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PROGRAM IZVRŠENOGA RADA I AKTIVNOSTI 

 ZA 2016. 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                                                
                                           istrijana.istra@gmail.com          

                                  

 
 

SIJEČANJ 2016. GODINE 
1. 13. siječnja 2016. godine Sportskoj zajednici grada Pule podnijeli smo prijedlog kandidata 

našeg Kluba za izbor najuspješnijih sportaša s invaliditetom u 2015. godini na području grada 

Pule, predloživši člana Kluba Davor Komara, inače Hrvatskog reprezentativca i 

jedanaesterostrukog prvaka Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom i Samantu Lukšić, 

prvakinju Hrvatske sa Ekipnog prvenstva Hrvatske u parovima, također članicu našeg Kluba za 

najuspješniju sportašicu s invaliditetom u 2015. godini. 

2. 13. siječnja 2016. 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. 

3. 18. siječnja 2016. godine za članicu Kluba iz Jurani pokraj Pićna osigurali smo donaciju 

specijalnih električnih invalidskih kolica vrijednih 110.000,00 kuna, koje je donirala anonimna 

obitelj iz područja Općine Višnjan. Veliko im Hvala! 

4. 20. siječnja 2016. godine Istarskoj županiji podnijeli smo završno narativno i financijsko 

izvješće Projekta Kluba (Zdravim duhom i tijelom kroz 2015.) realiziranog u 2015. godini, 

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

bi teško proveli zacrtani plan aktivnosti. Hvala Istarskoj županiji! 

5. 27. siječnja 2016. godine podnijeli smo službenu prijavu protiv Hrvatskog saveza boćanja 

osoba s invaliditetom iz razloga što isti nije izvršio povrat dugovanja financijskih sredstava 

našem Klubu u iznosu od 3.840,20 kuna, 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.  
 

VELJAČA 2016. GODINE 
6. 02. veljače 2016. godine povukli smo službenu prijavu protiv Hrvatskog saveza boćanja osoba 

s invaliditetom iz razloga što je isti izvršio povrat dugovanja financijskih sredstava našem 

Klubu u iznosu od 3.840,20 kuna, 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 
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sudjelovanja, a predstavniku našeg Kluba onemogućeno je polaganje ispita za nacionalnog 

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

7. 18. veljače 2016. godine Predsjednik našeg Kluba podnio je svoju kandidaturu za mjesto 

Predsjednika Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom na predstojećim izborima koji 

slijede u sklopu Skupštine. 

8. 20. veljače 2016. godine u Zagrebu je 

održana Izborna Skupština Hrvatskog 

boćarskog saveza osoba s invaliditetom 

na kojoj je za dopredsjednicu i članicu 

Upravnog odbora Saveza izabrana 

dopredsjednica našeg Kluba, gospođa 

Nives Lukšić, dok je predsjednik našeg 

Kluba, gospodin Davor Komar izbran za 

predsjednika/člana Nadzornog odbora 

Savez. Za predsjednika saveza izabran je 

gospodin Damir Juren iz Zagreba, inače 

član zagrebačkog boćarskog Kluba. 
 

OŽUJAK 2016. GODINE 
9. 02. ožujka 2016. godine predsjednik našeg Kluba, gospodin Davor Komar izabran je od strane 

Hrvatskog boćarskog saveza osoba s invaliditetom za člana klasifikatorskog tima novih igrača, 

koji se raspoređuju u boćarske kategorije osoba s invaliditetom. 

10. 03. ožujka 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

11. 03. ožujka 2016. godine u prostorijama Kluba, održali smo 2. sjednicu Upravnog odbora 

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

prihvaćene. 

12. 05. ožujka 2016. godine Zagrebu je održana Izborna Skupština na kojoj je za dopredsjednicu i 

članicu Upravnog odbora Saveza izabrana dopredsjednica našeg Kluba, gospođa Nives Lukšić, 

sudjelovala u radu sjednice Upravnog odbora Hrvatskog boćarskog saveza osoba s 

invaliditetom na kojemu je jednoglasno izabrana za članicu stručnog tima Saveza i Hrvatsku 

Izbornicu boćara s invaliditetom. 

13. 05. ožujka 2016. godine na zahtjev/prijedlog našeg Kluba 

u Zagrebu je u nacionalnu boćarsku kategoriju BC4, 

kategorizirana članica našeg Kluba iz Novigrada, 

gospođica Branka Kostić, dok je boćar/član našeg Kluba, 

gospodin Zoran Peruško iz Marčane, prekategoriziran iz 

kategorije BC2 u 

kategoriju BC1. 

14. 05. ožujka 2016. godine sa predstavnicima 

Boćarskog Kluba Društva distrofičara 

Zagreb 'Željko Klepač – Uriho', održali 

smo radni sastanak na temu dosadašnjeg i 

budućeg zajedničkog rada i 

aktivnosti. 

15. 10. ožujka 2016. godine predsjedniku našeg Kluba u Domu hrvatskih 

branitelja od strane Sportske zajednice Grada Pule, u Puli je uručena 

prestižna nagrada/plaketa, kao najboljem sportašu s invaliditetom grada 

Pule u 2015. godini, po izboru 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 četvrta uzastopna 

plaketa, kao najboljem sportašu grada Pule. ČESTITKE! 
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16. 08. ožujka 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov 

u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

17. 11. ožujka 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov 

u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

18. 15. ožujka 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov 

u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

19. 18. ožujka 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

20. 18.-20. ožujka 2016. godine sudjelovali smo u radu 

trodnevnog Seminara za suce u boćanju za osobe s 

invaliditetom u Varaždinskim Toplicama, gdje je 

predstavnica našeg Kluba, gospodična Žoel Komar 

iz Pule uspješno položila za nacionalnu sudačku 

licencu u 2016. godini, dok je dugogodišnji 

volonter Kluba, gospodin Dinko Lukšić iz Jurani 

uspješno položio potrebite testove za nacionalnog 

boćarskog suca, nakon čega slijedi 'pripravnički 

staž', nakon čega bi do kraja boćarske sezone 

2016. godine, isti i formalno stekao status 

hrvatskog boćarskog suca za osobe s 

invaliditetom. S ciljem stjecanja novih 

boćarskih znanja, pravila i vještina za potrebe 

Kluba, u radu tečaja aktivno su sudjelovali i 

predsjednik i dopredsjednica našeg Kluba. 

21. 22. ožujka 2016. godine u sportskoj dvorani 

Doma sportova Mate Parlov u Puli, 

organizirali smo i održali trosatni boćarski 

trening članova i članica našeg Kluba. 

22. 25. ožujka 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

23. 29. ožujka 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

TRAVANJ 2016. GODINE 
24. 01. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

25. 05. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

26. 06. travnja 2016. 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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27. 08. travnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate 

Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

28. 12. travnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate 

Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

29. 13. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

30. 13. travnja 2016. godine kako bi naši sportaši mogli sudjelovati i nadalje se 'boriti' na 

nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, Klub u 2016. godini potrebuje velika godišnja 

financijska sredstva godišnje za nastale troškove sportskih natjecanja i neophodne opreme, 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 Gradu Novigradu, Općinama Pićan, 

Ližnjan i Marčana i Sportskoj zajednici Istarske županije. 

31. 14. travnja 2016. godine kako bi sportaši našeg Kluba mogli sudjelovati/natjecati i nadalje se 

'boriti' u 2016. godini, ali i 'pokriti' nastale troškove sportskih natjecanja i neophodne opreme 

našeg Kluba, u 2016. godini, uputili smo Zamolbu za financijsku pomoć našem Klubu tvornici 

cementa 'Calucem' u Puli. 

32. 15. travnja 2016. godine u 

sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

33. 16. travnja 2016. godine u 

sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

34. 18. travnja 2016. godine kako bi sportaši našeg Kluba mogli sudjelovati/natjecati i nadalje se 

'boriti' u 2016. godini, ali i 'pokriti' nastale troškove sportskih natjecanja i neophodne opreme 

našeg Kluba, u 2016. godini, Gradu Pula prijavili/podnijeli smo Projekt Kluba. 

35. 18. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

36. 19. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

37. 20. travnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate 

Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

38. 20. travnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica 

našeg Kluba. 
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39. 20. travnja 2016. godine organizirali smo specijalističke preglede liječnika sportske medicine 

za sve kategorizirane članove Kluba koji će se natjecati na nacionalnim boćarskim prvenstvima 

tijekom sezone 2016. godine. 

40. 22. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz 

Potpićna, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

41. 21. travnja 2016. godine u 

sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, 

organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova 

i članica našeg Kluba. 

42. 22.-23. travnja 2016. godine 

boćari – članovi našeg Kluba 

sudjelovali su u natjecanju 1. 

kola (od ukupno četiri) 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 boćari/članovi zauzeli izvrsno 1., 2. i 3. mjesto u ukupnom 

poretku, kao i 1. mjesto u kategoriji BC1. 
 

 
 

  
 

43. 25. travnja 2016. godine Predsjedniku, Tajniku i članovima Upravnog odbora HSBI uputili 

smo Zamolbu/prigovor vezan uz suđenje na utakmici između našeg boćara/člana Kluba, 



 

 BKOSIŽ 'ISTRIJANA'  -  2016. GODINA – WWW.ISTRIJANA.HR 7 

gospodina Zorana Peruško i suigrača iz varaždinskog Kluba, iz razloga što smo smatrali da je 

naš član/boćar/Klub oštećen iz razloga što se Perušku nije dalo da odigra preostale boće nakon 

odustajanja protivnika u trenutku same utakmice i što se tada našem boćaru/članu nije pisao 

najveći skor prvenstva kao što to piše i mnogim pravilima.  

44. 25. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

45. 26. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

46. 27. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

47. 27. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

48. 28. travnja 2016. godine kako bi sportaši našeg Kluba mogli sudjelovati/natjecati i nadalje se 

'boriti' u 2016. godini, ali i 'pokriti' nastale troškove sportskih natjecanja i neophodne opreme 

našeg Kluba, u 2016. godini, na raspisani javni natječaj za dodjelu donacija i sponzorstva, 

uputili smo Zamolbu za financijsku pomoć našem Klubu tvornici cementa 'Calucem' u Puli. 

49. 29. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

50. 29. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

51. 30. travnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

SVIBANJ 2016. GODINE 
52. 02. svibnja 2016. godine Hrvatski savez boćanja osoba s invaliditetom uvažio je našu 

Zamolbu/prigovor (od 25. travnja 2016. godine), vezanu uz suđenje na utakmici između našeg 

boćara/člana Kluba, gospodina Zorana Peruško i suigrača iz varaždinskog Kluba, iz razloga što 

smo smatrali da je naš član/boćar/Klub oštećen iz razloga što se Perušku nije dalo da odigra 

preostale boće nakon odustajanja protivnika u trenutku same utakmice i što se tada našem 

boćaru/članu nije pisao najveći skor prvenstva kao što to piše i mnogim pravilima. 

53. 02. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

54. 03. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

55. 04. svibnja 2016. 

godine u maloj 

dvorani Doma 

sportova 'Mate 

Parlov' u Puli, sa 

početkom u 11.30 

sati, za javnost smo 

održali prezentaciju 

nove sportske 

opreme našeg 

Kluba, koja je 

kupljena 

zahvaljujući 

donaciji Sportskog 
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društva 'HAKL' iz Pule, u vrijednosti 8.000,00 kuna. U sklopu manifestacije, javnosti su 

predstavljena događanja našeg Kluba tijekom 2016. godine, sa kojima planiramo obilježiti našu 

10 godišnjicu rada i postojanja. Bila je to jedinstvena prilika da se donatori Kluba iz sportskog 

društva 'HAKL', iskušaju u boćarskoj utakmici sa članovima i članicama našeg Kluba. 
 

    
 

56. 04. svibnja 2016. godine članici Kluba iz Novigrada, anonimna tvrtka iz Istre donirala je ENC 

uređaj za besplatno korištenje Istarskog ipsilona, za vrijeme dolaska i odlaska na službene 

treninge Kluba. 

57. 04. svibnja 2016. 

godine u sportskoj 

dvorani područne 

škole 

Potpićan/Sveta 

Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i 

održali trosatni 

boćarski trening 

članova i članica 

našeg Kluba. 

58. 04. svibnja 2016. 

godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

59. 05. svibnja 2016. godine na zaprimljeni poziv sudjelovali smo u svečanosti obilježavanja Dana 

Grada Pule koje je održano u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. 

60. 05. svibnja 2016. godine na temu rada i aktivnosti našeg Kluba, gostovali smo u radio emisiji 

Radia 'Istra'. 

61. 06. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

62. 07. svibnja 2016. godine boćari/ice našeg Kluba sudjelovali su na državnom turniru u boćanju 

za osobe s invaliditetom, koje je održano u Slavonskom Brodu. U žestokoj konkurenciji 9 

tročlanih ekipa iz cijele Hrvatske, članovi/ice našeg Kluba, osvojili su 2. mjesto (srebro), 

izgubivši u finalu od ekipe Boćarskog Kluba osoba s invaliditetom 'DAN' iz Slavonskog Broda, 

sa 6:5, nakon žestoke i napete 'borbe'pune sporta i emocija.  
 

  
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 
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su, Josip Brkljača i 

Robert Raste, obojica 

iz Pule i Adriano 

Stihović iz Lindara, uz 

pratnju trenera Davor 

Komara iz Pule i 

dopredsjednice Kluba, 

Nives Lukšić iz Jurani 

pokraj Pićna. 

Podsjećamo kako je 

naša ekipa prošle 

godine na istom 

turniru osvojila 1. 

mjesto – zlato, što 

pokazuje kako je 'BKOSIŽ 'ISTRIJANA', dobro pripremljena i u najvišem vrhu boćara za 

osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Čestitamo ekipi 'Istrijane' i želimo im još mnogo sličnih, ali 

i naravno, još boljih rezultata! 

63. 07. svibnja 2016. godine sa prigodnim poklon paketom posjetili smo teško oboljelog bivšeg 

hrvatskog reprezentativca mladog gospodina Danijela Vulića iz Slavonskog Broda, koji je u 

više navrata igrao kao partner i suradnik sa članovima našeg Kluba na nacionalnim i 

međunarodnim natjecanjima. 

64. 07. svibnja 2016. godine predstavnici našeg Kluba sudjelovali 

su na manifestaciji službenog otvorenja '17. 

MEĐUNARODNOG SPORTSKOG SUSRETA OSOBA S 

INVALIDITETOM 'B LJ E S A K 2016.', koje je organizirano 

u Slavonskome Brodu, uz sudjelovanje velikog broja sportaša, 

javnosti i organizatora. 

65. 06. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

66. 09. svibnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani područne škole Potpićan/Sveta 

Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

67. 10. svibnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

68. 11. svibnja 2016. godine u 

sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, 

organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg 

Kluba. 

69. 11.-15. svibnja 2016. godine 

boćari/ice našeg Kluba 

sudjelovali su na 

međunarodnom prvenstvu 

Poljske u boćanju za osobe s 

invaliditetom, koje je 
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održano u Gradu Konopiska u Poljskoj, od 11.-15. svibnja 2016. godine. U žestokoj boćarskoj 

konkurenciji, član našeg Kluba iz Pule, Davor Komar, bez ijednog poraza osvojio je zlatno 1. 

mjesto - titulu prvaka Poljske, rezultatima - 10:2, 15:0, 8:2 i 7:3.  Komar je inače i 11-erostruki 

prvak Hrvatske.  
 

     
 

U istoj boćarskoj kategoriji BC4, viceprvakinja Poljske sa osvojenim 2. srebrnim mjestom, 

članica je našeg Kluba, Melisa Osmanović iz Pule, dok je četvrto mjesto u istoj kategoriji 

osvojila članica našeg Kluba Dubravka Jeromela iz Pule. U kategoriji BC5 titulom viceprvaka 

Poljske 'okitio' se i član našeg Kluba, Robert Raste iz Pule, 3. mjesto/broncu kući u Lindar 

donio je član našeg Kluba Adriano Stihović, dok je 

i istoj kategoriji četvrto mjesto osvojio također član 

našeg Kluba, Josip Brkljača iz Pule, koji je u jednoj 

od utakmica učinio i najveći skor poljskog 

prvenstva, pobijedivši svog suparnika iz Slovačke 

sa rezultatom 18:0.  

Članica Kluba Samanta Lukšić (kategorija BC3), 

osvojila je 7. mjesto, izgubivši u nadoknadi 

utakmice nakon izjednačenog rezultata. BKOSIŽ 

'ISTRIJANA', sa četiri osvojena pehara, ujedno je i 

najtrofejniji Klub poljskog prvenstva. Bila je ovo 
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jedinstvena prilika da testiramo igrače našeg Kluba na jednom velikom prvenstvu, ali i lijepi 

rođendanski poklon našem Klubu za 10-godišnjicu rada i postojanja. Kako bi Vam približili 

atmosferu održanog prvenstva, u privitku evo i dijela fotografija. 
 

   
 

    
 

70. 16. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

71. 17. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica 

našeg Kluba. 

72. 17. svibnja 2016. godine predsjednik našeg Kluba dao je 

neopozivu ostavku na mjesto člana i Predsjednika 

Nadzornog odbora u Hrvatskom savezu boćanja osoba s 

invaliditetom, iz osobnih 

razloga.  

73. 18. svibnja 2016. godine 

u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, 

organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

74. 18. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i  

članica našeg Kluba. 

75. 20. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

76. 20. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i 

održali trosatni 

boćarski trening 

članova i članica 

našeg Kluba. 
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77. 21. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

78. 23. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

79. 24. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

80. 25. svibnja 2016. godine sudjelovali smo na World Challenge day (Dan izazova), koji je održan 

u gradu Novigradu, gdje smo javnosti predstavili boćanje za osobe s invaliditetom uz pokazno 

boćanje članova Kluba sa zainteresiranom javnošću. 
 

  
 

81. 25. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg 

Kluba. 

82. 25. svibnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov u 

Puli, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg 

Kluba. 

83. 27. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

84. 27. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

85. 27.-28. svibnja 2016. godine boćari/ice našeg Kluba aktivno su sudjelovali na otvorenom 

Ekipnom prvenstvu Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom, koje je održano u Zagrebu. 

Srebro za 'ISTRIJANU' osvojila je tročlana ekipa našeg Kluba u sastavu Zoran Peruško, Darko 

Frančišković i Monika Hace, 

koji su u samom finalu 

izgubili zlato za jedan bod. 

Brončani u paru u kategoriji 

BC4 bili si Melisa 

Osmanović i Davor Komar. 

Iako su u razigravanju 

pobijedili slovenske 

pobjednike prvenstva sa 8:0, 

s jednom izgubljenom 

utakmicom u polufinalu, 

izgubili su utrku za zlatom. 
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Brončana u kategoriji BC3 bila je članica kluba Samanta Lukšić koja je ove godine dogovorno 

igrala za zagrebački Klub u paru sa Markom Arambašićem. Lukšić i Arambašić su inače 

prošlogodišnji ekipni prvaci Hrvatske. U kategoriji BC4 zauzeli smo i četvrto i peto mjesto u 
 

  
 

parovima. Četvrto mjesto osvojili su članica Branka Kostić i Darko Hrbotek, dok su peto 

mjesto osvojili Dubravka Jeromela i Lovro Jelavić. Naš je Klub inače kao i dosadašnjih godina, 

bio najbrojniji Klub ovog prvenstva sa jedanaest 

sportaša.  

 

Prijelazni Ekipni pehar, nakon zbrojenih 

ukupnih bodova prvenstva dijeli naš Klub sa još 

pet hrvatskih Klubova, iz razloga što smo nas 

šest Klubova na kraju prvenstva imali 

podjednako po tri boda. 
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86. 30. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

87. 31. svibnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

LIPANJ 2016. GODINE 
88. 01. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

89. 01. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

90. 03. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

91. 03. svibnja 2016. godine 

u sportskoj dvorani 

područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' 

iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

92. 04. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

93. 06. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

94. 07. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate 

Parlov u Puli, organizirali smo i 

održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

95. 08. lipnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov 

u Puli, organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

96. 08. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

97. 10. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni boćarski 

trening članova i članica našeg Kluba. 

98. 10. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, 

Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

99. 10.-11. lipnja 2016. godine boćari – članovi našeg Kluba 

sudjelovali su u natjecanju 2. kola (od ukupno četiri) 

prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom 

održanom u Đakovu. 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 3. mjesto u ukupnom poretku, dok su ostali igrači i dalje ostalu u velikoj 

'borbi' za što bolji poredak. 
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100. 14. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

101. 15. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

102. 17. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

103. 18. lipnja 2016. godine u 

sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

104. 19. lipnja 2016. godine  na temu rada i aktivnosti našeg 

Kluba, gostovali smo u emisiji  TV 'Istra-e'. 

105. 21. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 

106. 22. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

107. 23. lipnja 2016. godine predsjednik našeg Kluba, gospodin Komar Davor sudjelovao je na 

svečanoj sjednici Općine Svetvinčenat gdje mu je za sportsku i arhitektonski postupačnu 

promociju Općine Svetvinčenat uručena Povelja Općine Svetvinčenat. Čestitamo!  
 

   
 

108. 24.-28. lipnja 2016. godine boćari/ice našeg Kluba, sudjelovali su na međunarodnom prvenstvu 

u pojedinačnom boćanju za osobe s 

invaliditetom, koje je održano u Gradu 

Lipovsky Jan u Slovačkoj, od 24.-28. 

lipnja 2016. godine. U žestokoj boćarskoj 

konkurenciji svjetskih prvaka, član našeg 

Kluba iz Pule, Davor Komar, osvojio je 3. 

mjesto/broncu. Prvog dana natjecanja 

Komar je kao prvi u svojoj skupini bez 

ijednog poraza pobijedio svjetskim 

srebrom okrunjenu Michaelu Balcovu iz 

Slovačke sa 5:2, slovačkog natjecatelja 

Martina Buriana sa 5:1 i prvaka Velike 

Britanije, Harrya Thompsona sa 9:0. 
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Drugog dana natjecanja Komar je u osmini finala pobijedio slovačkog paraolimpijca Martina 

Strehárskya (27. na svjetskoj rang listi) sa 7:1 i time ušao u četvrt finale gdje je izgubio 

utakmicu od slovačke natjecateljice Michaele Balcove sa 3:5, iako je istu prvog dana prvenstva 

pobijedio. Konačni rezultat za broncu, Komar je osvojio u polufinalu sa ukrajinskim 

natjecateljem Artiem Kolinko, kojeg je Komar savladao sa 7:1. Komar je inače 11-erostruki 

prvak Hrvatske i aktualni prvak Poljske. U istoj boćarskoj kategoriji BC4, natjecala se i članica 

Kluba Melisa Osmanović iz Pule, koja je na prvenstvu zauzela 14. mjesto. Kako bi Vam 

približili dio atmosfere sa održanog prvenstva, u privitku dostavljamo dio fotografija. 
 

  
 

 
 

109. 24. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

110. 29. lipnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli, organizirali 

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

SRPANJ 2016. GODINE 
111. 06. srpnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov u 

Puli, organizirali smo i održali trosatni 

boćarski trening članova i članica našeg 

Kluba. 

112. 13. srpnja 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov u 
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Puli, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening članova i 

članica našeg Kluba. 

113. 20. srpnja 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate 

Parlov u Puli, organizirali smo i održali trosatni boćarski trening 

članova i članica našeg Kluba. 

114. 27. srpnja 2016. godine u 

sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli, 

organizirali smo i održali 

trosatni boćarski trening članova i članica našeg Kluba. 
 

 

 

KOLOVOZ 2016. GODINE 
115. 13.-14. kolovoza 2016. godine povodom proslave Dana 

općine Pićan u prostorijama općine Pićan, pod nazivom 

'I JA TO MOGU!', održana je izložba radova i 

sportskih postignuća  autorice gospođice Samante 

Lukšić, 31- godišnjakinje iz Jurani pokraj Pićna, inače 

članice našeg Kluba. Izložba pehara, medalja i boćarske 

opreme, jaslica, slika na platnu, keramičke skulpture, 

fotografije sa međunarodnih, europskih i svjetskih prvenstava, novinski članci, samo je dio 

izložbe koju su posjetitelji mogli 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 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 

aktivne društvene djevojke.   
 

RUJAN 2016. GODINE 

116. 05. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali 

trosatne boćarske treninge 

članova i članica našeg 

Kluba. 

117. 05. rujna 2016. godine 

Sportskoj zajednici grada 

Pule podnijeli smo Zahtjev 

za uvrštenje Programa 

našeg Kluba za proračun 

Grada Pule u 2017. godini. 

118. 06. rujna 2016. godine u 

sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli 

i dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

119. 07. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna,, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 
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120. 08. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne 

škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 

'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i 

održali trosatne boćarske treninge članova i 

članica našeg Kluba. 

121. 09. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne 

škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 

'Vladimir Nazor' iz Potpićna,, organizirali smo i 

održali trosatne boćarske treninge članova i članica 

našeg Kluba. 

122. 10. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

123. 12. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole Potpićan/Sveta 

Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge 

članova i članica našeg Kluba. 

124. 13. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova 

Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg 

Kluba. 

125. 14. rujna 2016. godine u 

sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u 

Puli i dvorani područne 

škole Potpićan/Sveta 

Katarina, Osnovne škole 

'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i 

članica našeg Kluba. 

126. 15.-17. rujna 

2016. godine 

boćari/ice našeg 

Kluba sudjelovali 

su na 

međunarodnom 

prvenstvu u 

ekipnom boćanju 

za osobe s 

invaliditetom, 

koje je održano u 

gradu Rožnavi u 

Slovačkoj, od 

15.-17. rujna 2016. godine. U žestokoj boćarskoj konkurenciji od 24 tročlanih ekipa, Ekipa 

našeg Kluba 'ISTRIJANA/DDI 1' u sastavu; Melisa Osmanović (Pula), Davor Komar (Pula) i 

Emir Jahović (Ližnjan) osvojili su 1. mjesto sa šest odigranih partija bez ijednog poraza 

rezultatima 18:0, 14:0, 10:0, 10:0, 3:2 i 10:2 u samom finalu. 

Na prvenstvu su sudjelovale i preostale dvije ekipe 'Istrijane' u sastavu 'ISTRIJANA/DDI 2' 
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Marina Relić (Kanfanar), Sabina 

Brezac (Valbandon) i Andea Pučić 

(Rovinj), koja ja je osvojila izvrsno 

4. mjesto turnira, te Ekipa 

'ISTRIJANA/DDI 3' koju su činile 

članica Branka Kostić (Novigrad), 

član Adriano Stihović (Lindar) i 

Ružica Marincel (Pula), sa 

osvojenim 7. mjestom od ukupno 

24 natjecateljske ekipe. Veliku 

zahvalu ovim putem šaljemo slovačkom organizatoru, ali i Društvu distrofičara Iste, koje je u 

potpunosti pokrilo troškove organizacije i provedbe sudjelovanja na ovom za nas izrazito 

značajnom turniru. 

127. 19. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 
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Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg 

Kluba. 

128. 20. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

129. 21. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali 

trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

130. 21. rujna 2016. godine na temu rada i aktivnosti našeg Kluba, gostovali smo u polusatnoj 

emisiji Hrvatskog radia/Radia Pula. 

131. 22. rujna 2016. godine u posjet našem Klubu stigla je 

delegacija slovenske boćarske reprezentacije. tijekom 

dana zajednički smo odradili sedam sati vrlo intenzivnog 

i kvalitetnog treninga. 

 

132. 22. rujna 2016. 

godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i 

dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

133. 23. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, organizirali smo 

i održali trosatne boćarske treninge članova i članica 

našeg Kluba. 

134. 24. rujna 2016. godine boćari – članovi našeg Kluba 

sudjelovali su u natjecanju 3. kola (od ukupno četiri) 

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 3. mjesto u 
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ukupnom poretku, dok su ostali igrači i dalje ostalu u velikoj 'borbi' za što bolji poredak. 

 

135. 26. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

136. 27. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

137. 28. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

138. 29. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

139. 30. rujna 2016. godine za potreba članica i 

članova Kluba i završnog kola prvenstva 

Hrvatske koje će se održati 12. studenog u 

Puli, primili smo donaciju kape, torbi i 

odjeće pulske tvrtke 'Edo', kojima od srca 

zahvaljujemo. 

140. 30. rujna 2016. godine u sportskoj dvorani 

Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 
 

LISTOPAD 2016. GODINE 

141. 01. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

142. 03. listopada 2016. 

godine u sportskoj 

dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u 

Puli i dvorani područne 

škole Potpićan/Sveta 

Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' 

iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

143. 04. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

144. 05. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 
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145. 05.-11. listopada 2016. godine boćari/ice našeg Kluba, Melisa Osmanović, Davor Komar i 

Samanta Lukšić, sudjelovali su na međunarodnom prvenstvu u boćanju za osobe s 

invaliditetom, koje je održano u gradu Poznanu u Poljskoj, od 05.-11. listopada 2016. godine, 

gdje su se po prvi puta natjecali kao članovi Hrvatske boćarske reprezentacije.  

 

U žestokoj boćarskoj konkurenciji 16 zemalja 

od Kanade, Izraela, Velike Britanije, Njemačke, 

Turske, Grčke, Gruzije i ostalih, boćarski par 

našeg 

Kluba, 

Davor 

Komar i 

Melisa 

Osmanović, 

osvojili su 

izvrsno treće mjesto (broncu), dok 

je Davor Komar u pojedinačnom 

natjecanju također osvojio treće 

mjesto (broncu). Članica Kluba 

Samanta Lukšić, iako je igrala niz 

vrlo dobrih utakmica, ista nažalost 

nije uspjela ući u borbu za 

medalje, kao niti ostali članovi 

Hrvatske boćarske reprezentacije. 

Bio je ovo prvi test naših boćara, 

kao hrvatskih boćarskih 

reprezentativaca. Izrazito smo 

ponosni i na činjenicu što od 6 ukupnih hrvatskih reprezentativaca, 

troje dolazi iz našeg Kluba. Hrvatske boćare u Poljsku je vodila 

Hrvatska boćarska izbornica, gospođa Nives Lukšić i predsjednik 

Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom, gospodin Damir 

Juren. Cilj sudjelovanja na međunarodnim prvenstvima i uključenja 

u hrvatsku reprezentaciju, je sudjelovanje na paraolimpijadi 2020. 

godine u Japanu, gdje 

hrvatski boćari s invaliditetom još nisu 'kročili'. Mi iz 

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' imamo namjeru to promijeniti! 

Iskrene čestitke organizatorima i svim sudionicima 

Poljskog prvenstva! 

146. 06. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 



BKOSIŽ 'ISTRIJANA'  -  2016. GODINA – WWW.ISTRIJANA.HR 24 

147. 07. listopada 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov u 

Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica 

našeg Kluba. 

148. 10. listopada 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov u 

P

u

li dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, 

Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge 

članova i članica našeg Kluba. 

149. 11. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/S

veta 

Katarina, 

Osnovne 

škole 

'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

150. 12. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani 

Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, 

Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske 

treninge članova i članica našeg Kluba. 

151. 13. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani 

Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, 

Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske 

treninge članova i članica našeg Kluba. 

152. 14. listopada 2016. godine u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i 

dvorani područne škole Potpićan/Sveta 

Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz 

Potpićna, organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica našeg 

Kluba. 
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153. 15. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 
 

 

154. 17. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

155. 18. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

156. 19. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

157. 19. listopada 2016. godine članu Kluba iz Peruški pokraj Marčane pomogli smo osigurati 

donaciju specijalnih električnih invlaidskih kolica za osobnu upotrebu. 

158. 20. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

159. 21. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani 

područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

160. 21.-23. listopada 2016. godine tročlana ekipa 'ISTRIJANA'-e u sastavu Adriano Stihović 

(Lindar), Robert Raste (Pula) i Emir Jahović (Ližnjan), postali su DRŽAVNI PRVACI u 

boćanju za osobe s invaliditetom, sa upravo odigranog državnog prvenstva u Poreču u 

organizaciji Hrvatskog paraolimpijskog odbora.  
 

 

 

 

 

Zlatna ekipa 'ISTRIJANA-e' 

došla je do prvog mjesta bez 

izgubljene utakmice 

rezultatima 15:1, 6:5, 16:1 i 

4:3, dok su u samom finalu 

veličanstveno pobijedili ekipu 

Slavonskog Broda sa 17:1. 
 

ZLATNI DRŽAVNI PRVACI SA TRENEROM 
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Na prvenstvu je u ime našeg Kluba nastupila i druga ekipa 'ISTRIJANA'-e u sastavu Marina Relić 

(Žuntići/Kanfanar), Sabina Brezac (Valbandon) i Josip Brkljača (Pula), koje je izvrsnom igrom, ali sa malo 

manje 'sportske sreće', zauzela izvrsno peto mjesto, pobijedivši i prošlogodišnje državne prvake iz Zagreba 

rezultatom 9:1. 

 

 
 

Prvenstvo je bilo namijenjeno boćarskoj kategoriji 

BC5, u kojoj se igra isključivo u tročlanim ekipama bez 

obzira na stupanj i vrstu tjelesnog oštećenja. 
 

 
 

 
 

161. 24. listopada 2016. godine na temu rada 

i aktivnosti našeg Kluba, TV NOVA 

posjetila je naš Klub na redovnom 

treningu u Domu sportova 'Mate Parlov' 

u Puli i snimila emisiju o treniranju i 10 

godišnjim uspjesima Kluba. 
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162. 24. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

163. 25. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

164. 26. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 

165. 27. listopada 2016. godine na temu rada, aktivnosti, 

treninga i izvanrednih sportskih uspjeha našeg Kluba u 

10 godina svoga vrlo aktivnog djelovanja, dali smo 

intervju za Internet portal 'INPORTAL', koji redovito 

prate aktivnosti našeg Kluba. 

166. 27. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir 

Nazor' iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg 

Kluba. 
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167. 28. listopada 2016. godine u sportskoj dvorani Doma 

sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole 

Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' 

iz Potpićna, organizirali smo i održali trosatne boćarske 

treninge članova i članica našeg Kluba. 
 

168. 28. – 30. listopada 2016. godine boćari/ice našeg Kluba, 

Melisa Osmanović, Davor Komar, Dubravka Jeromela, 

Zoran Peruško, Branka Kostić i Samanta Lukšić, sudjelovali su na KUP-u Hrvatske u 

boćanju za osobe s invaliditetom, koji je održan od 28.-30. listopada 2016. godine u Požegi. 

'I S T R I J A N I'  Z L A T O,  D V A  S R E B R A  I  B R O N C A 
 

  
                       DAVOR KOMAR OSVOJIO 12 NASLOV PRVAKA HRVATSKE 

 

Član Kluba Davor Komar iz Pule, 

osvojivši na KUP-u 1. mjesto – zlato bez 

ijednog poraza, postao je po dvanaesti puta 

prvak Hrvatske u boćanju za osobe s 

invaliditetom.  

2. mjesto – srebro, u istoj BC4 kategoriji 

osvojila je izvrsna puležanka Melisa Osmanović, 

dok je 3. mjesto - broncu u istoj kategoriji 

osvojila članica Kluba Dubravka Jeromela, 

također iz Pule. Ovo je po našim saznanjima prvi 

puta da je jedan Klub na jednom hrvatskom 

boćarskom  prvenstvu osvojio sva tri mjesta. 

2. mjesto – srebro u boćarskoj kategoriji BC1 osvojio je član Kluba Zoran Peruško iz Peruški, 

kojemu je zlato u finalu 'pobjeglo' za jedan bod. 
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Prijelazni pehar 'KUP-a Hrvatske', naš je Klub podijelio sa riječkim boćarskim Klubom 'Pulac',   

iz razloga što smo imali podjednako po osam bodova.  ČESTITKE SVIMA!!! 

169. 31. listopada 2016. godine na temu rada, aktivnosti, treninga i izvanrednih sportskih uspjeha 

našeg Kluba u 10 godina svoga vrlo aktivnog djelovanja, gostovali smo u radio emisiji Radia 

'Istra'. 
 

STUDENI 2016. GODINE 

170. 03. studenog 2016. godine na temu rada, aktivnosti, treninga i izvanrednih sportskih uspjeha 

našeg Kluba u 10 godina svoga vrlo aktivnog djelovanja, gostovali smo u radio emisiji Radia 

'PULA'. 

171. 03. studenog 2016. godine na temu rada i aktivnosti našeg Kluba, HRT televizija posjetila je 

naš Klub na redovnom treningu u Domu sportova 'Mate Parlov' u Puli i snimila emisiju o 

treniranju i 10 godišnjim uspjesima Kluba. 
 

  
 

  
 

172. 06. studenog 2016. godine Hrvatskom savezu boćanja osoba s invaliditetom, uputili smo 

prijedlog za dodjelu pehara i medalja i za prva tri mjesta u ligi sa ostanak BC2 kategorije koji 

se natječu na državnim prvenstvima HSBI-a, kao i prijedlog da se u BC3 kategoriji na kraju 

natjecateljske godine/pojedinačno, uz proglašenje ukupnog poretka BC3, treba posebno zbrojiti 

i rezultate sportaša u BC3 koji boluju od cerebralne paralize, iz razloga što radi težine bolesti 

isti teže dolaze do boljih rezultata,  

što iste dovodi u diskriminirajuću situaciju i destimulira iste od daljnjeg napretka. 

173. 07. studenog 2016. godine na temu rada, aktivnosti, treninga i izvanrednih sportskih uspjeha 

našeg Kluba u 10 godina svoga vrlo aktivnog djelovanja, dali smo intervju za dnevni tisak 'LA 

VOCE DEL POOPOLO', koji redovito prate aktivnosti našeg Kluba. 

174. 12. studenog 2016. godine u sportskoj 

dvorani O.Š. Veli Vrh u Puli, održano je 

završno 4. kolo prvenstva Hrvatske u 

boćanju za osobe  s invaliditetom, u 

organizaciji našeg Kluba. 
 

 'ISTRIJANI' ZLATO I DVA SREBRA' 
  

      DAVOR KOMAR OSVOJIO 13 NASLOV 

PRVAKA HRVATSKE 
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Na prvenstvu je naš Klub osvojio zlato i dva srebra. 
 

 
 Zlato u kategoriji BC4, ujedno i 13 titulu prvaka Hrvatske, sa skorom 126:14, sa 13 

dobivenih utakmica, odnosno bez ijedne izgubljene utakmice, osvojio je naš najtrofejniji boćar 

Davor Komar iz Pule. Komar je inače i službeni prvak Poljske (međunarodni turnir u Konpiski) od 

svibnja ove godine, a kao hrvatski boćarski reprezentativac i brončani pojedinačno i brončani u paru sa 

međunarodnog turnira, također i iz Poljske/Poznan. U ovoj godini Komar je osvojio i zlato na 

međunarodnom turniru u Slovačkoj Rožnavi u rujnu ove godine, kao i broncu na međunarodnom 

turniru u Slovačkoj Tatri u lipnju ove 2016. godine. Od nacionalnih prvenstava, Komar je i zlatni 

osvajač Kupa Hrvatske 2016. pojedinačno, dok je na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u paru sa Melisom 

Osmanović osvojio broncu. 

   
 

 Viceprvakinja -srebro u istoj kategoriji BC4, osvojila je puležanka Melisa Osmanović, 

inače najtrofejnija Hrvatska boćarica. Melisa je u svibnju ove godine na međunarodnom prvenstvu 

u Poljskoj/Konopiska osvojila srebro, a kao hrvatska boćarska reprezentativka broncu u paru sa 

Komarom na međunarodnom turniru u Poljskom Poznanu, dok je ista na međunarodnom turniru u 

Slovačkoj Rožnavi u rujnu ove godine osvojila i zlato u tročlanoj ekipi. Od nacionalnih takmičenja, 

Osmanović je bila srebrna na Kupu Hrvatske 2016. pojedinačno, dok je na Ekipnom prvenstvu 

Hrvatske u paru sa Komarom osvojila broncu. 
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 Viceprvak - srebro u kategoriji BC1 osvojio je boćar našeg kluba Zoran peruško iz 

Peruški/Marčana. Peruško je inače na nacionalnom nivou ove godine osvojio srebro na Ekipnom 

prvenstvu u Zagrebu u tročanoj ekipi i srebro na Kupu Hrvatske 2016. pojedinačno u Požegi u 

listopadu ove godine. 

 Na prvenstvu u Puli, peto mjesto u kategoriji BC4 osvojila je Dubravka Jeromela iz Pule, dok u 

Smanta lukšić iz Jurani/Pićan u kategoriji BC3, također osvojila peto mjesto. 
 

Ovo prvenstvo, odnosno 4. kolo, održano je nakon što su se odigrala tri kola u Požegi, Đakovu i Rijeci, 

nakon čega su se rezultati svih četiri kola zbrojili i proglasili najbolji. 

Na završnom kolu u Puli sudjelovali su natjecatelji iz 10-tak hrvatskih boćarskih klubova osoba s 

invaliditetom, koji su nakon tri odigrana kola prvenstva ostvarili pravo na završno  

natjecanje prvenstva. 
 

  
 

 Pehare pobjednicima, uručio je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gospodin Ratko 

Kovačić. 
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Nakon ovog prvenstva, naš Klub broji 102 pehara/medalje (1, 2 i 3 mjesta) na nacionalnim i 

međunarodnim takmičenjima, čime nastavljamo našu deseto godišnju dominaciji u boćanju za osobe s 

invaliditetom u Republici Hrvatskoj, kao najtrofejniji boćarski Klub osoba s invaliditetom. 
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175. 12. studenog 2016. godine u sportskoj dvorani O.Š. Veli Vrh u Puli, održana je svečana 

manifestacija obilježavanja 10. godišnjice rada i postojanja našeg Kluba. 
 

10  G O D I N A   R A D A   I   P O S T O J A N J A   N A Š E G   K L U B A 
 

  
 

   
 

  
 

Manifestaciji su nazočili; 

- pokrovitelj Istarski župan, mr.sc. Valter Flego, 

- domaćin, gradonačelnik grada Pule, gospodin Boris Miletić, 

- predstavnici 'Zlatnog donatora' Aurora navigatio d.o.o. iz Pule, vlasnici gospodin Josip i Aurora 

Brezac, 

- predstavnik 'Zlatnog sponzora' Grota d.o.o. iz Pule, direktor, gospodin Marko Belušić, 

- predstavnik 'Zlatnog partnera' U.O. 'ANĐEO' Restoran 'Pevec' iz Pule, direktorica, gospođa Stana 

Marjanović, 

- posebni gost prvenstva, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gospodin Ratko Kovačić, 

- u  ime suorganizatora manifestacije, predsjednik Sportske zajednice Istarske županije, gospodin 

Mladen Pavičević, 

- u  ime suorganizatora manifestacije, predsjednik Sportske zajednice Grada Pule, gospodin Milan 

Sead Soldatić,  

- u  ime suorganizatora manifestacije, predsjednik Istarskog boćarskog saveza, gospodin Franko Buda, 

- u  ime suorganizatora manifestacije, predsjednik Društva distrofičara Istre, gospodin Josip 

Brkljača, 

- Tajnik Sportske zajednice Grada Pule, gospodin Branko Uležić, 

- Tajnik Istarskog boćarskog saveza, gospodin Kristijan Klarić, 

- predsjednik Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom, gospodin Damir Juren, 

- Tajnik Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom, gospođa Nikolina Trninić, 
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- Izbornica Hrvatske boćarske reprezentacije Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom, gospođa 

Nives Lukšić, 

- direktorica Turističke zajednice grada Pule, gospođa Sanja Cinkopan Korotaj, 

- Tajnik, Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom, gospođa Snježana Raić, 

- izaslanica direktorice Osnovne škole Veli Vrh, ravnateljice gospođe Irene Rigo, profesorica Patricija 

Percan Pamić. 

- U ime partnera manifestacije, Grada Rovinja, izaslanik rovinjskog gradonačelnika,  gospodin Dragan 

Poropat, Voditelj Odsjeka za sport,socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo. 
 

 
 

Sudomaćin manifestacije bio je Grad Vodnjan, dok su Posebni partneri manifestacije bili, 

Turistička zajednica Istarske županije, Turistička zajednica grada Pule, Turistička zajednica Općine 

Žminj i Turistička zajednica Grada Vodnjana. 

Nakon pozdravnih riječi pokrovitelja, domaćina, donatora, sponzora i partnera manifestacije, 

domaćin i voditelj manifestacije, predsjednik našeg kluba, gospodin Davor Komar, uzvanicima i 

gostima predstavio je knjigu o 10. godina rada i postojanja našeg Kluba.  
 

   
 

U knjizi je na 184 stranice A4 formata, u 709 fotografija sa 

popratnim tekstom, 218 medijskih članaka i ostalim radnim 

materijalima, detaljno predstavljen desetogodišnji rad našeg Kluba. 

U sklopu manifestacije prisutnima je predstavljena i nova 

internet stranica Kluba WWW.ISTRIJANA.HR, na kojoj o 

našem klubu možete saznati još i više. Stranica sadrži više od 1000 

fotografija, sve detaljne aktivnosti, dokumente, popise, propise i 

zakone vezane uz sport i boćanje osoba s invaliditetom, financije, 

planove i rezultate našeg Kluba, foto priču, kontakte, anketu. 

Predsjednik Kluba, gospodin Komar, naglasio je kako naš Klub nije klasična sportska Udruga 

osoba, već da se u sklopu Kluba uvelike radi i na zdravstveno socijalnom poboljšanju kvalitete 

življenja članova našeg Kluba. Tako smo samo u proteklih godinu dana putem donatora i sponzora za 

članove i članice Kluba osigurali specijalna invalidska elektromotorna invalidska kolica u vrijednosti 

većoj od 110.000,00 kuna, specijalno podesivi električni krevet, električno hidrauličnu dizalicu za 

transfer nepokretnih osoba, klasična elektromotorna invalidska kolica, specijalno prilagođeno 
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automatik vozilo, priključak i uključenje električne energije u dome članice koja je tri godine zajedno 

sa nepokretnom majkom živjela bez struje u samom centru Pule... Istaknuto je također, kako naš Klub 

tijekom godine potrebitima članicama i članovima dodijeli i neophodne financijske pomoći, kao i 

činjenica da smo kao Klub donacijama pomogli i mnoge Klubove članice Hrvatskog saveza boćanja 

osoba s invaliditetom (kreveti, kolica...), ali i prilikom smještaja na prvenstvima u boćanju koja su 

održavana na području Istarske županije. 
 

 
 

U sklopu manifestacije, najavljena je i donacija Kluba u suradnji sa Društvom distrofičara Istre 

Istarskim domovima zdravlja za Palijativnu skrb u istarskoj županiji u vrijednosti 10.000,00 kuna 

(specijalna hrana i napitci za onkološke bolesnike), a sve povodom 10. godišnjice rada i postojanja 

Kluba, a našem je Klubu i samom predsjedniku Kluba dodijeljeno i više zahvalnica, poklona i 

priznanja  za uspješan rad i domaćinstvo. 
 

Nakon nastupa/izvedbe himne BKOSIŽ 'ISTRIJANA', kulturno umjetničkog zbora 

'ISTRIJANA', pod ravnateljstvom voditeljice, gospođice Tine Matejčić, uslijedila je dodjela 97 

zahvalnica, priznanja i plaketa zaslužnim pojedincima i tvrtkama, koji su pomogli rad i aktivnosti 

Kluba od samog osnutka. 
 

 

HIMNA BKOSIŽ 'ISTRIJANA' 
 

RASTE MOJA ZELENA, 'ISTRIJANA', 'ISTRIJANA', 

TI SI LJUBAV JEDINA, 'ISTRIJANA', 'ISTRIJANA', 
 

TU U SRCU MOM, TU JE NJEN DOM, 

RASTE MOJA ZELENA, 'ISTRIJANA', 'ISTRIJANA', 

RASTE MOJA ZELENA, 'ISTRIJANA', 'ISTRIJANA',  
 

TU U SRCU MOM, TU JE NJEN DOM, 

RASTE MOJA ZELENA, 'ISTRIJANA', 'ISTRIJANA', 

RASTE MOJA ZELENA, 'ISTRIJANA', 'ISTRIJANA', OLE! 
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Dobitnici 51 Plakete Kluba, redom; Istarski župan, mr.sc. Valter Flego, gradonačelnik grada   

Pule, gospodin Boris Miletić, Grad Pula, 
 

  
 

Aurora navigatio d.o.o. iz Pule, Obitelj Brezac iz Valbandona, Grota d.o.o. iz Pule, Obitelj 

Belušić iz Jadreški/Pula, U.O. 'ANĐEO' Restoran 'Pevec' iz Pule,  
 

   
 

Hrvatski paraolimpijski odbor, Sportska zajednica Istarske županije, Sportska zajednica Grada 

Pule, Istarski boćarski savez, Društvo distrofičara Istre, Hrvatski savez boćanja osoba s invaliditetom, 

Turistička zajednica grada Pule, Turistička zajednica Istarske županije, Turistička zajednica Općine 

Žminj, Turistička zajednica Grada Vodnjana, Osnovna škola Veli Vrh, Sonja Grozić Živolić, Patricija 

Percan, Milan Sead Soldatić, Kristijan Klarić, Ivan Jakovčić, Erik Lukšić, Frane Milat, Josip Brkljača, 

Miodrag Čerina, Dean Ilić, Branko Uležić, Elijana Batagelj, Gordana Hosni Hrvatin, Vesna Petrović, 

Grad Vodnjan, Grad Rovinj, Općina Barban, Općina Kršan, Općina Karojba, Općina Brtonigla, 

Općina Pićan, Općina Marčana, Stancija Buršić Vodnjan, Hotel Villa Letan Peroj, Bauerfeind, Istarski 

domovi zdravlja, Pula Sport d.o.o., NK Istra 1961., Navijački Klub Demoni, Ranč barba Tone 

Manjadvorci, Tiskara MPS i Nacionalni park 'Brijuni'. 
 

     
       



 

 BKOSIŽ 'ISTRIJANA'  -  2016. GODINA – WWW.ISTRIJANA.HR 37 

   
 

   
 

   
 

Dobitnici Zahvalnica Kluba, 21 volonter i volonterka Kluba, redom; Nataša Gašparini 

Milanović, Obitelj Brala, Obitelj Hodak, Dorina Brljafa, Indira Ibrišević Dobrić, Jelena Vuković, 

Silvestra Bertetić, Žoel Komar, Nina Komar, Tina Matejčić, Mirjana Matejčić, Ivana Jeromela, Tatjana 

Brala, Kesnija Šestan, Ružica Marincel, Nataša Vujević, Kristina Lukšić, Emil Lukšić, Nives Lukšić, 

Samanta Lukšić i Dinko Lukšić 
 

   
 

Mediji – osam dobitnika Plaketa Kluba, redom; TV Nova, Regional express, Radio Pula, 

HRT studio Pula, Radio Istra, La voce del popolo, Glas Istre i TV Istra. 
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Boćarski Klubovi osoba s invaliditetom - devet dobitnika Zahvalnica Kluba, redom; 

Boćarski klub invalida 'Lastavice', Đakovo, Boćarski klub osoba s invaliditetom 'Pulac', Rijeka, 

Boćarski klub cerebralne i dječje paralize Varaždin, Boćarski klub cerebralno paraliziranih osoba, 

Zagreb, Boćarski klub 'Dan' osoba s invaliditetom, Slavonski Brod, Boćarsku klub osoba s 

invaliditetom ' Osječki osmjeh', Osijek, Boćarski klub osoba s invaliditetom 'Marjan Dobrinčić', Velika 

Gorica, Boćarski klub 'Nada' osoba s invaliditetom Županije Požeško-slavonske i Boćarski klub osoba 

s invaliditetom DDZ 'Željko Klepač' –URIHO, Zagreb. 

 
 

Nacionalni suci volonteri - šesnaest dobitnika Zahvalnica Kluba, redom; Ivan Bionda, 

Jasna Škrabo, Dragan Rončević, Branko Ivanešić, Nikola Uzelac, Luka Zujić, Zvonimir Frković, Ivan 

Begić, Đurđica Matijašević, Marijana Janjac, Ivana Poslončec, Maja Škalić, Joso Brala, Ksenija 

Sirotić, Dinko Lukšić i Žoel Komar. 
 

 
 

 

Nakon podjele priznanja, poklona za sve goste i 

uzvanike, uslijedilo je svečano rezanje 10 rođendanskih torti 

i promotivna boćarska utakmica između para 'ISTRIJANE' 

koji su činili član Kluba Zoran Peruško i članica Melisa 

Osmanović, te par koji su činili Istarski župan, gospodin 

Valter Flego i pulski gradonačelnik, gospodin Boris Miletić 

(kako bi Klub 'osigurao' i daljnje dotacije Grada Pule i 

Istarske županije, u ovom priopćenju/obavijesti nećemo 

navoditi imena pobjednika... (šala)...) 
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Nakon svečanosti u sklopu Osnovne škole 'Veli Vrh' u Puli, na Stanciji 'Buršić' u Vodnjanu, 

uslijedila je svečana večera uz živu glazbu (Serđo Valić, duo...) i istarske delicije za sve goste i 

uzvanike obilježavanja 'naše' desetgodišnjice i sudionike završnog kola prvenstva Hrvatske u boćanju 

za osobe s invaliditetom, koje je održano  istoga dana u Puli. 
 

   
   

Tijekom večeri održana je i bogata humanitarna tombola sa 

glavnom nagradom vikend aranžman za dvije osobe u 

Hoteli 'Villa Letan' u Peroju. Prikupljena sredstva dana 

su mladom članu Kluba iz Ližnjana za registraciju njegova 

specijalnog vozila. 
 

  
 

Sve navedeno realizirano je zahvaljujući 101 partneru/donatoru/sponzoru. 
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Ostali Partneri obilježavanja 10-godišnjice rada i postojanja BKOSIŽ 'ISTRIJANA' 

RUDAN d.o.o Žminj*'BETON TOMIŠIĆ' Žminj*Mesnica 'Kod DUBRAVKA' Pazin*Tiskara 

JEŽTISAK' Ježenj*Valalta d.o.o. Rovinj*'AUTOMATIC SERVIS' Buzet* Stancija 'BURŠIĆ' 

Vodnjan*'VESNA SIR' Loborika*Jamnica dd Žminj*Mljekara 'LATUS' Orbanići*BRIONKA d.d. 

Pula*Obrt za proizvodnju tjestenine 'KLARA' Kanfanar*Rudan d.o.o. Žminj*Obitelj Nataše Gašparin-

Milanović, Marcani*Nacionalni parku 'BRIJUNI'*MCS GRUPA d.o.o. Zagreb* OPG Dean Prodan, 

Korlevići*Bistro 'POD LIPON' Pazin*Matecom d.o.o. Pazin*Sportstil Pazin*Etradex d.o.o. BP 

Pazin*Vina 'Bažon' Gračišće*Vina 'TOMAŽ' Motovun*Vina 'FAKIN' Motovun*Vina 'Benvenuti' 

Kaldir*Istra papir d.o.o. Trviški Katun*Product 'Ciburi' Pazin*Kafe bar 'Kolodvor' Pazin*Agroturizam 

'Radešić' Buje*Pizzeria 'Rotonda' Lindar*Pisinium Pazin*Produktcomerce Pazin*Asistent d.o.o. 

Pazin*Voće i povrće 'Tihana' Pazin*SHP intime papir, Baderna*Tjestenina 'Nona' Kringa*Valipile 

d.o.o. Sveti Petar u Šumi*Jamnica Žminj*Istarski supermarketi, Poreč*Valalta Rovinj*OPG Nino 

Komin* IZO Balići*Karlić 'Tartufi' Paladini*Uljara 'Grubnić' Bale*Reginex Pazin* Tiskara 'GEM' 

Sveta Katarina*Obitelj Fabiana Škrlj Gračišće*Pakara 'Martin' Valbandon*Mesnica 'Miracolo' 

Valbandon*Mesnica 'Compari' Pula*AL Verde d.o.o. Pula*Mesnica 'Sergio' Pula*Zagrebačka 

pivovara*Mjenjačnica 'EDO' Pula*GRGA d.o.o. Pula*Papirnica 'PAJO' Pula*Sirana 'Zlata' 

Čepić*Vineri Baćac Kukurini*Diskont 'Dorina' Kršan*T.O. Radojka Potpićan*Cvjećarna 'Kristina' 

Višnjan*Obitelj Jelene Stanković Jelenčići*Obitelj Ksenije Šestan Šumber* Hotel 'Villa Letan' 

Peroj*Istarski domovi zdravlja*Cvjećarna 'Rožica' Pazin*Gospođa Suzana Čeh Afrići*Obrt 

'KOZLOVIĆ' Momjan*ABS Pićan*DEBELJUH FRIGO Bale*BAUERFEIND Pula/Zagreb*'KAMEN 

Pazin*N&M Inox Bale*OPG Nadir Ravnić Zarečje*Obitelj Brenko Orič*Obitelj Tanković 

Žminj*PLODINE Pula* Obitelj Blašković Šumber*PRIBETIĆ 1 d.o.o. Poreč 
 

   
 

   
 

U ime članova Kluba, 

posebnu veliku 

zahvalu, šaljemo 

volonterima Kluba bez 

kojih ne bi bili u 

mogućnosti provoditi 

aktivnosti našeg Kluba 

tijekom ovih 'prvih' 10 

godina. 

I Vi ste dio našeg 

BKOSIŽ 

'ISTRIJANA'! 

Hvala! 
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176. 12. studenog 2016. godine na temu rada, aktivnosti, treninga i izvanrednih sportskih uspjeha 

našeg Kluba u 10 godina svoga vrlo aktivnog djelovanja, gostovali smo u radio emisiji Radia 

'Istra'. 

177. 18. studenog 2016. godine Turističkoj zajednici Grada Pule poslali smo završno opisno i 

financijsko izvješće o provedbi odobrenog Projekta organizacije i provedbe završnog 4. kola 

prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom koje je održano u Puli 12. studenog 

2016. godine i manifestacije svečanog obilježavanja 10 godina rada i postojanja našeg Kluba. 

178. 29. studenog 2016. godine u sjedištu našeg Kluba u 

Puli, održan je osnivački sastanak sedam županijskih 

sportskih Klubova osoba s invaliditetom (Atletski 

klub osoba s invaliditetom 'Medulin', Plivački klub 

'Plima' za osobe s invaliditetom Istarske županije, 

Sportsko društvo paraplegičara Pula, 'Spektar' 

Atletski klub za osobe s invaliditetom, Planinarsko 

rekreativni klub slijepih Istarske županije, Sportska 

udruga slijepih 'Učka' Pula i naš Boćarski klub osoba 

s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana'), s ciljem 

osnivanja/ustroja Sportskog saveza osoba s invaliditetom Istarske županije. 

179. 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 21., 22., 23., 24., 25., 28. i 29. studenog 2016. godine,  u sportskoj 

dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, 

Osnovne  
 

   
 

  
 

 
 
 

škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne 

boćarske treninge članova i članica 

našeg Kluba. 

 
PROSINAC 2016. GODINE 

180. 01. prosinca 2016. godine donaciju 

specijalne hrane namijenjene 

palijativnim bolesnicima u vrijednosti 15.000,00 kuna, uručili smo ravnatelju Istarskih 

domova zdravlja, dr. Anti Ivančiću i voditelju Palijativne skrbi u Istarskoj županiji, dr. Diegu 

Bruminiu, uz sudjelovanje glavne sestre Istarskih domova zdravlja, gospođe Davorke Rakić. 
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Ovom donacijom, naš Klub i službeno je završio obilježavanje 10 godina svog vrlo uspješnog 

rada i postojanja. 

Donacija je realizirane uz sudjelovanje i pomoć Društva distrofičara Istre i mnogobrojnih 

prijatelja i simpatizera našeg Kluba, kojima od 'srca' zahvaljujemo. 

181. 01. prosinca 2016. godine u Rijeci smo sudjelovali u radu svečane sjednice Skupštine Udruge 

cerebralne paralize Primorsko goranske županije, u sklopu koje djeluje prijateljski boćarski 

Klub osoba s invaliditetom 'Pulac' iz Rijeke. 

182. 02. prosinca 2016. godine Gradu Rovinju poslali smo završno opisno i financijsko izvješće o 

provedbi odobrenog Projekta organizacije i provedbe završnog 4. kola prvenstva Hrvatske u 

boćanju za osobe s invaliditetom koje je održano u Puli 12. studenog 2016. godine i 

manifestacije svečanog obilježavanja 10 godina rada i postojanja našeg Kluba. 

183. 02. prosinca 2016. godine na temu obilježavanja 03. 

prosinca - Međunarodnog dana osoba s 

invaliditetom i arhitektonske pristupačnosti Grada 

Pule i Istarske županije, snimili smo emisiju za 

NOVA TV televiziju. 

184. 02. prosinca 2016. godine od uprave Sportske 

zajednice Istarske županije zatražili smo prenamjenu 

odobrenih sredstava za kupnju opreme za potrebe 

Kluba. 

185. 02. prosinca 2016. godine na temu rada, aktivnosti, treninga i izvanrednih sportskih uspjeha 

našeg Kluba u 10 godina svoga vrlo aktivnog djelovanja, gostovali smo u radio emisiji Radia 

'PULA'. 

186. 03. prosinca 2016. godine boćari/ice našeg Kluba, Melisa Osmanović, Zoran Peruško, Davor Komar i 

Samanta Lukšić, sudjelovali su na Memorijalnom turniru u boćanju za osobe s invaliditetom, koji 

je održan 03. prosinca 2016. godine u Velikoj Gorici. 
 

 

 

 

 

        'ISTRIJANI' 

       DVA  

        ZLATA  

      I  

       DVIJE  

      BRONCE 
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Zlato     – 1. mjesto za u kategoriji BC1 osvojio je član Kluba Zoran Peruško iz Peruški    

Zlato    – 1. mjesto u kategoriji BC4 osvojio je Davor Komar iz Pule 

Broncu  – 3. mjesto u kategoriji BC3 osvojila je Samanta Lukšić iz Jurani 

Broncu   – 3. mjesto u kategoriji BC4 Melisa Osmanović iz Pule 
 

 
 

Ovo je po prvi puta u povijesti našeg Kluba, da na jednom prvenstvu svi prisutni natjecatelji  

našeg Kluba osvoje po medalju/mjesto. Četiri sudionika - četiri medalje. ČESTITKE!!! 

187. 03. prosinca 2016. godine na temu rada, aktivnosti, treninga i izvanrednih sportskih uspjeha 

našeg Kluba u 10 godina svoga vrlo aktivnog djelovanja, gostovali smo u radio emisiji Radia 

'Velika Gorica'. 

188. 05. prosinca 2016. godine Turističkoj zajednici Istarske županije poslali smo završno opisno i 

financijsko izvješće o provedbi odobrenog Projekta organizacije i provedbe završnog 4. kola 

prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom koje je održano u Puli 12. studenog 

2016. godine i manifestacije svečanog obilježavanja 10 godina rada i postojanja našeg Kluba. 

189. 06. prosinca 2016. godine na temu rada, aktivnosti, treninga i izvanrednih sportskih uspjeha 

našeg Kluba u 10 godina svoga vrlo aktivnog djelovanja, gostovali smo u radio emisiji Radia 

'Istra'. 

190. 07.-11. prosinca 2016. godine boćari/ice našeg Kluba, Melisa Osmanović, Davor Komar, Adriano 

Stihović, Sabina Brezac, Emir Jahović i Samanta Lukšić, sudjelovali su na međunarodnom turniru u 

boćanju za osobe s invaliditetom, koje je održano od 07.-11. prosinca 2016. godine u Poljskom gradu 

Konopiska. 
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'I S T R I J A N I'   Z L A T O,  S R E B R O   I   B R O N C A 

 
 

Zlato – 1. mjesto za 'Istrijanu' bez ijednog primljenog protivničkog boda u kategoriji BC4 

pojedinačno, osvojio je član Kluba Davor Komar iz Pule, Srebro – 2. mjesto u kategoriji BC4 

pojedinačno Melisa Osmanović iz Pule i Broncu – 3. mjesto u kategoriji BC5 pojedinačno, Adriano 

Stihović iz Lindara.  
 

   
 

Malo manje sportske sreće u Poljskoj, imali su Sabina Brezac iz 

Valbandona sa osvojenim 4. mjesto u kategoriji BC5 pojedinačno, Emir Jahović 

iz Ližnjana sa osvojenim 5. mjestom u istoj kategoriji i Samanta Lukšić iz 

Jurani/Pićan sa 7. mjestom u kategoriji BC3 pojedinačno. 
 

Davor Komar i Melisa Osmanović prvog dana natjecanja prošli su iz 

svojih skupina kao najbolji u grupi u polufinale prvenstva bez poraza i zatim 

zajedno, odnosno jedan protiv drugoga u finale turnira za zlato, gdje je Komar 
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'izašao' kao pobjednik. Član Kluba Adriano Stihović i članica Sabina Brezac igrali su za 3. mjesto, također jedan 

protiv drugoga, što samo po sebi govori kako se 'Istrijana' visoko plasirala na samom turniru. 

'Istrijanu' je u Poljsku vodila trenerica turnira, gospođa Tina Matejčić iz Pule, kojoj je to ujedno bio i 

prvi trenerski test u boćanju za osobe s invaliditetom. 
 

 
 

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' inače je 

najtrofejnijih boćarski Klub osoba s invaliditetom u 

Hrvatskoj, a sa ova četiri pehara/medalje i 

današnjim danom, imamo ukupno osvojenih 109 

pehara/medalja (1,2 i 3 mjesta) na nacionalnim i 

međunarodnim natjecanjima od 2006. godine do 

danas. 

Prvenstvo u Poljskoj, ujedno je i 14 

prvenstvo (9 sudjelovanja na nacionalnim 

prvenstvima Hrvatske, 4 međunarodna sudjelovanja 

i jedno međunarodno natjecanje sa Hrvatskom 

boćarskom reprezentacijom), na kojemu se naš Klub 

natjecao ove vrlo aktivne sportske sezone 2016. godine.  

Ovim prvenstvom službeno je završila boćarska sezona 2016. godine za naš Klub.  

Novu sezonu boćanja za osobe s invaliditetom 2017. godine, koja započinje u veljači. 2017. godinu,  

trebalo bi obilježiti mnogo nacionalnih i međunarodnih prvenstava, ali i više nastupa troje naših trenutnih 

hrvatskih boćarskih reprezentativaca (Komar, Osmanović i Lukšić) u skupljanju prvih bodova za mogući 

plasman na paraolimpijske igre 2020. godine u Tokiu. 
 

 

 

Odlazak u Poljsku omogućili su;  

 

- ISTRA APPARATUS d.o.o. Potpićan 

- TRANS EAST PIĆAN d.o.o. Potpićan 

- A.B.S. Kukurini/Pićan 

- GALANTERIJA d.o.o. Pazin/Pićan 

- GEO - 5 d.o.o., Rovinj 

- OBRT ZA ZEMLJANE RADOVE  

  'Mladen Boljunčić', Kanfanar 
 

U ime članova Kluba i svih prijatelja i 

simpatizere Kluba, veliko HVALA! 

 
 

191. 13. prosinca 2016. godine 

Sportskoj zajednici Istarske 

županije poslali smo prijedlog 

našeg Kluba za izbor 

najuspješnijih sportaša s 

invaliditetom u 2016. godini sa područja Istarske županije. Za najuspješnijeg sportaša s 

invaliditetom u 2016. godini predložili smo člana Kluba Davora Komara iz Pule (kategorija 
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BC4), inače najtrofejnijeg člana našeg Kluba, trinaesterostrukog prvaka Hrvatske u boćanju za 

osobe s invaliditetom, člana Hrvatske boćarske reprezentacije i službenog prvaka Poljske u 

2016. godini u boćanju za osobe s invaliditetom. 

192. 14. prosinca 2016. godine Sportskoj zajednici Istarske županije poslali smo popis svih osvojeni 

medalja u 2016. godini za sportski godišnjaka Saveza. 

193. 15. prosinca 2016. godine Sportskoj zajednici Istarske županije poslali smo zahtjev za 

sufinanciranje sportskih manifestacija našeg Kluba u 2017. godini u visini 12.000,00 kuna. 

194. 15. prosinca 2016. godine Sportskoj zajednici Istarske županije poslali smo zahtjev za 

sufinanciranje kupnje specijalne opreme za potrebe sportaša našeg Kluba u 2017. godini u 

visini 16.500,00 kuna. 

195. 16. prosinca 2016. godine članovima Kluba iz Ližnjana i Lindara i članici Kluba iz Pićna, radi 

teških socijalno zdravstveni prilika, dodijelili smo neophodne financijske pomoći Kluba. 

196. 15. prosinca 2016. godine upisali smo Klub u registar sportskih djelatnosti pri Uredu državne 

uprave u Istarskoj županiji. 

197. 20. prosinca 2016. godine kupili smo specijalne boće Korejskoga proizvođača Vistory Sports 

namijenjene kategoriji BC4, prve i jedine korejskog proizvođača koje su ikada kupljene na 

hrvatskom području. 

198. 20. prosinca 2016. godine u sjedištu Kluba održali smo 3. sjednicu Upravnog odbora Kluba, na 

kojoj su sve usvojene točke dnevnog reda jednoglasno izglasane. 

199. 22. prosinca 2016. godine u sjedištu Kluba održali smo redovnu godišnju izvještajnu sjednicu 

Skupštine Kluba, na kojoj su sve usvojene točke dnevnog reda jednoglasno izglasane. 

200. 1., 2., 5., 6.. i 7. prosinca 2016. godine, u sportskoj dvorani Doma sportova Mate Parlov u Puli i 

dvorani područne škole Potpićan/Sveta Katarina, Osnovne škole 'Vladimir Nazor' iz Potpićna, 

organizirali smo i održali trosatne boćarske treninge članova i članica našeg Kluba. 
 

  
 

  
 

 

201. 28. prosinca 2016. godine u sjedištu našeg Kluba održana je 

osnivačka Skupština Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom 

Istarske županije, čiji je osnivač i naš Kluba. Uz naš Klub, osnivači 

Zajednice bili su Atletski klub osoba s invaliditetom 'Medulin', 

Plivački klub 'Plima' za osobe s invaliditetom Istarske županije, 

'Spektar' Atletski klub za osobe s invaliditetom i Planinarsko 

rekreativni klub slijepih Istarske županije. Predstavnici/delegati našeg 

Kluba u Skupštini 'SZUOSIIŽ' na rok od četiri godine, predsjednik 
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našeg Kluba Davor Komar i Tajnik Kluba, Tina Matejčić. Za predsjednika 'SZUOSIIŽ' 

jednoglasno je izabran predsjednik našeg Kluba, Davor Komar, dok je Tajnik našeg Kluba, 

Tina Matejčić izbrana za članicu Nadzornog odbora 'SZUOSIIŽ'. 
 

   
 

202. 15.-23. prosinca 2016. godine zaslužnim prijateljima i simpatizerima Kluba koji su pomogli i 

podržavali rad i aktivnosti našeg Kluba unutar 10 godina rada i postojanja našeg Kluba, 

dodijelili smo prigodne poklon Zahvalnice i Plakete Kluba. Za podijeliti 114 priznanja 

zaslužnim osobama i tvrtkama, prešli smo u manje od dva tjedna više od 1100 kilometara 

diljem Istarske županije (31 općina i  10 gradova), ali se itekako isplatilo. Dobrodošlice i 

gostoprimstvo prijatelja našeg Kluba, neopisivo je. Evo dijela ugođaja...uživajte...HVALA... 

(Sve donatore Kluba možete pronaći na WWW.ISTRIJANA.HR.) 
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BOĆARSKI  KLUB OSOBA S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE 'ISTRIJANA' 
BILJEŠKE UZ OBRASCE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2016.G. 

PRILOG OBRASCU PR-RAS-NPF - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA OD 01.01.2016. do 31.12.2016. 

PREGLED PRIHODA I RASHODA OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. 
P R I H O D I :         
PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA:        

1. Prihodi od članarina        1900  AOP 005 

PRIHODI OD IMOVINE         

1. Kamate na depozit po viđenju              3  AOP 015 

PRIHODI OD DONACIJA:         

1. Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave    

1.1. PULA         10000  AOP 027 

1.2. ROVINJ        1000  AOP 027 

1.3. KRŠAN        1400  AOP 027 

1.4. LIŽNJAN        1400  AOP 027 

1.5. NOVIGRAD        1000  AOP 027 

1.6. BARBAN        500  AOP 027 

1.7. BRTONIGLA        500  AOP 027 

1.8. KAROJBA         300  AOP 027 

1.9. MARČANA         2000  AOP 027 

1.10. VODNJAN         2000  AOP 027 

2. Ostali prihodi od donacija:        

2.1. Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba    102800  AOP 029 

2.2. Prihodi od građana i kućanstava      12000  AOP 030 

3. Prihodi od refundacija       1839  AOP 035 

4. Ostali nespomenuti prihodi       8211  AOP 037 

 UKUPNI PRIHODI       146853  AOP 001 

R A S H O D I         

MATERIJALNI RASHODI:         

1. Naknade troškova službenih putovanja      47731  AOP 064 

RASHODI ZA USLUGE        

1. Usluge telefona, pošte i prijevoza       1134  AOP 078 

2. Usluge promidžbe i informiranja       20514  AOP 080 

3. Zdravstvene i veterinarske usluge       350  AOP 083 

4. Intelektualne i osobne usluge       4127  AOP 084 

5. Računalne usluge        4375  AOP 085 

4. Ostale usluge         5180  AOP 086 

RASHODI ZA MATERIJAL        

1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      9498  AOP 088 

2. Sitni inventar         6289  AOP 091 

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI         

1. Premije osiguranja       1270  AOP 093 

2. Reprezentacija za programske aktivnosti      21269  AOP 094 

3. Članarine         1720  AOP 095 

4. Kotizacije         12467  AOP 096 

2. Ostali nespomenuti materijalni rashodi      5667  AOP 097 

FINANCIJSKI RASHODI        

Bankarske usluge i slično       1563  AOP 106 

Tekuće donacije         10820  AOP 1500 

 UKUPNI RASHODI :       153974   

        

UKUPNI PRIHODI        146853  AOP 001 

UKUPNI RASHODI        153974  AOP 133 

Manjak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2016.g.    -7121  AOP 134 

Preneseni višak prihoda nad rashodima iz 2015.g.     10014  AOP 136 

Ukupni višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2016.g.        2893  AOP 139 

        

Dodatne bilješke:         

Stanje  žiro računa na dan 31.12.2016.g. iznosi 4.110,07 kn međutim nije evidentirana isplata na POS-u od 2.500,00 kn (31.12.2016.), a 

koja će biti evidentirana na izvodu početkom 2017.g., tako da stvarno raspoloživa novčana sredstva na žiro računu iznose 1.610,07 kn, te 

novčana sredstva u blagajni u iznosu od 7,03 kn.  

Obveza prema dobavljaču sastoji se od obveze prema PBZ za naknadu za 12/16 koja će biti naplaćena u 01/17 u iznosu od 123,31 kn.   

Ostala potraživanja se sastoje od potraživanja za sponzorstvo  prema Otto Bock Adria u iznosu od 1.400,00 kuna.   

 

 

 

 

 

 

Pula, 18. siječnja 2017.g.         
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  REZULTATI KLUBA 2016. GODINE 
 

         

OTVORENO PRVENSTVO POLJSKE – MEĐUNARODNO/POJEDINAČNO – SVIBANJ 2016. – POLJSKA/KONOPISKA 

     1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC5 - ROBERT RASTE  

     3. MJESTO (BRONCA) U BC5 - ADRIANO STIHOVIĆ 

     4. MJESTO U BC4 - DUBRAVKA JEROMELA  

     4. MJESTO U BC5 - JOSIP BRKLJAČA 

     7. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ 
 

EKIPNO OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE ZA PAROVE I EKIPE  - SVIBANJ 2016. ZAGREB  

- 2. MJESTO (SREBRO) NA PRVENSTVU HRVATSKE U EKIPI BC1+BC2 (Zoran Peruško, Darko Frančišković i Monika Hace) 

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

- 3. MJESTO (BRONCA) NA PRVENSTVU HRVATSKE U PARU BC4 (Melisa Osmanović i Davor Komar) 

- 4. MJESTO NA PRVENSTVU HRVATSKE U PARU BC4 (Branka Kostić i Darko Hrbotek) 

- 5. MJESTO  NA PRVENSTVU HRVATSKE U PARU BC4 (Dubravka Jeromela i Lovro Jelavić) 
 

Prijelazni Ekipni pehar, naš je Klub podijelio sa još pet hrvatskih Klubova, iz razloga što smo nas šest Klubova na kraju prvenstva imali 

podjednako po tri boda. 
 

MEMORIJALNI TURNIR DRŽAVNOG NIVOA 'BLJESAK' ZA EKIPE – SVIBANJ 2016. SLAVONSKI BROD 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC5 - TROČLANA EKIPA – (Robert Raste, Adriano Stihović, i Josip Brkljača) 
 

MEĐUNARODNI KUP – POJEDINAČNO – LIPANJ 2016. – SLOVAČKA/LIPOVSKY JAN 

    -   3. MJESTO (BRONCA) U BC4 - DAVOR KOMAR 

    - 14. MJESTO U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ 
 

MEĐUNARODNO PRVENSTVO ZA TROČLANE EKIPE – RUJAN 2016. – SLOVAČKA/ROŽNAVA 

- 1. MJESTO (ZLATO) NA MEĐUN. PRVENSTVU SLOVAČKE  - EKIPA (Davor Komar, Melisa Osmanović i Emir Jahović) 

- 4. MJESTO NA MEĐUN. PRVENSTVU SLOVAČKE  - EKIPA (Marina Relić, Sabina Brezac i Andrea Pučić) 

- 7. MJESTO NA MEĐUN. PRVENSTVU SLOVAČKE  - EKIPA (Adriano Stihović, Branka Kostić i Ružica Marincel) 
 

MEĐUNARODNO PRVENSTVO ZA PAROVE I POJEDINAČNO – LISTOPAD 2016. – POLJSKA/POZNAN 

U SKLOPU HRVATSKE BOĆARSKE REPREZENTACIJE 

- 3. MJESTO (BRONCA) POJEDINAČNO – DAVOR KOMAR 

- 3. MJESTO (BRONCA) U PARU (Davor Komar i Melisa Osmanović) 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO U BOĆANJU ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA EKIPE - LISTOPAD 2016. POREČ 

- 1. MJESTO (ZLATO) - EKIPA (Adriano Stihović, Robert Raste  i Emir Jahović) 

- 5. MJESTO - EKIPA (Marina Relić, Sabina Brezac i Josip Brkljača) 
 

KUP HRVATSKE – POJEDINAČNO – LISTOPAD 2016. POŽEGA  

     1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC1 - ZORAN PERUŠKO  

     3. MJESTO (BRONCA) U BC4 - DUBRAVKA JEROMELA 

     6. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ 

     6. MJESTO U BC4 - BRANKA KOSTIĆ 

Prijelazni pehar 'KUP-a Hrvatske', naš je Klub podijelio sa riječkim boćarskim Klubom 'Pulac' (izjednačeni ukupni broj bodova) 
 

PRVENSTVO HRVATSKE 2016. - POJEDINAČNO - 4 ODIGRANA KOLA U POŽEGI, ĐAKOVU, RIJECI  I PULI  

     1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC1 - ZORAN PERUŠKO  

     5. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ 

     5. MJESTO (BRONCA) U BC4 - DUBRAVKA JEROMELA 

   11. MJESTO U BC4 - BRANKA KOSTIĆ 
 

MEMORIJALNI TURNIR 'MARIJAN DOBRINČIĆ' DRŽAVNOG NIVOA  - VELIKA GORICA - PROSINAC 2016. 

     1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR 

     1. MJESTO (ZLATO) U BC1 - ZORAN PERUŠKO  

     3. MJESTO (BRONCA) U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ  

     3. MJESTO (BRONCA) U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ 
 

POLJSKA – MEĐUNARODNI TURNIR POJEDINAČNO – PROSINAC 2016. – POLJSKA/KONOPISKA 

     1. MJESTO (ZLATO) U BC4 - DAVOR KOMAR 

     2. MJESTO (SREBRO) U BC4 - MELISA OSMANOVIĆ 

     3. MJESTO (BRONCA) U BC5 - ADRIANO STIHOVIĆ 

     4. MJESTO U BC5 - SABINA BREZAC  

     5. MJESTO U BC5 - EMIR JAHOVIĆ  

     7. MJESTO U BC3 - SAMANTA LUKŠIĆ      

 

HVALA SVIMA KOJI SU DIO NAŠEG KLUBA! 

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' 

NAJTROFEJNIJI BOĆARSKI KLUB 

OSOBA S INVALIDITETOM  

U HRVATSKOJ! 

109 osvojenih pehara/medalja 

za 1, 2 i 3 mjesta na nacionalnim i 

međunarodnim natjecanjima 

od 2006. do 31.12.2016. godine. 

27 osvojenih pehara/medalja za 1, 2 i 3 

mjesta na nacionalnim i međunarodnim 

natjecanjima u 2016. godini. 
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                           REZULTATI KLUBA 
                                        SKRAĆENI POPIS 2006.-2016. 

 
        

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' je najtrofejnijih boćarski Klub osoba s invaliditetom u 

Hrvatskoj, sa osvojenih 109 pehara/medalja (1, 2 i 3 mjesta) na nacionalnim i 

međunarodnim natjecanjima od 2006. godine do 31. prosinca 2016. godine.  
 

 

 

HRVATSKA PRVENSTVA 

31 ZLATNIH MEDALJA/PEHARA NA HRVATSKIM NATJECANJIMA 

31 SREBRNIH MEDALJA/PEHARA NA HRVATSKIM NATJECANJIMA 

27 BRONČANE MEDALJE/PEHARA NA HRVATSKIM NATJECANJIMA 
 

 
 

MEĐUNARODNA PRVENSTVA 

4 ZLATNE MEDALJE/PEHARA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA 

7 SREBRNIH MEDALJA/PEHARA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA 

9 BRONČANIH MEDALJA/PEHARA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA 

3 X 4. MJESTO U BC4 POJEDINAČNO 

1 X 4. MJESTO U BC5 EKIPNO 

1 X 4. MJESTO U BC5 POJEDINAČNO 

1 X 5. MJESTO U BC4 POJEDINAČNO 

1 X 5. MJESTO U BC5 POJEDINAČNO 

1 X 6. MJESTO U BC4 POJEDINAČNO  

2 X 7. MJESTO U BC4 POJEDINAČNO 

2 X 7. MJESTO U BC3 POJEDINAČNO 

1 X 7. MJESTO U BC5 EKIPNO 

1 X 10. MJESTO U BC4 POJEDINAČNO 

1 X 14. MJESTO U BC4 POJEDINAČNO 
 

 

 

EUROPSKA PRVENSTVA 

9. MJESTO U PARU BC3 

10. MJESTO U BC4 U PARU 

13. MJESTO U BC4 POJEDINAČNO 

21. MJESTO U BC4 POJEDINAČNO 

22. MJESTO U BC3 POJEDINAČNO 
 
 

 

SVIJETSKA PRVENSTVA 

12. MJESTO U PARU BC3 

33. MJESTO U BC3 POJEDINAČNO 

 

 

 

 

 
 

HVALA SVIMA KOJI SU DIO NAŠEG KLUBA! 

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' 

NAJTROFEJNIJI BOĆARSKI KLUB 

OSOBA S INVALIDITETOM  

U HRVATSKOJ! 

109 osvojenih pehara/medalja 

za 1, 2 i 3 mjesta na nacionalnim i 

međunarodnim natjecanjima 

od 2006. do 31.12.2016. godine. 

27 osvojenih pehara/medalja za 1, 2 i 3 

mjesta na nacionalnim i međunarodnim 

natjecanjima u 2016. godini. 
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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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' 2006 – 2016. 
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