
BOĆARSKI SAVEZ 
ŽUPANIJE PRIMORSKO – GORANSKE 
ZBOR SUDACA PGŽ 
 
Rijeka, 10.03.2019. 

 

ZAPISNIK 
 
Sa Izborne godišnje Skupštine Zbora sudaca Boćarskog saveza Primorsko – Goranske 
županije.  
Skupština je održana u Boćarskom centru PODVEŽICA  u nedjelju, 10.03.2019. sa početkom 
u 10.00 sati  
 
DNEVNI RED: 

 
0. Pozdravna riječ predsjednika 
1. Izbor radnih tijela 

- verifikacijska komisija – 3 člana 
- zapisničar 
- ovjerovitelji zapisnika – 2 člana 

2. Izvješća 
- izvješće Predsjednika Zbora sudaca 
- izvješće Tehničke komisije 
- financijsko izvješće 
- izvješće Nadzornog odbora 
- izvješće Stegovnog suda 

3. Rasprava i usvajanje izvješća 
4. Izbor novih tijela Zbora sudaca za mandatno razdoblje 2019.-2022. 

- izbor Predsjednika Zbora sudaca PGŽ 
- izbor Izvršnog odbora Zbora sudaca PGŽ 
- izbor Nadzornog odbora Zbora sudaca PGŽ 
- izbor Stegovnog suda Zbora sudaca PGŽ 
- izbor Tehničke komisije 

5. Izbor Predstavnika Zbora sudaca PGŽ u Skupštini Zbora sudaca HBS-a 
6. Prijedlog plana i programa rada za 2019. godinu 
7. Ostala pitanja 

 
Na početku sjednice Predsjednik Zbora sudaca Željko Skočić pozdravio je sve prisutne,  
zaželio Skupštini uspješan rad. 
Nakon toga predložio je Dnevni red na kojega primjedbi nije bilo i Skupština je započela sa 
radom. 
 

Ad 1. Izbor radnih tijela: 
 

 Za članove verifikacijske komisije predloženi su i jednoglasno izabrani 
1. Sandro Abram 
2. Franko Karlović 
3. Siniša Lenac 

 

Za zapisničara predložen je i izglasan Sanjin Linić 
 
 

Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su i izabrani  
1. Davor Jelovica 
2. Dino Blečić 



Verifikacijska komisija utvrdila je da sjednici Skupštine prisustvuje ukupno 24 članova Zbora 
sudaca. Kako za 2018. godinu imamo uplaćeno 48 članarina, smatramo da Zbor sudaca ima 
48 člana, što znači da je prisutna polovica članstva i da će sve odluke Skupštine biti 
pravovaljane. 
 

 Izvješće o radu Zbora sudaca za 2018. godinu podnio je predsjednik Željko Skočić. 
Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika. 

- Izvješće Tehničke komisije za sva četiri područja (Rijeka, Grobnik, Liburnija i 
Primorje-Otoci) objedinio je Dino Blečić, Podneseno izvješće dio je ovog zapisnika. 

- Financijsko izvješće prezentirao je Sanjin Linić. Financijsko izvješće također je 
sastavni dio ovog zapisnika. 

- Nadzorni odbor složio se i potvrdio financijsko izvješće. U ime Nadzornog odbora isto 
je potvrdio i prezentirao je član NO Miljenko Šupak 

- U ime Stegovnog suda Ratko Kokić rekao je da nije bilo pisanih primjedbi na rad 
sudaca pa neka tako ostane i ubuduće. 
 

Ad 3. Rasprava i usvajanje Izvješća 
 
Nakon podnesenih svih Izvješća, predsjednik je pozvao prisutne na raspravu. 
 
U okviru diskusije predsjednik Zbora sudaca PGŽ  Skočić je još jednom istaknuo i pohvalio 
rad ljudi koji delegiraju suce, jer je to iznimno složen i odgovoran posao, a oni to uspijevaju 
odraditi vrlo dobro. 
Dino Blečić naglašava da postoje dva problema: 

1. Problem sa nedostatkom sudaca na otoku Lošinju gdje svoje domaće utakmice 
odigrava BK Lošinj 90 koji se natječe u 1. županijskoj ligi (dva suca) 

2. Kašnjenje sa naplatama sudačkih taksi 
 
U raspravu se uključuju: 
 
Slobodan Marelja-Bošnjak koji naglašava da neplaćanjem doprinosa na neto sudačke 
takse od strane pojedinih klubova ti klubovi rade protuzakonito odnosno ne plaćaju se 
davanja prema državi. 
Franko Karlović – predlaže da se zatraži od strane HBS da se sudačke takse definiraju u 
bruto iznosu. 
Vladimir Budimir – predlaže da se na nalogu za suđenje naglasi da se radi o NETO iznosu 
te da se na taj način podsjeti klub da je potrebno uplatiti i doprinose prilikom isplate sudačke 
takse. 
 
Zaključak:  

 opomenuti klubove da su dužni plaćati sudačku taksu s davanjima (neto + 
davanja prema državi) 

 naći se čim prije, kroz dva tjedna, sa predstavnicima BK Lošinj i dogovoriti 
odnosno pronaći rješenje oko nastavka sezone i delegiranja sudaca, te njihovo 
plaćanje 

 
Nakon zaključene rasprave prišlo se glasanju o prihvaćanju svih Izvješća. Delegati su sva 
Izvješća prihvatili jednoglasno. 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 4. Izbor novih tijela Zbora sudaca za mandatno razdoblje 2019.-2023. 
 

 Izbor predsjednika Zbora sudaca 
 

Željko Skočić poziva sve članove da istaknu eventualne kandidate za predsjednika. Skočić 
predlaže da novi predsjednik bude Slobodan Marelja-Bošnjak. Kako nije bilo drugih 
prijedloga niti kandidata prišlo se glasanju. 
 
Slobodan Marelja-Bošnjak jednoglasno je izabran za Predsjednika Zbora sudaca PGŽ 
za mandatno razdoblje 2019. – 2022.  
 

 Izbor Izvršnog odbora Zbora sudaca PGŽ 
 

Predsjednik S.Marelja se zahvaljuje na ukazanom povjerenju i predlaže članovi Izvršnog 
odbora budu: 

1. Slobodan Marelja-Bošnjak 
2. Dino Blečić 
3. Nevesin Širola 
4. Milivoj Jovanović 
5. Alen Šestan 

 
Glasanjem je ovakav sastav Izvšnog odbora potvrđen jednoglasno. 
 

 Izbor Nadzornog odbora Zbora sudaca PGŽ 
 

Nakon kraće diskusije za članove Nadzornog odbora predloženi  su i jednoglasno izabrani: 
1. Marino Štefan 
2. Sanjin Linić 
3. Miljenko Šupak 

 

 Izbor Stegovnog suda Zbora sudaca PGŽ 
 

Nakon kraće diskusije predložen i jednoglasno izabran Stegovni sud u sastavu: 
1. Vladimir Budimir - predsjednik 
2. Davor Jelovica 
3. Ratko Kokić 

 

 Izbor Tehničke komisije Zbora sudaca 
 

Predsjednik ZS PGŽ pohvaljuje rad dosadašnjih članova i predlaže da ostanemo pri istom 
konceptu i istim ljudima koji će to i dalje raditi. 
 

Za područje Rijeke    Dino Blečić 
Za područje Grobnika   Slobodan Marelja Bošnjak 
Za područje Liburnije   Sandro Abram 
Za područje Primorje – Otoci  Milivoj Jovanović 

 
Ovakav sastav Tehničke komisije izglasan je također Jednoglasno. 
 
Ad 5. Izbor Predstavnika Zbora sudaca PGŽ u Skupštini Zbora sudaca HBS-a. 
 
Broj predstavnika u Skupštini Zbora sudaca HBS-a varira, zavisno o broju uplaćenih 
članarina, s time da su trojica zadana – Međunarodni suci Marino Štefan, Čedo Vukelić i 
Dino Blečić, a ostale treba izabrati ova Skupština. Također objašnjava kako je važno svoje 
ljude predložiti i u Tijela Zbora sudaca HBS-a. Predlaže da ti Predstavnici budu članovi 



Izvršnog odbora ZS PGŽ, odnosno da oni sami izaberu predstavnike prema raspoloživom 
vremenu. Ovakva odluka glasanjem je jednoglasno potvrđena. 
 
Ad 6. Plan i program rada u 2019. godini 
 
Predsjednik Zbora sudaca iznio je glavne naznake rada Zbora sudaca za slijedeću godinu. 
Nastavak aktivnosti, instruktaža za sve suce A i B liste i ostale suce. Po potrebi izvršiti 
pripremu i samo polaganje za nove boćarske suce.Riješiti problem BK Lošinj 90 oko 
delegiranja sudaca i njihovog plaćanja te dovesti u red uredno plaćanje sudačkih taksi sa 
svim davanjima. Ujednačiti KRITERIJ suđenja, pogotovo se to odnosi u slučaju kada sude 
dva suca. 
 
Ad 7. Ostala pitanja 
 
Sandro Abram predlaže da se ujednače sudačke takse – taksa + prijevoz za sve županijske 
i općinske lige. 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 

1. Davor Jelovica  _______________________ 
 

2. Dino Blečić    _______________________ 
 
 
 
 
Zapisničar:        Predsjednik ZS PGŽ 
Sanjin Linić    M.P.    Slobodan Marelja-Bošnjak 


