Temeljem odredbi članka 36. Statuta Hrvatskog boćarskog saveza (u daljnjem tekstu: HBS),
Skupština Hrvatskog boćarskog saveza na sjednici održanoj 8. travnja 2018. donosi:
PRAVILNIK O REGISTRACIJI IGRAČA
I BOĆARSKIH UDRUGA

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se:
- tijela, njihova nadležnost i postupak za registraciju igrača i boćarskih udruga (klubovadruštva, općinskih-gradskih i regionalnih Saveza)
- pravo nastupa igrača
- prijelaz igrača iz kluba u klub
- odlazak igrača u inozemstvo
- naknada za prijelaz igrača
- status klubova i igrača
- ugovori između igrača i klubova
Članak 2.
Odredbe ovog Pravilnika obvezne su za sve klubove učlanjene u Savez te igrače oba spola i
svih dobnih uzrasta koji su učlanjeni u tim klubovima.
Članak 3.
Boćarska udruga (klub) koja se registrira u HBS-u mora biti upisana u REGISTAR UDRUGA
pri uredima državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom
za opće uprave prema sjedištu udruge.
Boćarska udruga (klub) koja se registrira u HBS-u mora djelovati sukladno Zakonu o
udrugama, Zakonu o sportu i drugim propisanim zakonima koji se na nju odnose.
Boćarska udruga (klub) koja se registrira u HBS-u dužna je voditi popis svojih članova koji
uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke:
 osobno ime i prezime,
 osobni identifikacijski broj (OIB)
 datum rođenja
 datum pristupanja udruzi
 kategorije članstva (ako su utvrđene statutom udruge)
 datum prestanka članstva u udruzi
Registracija igrača vrši se isključivo preko boćarske udruge (kluba, sekcije, društva) kojoj igrač
pripada.
Članak 4.
Registracijom igrač, odnosno boćarska udruga, koji se prvi put registriraju postaju pridruženi
članovi Hrvatskog boćarskog saveza (HBS-a) odnosno saveza niže razine.
Članak 5.
Odluku o punopravnom članstvu udruge (kluba) odnosno igrača donosi nadležno tijelo
Županijske razine u koju se učlanjuje prema mjestu sjedišta udruge.
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Odluku o punopravnom članstvu Županijskog saveza ili druge udruge koja nije udruga iz
prethodnog stavka (npr. Udruga sudaca, trenera i dr.) donosi nadležno tijelo HBS-a.
Punopravnim članstvom igrač, odnosno boćarska udruga, stječu sva prava i dužnosti koje
pripadaju članovima na osnovu Statuta HBS-a i statuta nižih boćarskih udruga.
Članak 6.
Kao igrači, mogu se registrirati osobe oba spola.
Za maloljetnu osobu do navršenih 18 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu
suglasnost o učlanjivanju u udrugu.
Kao igrači mogu se registrirati osobe stranog državljanstva pod istim uvjetima kao i hrvatski
državljani, po propisima Međunarodne boćarske federacije (FIB-e), a za njih vrijedi Statut
HBS-a i drugi akti Saveza.
Članak 7.
Članstvo u boćarskoj udruzi je dobrovoljno.
Prava i dužnosti članova utvrđuju se statutom boćarskih udruga.
Članak 8.
Samo registrirani igrači i registrirane boćarske udruge mogu sudjelovati na natjecanjima koja
organiziraju boćarski savezi na području Republike Hrvatske.
II.

TIJELA, NJIHOVA NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA REGISTRACIJU IGRAČA
BOĆARSKIH UDRUGA (klubova-društava)

Članak 9.
Tijela nadležna za registraciju igrača i udruga na području Republike Hrvatske su Županijski
boćarski savezi na čijem teritoriju se nalazi boćarska udruga za koju se igrač registrira.
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
prijelazni rok, te period za registraciju slobodnih igrača.
II.a Registracija igrača
Članak 10.
Za igrače koji se prvi puta registriraju, boćarska udruga (klub) podnosi:




zahtjev boćarske udruge (kluba) za registraciju, koji sadrži podatke propisane člankom 3.
ovog Pravilnika,
zamolbu igrača (vlastoručno potpisanu),
fotografiju igrača veličine predviđene za osobnu iskaznicu.

Članak 11.
Igrač koji je ranije bio registriran kao član boćarske udruge (kluba) prilikom registracije za novu
boćarsku udrugu (klub) podnosi:



zahtjev boćarske udruge (kluba) za registraciju,
zamolbu igrača za registraciju,
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člansku iskaznicu ranijeg kluba ili, ako ju ne posjeduje, izjavu zašto je nema
fotografiju igrača veličine predviđene za osobnu iskaznicu.,
ispisnicu ranijeg kluba ili, ako je nije dobio, kopiju zahtjeva kojim je tražio ispisnicu uz
predočenje dokaza da je zahtjev za ispisnicu uručen ranijem klubu,
brisovnicu ranijeg županijskog-gradskog boćarskog saveza ako mijenja teritorij županije
odnosno Grada Zagreba ili ako je nije dobio, kopiju zahtjeva kojom je tražio brisovnicu uz
predočenje dokaza da je zahtjev za brisovnicu uručen,
dokument o statusu slobodnog igrača saveza zemlje u kojoj je igrao, za igrače koji dolaze
iz inozemstva, a u skladu sa Statutom Međunarodne boćarske organizacije (FIB-e),
potvrdu nadležnog tijela da je raniji klub prestao sa radom, što je razlog prelaska u novi
klub.

Članak 12.
Zamolba za registraciju sadrži podatke propisane člankom 3. ovog Pravilnika.
Članak 13.
Ispisnicu igrač mora zatražiti, a klub ju je dužan izdati u roku od osam (8) dana od prijema
podnesenog zahtjeva.
Ispisnici se prilaže članska iskaznica, ako se nalazi kod kluba.
Ako raniji klub ne izda ispisnicu u određenom roku, igrač ju može zatražiti od kluba
preporučenim pismom. Kopija dopisa, s poštanskom potvrdom o predaji preporučenog pisma,
prilaže se predmetu registracije i registracija će se izvršiti bez ispisnice.
Ispisnica sadrži podatke propisane člankom 3. ovog Pravilnika i podatak o tome da li je ugovor
iz čl. 39 ovog Pravilnika na snazi odnosno da li postoji koja druga prepreka za registraciju.
Ispisnica mora biti zavedena u protokol, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštenog tijela
boćarske udruge (kluba).
Klub ne može tražiti ponovnu registraciju, odnosno njeno produženje za igrače koji su tražili
ispisnicu.
Protekom roka od osam (8) dana od traženja ispisnice prestaju sva natjecateljska prava
tekuće sezone između kluba i igrača osim ako se klub i igrač drukčije ne dogovore.
Brisovnicu će igrač zatražiti od županijskog boćarskog saveza kojem je ranije pripadao.
U pogledu brisovnice važe propisi predviđeni za ispisnicu.
Igraču koji odlazi u inozemstvo HBS izdaje brisovnicu.
Za dobivanje brisovnice igrač u zahtjevu HBS-u mora navesti državu u kojoj se namjerava
registrirati, te priložiti ispisnicu kluba i brisovnicu županijskog saveza u kojima je do trenutka
podnošenja zahtjeva bio registriran ili priložiti pisane dokaze da je od kluba i županijskog
saveza u kojima je do trenutka podnošenja zahtjeva bio registriran zatražio ispisnicu i
brisovnicu na način koji propisuju odredbe ovoga Pravilnika.
U sadržaj brisovnice koju HBS igraču izdaje za odlazak u inozemstvo navodi se država koju je
igrač naveo u zahtjevu sukladno odredbama stavka 11. ovog članka, te takvu brisovnicu igrač
može koristiti samo za registraciju u državi koja je na njoj i navedena.
HBS vodi evidenciju izdanih brisovnica igračima za odlazak u inozemstvo.
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HBS o izdanoj brisovnici igraču za odlazak u inozemstvo izvješćuje županijski savez i klub u
kojem je igrač do trenutka podnošenja zahtjeva za izdavanje brisovnice bio registriran.
Članak 14.
Odluku o registraciji nadležni županijski boćarski savez mora donijeti u roku od osam (8) dana
od dana prijema zahtjeva za registraciju.
Nepotpun i neuredan zahtjev za registraciju vraća se podnositelju. Ako boćarska udruga (klub)
u roku od tri (3) dana ne vrati ispravljeni zahtjev za registraciju, smatra se da je odustao od
registracije.
Članak 15.
Ako igrač povuče zahtjev za registraciju prije nego bude registriran za novi klub i vrati se u
svoj raniji klub, smatra se da mu nije prestalo članstvo u ranijem klubu.
Članak 16.
Nakon izvršenja registracije igraču se izdaje članska iskaznica.
Oblik i sadržaj članske iskaznice propisuje Izvršni odbor HBS-a, a minimalno sadrži slijedeće
podatke:
 osobno ime i prezime igrača,
 osobni identifikacijski broj (OIB)
 datum rođenja
 registracijski broj
 pravo nastupa (natjecateljska sezona)
 datum izdavanja liječničkog uvjerenja
Članska iskaznica je identifikacijski dokument igrača kojim isti ostvaruje sva prava i obveze
koja propisuje ovaj pravilnik i njegovo je vlasništvo.
Članak 17.
Registracija igrača vrši se:
a) u tijeku cijele godine:
 ako se igrač prvi put registrira,
 ako je bio član kluba koji je prestao s radom odlukom nadležnog tijela boćarske udruge
(kluba),
 ako igrač nije bio registriran ni za jednu boćarsku udrugu (klub) najmanje jednu
natjecateljsku sezonu, što se potvrđuje članskom iskaznicom ili uvidom u registar
igrača nadležnog saveza.
 Igrač koji se registrira za klub u kojem je nastupao u prethodnoj natjecateljskoj sezoni,
a nije se za isti registrirao u periodu za registraciju
 Igrač koji se registrira na dvojnu registraciju
b) u razdoblju za registraciju
 ako se igrač koji je ranije bio registriran, registrira za isti ili drugi klub.
II./ b Registracija Boćarskih udruga i njihovih udruženja (saveza)
Članak 18
Boćarske udruge (klubovi) dužne su se registrirati kod svojih županijskih boćarskih saveza.
Registracija se obnavlja svake godine u periodu za registracije klubova i igrača.
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Članak 19.
Prilikom registracije boćarske su udruge (klubovi) dužne podnijeti:







zahtjev za registraciju i prijem u članstvo,
zapisnik sa osnivačke Skupštine,
ovjereni primjerak statuta udruge (kluba),
rješenje o upisu u Registar udruga i izvadak iz Registara športskih djelatnosti,
materijale o registraciji igrača,
osobni identifikacijski broj udruge (OIB)

Zahtjev za registraciju sadrži:








naziv i sjedište udruge (kluba),
datum osnivanja, broj članova udruge (kluba),
broj igrača koje predlažu za registraciju,
imena članova uprave, broj boćarskih terena (posebno natkrivenih),
IBAN konstrukciju žiro računa udruge (kluba),
osobni identifikacijski broj udruge (OIB)
broj telefona za kontakt.

Nadležno tijelo Županijskog boćarskog saveza donosi odluku o registraciji u roku od petnaest
(15) dana od dana prijema zahtjeva za registraciju.
Nakon donesene odluke izvršit će se registracija prijavljenih igrača i upis udruge u registar
boćarskih udruga županijskog i nacionalnog saveza.
II./c Obnova registracije boćarske udruge (kluba)
Članak 20.
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, nadležni županijski boćarski savez donosi odluku o obnavljanju
registracije.
Članak 21.
U popis članova HBS-a (REGISTAR KLUBOVA I IGRAČA) unose se najmanje podaci
navedeni u Članku 19. st. 2. ovog Pravilnika.
Članak 22.
Kada boćarskoj udruzi prestane članstvo, nadležni Županijski savez brisat će je iz popisa
članova saveza (registra) te o tome obavijestiti Hrvatski boćarski savez.
Članak 23.
Županijski savez kao udruženje boćarskih udruga dužan je upisati se u REGISTAR UDRUGA
te REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI pri uredima državne uprave u županiji, odnosno
gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu udruge.
Članak 24.
Prilikom registracije igrača, boćarskih udruga i njihovih udruženja plaća se taksa na način
reguliran u članku 32. ovog Pravilnika.
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II./d Produženje registracije igrača
Članak 25.
Boćarske udruge (klubovi) su dužni svake godine u periodu za registraciju zatražiti od
županijskog boćarskog saveza produženje registracije za igrače svojeg kluba.
Produženje registracije bilježi se u člansku iskaznicu, ovjerenu potpisom i pečatom.
Uz zahtjev za produženje boćarske udruge (klubovi) dostavljaju:



popis svih igrača za registraciju,
članske iskaznice igrača

Popis sadrži: podatke propisane člankom 3. ovog Pravilnika.
Igrači kojima registracija nije produžena, ne mogu nastupiti na službenim natjecanjima HBS-a
ondnosno natjecanjima saveza niže razine.
Članak 26.
Županijski boćarski savez dužan je voditi registar igrača i klubova.
Registar sadrži minimalno podatke propisane člankom 3. ovog Pravilnika i slijedeće podatke:
-

registracijski broj igrača
pravo nastupa (natjecateljska sezona)
datum izdavanja liječničkog uvjerenja
podatak o kaznama i suspenzijama nadležnih tijela

Po potrebi registar može sdržavati i dodatne podatke.
Članak 27.
Popisi svih registriranih igrača u županijskim savezima moraju biti uneseni u popis (registar)
igrača koji se vodi u uredu HBS-a (aplikacija) radi objave na internetskim stranicama Saveza
najkasnije 14 dana prije početka natjecateljske sezone i službenih natjecanja HBS-a.
Ukoliko se utvrdi da postoje različiti podaci upisani u člansku iskaznicu iz članka 16. ovog
Pravilnika te u popis iz prethodnog stavka, vrijede podaci upisani registar HBS-a, osim ako se
radi o očitoj omašci.
II./e Prigovori i žalbe
Članak 28.
Protiv odluke o registraciji može se uložiti pisani prigovor u dva (2) primjerka.
Pisani prigovor mogu uložiti članovi i udruge HBS-a.
Prigovor se podnosi tijelu koje je izvršilo registraciju u roku od osam (8) dana od objave
registracije na internetskim stranicama Saveza ili dostave odluke o registraciji.
Prigovor se može uložiti:
 Ako je u ime igrača podnesen zahtjev za registraciju za više klubova,
 Ako je igrač u zamolbi naveo netočne podatke,
 Ako je igrač registriran nepravilnom primjenom ovog Pravilnika,
Uz podnošenje prigovora obvezno se navode potrebni dokazi o osnovanosti prigovora.
Tijelo županijskog saveza kojem je podnesen prigovor dužno je u roku od osam (8) dana po
prijemu prigovora donijeti odluku.
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Članak 29.
Ako se prigovor usvoji, registracija će se poništiti, te igrač nema pravo daljnjeg nastupa za
klub koji je bio nepravilno registriran.
Radi utvrđivanja odgovornosti kluba ili igrača u svezi nepravilne registracije, nadležno tijelo
županijskog saveza dostavlja sve potrebne podatke disciplinskom tijelu županijskog saveza
odnosno HBS-a radi odlučivanja o pokretanju postupka sukladno odredbama Disciplinskog
pravilnika.
Članak 30.
Protiv odluke tijela koje je rješavao o prigovoru podnositelja, dopuštena je žalba Izvršnom
odboru HBS-a, u roku od osam (8) dana računajući od dana kada mu je odluka dostavljena.
HBS, dužan je riješiti žalbu najkasnije u roku od trideset (30) dana od zaprimanja žalbe.
Odluka po žalbi je konačna.
Članak 31
Za nepravilno registriranje, pored igrača i boćarske udruge (kluba), disciplinski postupak
pokrenut će se i protiv i osoba koje su izvršile registraciju.
II./f Plaćanje takse kod registracije
Članak 32.
Taksa se plaća:
a) prilikom svake registracije igrača bez obzira je li to prva registracija ili registracija
uslijed prelaska u drugi klub
b) kod svakog produženja registracije.
Visinu takse iz stavka 1. ovog članka određuju svaki za svoje područje nadležno tijelo
županijskog boćarskog saveza i Izvršni odbor Hrvatskog boćarskog saveza posebnom
odlukom koja čini Dodatak ovom Pravilniku.
III. PRAVO NASTUPA
Članak 33.
Igrač stječe pravo nastupa na natjecanjima odmah po izvršenoj registraciji.
Prijelazne rokove igrača određuje Izvršni odbor HBS-a na prijedlog Športske komisije HBS-a.
Članak 34.
Ako se dva ili više klubova spoje, njihovi igrači stječu pravo nastupa za klub koji je nastao
spajanjem (statusna promjena) nakon što boćarska udruga (klub) bude upisana u nadležni
Registar udruga Republike Hrvatske.
Nadležno tijelo županijskog saveza ili HBS-a može donijeti posebnu odluku kojom će klubu
koji je nastao spajanjem dopustiti pravo natjecanja u pripadajućoj ligi i prije odluke nadležnog
organa državne uprave, ukoliko procijeni da je izvjesno da će odluka o spajanju biti potvrđena
ili je to potrebno radi popunjavanja lige.
Članak 35.
Igrač stječe pravo nastupa na natjecanjima po pravomoćnoj odluci o izvršenoj registraciji.
Boćarska udruga (klub) stječe pravo nastupa na natjecanju po pravomoćnoj odluci o
registraciji iz članka 19. ovog Pravilnika.
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Članak 36.
Igrač koji se nalazi pod vremenskom kaznom ili suspenzijom može biti registriran za postojeći
ili novi klub, ali pravo nastupa na natjecanjima pod nadležnošću županijskog saveza ili HBS-a
tek po isteku kazne odnosno prestanku suspenzije.
Članak 37.
Igrač koji je registriran za jedan klub, ne može nastupati za drugi klub osim na natjecanjima
prijateljskog karaktera i pod uvjetima da mu njegov klub da suglasnost za takav nastup.
Igrač može biti dvojno registriran i nastupati zaključno u natjecateljskoj sezoni unutar koje
navršava 18 godina.
Igrač može biti dvojno registriran samo uz pristanak matičnog kluba.
Klub u kojem je igrač dvojno registriran ne smije biti u istom rangu natjecanja kao i klub u
kojem igrač ima osnovnu registraciju.
Igrači mogu biti dvojno registrirani za klub nižeg ili višeg ranga iz iste županije te za njega
nastupati, ali samo u liga natjecanju i kupu.
Matični klub je klub prve registracije igrača.
IV. PRIJELAZ IGRAČA IZ KLUBA U KLUB
Članak 38.
Registrirani igrač može prijeći u drugi klub za vrijeme prijelaznog roka koji se određuje
sukladno članku 9. ovog Pravilnika.
Igrač pismeno poštom ili e-mailom obavještava klub o želji za promjenom kluba, a klub mu
izdaje ispisnicu.
Ako igrač ne postupi sukladno navedenom, njegov prijelaz u drugi klub ne može se ostvariti.
Izuzetno od stavka 3. ovog članka igrač kojem je Ugovor istekao, raskinut sporazumno ili na
štetu igrača, nije dužan obavijestiti klub o odlasku već je danom isteka ugovora odnosno
potpisom sporazuma ostvaren uvijet za izdavanje ispisnice.
Članak 39.
Klub iz kojeg igrač želi otići može prigovorom igraču osporiti pravo registracije za drugi klub
ako je između njega i igrača na snazi Ugovor, a koji je prethodno ovjeren i dostavljen uredu
HBS-a radi pohrane.
Prigovor s dokazima klub je obvezan dostaviti nadležnom tijelu za registraciju u roku od 8
dana nakon prijema zahtjeva igrača za promjenom kluba.
Ako klub iz kojeg igrač želi otići ne stavi prigovor prema utvrđenju iz prethodnog stavka,
smatra se da je suglasan s registracijom igrača za drugi klub.
Svi pismeni zahtjevi i dokumenti dostavljaju se preporučenom poštom ili se uz potvrdu prijema
neposredno uručuju.
Ured HBS vodi popis ugovora sklopljenih između igrača i klubova.
Ugovori koji nisu dostavljeni Uredu HBS-a na pohranu ne proizvode pravne učinke prema
odredbama ovog Pravilnika.
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Članak 40.
Registrirani igrač koji prelazi iz kluba u klub, može u jednoj natjecateljskoj sezoni HBS-a
nastupati samo za jedan klub, osim u slučajevima posebno predviđenim ovim pravilnikom (čl.
38. stavak 1. ovog Pravilnika) ili po posebnoj odluci izvršnog tijela županijskog saveza
odnosno HBS-a.
V. ODLAZAK IGRAČA U INOZEMSTVO
Članak 41.
Igraču se dozvoljava odlazak u inozemstvo.
Igrač ima pravo otići u inozemstvo pod sljedećim uvjetima:
- da ima suglasnost kluba ako ima važeći ugovor
- da su podmirene sve njegove obveze prema klubu i Savezu
- da se plati taksa za prijelaz nadležnom županijskom savezu i HBS-u.
- da nije na snazi ili se izvršava neka disciplinska mjera protiv igrača.
Igrač koji želi otići u inozemstvo podnosi zahtjev Savezu uz potrebno obrazloženje za prijelaz.
VI. NAKNADA ZA PRIJELAZ IGRAČA
Članak 42.
Klubovi kada njihovi igrači prelaze u druge klubove, imaju pravo na jednokratnu naknadu koja
predstavlja oblik obeštećenja za rad i sredstva uložena u razvoj igrača, osim ako je između
klubova ugovoreno drugačije i to samo na sljedeći način:
- Klubovi svih liga, ako se radi o igračima do navršene 25. godine života kada igrači
prelaze u klubove I lige;
- Klubovi svih liga, ako se radi o igračima do navršene 25. godine života kada igrači
prelaze u klubove u inozemstvo.
Pavo na jednokratnu naknadu ostvaruju klubovi iz prethodnog stavka samo za igrače koji su
bili registrirani za klub najmanje 3 (tri) natjecateljske sezone prije prijelaza u drugi klub iz I. lige
ili u klub u inozemstvo.
Klub nema pravo na naknadu ukoliko nije podmirio sve svoje ugovorene obveze prema igraču
koji želi prijeći u drugi klub, sve dok navedeni iznos nije u cijelosti namiren.
Članak 43.
Iznos naknade utvrđuju klub i igrač sukladno potpisanom ugovoru ili međusobnom sporazumu.
Ako se klub i igrač ne sporazume o iznosu naknade, za njezin izračun nadležna je Komisija
HBS-a koja će utvrditi visinu naknade temeljem pravila određenim u Kriterijima i mjerilima za
utvrđivanje naknade kod prijelaza igrača koja čine Dodatak I. ovom Pravilniku, a koje donosi i
utvrđuje IO HBS-a posebnom odlukom.
Ukoliko je ugovorena naknada iz stavka 1. ovog članka manja od one predviđene pravilima o
Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade kod prijelaza igrača iz stavka 2. ovog članka,
primjenjuje se iznos naknade prema Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade iz stavka 2.
ovog članka.
Taksa za prijelaz plaća se nadležnom županijskom savezu i HBS-u čiju visinu utvrđuju izvršna
tijela istih posebnom odlukom.
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Članak 44.
Klubovi iz članka 42. ovog Pravilnika, iz kojih je otišao igrač kojem je ugovor prestao važiti ili
ga nema, zadržava pravo na naknadu ukoliko se taj igrač registrira za klub koji nije u I ligi, a
zatim prijeđe u klub I lige ili se klub zajedno s takvim igračem plasira u I ligu (klub II lige) ili u
klub u inozemstvu.
Navedeno pravo klubovi iz članka 42. ovog Pravilnika, zadržavaju za vrijeme od dvije godine,
računajući od dana kad se igrač registrirao za klub koji nije u I ligi.
Po isteku roka od dvije godine, klubovi iz članka 42. ovog Pravilnika, gube navedeno pravo.
Nadležni županijski savez i HBS imaju pravu na naplatu takse u istom roku kako i klubovi iz čl.
41. ovog Pravilnika.
Članak 45.
Ukoliko postoji mogućnost, dugovanja kluba prema igraču moraju se prebiti s utvrđenim
iznosom kojeg klub potražuje na ime naknade sukladno važećim kriterijima (Dodatak I. ovom
Pravilniku).
Pismeni sporazum ili odluka Komisije HBS-a o iznosu eventualne naknade čini sastavni dio
dokumentacije u postupku registracije igrača za novi klub.
Članak 46.
Klub i igrač imaju pravo prigovora na odluku Komisije HBS-a o iznosu naknade u roku od 8
dana po primitku iste, s tim da po prigovoru odlučuje Izvršni odbor HBS-a, čija je odluka
konačna.
VII. STATUS KLUBOVA I IGRAČA
Članak 47.
Klub - član HBS–a je sportski klub registriran za obavljanje sportske djelatnosti koju obavlja
sudjelovanjem u natjecanjima.
Članak 48.
Igrač kluba učlanjenog u HBS stječe status prema natjecanju u kojem se natječe prva ekipa
tog kluba.
Prema tom kriteriju, igrač se svrstava i ima status:
- igrača kluba I lige
- igrača kluba II lige
- igrača kluba III lige
- igrač ostalih liga
Igrač kluba I lige, prema ostvarenim rezultatima tog kluba kroz natjecanje, svrstava se u
određenu kategoriju temeljem Pravilnika o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.
VIII. UGOVORI IZMEĐU KLUBA I IGRAČA I (prve) LIGE
Članak 49.
Maloljetni igrač kluba koji nije navršio 18 godina života i klub za koji je igrač registriran mogu
zaključiti Ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze, sukladno važećim zakonskim
propisima koji reguliraju preuzimanje prava i obveza maloljetnika.
Svi igrači bez valjanog Ugovora su sa završetkom sezone slobodni igrači, uz obvezu plaćanja
naknade bivšem klubu i takse nadležnim savezima ukoliko ostvare prijelaz sukladno čl. 42.
ovog pravilnika.
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Članak 50.
Igrač kluba s navršenih 18 godina života i klub za koji je igrač registriran mogu zaključiti
Ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze.
U slučaju da igrač i klub nemaju zaključen Ugovor, moraju imati potpisanu zamolbu, kao
osnovu temeljem koje se registrira igrač.
Članak 51.
Početak i kraj natjecateljske sezone za svaku godinu utvrđuje Izvršni odbor HBS-a.
U smislu Pravilnika, a u slučaju izostanka odluke Izvršnog odbora o točnom definiranju
početka i završetka natjecateljske sezone, smatrat će se da je jedna natjecateljska sezona
vrijeme između neprekinutih natjecanja za prvenstva i Kupa u dvije uzastopne kalendarske
godine.
Članak 52.
Ako igrač zbog bolesti, ozljede ili zbog neopravdanog odbijanja treniranja ili igranja u pojedinoj
natjecateljskoj sezoni ne odigra za klub više od polovice utakmica u ligaškom prvenstvu,
vrijeme iz čl. 44. st. 2 produljuje se za još jednu natjecateljsku sezonu.
O svakoj promjeni roka na koji je Ugovor zaključen, klub i igrač su obvezni obavijestiti
nadležno tijelo za registraciju.
Članak 53.
Ako igrač bez suglasnosti kluba ode u inozemstvo, Ugovor za vrijeme njegovog boravka tamo
miruje.
Članak 54.
Ugovorna strana, koja smatra da druga strana ne izvršava obveze iz Ugovora ili postoji spor
druge vrste, može pred Arbitražom HOO-a pokrenuti posebni postupak, ako je takav način
rješavanja spora dogovoren između zainteresiranih strana.
Članak 55.
Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti Ugovor u svako doba.
Ako je ugovor raskinut zbog neispunjenja obveza kluba, igrač se može registrirati za drugi klub
sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Ako je ugovor raskinut zbog neispunjenja obveza igrača, igrač se može registrirati za drugi
klub sukladno odredbama ovog Pravilnika, nakon što isplati naknadu klubu za koji je igrač
nastupao osim ako se igrač i klub drukčije sporazume.
Članak 56.
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama i sporazum o raskidu ugovora, ovjeravaju se kod
javnog bilježnika.
Sporazum o dvojnoj registraciji igrača potpisuju ovlaštene osobe u ime kluba, a na njega se
stavlja pečat kluba.
Ugovori se mogu zaključiti bilo kada u toku natjecateljske sezone.
Članak 57.
Izvršni odbor HBS-a radi provođenja odredbi Pravilnika:
- utvrđuje iznose taksi u postupku prijelaza kao i za dozvole za odlazak u inozemstvo
- odobrava obrasce neophodne za provođenje postupka, određuje valutu – inozemna
sredstva plaćanja kao temelj obračuna naknade u primjeni Mjerila i kriterija
- odobrava obrasce ugovora, predugovora i ugovora o dvojnoj registraciji.
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IX. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 58.
Županijski boćarski savezi svojim pravilnicima reguliraju pitanja koja ovim Pravilnikom nisu
obuhvaćena.
U slučaju suprotnosti odredbaba pravilnika koje donose županijski savezi s ovim pravilnikom,
primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.
Članak 59.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestraje važiti prethodni Pravilnik o registraciji
igrača i boćarskih udruga od 04.07.2015., Ur.br: 290/2015. i Pravilnik o naknadama za prijelaz
igrača od 23.11.2014., Ur.br.: 666/2014.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 8. travnja 2018.
Ur. br.: 124/2018

Predsjednik
Tomislav Ćurko
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