. 24. lipnja 2015. godine u sjedištu Kluba održali smo radni sastanak 

sa predstavnicima Volonterskog centra Istre, pulskog Ragbi Kluba i 

Društva distrofičara Istre na temu provedbe zajedničkog projekta 

'Jak kao volonteri', koji nam je odobren od strane Zaklade za 

poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2015. godinu. 

77. 26. lipnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate 

Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

SRPANJ 2015. GODINE 
78. 03. srpnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

79. 07. srpnja 2015. godine bili smo na sahrani prerano 

preminulog mladog člana Boćarskog Kluba osoba s 

invaliditetom 'Željko Klepač' iz Zagreba, na 

zagrebačkom 'Mirogoju'. 
80. 07. srpnja 2015. godine bili smo u posjeti teško 

bolesnome mladome članu Boćarskog kluba osoba s 

invaliditetom 'Nada' iz Požege, koji se nalazi na 

intenzivnoj njezi u KBC Zagreb. 
81. 10. srpnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
82. 10. srpnja 2015. godine u prostorijama Doma sportova 'Mate Parlov' u Puli, održali smo 2. 

sjednicu Predsjedništva Kluba, na kojoj su nakon rasprave sve predložene točke dnevnog reda 

sjednice jednoglasno prihvaćene. 
83. 14.-16. srpnja 2015. godine predsjednik našeg Kluba i dvije nacionalne sutkinje u boćanju za 

osobe s invaliditetom, inače volonterke i pomažuće članice našeg Kluba, sudjelovali su u radu 

trodnevnog 'Seminar za nacionalne suce u boćanju za osobe s invaliditetom', koji je održan u 

Hotelu 'Minerva' u Varaždinskim Toplicama u vremenu od 14. – 16. srpnja 2015. godine. Obe 

nacionalne sutkinje, u sklopu seminara, položile su stručni ispit i tako produžile licencu 
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nacionalnog suca u boćanju za osobe s invaliditetom, za boćarsku sezonu 2015. godine. Naš 

Klub sveukupno  ima četiri licencirana nacionalna suca/sutkinje. 
84. 17. srpnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
85. 16.-19. srpnja 2015. godine dvije nacionalne sutkinje u boćanju za osobe s invaliditetom, inače 

volonterke i pomažuće članice našeg Kluba, sudile su na Europskim igrama mladih osoba s 

invaliditetom, koje su održane u Varaždinu i Varaždinskim Toplicama u vremenu. 
 

   
 

 
86. 20. srpnja 2015. godine Istarskoj županiji podnijeli smo privremeno narativno i financijsko 

izvješće Projekta Kluba, 'Zdravim duhom i tijelom kroz 2015.', za prvo polugodište 2015. 

godine, putem kojega se financiralo veći dio provedenih aktivnosti Kluba u 2015. godini, i bez 

kojega bi teško proveli zacrtani plan aktivnosti unutar prvih šest mjeseci 2015. godine. Hvala 

Istarskoj županiji! 
87. 24. srpnja 2015. godine u prostorijama Doma sportova 'Mate Parlov' u Puli, održali smo 3. 

sjednicu Predsjedništva Kluba, na kojoj su nakon rasprave sve predložene točke dnevnog reda 

sjednice jednoglasno prihvaćene. 
88. 24. srpnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

89. 27. srpnja 2015. godine kako kandidatu/članu našeg 

Kluba, kao sudioniku 'Seminara za suce u boćanju za 

osobe s invaliditetom', koji je održan u Varaždinskim 

Toplicama od 14.-16. srpnja 2015. godine, od strane 

Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom (HSBI), 

kao organizatora, bez ijednog obrazloženja nije omogućeno da ispuni pismeni ispit iz 

poznavanja pravila i ponašanja sudaca, iako je sukladno službenom pozivu HSBI aktivno 

sudjelovao u radu Seminara i nije mu omogućeno da sudjeluje u praktičnom dijelu Seminara, i 

u konačnici isti nije stekao/dobio certifikat 'Nacionalnog suca u boćanju za osobe s 

invaliditetom', a našem su Klubu u sklopu Seminara stvoreni troškovi od 3.840,20 kuna 

(2.101,20 kuna - troškovi smještaja, 1.596,00 kuna - troškovi putovanja i 143,00 kuna – 

troškovi hrane pri dolasku na seminar), naš Klub podnio je službeni Zahtjev HSBI-u za povrat 

utrošenih sredstava našeg Kluba, u sklopu Seminara. 
90. 31. srpnja 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

KOLOVOZ 2015. GODINE 
91. 07. kolovoza 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

92. 13. kolovoza 2015. godine kako je boćanje za osobe s invaliditetom sport koji je namijenjen 

osobama s najtežim stupnjem i vrstom oštećenja, a invaliditet igrača i sam sport zahtijevaju 

sudjelovanje i pomoć većeg broja volontera/pomagača, službeno smo se registrirali pri 

Volonterskom centru Istre kao tražitelji volontera/volonterki, što bi našem klubu trebalo 

olakšati stalnu 'potragu' za volonterima. Volontere inače trebamo kako bi članovima našeg 



 

 
11 

Kluba pomagali pri treninzima i natjecanjima koja organiziramo i provodimo u sklopu Kluba. 

Od volontera očekujemo fizičku pomoć pri dodavanju i sakupljanju boća prilikom treninga i 

natjecanja, koja se održavaju diljem Hrvatske desetak puta godišnje u trajanju od dva do tri 

dana po natjecanju. Također, os volontera/volonterki, trebamo pomoć u osobnoj 

pratnji/asistenciji članova Kluba, kod kretanja i ostalih fizičkih aktivnosti tijekom treninga i 

putovanja. 
93. 13. kolovoza 2015. godine prijavili smo sudjelovanje našeg Kluba na 'Festivalu volonterstva' 

koji će se održati u rujnu mjesecu u Puli u organizaciji Društva crvenog križa Istarske županije, 

a sve sa ciljem lakšeg i bržeg pronalaska velikog broja volontera koje naš Klub, ali i 

mnogobojne Udruge i ustanove neophodno potrebuju. 
94. 14. kolovoza 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

95. 21. kolovoza 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
96. 28. kolovoza 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
97. 31. kolovoza 2015. godine konferencijskom telefonskom vezom, održali smo 4. sjednicu 

Predsjedništva Kluba, na kojoj su nakon rasprave sve predložene točke dnevnog reda sjednice 

jednoglasno prihvaćene. 
98. 31. kolovoza 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

RUJAN 2015. GODINE 
99. 02. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

100. 02. rujna 2015. godine u prostorijama tvrtke 'Grand Auto' iz Pule, sa direktorom i 

predstavnicima tvrtke, održali smo radni sastanak na temu donacije specijalnog vozila sa 

automatskim mjenjačem za potrebe člana našeg Kluba iz Ližnjana, koji živi u teškoj 

materijalnoj, zdravstvenoj i socijalnoj obiteljskoj 'situaciji'. 

101. 04. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

102. 05. rujna 2015. godine u partnerstvu sa Društvom 

Crvenoga križa Istarske županije, Volonterskim 

centrom Istre i mnogim Udrugama osoba s 

invaliditetom sa područja Istarske županije, 

sudjelovali smo u realizaciji Projekta 'Festival 

volonterstva', koji je održan na pulskoj tržnici, uz 

izložbi radova sudionika, prezentaciju svoga rada i aktivnosti, te objavljivanjem potreba –  
 

   
 

potražnjom za volonterima svake Udruge zasebno, a sve sa ciljem lakšeg i bržeg pronalaska 

velikog broja volontera koje naš Klub, ali i mnogobojne Udruge i ustanove neophodno 

potrebuju. 



 
12 

103. 07. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

104. 09. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

105. 11. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

106. 14. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

107. 15. rujna 2015. godine u prostorijama tvrtke 'Grand Auto' iz Pule, sa direktorom i 

predstavnicima tvrtke, održali smo radni sastanak na temu donacije specijalnog vozila sa 

automatskim mjenjačem za potrebe člana našeg Kluba iz Ližnjana, koji živi u teškoj 

materijalnoj, zdravstvenoj i socijalnoj obiteljskoj 'situaciji'. 
108. 16. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani 

Doma sportova Mate Parlov u Puli, 

organizirali smo i održali trosatni boćarski 

trening članova i članica našeg Kluba. 

109. 18. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani 

Doma sportova Mate Parlov u Puli, 

organizirali smo i održali trosatni boćarski 

trening članova i članica našeg Kluba. 

110. 19. rujna 2015. godine predsjednik i 

zamjenica predsjednika Kluba sudjelovali u 

radu Izvanredne sjednice Skupštine HSBI-a 

koja je održana u Đakovu. Sjednica je trajala više od dvanaest sati ukupno. Na sjednici 

Skupštine za zamjenicu Predsjednika HSBI izabrana je članica našeg Kluba Nives Lukšić, 

ujedno i zamjenica predsjednika našeg Kluba. 
111. 19. rujna 2015. godine u prostoru Gradske knjižnice 

Pula započeli smo sa edukacijskim aktivnosti  projekta 

u sklopu provedbe zajedničkog Projekta Volonterskog 

centra Istre, Rugby kluba 'Arena-Pula', Društva 

distrofičara Istre i našeg Kluba pod nazivom 'Snažni 

kao volonteri', koji je financirala istarska Zaklada za 

poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. 

Edukacija je započela uvodnom radionicom o 

aktivizmu i mogućnostima sudjelovanja u razvoju 

zajednice, a sve s ciljem povezivanja osoba s 

invaliditetom i članova sportskih udruga u 

zajedničke volonterske programe i akcije, 

podizanja svijesti građana o volonterstvu, 

unapređenje vještina polaznika za nenasilno i 

aktivno sudjelovanje u društvu te razvoj 

komunikacijskih i socijalnih vještina polaznika. 

Osim članova partnera Projekta u radionici su  sudjelovali i sudionici koji volontiraju ili su na 

neki drugi način uključeni u rad Udruga osoba s invaliditetom.  
112. 21. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

113. 23. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
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114. 24. rujna 2015. godine u prostorijama Doma sportova 'Mate Parlov' u Puli, s ciljem donošenja 

novog Statuta Kluba, sukladno novom Zakonu o sportu, održana je ujedno i Izborna Skupština 

Kluba, na kojoj je jednoglasno odabrano i novo vodstvo Kluba, koje čine; 
 

UPRAVNI ODBOR KLUBA            NADZORNI ODBOR                

1. Nives Lukšić iz Jurani/Općina Pićan                       1. Sara Runko iz Kršana                

2. Dubravka Jeromela iz Pule,                        2. Joso Brala iz Fažane                  

3. Nataša Milanović iz Marcani/Općina Gračišće           3. Sabina Brezac iz Valbandona    

4. Goran Brala iz Fažane iz Pule   

5. Zoran Peruško iz Pule  
 

PREDSJEDNIK/LIKVIDATOR KLUBA   Davor Komar iz Pule         
 

Na Skupštini su predsjednik Kluba, gospodin Davor Komar i zamjenica predsjednika Kluba, 

gospođa Nives Lukšić, odabrani kao ovlašteni delegati - Predstavnici našeg Kluba u Skupštini 

Hrvatskog Saveza boćanja osoba s invaliditetom (HSBI) za razdoblje od 2015. do 2019. 

godine, a isti su izabrani i kao službeni treneri Kluba za sve kategorije boćanja za osobe s 

invaliditetom, iz razloga što su isti prošli potrebnu edukaciju Hrvatskog paraolimpijskog 

odbora (HPO) i Hrvatskog saveza boćanja za osobe s invaliditetom (HSBI) i isti već dugi niz 

godina treniraju upravo članove i članice našeg Kluba, BKOSIŽ 'ISTRIJANA'. 

Na sjednici Skupštine raspravljalo se i o uspješnoj boćarskoj 

sezoni 2014. i 2015. godine, u kojoj je naš Klub petu godinu za 

redom najtrofejniji  boćarski Klub u Hrvatskoj. Uz različita 

sportska postignuća, u Klubu imamo mnogo višestrukih 

prvaka/prvakinja Hrvatske. Na sjednici Skupštine, donijelo se 

odluke o godišnjoj članarini. Kao i ostale točke dnevnog reda, 

jednoglasno smo prihvatili izvješće Nadzornog odbora Kluba i 

donijeli Program rada i Financijski plan Kluba za razdoblje od 

2015. – 2019. godine. Nakon sjednice Skupštine odmah je održana i konstituirajući sjednica 

Upravnog odbora Kluba, na kojoj je članica Upravnog odbora Nives Lukšić iz Jurani/Općina 

Pićan izabrana za dopredsjednicu Kluba, dok je za Tajnika Kluba izabran član Kluba, gospodin 

Robert Raste iz Pule. 

115. 24. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

116. 25. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

117. 26. rujna 2015. godine boćari – članovi 

našeg Kluba sudjelovali su u natjecanju 

3. kola prvenstva Hrvatske u boćanju za 

osobe s invaliditetom održanom u 

Rijeci. U najzahtjevnijoj i 

najzastupljenijoj boćarskoj kategoriji 

'BC4' namijenjenoj svim vrstama 

invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…), 

odnosno boćarima koji boćaju samostalno, naši su 

boćari/članovi zauzeli izvrsno 1., 2. i 6. mjesto u ukupnom 

poretku. U kategoriji BC2, 1. i 3., te 7. mjesto u kategoriji BC3. 
118. 26. rujna 2015. godine Općini Ližnjan uputili smo Zamolbu za 

financijsku pomoć pri kupnju specijalnog elektromotornog skutera za članicu našeg Kluba iz 
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Ližnjana, a sve s ciljem promijene mobilnosti, načina i kvalitete življenja naše članice. 
119. 28. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
120. 30. rujna 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo 

i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

LISTOPAD 2015. GODINE 
121. 02. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

122. 03. listopada 2015. godine u prostoru Gradske knjižnice Pula održan je drugi dio edukacijskih 

aktivnosti zajedničkog Projekta Volonterskog centra Istre, Rugby kluba 'Arena-Pula', Društva 

distrofičara Istre i našeg Kluba pod nazivom 'Snažni kao volonteri', koji je financirala istarska 

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, s ciljem povezivanja osoba s 

invaliditetom i članova sportskih udruga u zajedničke volonterske programe i akcije, podizanja 

svijesti građana o volonterstvu, unapređenje vještina polaznika za nenasilno i aktivno 

sudjelovanje u društvu te razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina polaznika. Osim članova 

partnera Projekta u radionici su  sudjelovali i sudionici koji volontiraju ili su na neki drugi 

način uključeni u rad Udruga osoba s invaliditetom. 

123. 04. listopada 2015. godine predsjedniku HSBI (Hrvatski savez boćanja osoba s invaliditetom), 

poslali smo požurnicu za povrat financijskih sredstava našem Klubu od 3.840,20 kuna, koje 

HSBI duguje našem Klubu sukladno odluci Skupštine HSBI od 19. rujna 2015. godine, a 

vezano uz održani Seminar za suce u boćanju za osobe s invaliditetom u Varaždinskim 

Toplicama, 14. – 16. 07. 2015. godine/Hotel 'Minerva', gdje je naš Klub imao troškove 

sudjelovanja, a predstavniku našeg Kluba onemogućeno je polaganje ispita za nacionalnog 

boćarskog suca za osobe s invaliditetom, čime je naš Klub financijski oštećen. Požurnica je 

poslana i svim članovima Upravnog Odbora HSBI, dopredsjednici HSBI, Tajniku HSBI, 

predsjedniku Nadzornog Odbora HSBI i predsjedavajućoj Skupštinom HSBI 19. rujna 2015. 

godine, na znanje. 
124. 04. listopada 2015. godine službeno smo prijavili tročlanu ekipi našeg Kluba u boćarskoj 

kategoriji BC5, u kojoj se igra isključivo u tročlanim ekipama bez obzira na stupanj i vrstu 

tjelesnog oštećenja, za natjecanje na državnom prvenstvu u boćanju za osobe s invaliditetom, u 

organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora. 

125. 05. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

126. 06. listopada 2015. godine u prostorijama tvrtke 'Grand Auto' iz Pule, sa direktorom i 

predstavnicima tvrtke, održali smo radni sastanak na temu donacije specijalnog vozila sa 

automatskim mjenjačem za potrebe člana našeg Kluba iz Ližnjana, koji živi u teškoj 

materijalnoj, zdravstvenoj i socijalnoj obiteljskoj 'situaciji'. 

127. 07. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
128. 09. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

129. 12. listopada 2015. godine sa direktorom i predstavnicima 'Jadranskog osiguranja d.d.' iz Pule, 

održali smo radni sastanak na temu financijske pomoći pri donaciji specijalnog vozila sa 

automatskim mjenjačem za potrebe člana našeg Kluba iz Ližnjana, koji živi u teškoj 

materijalnoj, zdravstvenoj i socijalnoj obiteljskoj 'situaciji'. 
130. 12. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
131. 12. listopada 2015. godine sa voditeljem stanice za tehnički pregled vozila 'EUROPULA' iz 

Pule, održali smo radni sastanak na temu financijske pomoći pri donaciji specijalnog vozila sa 

automatskim mjenjačem za potrebe člana našeg Kluba iz Ližnjana, koji živi u teškoj 

materijalnoj, zdravstvenoj i socijalnoj obiteljskoj 'situaciji'. 
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132. 14. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

133. 14. listopada 2015. godine uputili smo Zamolbu/požurnicu svim članovima Upravnog Odbora 

HSBI, dopredsjednici HSBI, Tajniku HSBI, predsjedniku Nadzornog Odbora HSBI i 

predsjedavajućoj Skupštinom HSBI 19. rujna 2015. godine, da pomognu našem Klubu u 

rješavanju nastale problematike i da upute naš klub kako da dalje postupimo vezano uz povrat 

neuplaćenih sredstava od 3.840,20 kuna, koje HSBI duguje našem Klubu sukladno odluci 

Skupštine HSBI od 19. rujna 2015. godine, a vezano uz održani Seminar za suce u boćanju za 

osobe s invaliditetom u Varaždinskim Toplicama, 14. – 16. 07. 2015. godine/Hotel 'Minerva', 

kada je predstavniku našeg Kluba onemogućeno polaganje ispita za nacionalnog boćarskog 

suca za osobe s invaliditetom, a naš je Klub stvorio troškove sudjelovanja, čime je naš Klub 

financijski oštećen. 

134. 16. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov 

u Puli, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 
135. 19. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

136. 21. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani 

Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
137. 22. listopada 2015. godine članica Kluba Samanta Lukšić osvojila je 2. 

mjesto (srebro), na natjecanju 'Susret prijateljstva u Puli’, sa 

međunarodnim sudjelovanjem, u boćanju za osobe s invaliditetom. 
 

   
 

138. 22. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

139. 23. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

140. 24.-25. listopada 2015. godine boćari našeg Kluba, vratili su se sa osvojenim drugim mjestom 

(srebro )sa upravo odigranog državnog prvenstva u boćanju za osobe s invaliditetom, koje je 

održano u Vodicama, u organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora. 
 

  
U žestokoj konkurenciji 7 tročlanih ekipa Klubova iz Hrvatske (Osijek, Split, dvije iz Zagreba, 
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Slavonski Brod, Varaždin i našeg Kluba), članovi našeg Kluba, bez ijednog poraza, stigli su u 

finale prvenstva, gdje je na našu veliku 

žalost Ekipa boćarskog Kluba 'Željko Klepač' iz Zagreba, bila 

bolja od Ekipe našeg Kluba. Ekipu 'ISTIJANE' činili su, 

Robert Raste iz Pule, Adriano Stihović iz Lindara i Emir 

Jahović iz Ližnjana, uz pratnju trenera Davor Komara iz Pule 

i dopredsjednice našeg Kluba, Nives Lukšić iz Jurani pokraj 

Pićna. Prvenstvo je bilo namijenjeno boćarskoj kategoriji 

BC5, u kojoj se igra isključivo u tročlanim ekipama bez 

obzira na stupanj i vrstu tjelesnog oštećenja. 

141. 26. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
142. 28. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

143. 29. listopada 2015. godine sa načelnicom Općine Ližnjan, održali smo radni sastanak na temu 

financijske pomoći pri donaciji specijalnog vozila sa automatskim mjenjačem za potrebe člana 

našeg Kluba, inače i mještanina Općine Ližnjana, koji živi u teškoj materijalnoj, zdravstvenoj i 

socijalnoj obiteljskoj 'situaciji'. 
144. 30. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
145. 30. listopada 2015. godine sa ravnateljem Studentskog centra Pula, održali smo radni sastanak 

na tamu zapošljavanja člana našeg Kluba iz Pule. 
 

STUDENI 2015. GODINE 
146. 02. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

147. 02. studenog 2015. godine sa ravnateljem Studentskog centra Pula, održali smo radni sastanak 

na tamu zapošljavanja člana našeg Kluba iz Pule. 

148. 04. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

149. 26. studenog 2015. godine u sjedištu Kluba održali smo radni sastanak sa članicom našeg 

Kluba i njezinom obitelji na temu mogućnosti priključka struje/električne energije istima u 

njihovom domu/kućanstvu, gdje više od tri godine žive bez struje. Cjelokupna obitelj članice 

našeg Kluba, uz našu nepokretnu članicu ima i još jednu nepokretnu osobu u svome 

kućanstvu/obitelji, a svi zajedno žive u vrlo teškim socijalno i zdravstvenim prilikama i 

potrebuju stalnu pomoć mnogih. 

150. 06. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

151. 09. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
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152. 11. studenog 2015. godine održali 

smo primopredaju donacije 

osobnog vozila Kia Shuma sa 

automatskim mjenjačem, članu 

našeg Kluba, mladom gospodinu 

Emiru Jahoviću iz Ližnjana, koja 

se održale ispred salona vozila 

Grand Auto d.o.o. na adresi, 

Industrijska 15b, Pula (Ford – 

Citroen servis kod tehničkog 

pregleda u Puli). Naš je Klub 

pokrenuo akciju pomoći za teško 

pokretnog člana našeg kluba 

mladog gospodina Emira Jahovića, 29 godišnjaka koji boluje 

od najtežeg oblika mišićne distrofije i ima 100% tjelesno 

oštećenje. Osim gospodina Emira, u 

obitelji Jahović žive i njegove dvije 

sestre koje se radi iste bolesti koriste 

isključivo invalidskim kolicima i u 

potpunosti su ovisne o tuđoj njezi i 

pomoći. Cjelokupna obitelj živi u vrlo teškim socijalno i zdravstvenim 

prilikama i potrebuju stalnu pomoć mnogih. Prošle 2014. godine, član 

Kluba Emir Jahović, zahvaljujući 

financijskoj pomoći mnogih sudionika, uspješno 

je položio vozački ispit, ali uvjete za kupnju 

njemu prilagođenog osobnog vozila, nikako nije 

mogao samostalno ispuniti. Zahvaljujući 

donatoru velikog srca, u rujnu mjesecu ove 

godine tvrtka Grand Auto iz Pule, donirala je 

našem članu rabljeno osobno vozilo Kia Shuma sa 

automatskim mjenjačem, dok je Jadransko 

osiguranje d.d. iz Pule, doniralo policu 

osiguranja za navedeno vozilo, Stanica za 

tehnički pregled Europula besplatni tehnički pregled i registraciju, a Gumi servis 'Puh' iz Pule i 

Općina Ližnjan, ostalo potrebito kako bi se vozilo predalo u besprijekornom stanju. U ime 

našeg Kluba i člana Emira Jahovića, veliko 'HVALA' svima koji su pomogli ovu hvale vrijednu 

akciju. 

153. 11. studenog 2015. godine predsjednik i dopredsjednica našeg Kluba gostovali/sudjelovali su 

jednosatnoj emisiji TV Istre uživo, na temu rada i aktivnosti našeg Kluba i življenja osoba s 

invaliditetom na području naše Istarske županije. Gost našeg Kluba u emisiji bio je prim.dr. 

Dubravko Markovi, dr. med., specijalist neurolog. 

154. 11. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

155. 12. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

156. 13. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

157. 13.-14. studenog 2015. godine boćari našeg Kluba, sudjelovali su na završnom 4. kolu 

državnog prvenstva u boćanju za osobe s invaliditetom - pojedinačno, koje je održano u 

Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom, Hrvatskog 

paraolimpijskog odbora, a u domaćinstvu Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Velike 

Gorice. Nakon četiri odigrana kola u Zagrebu, Požegi, Rijeci i Velikoj Gorici, pulski boćar 



 
18 

našeg Kluba, Davor Komar bez ijednog 

poraza u sva četiri kola i ukupnim skorom 

123:3 u deset odigranih utakmica, 

po deseti puta postao je prvakom hrvatske u 

boćanju za osobe s invaliditetom. Ništa 

manje uspješna nije bila niti članica 

Kluba, viceprvakinja Melisa Osmanović iz 

Pule, sa osvojenim srebrom - drugim 

mjestom, također u BC4 boćarskoj 

kategoriji. U istoj kategoriji na 5. mjestu slavila je i članica našeg Kluba Dubravka Jeromela iz 

Pule, koja je zauzela izvanredno 5. mjesto pobijedivši u zadnjem kolu i trećeplasiranog boćara 

Željka Jarića Pavičića iz Zagreba sa 7:1, koji je imao isti broj od 22 

boda, ali je u konačnici presudio ukupni skor. Vrhunske rezultate u 

kategoriji BC2 osvojio je drugoplasirani član Kluba Goran Brala iz 

Fažane i Zoran Peruško iz Peruški, na trećem mjestu. Zahvaljujući 

svojim 

rezultatima 

isti za slijedeću godinu prelaze u 

skupinu 'A' iste kategorije, iz koje 

ima priliku dogodine plasirati se i 

do hrvatske boćarske reprezentacije. Članica 

Kluba Samanta Lukšić iz Jurani, u kategoriji 

BC3 zauzela je 8. mjesto, kojim nije zadovoljna, 

što je rezultat zdravstvenih tegoba koje je ista 

imala tijekom sezone. Samanta je inače 

ovogodišnja državna prvakinja u paru sa boćarom Markom Arambašićem. 

158. 17. studenog 2015. godine predsjednik Kluba sudjelovao/gostovao je u polusatnoj emisiji 

Hrvatskog radia Pula uživo, na temu rada i aktivnosti našeg Kluba i sveukupnog življenja 

osoba s invaliditetom na području naše Istarske županije 

159. 18. studenog 2015. godine u sjedištu Kluba održali smo radni sastanak sa direktorom pulskog 

HEP-a na temu mogućnosti priključka struje članici Kluba iz Pule koja boluje od najtežeg 

oblika mišićne distrofije i ima 100% tjelesno oštećenje i koja zajedno sa svojom obitelji više od 

tri godine živi bez električne energije/struje u samom centru Pule. Ista je korisnica isključivo 

invalidskih kolica i u potpunosti su ovisna o tuđoj njezi i pomoći. Cjelokupna obitelj članice 

našeg Kluba, uz našu članicu ima i još jednu nepokretnu osobu u svome kućanstvu/obitelji, a 

svi zajedno žive u vrlo teškim socijalno i zdravstvenim prilikama i potrebuju stalnu pomoć 

mnogih. 

160. 23. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

161. 24. studenog 2015. godine predsjednik Kluba sudjelovao/sudjelovao je u polusatnoj emisiji 

pulskog radia 'Soundset Giardnini' uživo, na temu rada i aktivnosti našeg Kluba i sveukupnog 

življenja osoba s invaliditetom na području naše Istarske županije 

162. 25. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
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163. 27. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

164. 30. studenog 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

PROSINAC 2015. GODINE 
165. 01. prosinca 2015. godine aktivno smo sudjelovali na svečanosti prijema, kod Istarskog župana, 

gospodina mr.sc. Valtera Flego i gradonačelnika Grada Pule, gospodina Borisa Miletića, koji je 

povodom '03. prosinca' – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom upriličen u prostorijama 
 

   
 

Gradske knjižnice i čitaonice Pula, za gradske i županijske Udruge osoba s invaliditetom i 

sportske Klubove osoba s invaliditetom sa područja Istarske županije. 

166. 02. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

167. 03. prosinca 2015. godine u likovnoj galeriji Društva likovnih stvaratelja u Pazinu, održano je 

svečano otvorenje deveto dnevne izložbe članice našeg Kluba, autorice gospođice Samante 

Lukšić, 31- godišnjakinje iz Jurani pokraj Pićna. Izložba pehara, medalja i boćarske opreme, 

jaslica, slika na platnu, karamičke skulpture, fotografije sa međunarodnih, evropskih i svjetskih 

prvenstava, novinski članci, samo je dio izložbe koju su posjetitelji moći vidjeti i time upoznati 

život jedne vrijedne i marljive djevojke, inače dobitnice posebnog priznanja Općine Pićan u 

2013. godini za ostvarene izvanredne sportske uspjehe i unaprjeđenje sporta osoba s 

invaliditetom i višestruke državne prvakinje u boćanju za osobe s invaliditetom u kategoriji BC 

gdje boćari boćaju uz pomoć specijalne sprave i asistenta, i trenutno državna prvakinja za 2015. 

godinu u paru, ali i jedina u Istarskoj županiji koja boća na takav način. 

168. 04. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

169. 07. prosinca 2016. godine nepokretnoj članici Kluba uz Pule, koja zajedno sa svojom obitelji 

više od tri godine živi bez struje u svome domu/kućanstvu, pružili smo financijsku pomoć za 

uključenje struje, iz razloga što cijela obitelj živi u vrlo teškim socijalno i zdravstvenim 

prilikama i potrebuju stalnu pomoć mnogih, a u svome domu imaju i još jednu nepokretnu 

osobu, majku naše članice. 

170. 07. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

171. 08. prosinca 2015. godine aktivno smo sudjelovali u prezentaciji procedure natječaja za 

programe javnih potreba i Pravilnika od 2016. godine nadalje, sukladno Pravilniku Istarske 

županije o financiranju programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge na području Istarske 

županije, koju su održali predstavnici Zaklade za 

poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u 

suradnji s Istarskom županijom. 

172. 09. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

173. 11. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 
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smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

174. 14. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

175. 15. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

176. 16. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

177. 17. – 21. prosinca 2015. godine u prostorijama 'kino dvorane' u 

Žminju, održano je svečano otvorenje petodnevne izložbe pod 

nazivom 'I JA TO MOGU!', autorice gospođice Samante Lukšić, 31- 

godišnjakinje iz Jurani pokraj Pićna, inače članice našeg Kluba. Samo 

otvorenje izložbe uveličale su mažoretkinje i 

školski zbor OŠ Vladimir Gortan iz Žminja, 

spisateljica Valentina Fiorentin iz 

Ližnjana i Duo 'Dejan & Leni' iz 

Žminja, uz pozdravne riječi 

pokrovitelja, domaćina i partnera 

izložbe. Izložba pehara, medalja i 

boćarske opreme, jaslica, slika 

na platnu, keramičke skulpture, fotografije sa 

međunarodnih, evropskih i svjetskih prvenstava, novinski članci, 

samo je dio izložbe koju su posjetitelji moći vidjeti i time upoznati 

život jedne vrijedne i marljive djevojke. Samanta Lukšić, ujedno je i 

dobitnica posebnog priznanja Općine Pićan u 2013. godini za ostvarene 

izvanredne sportske uspjehe i unaprjeđenje sporta osoba 

s invaliditetom. Višestruka je državna prvakinja u 

boćanju za osobe s invaliditetom, koje boćaju uz pomoć specijalne sprave i asistenta, i trenutno 

državna prvakinja za 2015. godinu u paru, ali i jedina u Istarskoj županiji koja boća na takav 

način. Iako boluje od najtežeg oblika cerebralne paralize i u potpunosti je vezana uz invalidska 

kolica, teško fizički komunicira i ne može samostalno brinuti o sebi, pa niti hraniti se ili popiti 

čašu vode, to istu nije spriječilo da živi životom vrlo društvene djevojke. Izložba 'I JA TO 

MOGU', bila je prilika da Samanti svi zajedno pružimo njezin 'vrh svijeta', koji ona, ali 

naravno i cijela njezina obitelj itekako zaslužuju. Koliko Samantu ljudi posebno cijene, ali i 

vole njezinu energiju kojom zrači, govori i 
 

 to da je bila 

i kuma na 

krštenju i da 

se taj isti 

mladić koji 

sada ima 10  

godina, 

ponosi svojom kumom i svima govori 'To je 

moja šantula!' Izložbu je posjetilo više od 

400 posjetitelja. Nakon otvorenja izložbe 
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organiziran je i domjenak u Restoranu 'Žminjka', u Žminju. Visoki pokrovitelj izložbe bila je 

Istarska županija, Istarski župan mr.sc. Valter Flego, Domaćin Općina Žminj, Pokrovitelj 

Općina Pićan, Partner Turistička zajednica Općine Žminj, voditelji manifestacije otvorenja bili 

su Dejan Damjanić i Fabio Dusman, dok je naš Klub zajedno sa obitelji Lukšić bio jedan od 

organizatora izložbe. 

178. 18. prosinca 2015. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

179. 18.-19. prosinca 2015. godine aktivno smo sudjelovali na državnom prvenstvu u boćanju za 

osobe s invaliditetom – 'KUP HRVATSKE' pojedinačno, koje je održano u Đakovu, u 

organizaciji Hrvatskog saveza 

boćanja osoba s invaliditetom, 

Hrvatskog paraolimpijskog odbora, a 

u domaćinstvu Boćarskog Kluba 

osoba s invaliditetom 'Lastavice' iz 

Đakova. Na kupu je član našeg 

Kluba Davor Komar iz Pule, bez 

ijednog poraza u pet odigranih 

utakmica i ukupnim skorom 55:3, po 

11. puta postao prvakom hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom. Ništa manje uspješni 

nisu bili niti ostali boćari 'Istrijane'. Zoran Peruško iz Peruški, u svojoj BC2 kategoriji, osvojio 

je 3. mjesto/broncu. Perušku je to ujedno i prvi puta da je osvojio neku od medalja, otkad je po 

prvi puta započeo boćati u ovoj 2015. boćarskoj sezoni. 4. 

mjesto u kategoriji BC4 osvojila je Dubravka Jeromela iz 

Pule. Dubravka nije imala sreće u polufinalu gdje je 

ždrijebom došla u utakmicu sa našim članom Davorom 

Komarom od kojeg je izgubila, i automatizmom pala na 

četvrto mjesto. Također i članica Kluba Melisa Osmanović 

nije imala sreće jer je u četvrt finale prvenstva došla u 

utakmicu sa našom članicom Jeromela, od koje je izgubila, 

i zauzela šesto mjesto. Da kojim slučajem mi kao Klub 

nismo u dva navrata igrali jedni protiv drugih, rezultat 'Istrijane' bio bi mnogo bolji. Članica 

Kluba Samanta Lukšić iz Jurani, u kategoriji BC3 zauzela je 6. mjesto, kojim nije zadovoljna, 

što je rezultat zdravstvenih tegoba koje je ista imala tijekom sezone. Samanta je inače 

ovogodišnja državna prvakinja u paru sa boćarom Markom Arambašićem. Ovim prvenstvom 

ujedno je obilježen i službeni završetak nacionalne boćarske sezone 2015. godine. 
 

   
 

180. 20. prosinca 2015. godine u sklopu natječaja za izbor najboljeg sportaša i sportašice Istarske 

županije za 2015. godine u organizaciji Saveza sportova Istarske županije, za izbor 

najuspješnijih sportaša s invaliditetom u Istarskoj županiji, naš je Klub  predložio Davora 

Komara, dvostrukog državnog prvaka u boćanju za osobe s invaliditetom u 2015. godini (prvak 

Hrvatske pojedinačno, nakon četiri odigrana državna kola u Zagrebu, Velikoj Gorici, Požegi i 

Rijeci, koja su održana tijekom 2015. godine, prvak Hrvatske pojedinačno na KUP prvenstvu 

Hrvatske pojedinačno koje je održano u Đakovu u mjesecu prosincu i zlatni osvajač 

memorijalnog državnog turnira 'Željko Klepač' u Zagrebu u mjesecu ožujku ove godine). 
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181. 27. prosinca 2015. godine primili smo ček/financijsku 

pomoć Sportskog društva 'HAKL' iz Pule, za kupnju 

sportske opreme za članove i članice našeg Kluba. 

Primopredaja čeka održana 

je u Domu sportova 'Mate 

Parlov' u Puli, u prepunoj 

sportskoj dvorani zadnje 

večeri malonogometnog 

spektakla 'Moja ulica, moja 

ekipa'. Hvala svima koji su 

bili dio ove humanitarne akcije! 
 
 

 
 

O KLUBU 

Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' (BKOSIŽ 'ISTRIJANA'),  je 

sportski Klub osoba s invaliditetom čiji se članovi/ice sa područja Istarske Županije, bave boćanjem za 

osobe s invaliditetom. 

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' je dobrovoljna, nestranačka, neprofitna interesna Udruga upisana u registar 

udruga Republike Hrvatske. 

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' je najtrofejniji boćarski Klub u Hrvatskoj.  

Područje djelovanja BKOSIŽ 'ISTRIJANA' je promidžba, razvoj i unapređenje boćanja osoba s 

invaliditetom u Istarskoj županiji i šire. 
 

Ciljevi BKOSIŽ 'ISTRIJANA' su: 

- unapređivanje zdravlja, rehabilitacije i športske rekreacije osoba s invaliditetom kroz aktivnosti 

boćanja, 

- razvitak i unapređenje boćanja za osobe s invaliditetom na području Istarske županije i Hrvatske, 

- razvitak i unapređenje međusobne suradnje sa ostalim srodnim klubovima, 

- širenje mogućnosti za osobe s invaliditetom u cilju sudjelovanja u raznim oblicima natjecanja i 

sportske rekreacije u boćanju i njihovog pristupa programima treninga s ciljem poboljšanja njihove 

vještine. 

Djelatnosti BKOSIŽ 'ISTRIJANA' su: 

- Sudjelovanje u sportskom natjecanju, 

- Sportska priprema, 

- Sportska poduka, 

- Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, 

- Promocija sporta i zdravog načina življenja, 

- Poticanje razvoja programa socijalizacije i rehabilitacije osoba s invaliditetom, 

- Ostale djelatnosti u sportu. 
 

O BOĆANJU ZA OSOBE S INVALIDITETOM 

Boćanje za osobe s invaliditetom dvoranski je jedini paraolimpijski sport kojim se mogu službeno - 

profesionalno 'baviti' isključivo osobe sa najtežom vrstom invaliditeta, odnosno sa 100% tjelesnim 

oštećenjem ruku i nogu.  

Boća se specijalnim kožnim boćama punjenim specijalnom smjesom/pijeskom (promjera 9 

centimetara i težine 30 dkg).  

Boćanje se dijeli na 4 paraolimpijske kategorije;  
-  BC1 (boćari oboljeli od cerebralne paralize kojima boće priprema i dodaje asistent), 

-  BC2 (boćari oboljeli od cerebralne paralize koji boćaju samostalno),  

-  BC3 (boćari koji igraju sa specijalnim spravama i uz pomoć asistenta koji priprema boće i spravu),  

- BC4 (najzahtjevnija i najzastupljenija kategorija kategorija namijenjena boćarima svih vrsta 

invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…) koji boćaju samostalno). 

Postoji i 'neparaolimpijska' kategorija BC5, namijenjena osobama s invaliditetom bez obzira na 

njihov stupanj i vrstu tjelesnog oštećenja. 
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BOĆARSKI  KLUB OSOBA S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE 'ISTRIJANA' 
Trg na mostu 2, 52100 Pula 

 

BILJEŠKE UZ OBRASCE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2015.G. 
PRILOG OBRASCU PR-RAS-NPF - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 

 
PREGLED PRIHODA I RASHODA 

01.01.2015. DO 31.12.2015. 

        
 P R I H O D I :         
        
 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA:         
 1. Prihodi od članarina       1100  AOP 005 
        
 PRIHODI OD IMOVINE         
 1. Kamate na depozit po viđenju          11  AOP 015 
        
 PRIHODI OD DONACIJA:         
 1. Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lok. i podr. samouprave    
    
 1.1. PULA         3000  AOP 027 
 1.2. FAŽANA        1000  AOP 027 
 1.3. ISTARSKA ŽUPANIJA      8500  AOP 027 
        
 2. Ostali prihodi od donacija:        
 2.1. Prihodi od trgovačkih društava i ost. pravnih osoba            42170  AOP 029 
 2.2. Prihodi od građana i kućanstava       500  AOP 030 
        
 3. Prihodi od refundacija      2320  AOP 035 
        
 4. Ostali nespomenuti prihodi                     560  AOP 037 
        

  UKUPNI PRIHODI                  59161  AOP 001 
        

               
 R A S H O D I   
       
 MATERIJALNI RASHODI:         
 1. Naknade troškova službenih putovanja     31419  AOP 064 
        
 RASHODI ZA USLUGE        
 1. Usluge telefona, pošte i prijevoza            43  AOP 078 
 2. Zdravstvene i veterinarske usluge         300  AOP 083 
 3. Intelektualne i osobne usluge        1400  AOP 084 
 4. Ostale usluge          8997  AOP 086 
        
 RASHODI ZA MATERIJAL        
 1. Uredski materijal i ost. materijalni rashodi        569  AOP 088 
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 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI  
        
 1. Reprezentacija za programske aktivnosti      5060  AOP 094 
 2. Ostali nespomenuti materijalni rashodi      1586  AOP 097 
        
 
 FINANCIJSKI RASHODI        

 Bankarske usluge i sl.          551  AOP 106 
 Tekuće donacije        1500  AOP 1500 
        

  UKUPNI RASHODI :                  51424   
        
        

 Na dan 31.12.2015.g. novčana sredstva sastoje se od :  
 1. sredstva na žiro računu iznose 7.257,01 kn,  
 2. sredstva u blagajni iznose: 959,12 kn. 
 
 
 UKUPNI PRIHODI        59161  AOP 001 
 UKUPNI RASHODI        51424  AOP 133 
  
 Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2015.g.     7737  AOP 134 
        
 Preneseni višak prihoda nad rashodima iz 2014.g.      2277  AOP 136 
        
 Ukupni višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2015.g.         10014  AOP 139 
        
 
 
 Pula, 29. veljače 2016. godine         
  
 
 

 
 

 

VELIKU ZAHVALU ZA POMOĆ I PODRŠKU NAŠEM RADU I AKTIVNOSTIMA 

UPUĆUJEMO GRADU PULI, ISTARSKOJ ŽUPANIJI, SPORTSKOJ ZAJEDINI GRADA PULE, 

SPORTSKOJ ZAJEDNICI ISTARSKE ŽUPANIJE, DRUŠTVU DISTROFIČARA ISTRE, 

ODMORIŠTU/PRENOĆIŠTU 'JEŽEVO JUG' POKRAJ ZAGREBA, 170-DESETAK DONATORA I 

SPONZORA I MNOGOBROJNIM JAVNIM MEDIJIMA KOJI SU NAŠ KLUB I SPORT KOJI 

'ŽIVIMO' I PROMIČEMO, UČINILI PREPOZNATLJIVIM.  

POSEBNU ZAHVALU UPUĆUJEMO UPRAVI I SVIM DJELATNICIMA DOMA 

SPORTOVA MATE PARLOV  U PULI. 
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                             SPORTSKI 

                       REZULTATI KLUBA 
                                       2015. GODINE 

 

 
      

       

EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE - SVIBANJ 2015. ZAGREB  
 

 

- 1. MJESTO (ZLATO) NA PRVENSTVU HRVATSKE U PARU BC3 (Samanta Lukšić i Marko Arambašić) 

- 3. MJESTO (BRONCA) NA PRVENSTVU HRVATSKE U EKIPI BC1+BC2 (Zoran Peruško, Goran Brala i   

                                                                                                                                   Martina Žakman) 
 

PRVENSTVO HRVATSKE 2015. - POJEDINAČNO - 4 ODIGRANA KOLA 

U ZAGREBU, VELIKOJ GORICI, RIJECI I POŽEGI 
 

     1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR 

      2. MJESTO (SREBRO) U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ 

      2. MJESTO U BC2 - GORAN BRALA  

      3. MJESTO U BC2 - ZORAN PERUŠKO  

      5. MJESTO U BC4 - DUBRAVKA JEROMELA  

      8. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ 
 

KUP HRVATSKE – POJEDINAČNO - PROSINAC 2015. ĐAKOVO  
 

              1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR 

               3. MJESTO (BRONCA) U BC2 - ZORAN PERUŠKO  

           4. MJESTO U BC4 - DUBRAVKA JEROMELA  

 6. MJESTO U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ  

6. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ 
 

EUROPSKI KUP – U PARU – OŽUJAK/TRAVANJ 2015. - ŠPANJOLSKA/SANT CUGAT 
 

     10. MJESTO U BC4 U PARU – (Melisa Osmanović i Željko Jarić Pavičić) 
 

EUROPSKI KUP POJEDINAČNO – OŽUJAK/TRAVANJ 2015. –ŠPANJOLSKA/SANT CUGAT 
 

     13. MJESTO U BC4 – MELISA OSMANOVIĆ  
 

MEMORIJALNI TURNIR DRŽAVNOG NIVOA 'ŽELJKO KLEPAČ' – OŽUJAK 2015. ZAGREB 
 

     1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR 

     3. MJESTO (BRONCA) U BC5 – EKIPA LJERKA HRKAČ, ROBERT RASTE I JOSIP BRKLJAČA 

     5. MJESTO U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ 

     5. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ 
 

MEMORIJALNI TURNIR DRŽAVNOG NIVOA 'BLJESAK' – TRAVANJ 2015. SLAVONSKI BROD 
 

     1. MJESTO (ZLATO) U BC5 – EKIPA EMIR JAHOVIĆ, LJERKA HRKAČ I JOSIP BRKLJAČA 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO U BOĆANJU ZA OSOBE S INVALIDITETOM - LISTOPAD 2015. VODICE 
 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC5 – EKIPA ADRIANO STIHOVIĆ, EMIR JAHOVIĆ I ROBERT RASTE 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

Hvala svima koji su dio Kluba! 
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