PREDMET: OČITOVANJE – MIŠLJENJE po zahtjevu BOĆARSKOG SAVEZA PGŽ-a u svezi regularnosti
odigravanja III. Hrvatske boćarske lige Istra – Primorje – sezona 2015-2016

Boćarski savez PGŽ-a uputio je HBS-U dopis od 28.12.2016. u kojem se u bitnome navodi pitanje
igranja odnosno nastupanja BK Divšići u natjecanju III Hrvatske boćarske lige Istra – Primorje – sezona
2015/2016, da je izvlačenje rasporeda natjecanja za sezonu 2015/2016 izvršeno prije nego su se
klubovi DIVŠIĆI i SEGET spojili; da je u ždrijebu bio BK SEGET, koji je uredno i izborio poziciju u ligi, a
kasnije se u natjecanju pojavljuje BK DIVŠIĆI, koji su po Propozicijama ispali iz lige jer su zauzeli
posljednje mjesto u sezoni 2014/15., time smatraju da nisu ispoštovani akti Hrvatskog boćarskog
saveza i da je cijela liga u toj sezoni odigrana neregularno. Traže da Hrvatski boćarski savez oformi
povjerenstvo koje će ispitati sve okolnosti i donijeti Odluku prema važećim aktima.
Povjerenstvo je postupilo po navedenom zahtjevu te je utvrdilo sljedeće:
1.) Pravila HBS-a
PRAVILNIK O NATJECANJIMA od 23. studenog 2014. Ur.br.:663/2014 u člancima 41. i 42. propisuje:
Članak 41.
Boćarski klubovi mogu se spajati u jedan boćarski klub samo ako su sjedišta klubova na području iste
općine, grada ili županije. Spajanje se može provesti samo na kraju natjecateljske godine (uključujući i
kvalifikacije za viši stupanj natjecanja), a prije početka prijelaznog roka. U slučaju spajanja dva ili više
klubova, nova organizacija ima pravo natjecati se u najvišem stupnju natjecanja, u kojem se natjecao
jedan od klubova. Igrači spojenih klubova zadržavaju status registriranih igrača novog kluba. Način
prelaska igrača iz klubova koji su se spojili uređen je Pravilnikom o registraciji igrača i boćarskih
udruga HBS-a.
Članak 42.
Prestanak rada kluba može se izvršiti na osnovi odluke odgovarajućeg tijela kluba. Potvrda tijela o
prestanku rada kluba kod kojeg je klub bio registriran, smatra se pravovaljanom ispisnicom za igrače.
Ako do prestanka rada kluba dođe neposredno poslije natjecateljske sezone, odnosno nakon odigranih
kvalifikacijskih natjecanja ili prije početka novog natjecanja, nadležno tijelo koje provodi natjecanje
donijet će odluku o načinu na koji će biti izvršeno popunjavanje natjecateljske grupe, ako to već nije
precizirano propozicijama.
PROPOZICIJE O DRŽAVNIM NATJECANJIMA Zagreb, 4. srpnja 2015. Ur. br.:293/2015. propisuju:
Ĉlanak 5.
Sustav natjecanja u ligama donosi Skupština HBS na prijedlog Športske komisije.
Izvršni odbor Hrvatskog boćarskog saveza na prijedlog Športske komisije najkasnije do kraja lipnja
utvrđuje kalendar prvenstvenih, kvalifikacijskih i kup natjecanja, natjecanja reprezentacija i drugih
međunarodnih susreta, te posebnih manifestacija i aktivnosti za slijedeću natjecateljsku godinu.
Za pojedine lige mogu biti izrađene posebne propozicije koje moraju biti u skladu s MTP-om,
Pravilnikom o natjecanjima, ovim Propozicijama i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora HBS-a.
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Ĉlanak 6.
Izvršni odbor HBS-a imenuje Voditelja za svaku ligu. Voditelj lige ne može biti član kluba koji se
natječe u toj ligi.
Ĉlanak 8.
Športska komisija odgovorna je Izvršnom odboru Saveza za kontrolu organizacije u pripremnoj fazi, te
za rukovođenje natjecanjem u čitavom njegovom tijeku.
Ĉlanak 13.
U slučaju kad neki klub osigura prelazak u viši rang, a on to ne želi, nego hoće ostati u istom rangu
mora do ždrijebanja za slijedeću natjecateljsku sezonu izvijestiti ured HBS-a. U tom slučaju u viši rang
može prema redoslijedu koji je ostvaren na kraju natjecateljske sezone prijeći bilo koji od klubova
osim zadnje plasiranog. Ako i u tom slučaju nitko ne želi prijeći u viši rang natjecanja Izvršni odbor
HBS-a donosi odluku o načinu popunjavanja lige.
Ako neki klub poslije izvršenog ždrijeba po ligama odustane od natjecanja, popuna te lige se ne vrši,
već ona igra sa smanjenim brojem klubova.
Ĉlanak 34.
Iz Prve (I.) lige ispadaju dva kluba i u ligu ulaze dva kluba. U ostalim ligama prvaci stječu pravo
plasmana u veći rang natjecanja, a iz lige obavezno ispada zadnje plasirana momčad. Ako se iz višeg ili
nižeg ranga natjecanja dolaze dvije ili više momčadi tada iz nižeg ranga ispada zadnje plasirani plus
onoliko momčadi koliko se je vratilo više od jedne (1).
Način popunjavanja HBL-a u slučaju kada prije donošenja kalendara i održanog žrijeba po ligama
jedan ili više klubova odustaju od natjecanja određuje Izvršni odbor HBS-a na prijedlog Športske
komisije HBS-a.
PRAVILNIK O REGISTRACIJI IGRAČA I BOĆARSKIH UDRUGA, srpanj 2015. propisuje:
Članak 2.
Boćarska udruga mora biti registrirana u Registru udruga pri uredima državne uprave u županiji,
odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za opće uprave prema sjedištu udruge. Boćarska
udruga mora djelovati sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o sportu i drugim propisanim zakonima
koji se na nju odnose.
Članak 3.
Registracijom igrač, odnosno boćarska udruga, postaje članom Hrvatskog boćarskog saveza (HBS-a) i
stječe prava i dužnosti koje pripadaju članovima na osnovu Statuta HBS-a i statuta nižih boćarskih
udruga. (pretpostavka je da se ovdje misli na registraciju pri Hrvatskom boćarskom savezu odnosno
županijskom savezu)
Članak 4.
Odluku o članstvu donosi nadležno tijelo one udruge u koju se učlanjuje.
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Članak 7.
Samo registrirani igrači i boćarske udruge mogu sudjelovati na natjecanjima koja organiziraju
boćarski savezi. (pretpostavka je da se ovdje misli na registraciju pri Hrvatskom boćarskom savezu
odnosno županijskom savezu)
Članak 8.
Registracija se vrši unutar razdoblja za registraciju koje prethodi početku natjecateljske sezone.
Izvršni odbor HBS zajedno s kalendarom natjecanja određuje i razdoblje za registraciju i prelazni rok.
Registraciju igrača vrše nadležni županijski boćarski savezi na čijem teritoriju se nalazi boćarska
udruga za koju se igrač registrira.
Tijelo koje vrši registraciju igrača dužno je popis prijelaza dostaviti u ured HBS-a u roku od sedam (7)
dana nakon završetka razdoblja za registraciju na za to propisanom obrascu, a prije početka
natjecateljske sezone
Tijelo koje vrši registraciju igrača dužno je konačni spisak prijelaza igrača dostaviti u ured HBS-a u
roku od sedam (7) dana nakon završetka prelaznog roka na propisanom obrascu. Registar igrača bit će
objavljen na internetskim stranicama HBS-a.
Članak 28.
Boćarske udruge (klubovi) dužne su se registrirati kod svojih županijskih boćarskih saveza.
Registracija se obnavlja svake godine u prijelaznom roku.
Članak 29.
Prilikom registracije boćarske su udruge (klubovi) dužne podnijeti:

identifikacijski broj udruge (OIB)
Članak 30.
Kod obnavljanja registracije, boćarska udruga podnosi zahtjev za obnavljanje registracije. Zahtjev
sadrži podatke kao zahtjev za registraciju uz obavezno podnošenje dokumenata koji se odnose na
promjene od zadnje registracije. Na osnovi zahtjeva, županijski boćarski savez izdaje potvrdu o
obnavljanju registracije.
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2. Utvrđeno činjenično stanje:
- BK Divšići i BK Seget potpisali izjavu kojom potvrđuju da su usuglasili i donijeli odluke o pokretanju
postupka spajanja klubova u zajednički klub pod nazivom BOČARSKI KLUB DIVŠIĆI KOMPANIJA TEŠIĆ
koji će zadržati dosadašnji status BK Seget i u ligaškoj sezoni 2015/2016 natjecati se u 3. HBL Istra –
Primorje, a dana je u svrhu formiranja ligaških natjecanja.
- Rješenje RH Ureda državne uprave u Istarskoj županiji kojim se ODOBRAVA pripajanje udruge BK
Seget udruzi BK „Divšići kompanija Tešić“ doneseno je 16.03.2016.
- BK „Divšići kompanija Tešić“ uredno registriran klub pri županijskom savezu za sezonu 2015/2016
- BK Seget nije prijavio svoju registraciju nadležnom županijskom savezu za sezonu 2015/2016
- sastavni dio kalendara natjecanja HBS-a za 3. HBL Istra –Primorje za sezonu 2015/2016 je BK
„Divšići kompanija Tešić“
- na V. sjednici Izvršnog odbora HBS-a održanoj 21.studenog 2015.godine u Šibeniku pod točkom 3.
Žalba BK Umag, nakon kraće rasprave većinom glasova donesena je sljedeća odluka:
U slučaju žalbe BK Umag na nastup Bk Divšići KT u III.HBL Istra-Primorje u sezoni 015./2016., na
temelju dostavljene dokumentacije izriče se BK Divšići KT do daljnjeg suspenzija za nastup u
navedenoj ligi.
Za daljnji nastup BK Divšići KT u III.HBL Istra - Primorje dužni su u ured Saveza prije početka II. dijela
sezone 2015./2016. dostaviti rješenje nadležnog ureda o spajanju klubova BK Divšići KT i BK Seget
sukladno čl.39 st.5. Zakona o udrugama.
3. ZAKLJUČAK
Prema članku 41. Pravilnika o natjecanjima BK Divšići KT mogao je nastupiti u 3. HBL Istra –Primorje
u sezoni 2015/16 samo ako je statusnu promjenu spajanja (pripajanja) proveo na kraju natjecateljske
godine (uključujući i kvalifikacije za viši stupanj natjecanja), a prije početka prijelaznog roka i to
sukladno člancima 28., 29. i 30. Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih udruga, što je u konkretnom
slučaju izostalo.
Prema članku 42. Pravilnika o natjecanjima nadležno tijelo koje provodi natjecanje (u konkretnom
slučaju IO HBS na prijedlog Športske komisije) donijet će odluku o načinu na koji će biti izvršeno
popunjavanje natjecateljske grupe, ako to već nije precizirano propozicijama, što je u konkretnom
slučaju izostalo.
BK Divšići KT uredno je registriran klub za sezonu 2015/16 prema pravilima HBS-a, međutim prema
Propozicijama o natjecanju kao posljednje plasirani klub trebao je ispasti iz 3. HBL Istra –Primorje u
sezoni 2015/16 i natjecati se u nižem rangu, s obzirom da odluka nadležnog ureda o statusnoj
promjeni prije početka sezone 2015/16 nije bila donesena, kao ni posebna odluka IO HBS-a o načinu
na koji će biti izvršeno popunjavanje natjecateljske grupe.
Međutim BK Divšići KT uredno se natjecao u 3. HBL Istra –Primorje u sezoni 2015/16 bez obzira na
formalne nedostatke glede prava nastupa, sukladno tada važećim pravilima HBS-a, dok je za drugi dio
sezone imao i formalne pretpostavke za natjecanje (Rješenje ureda državne uprave od 16.03.2016.).
Stoga, BK Divšići nije trebao nastupiti u spomenutoj ligi u sezoni 2015/16, a što je propust nadležnih
tijela HBS-a (IO HBS-a i Športska komisija koja je nadležna za kontrolu organizacije u pripremnoj fazi,
te za rukovođenje natjecanjem u čitavom njegovom tijeku) čime isti podliježu preispitivanju
odgovornosti za svoj rad na Skupštini saveza od strane članova saveza.
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Bez obzira na regularnost ili neregularnost 3. HBL Istra – Primorje u sezoni 2015/16, postojećim
aktima nisu propisane eventualne sankcije za propuste u organizaciji navedene lige, osim spomenute
odgovornosti nadležnih tijela saveza prema članovima saveza. Činjenica jest da BK Divšići KT nije
trebao nastupiti u spomenutoj 3. ligi u sezoni 2015/16, međutim nadležna tijela koja rukovode
natjecanjem su to prešutno dopustila, bez formalne odluke i obrazloženja kojim su mogli formalizirati
legitiman status BK Divšići KT, budući da je jasno da je postojala namjera spomenutih klubova prije
početka sezone 2015/16 za statusnom promjenom i pripajanjem istih uz preuzimanje svih prava i
obveza od strane kluba koji se pripojio drugom klubu, što je naposljetku i potvrđeno rješenjem
nadležnog Ureda državne uprave dana 16.03.2016.
U konkretnom slučaju BK Divšiće KT nije moguće sankcionirati, jer isti nisu nipošto odgovorni što su
se natjecali u navedenoj ligi budući da su im nadležna tijela koja rukovode natjecanjem to omogućila
iako bez formalne odluke i opravdanog obrazloženja u smislu odredbe članka 42. koji su imali na
raspolaganju.
Postojeća pravila HBS-a ne predviđaju posebno postupanje u takvim i sličnim slučajevima, niti bi
eventualno ponavljanje natjecanja za 3. ligu HBL Istra – Primorje u sezoni 2015/16 u ovom trenutku
bilo svrsishodno zbog formalnih nedostataka u prvom djelu iste, stoga je mišljenje povjerenstva, a koje
proizlazi iz pravila HBS-a koja se odnose na konkretan slučaj, da rezultati i zaključci spomenute lige
ostanu kako je to realizirano na kraju sezone, a članovi i članice HBS-a mogu tražiti odgovornost
nadležnih tijela saveza sukladno važećim aktima.
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