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Rijeka, 18.3.2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
Sa Redovne godišnje izvještajne Skupštine Zbora sudaca Boćarskog saveza 
Primorsko – goranske županije 
Skupština je održana u Boćarskom centru PODVEŽICA  u nedjelju, 18.3.2018. sa 
početkom u 10.00 sati  
 

DNEVNI RED: 
 

0. Pozdravna riječ predsjednika 
1. Izbor radnih tijela 

- verifikacijska komisija 
- zapisničar 
- ovjerovitelji zapisnika 

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

3. Rasprava i usvajanje izvješća 
4. Predstavljanje novih Sudaca i Nacionalnih sudaca 
5. Podrška ZSBSPGŽ Borisu Nadeniću za predsjednika ZS HBS-a 
6. Prijedlog HBS-a za povećanje članarine prema ZS HBS-a 
7. Ostala pitanja 

 
 
Na početku sjednice Predsjednik Zbora sudaca Željko Skočić  pozdravio je  sve 
prisutne,  zaželio Skupštini uspješan rad i stavio predloženi Dnevni red na glasanje. 
Primjedbi nije bilo, Dnevni red je prihvaćen i Skupština je započela sa radom. 
 
Ad 1. Izbor radnih tijela: 
 
 Za članove verifikacijske komisije predloženi su i jednoglasno izabrani 

1. Sandro Abram 
2. Milivoj Jovanović 
3. Slobodan Cuculić 

 
Za zapisničara predložen je i izglasan 
Sanjin Linić 
 



Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su i izabrani  
1. Anton Bučević 
2. Hamoslav Prelc 

 
Verifikacijska komisija utvrdila je da sjednici Skupštine prisustvuje ukupno 38 članova 
Zbora sudaca. Kako je za 2017. godinu bilo uplaćeno ukupno 38 članarina, mada 
Zbor sudaca broji više članova, ova je brojka znatno više od polovice aktivnih sudaca 
i Skupština može pravovaljano odlučivati. U vrijeme dok je verifikacijska komisija 
utvrđivala stanje, Tajnik je pročitao evidenciju oko plaćenih, odnosno neplaćenih 
članarina za prošlu godinu. 
 
 
Ad 2. Izvješća 
 

- Izvješće o radu Zbora sudaca za 2017. godinu podnio je predsjednik 
Željko Skočić. Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika. Osim Izvješća 
predstavio je i Plan rada za tekuću godinu. 

- Izvješće Tehničke komisije umjesto opravdano odsuutnog  predsjednika 
Tehničke komisije Dina Blečića podnio je Slobodan Marelja – Bošnjak. 
Navedeno je koliko sudačkih naloga je ukupno izdano, odnosno  koliko 
utakmica i raznih prvenstava je odsuđeno.  Apelira se da suci 
obračunavaju kilometražu pošteno i uvažavaju teško stanje po 
klubovima. Podneseno izvješće dio je ovog zapisnika. 

- Financijsko izvješće prezentirao je Tajnik saveza i Zbora sudaca Sanjin 
Linić.  

- Financijsko izvješće također je sastavni dio ovog zapisnika. 
- Nadzorni odbor složio se i potvrdio financijsko izvješće. Izvješće je 

podnio Marino Štefan. 
- Stegovni sud nije imao je niti  jedan slučaj prijavljivanja sudaca.  

 
Ad 3. Rasprava i usvajanje Izvješća 
 
Nakon podnesenih svih Izvješća, predsjednik je pozvao prisutne na raspravu. 
 
Najprije je tajnik pozvao sve suce koji imaju potraživanja prema klubovima, koji još 
nisu uplatili sudačke takse . 
Evidentirano je: 
BK VEŽICA duguje sudačke takse sucima KALAPAĆ – dvije utakmice, ZEČEVIĆ – 
dvije utakmice i MAROHNIĆ – jednu utakmicu. 
BK KOSTRENA duguje ZEČEVIĆU 1 utakmicu 
BK RADINJE  duguje MAROHNIĆU taksu iz 2016 godine 
 
PREPORUČA se sucima da ukoliko sudačka taksa nije uplaćena u primjerenom 
roku, jave i Savez ima mogućnost suspendirati klub dok ne podmiri obaveze. 
 
Pojavljuje se sve više problema sa plaćanjem sudačkih taksi. Naime, neki klubovi 
jednostavno uplate neto sudačku  taksu na račun suca, ali ne plate zakonske 
pristojbe.  



Jedno od mogućih rješenja je da se sudačke takse definiraju u bruto iznosu, tako bi 
se izbjegli ovakvi problemi. Ovakav prijedlog ići će prema  Hrvatskom boćarskom 
savezu. 
 
Nakon  diskusije predsjednik je pozvao prisutne da glasanjem usvoje sva navedena 
izvješća.  
Izvješća su jednoglasno prihvaćena. 
 
Ad 4. Predstavljanje novih Boćarskih sudaca i Nacionalnih boćarskih sudaca 
 
Dana  11.3.2018 Boćarski savez Primorsko – goranske županije organizirao je ispit 
za Boćarske suce i ispit za Nacionalne boćarske suce. 
Ispitu za zvanje Boćarski sudac pristupilo je 12 kandidata, a uspješno je položilo 
pismeni i usmeni test njih 10.  Ispitu za Nacionalnog boćarskog suca pristupilo je 6 
kandidata i svi su uspješno položili test. 
Novi suci su predstavljeni Zboru sudaca i predsjednik im je zaželio uspješnu sudačku 
karijeru i preporučio da se drže Propozicija i Pravilnika kako ne bi imali problema. 
Novi suci su: 

1. TONI LINIĆ 
2. DARIO JURIČIĆ 
3. ROBERT VIVODA 
4. LUCIJAN  SRDOČ 
5. GORAN PERIČIĆ 
6. DANIJEL  JURETIĆ 
7. DARIO  ĐENEŠ 
8. IRA NIMČEVIĆ 
9. INES MARTINIĆ 
10. LEA MARTINIĆ 

 
Novi Nacionalni Boćarski suci su: 

1. JURAJ BAŠIĆ 
2. FRANKO BRDAR 
3. DAVOR DRAŽUL 
4. IVAN SUŠANJ 
5. DALIBOR SVERIĆ 
6. DRAGAN VLAŠE 

 
. 
Ad 5 Podrška ZS BSPGŽ Borisu Nadeniću za predsjednika ZS HBS-a 
 
Predsjednik Skočić, je objasnio ostavku dosadašnjeg predsjednika Zbora sudaca 
HBS-a g. Denisa Peršića zbog zauzetosti drugim obavezama u Hrvatskom 
boćarskom savezu (Podpredjednik).  
Kako je njegov najbliži suradnik u radu Zbora sudaca i dosada bio Boris Nadenić, to 
je i prijedlog da Boris Nadenić preuzme vođenje Zbora sudaca HBS još ovu godinu, 
do Izborne skupštine logičan. 
Predlaže da Zbor sudaca PGŽ eventualno iznese svoje prijedloge, a kako nema 
drugih prijedloga, predlaže da ZS PGŽ također podrži kandidaturu Borisa Nadenića 
za predsjednika Zbora sudaca HBS-a do kraja ovog mandata. 
Ovakav prijedlog podržan je većinom glasova. 



Ad 6.   Prijedlog HBS-a za povećanje članarine prema ZS HBS-a 
 
Ured HBS-a iznio je prijedlog prema kojem bi Savez ubuduće raspolagao sa nešto 
više vlastitih sredstava, te tako predlaže i povećanje članarine sudaca , ali i osobne 
članarine igrača.  
Što se tiče članarine sudaca, do sada je HBS-u uplaćivano po 40,00 kn godišnje, a 
datum nije bio fiksiran, nego je uplata bila moguća do kraja godine.  HBS predlaže 
ubuduće uplatu po svakom sucu 60,00 kn,  sa datumom najkasnije do početka 
slijedeće sezone (početak kolovoza), a za međunarodne suce još 350,00 kn godišnje 
kao i suce sa A liste i B liste po 300,00 kn i još po 5 % od svake sudačke takse. 
 
Nakon kraće rasprave zaključeno je: 

1. Slažemo se sa povećanjem godišnje članarine  sa 40,00 na 60,00 kn 
plus još po 5 % od svake takse za suce -  Međunarodne, A - liste i B - 
liste.. 

2. Tražimo od ureda HSB da nam dostavi podatke o dosada naplaćenim 
svim sudačkim članarinama, kao i u koju svrhu su trošena, te 
projekciju prihoda po novim tarifama i na koji način će se ta dodatna 
sredstva utrošiti.   

 
 
Skupština je zaključila svoj rad u 11.00 sati. 
 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 

1. Anton Bučević 
 

2. Hamoslav Prelc 
 
 
 
Zapisničar:        Predsjednik ZS ŽPG 
 
 
Sanjin Linić        Željko Skočić 


