
 

Davor Komar 
Medulinska cesta 15c, 52100 Pula  
OIB: 69232699575   
davor.komar@pu.t-com.hr, davor.komar222@gmail.com 
Telefon 091 665 22 22 
 

                          Ž  i   v   o   t   o   p   i   s   
 

- Rođen 12.10.1970. godine u Puli, 
- obolio od mišićne distrofije kao dijete,  
- od 21 godine života vezan uz invalidska kolica, 
- srednju upravnu školu završio u Ljubljani 1988. godine, 
- u invalidskoj mirovini, 
- otac dvoje djece, 
- Radno iskustvo; 

         - Hrvatska lutrija, trgovac, 
                    - Uprava Hrvatskih šuma, Operater na računalu–informatiziranje,   
                    - Dugogodišnji voditelj vlastitog obiteljskog gospodarstva, 

- nikada nisam kažnjavan, niti  se protiv mene vodi kazneni postupak. 
 

PRIZNANJA, NAGRADE, ZAHVALNICE, PLAKETE 
- Dobitnik srebrne Plakete Grada Buzeta za izuzetne rezultate i doprinos u humanitarnom 

radu na području Buzeštine, 
- počasni član i dobitnik Zahvale Kulturno umjetničkoga društva Danica Hrvatska iz Pule, 
- službeni ''Kum'' dioničkog društva Puljanka iz Pule, 
- dobitnik srebrne Plakete Saveza društava distrofičara Hrvatske povodom 40- godišnjice 

rada Saveza, 
- dobitnik posebnog Priznanja gradonačelnika Grada Pule 2018. godine za humanitaran 

rad i osobit doprinos unapređivanju kvalitete života osoba s invaliditetom,  
- dobitnik javnog priznanje 'Plaketa Općine Pićan' za 'iznimna dostignuća i doprinos od 

osobitog značaja u pogledu unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom'u 
kolovozu 2018. godine, 

- dobitnik posebnog Priznanja gradonačelnika Grada Pule 2011. godine za humanitaran 
rad i osobit doprinos unapređivanju kvalitete života osoba s invaliditetom,  

- dobitnik Priznanja SOIH-a (Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) za 
suradnju u ostvarivanju strateških ciljeva u izjednačavanju mogućnosti osoba s 
invaliditetom 2012. godine, 

- dobitnik posebnog Priznanja 'Zeleni Karton' Hrvatskog pokreta za prava pacijenata, 
- dobitnik Plakete Udruge slijepih Istarske županije u znak zahvalnosti za doprinos u radu 

i uspjehu udruge povodom 60 godišnjice postojanja udruge (2011. godine), povodom 
obilježavanja 40 godišnjice rada SOIH-a, 

- dobitnik Zahvalnice i Priznanja za značajan doprinos u radu Lige protiv raka Pula, 
povodom 50. obljetnice osnutka Lige (travanj 2017. godine), 

- dobitnik Zahvalnice Istarskih domova zdravlja za izvanrednu suradnju s Djelatnosti za 
palijativnu skrb 2016. godine, 

- dobitnik Povelje Općine Svetvinčenat za promociju sportske i arhitektonski pristupačne 
turističke destinacije Općine Svetvinčenat, 

- dobitnik Plakete Udruge slijepih Istarske županije u znak zahvalnosti za doprinos u radu 
i uspjehu udruge povodom 65 godišnjice postojanja udruge (2016. godine), 

- dobitnik Zahvalnice Društva invalida cerebralne i dječje paralice Pula za sponzorstvo, 
donaciju i pomoć u organizaciji Susreta Medulin 2001., koji je okupio osobe oboljele od 
cerebralne i dječje paralize sa područja Republike Hrvatske, 

- dobitnik Zahvalnice SOIH-a (Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske) za 
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doprinos unapređenju kvalitete življenja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj 
(veljača 2017. godine), povodom obilježavanja 45 godišnjice rada SOIH-a. 

 
CIVILNO DRUŠTVO – SAVEZI - UDRUGE – INICIJATIVE - FORUMI 
- Od 1985. godine,  aktivan član Društva distrofičara Istre, 
- od 1997. godine,  dopredsjednik Društva distrofičara Istre, 
- od 2004. do 2015 g., Predsjednik Društva distrofičara Istre (volonter), 
- od 2015. godine Tajnik Društva distrofičara Istre i član Predsjedništva, 
- od 2019. godine ponovo izabrani Tajnik Društva distrofičara Istre i član Predsjedništva, 
- od 2018. godine peti uzastopni mandat dopredsjednika Republičkoga Saveza Društava 

distrofičara Hrvatske, član Predsjedništva i delegat u istom Savezu, 
- dugogodišnji dopredsjednik, član Upravnoga odbora i delegat u Savezu udruga osoba s 

invaliditetom Istarske županije,  
- član Skupštine i Nadzornog odbora Zadruge osoba s invaliditetom Istarske županije,  
- inicijator i jedan od osnivača 'SOS MREŽE ISTRE'', krovne organizacije osam Udruga 

SOS telefona iz Istarske županije, 
- inicijator, član Upravnog Vijeća i jedan od osnivača 'IFUOSI-a /Istarskog foruma udruga 

osoba s invaliditetom', krovne organizacije sedam županijskih udruga osoba s 
invaliditetom u Istarskoj županiji, od lipnja 2012. godine do lipnja 2013. godine, 
Predsjednik Foruma, 

- dopredsjednik i član Upravnog Vijeća Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom 
'IFUOSI-a', izabran jednoglasnom odlukom svih osam županijskih udruga osoba s 
invaliditetom, članica 'IFUOSI', od 07. prosinca 2017. godine, 

- predsjednik i član Upravnog Vijeća Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom 
'IFUOSI-a', izabran jednoglasnom odlukom svih osam županijskih udruga osoba s 
invaliditetom, članica 'IFUOSI', od 18. listopada 2016. godine do 07. prosinca 2017. godine 

- voditelj projekata Gradske udruge umirovljenika Grad Pazina i aktivan član, 
- voditelj i osnivač prve muške klape osoba s invaliditetom na svijetu –'Istrijanske Ose', 
- član koordinacije sportskih Udruga i Saveza za izgradnju pulskog bazena 2104.-2016. 

godine, 
- voditelj i organizator mnogobrojnih projekata za osobe sa invaliditetom (Medulin 1999 – 

2003, Zajedno do pristupačnosti, Osobne asistencije za najteže oboljele članove Društva 
distrofičara Istre (2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012.), Starimo zajedno, starimo 
sigurni (projekt za starije), Informatičko tehnološki Centar Pula, Mamografija i 
ginekološki pregledi za žene s invaliditetom sa područja Istarska županije 2009., 2011., 
2013. i 2015. godine, Vodič za osobe s invaliditetom kroz Istarsku županiju, Klub mladih 
distrofičara Istre i mnogo drugih),  

- voditelj i organizator tri europska projekta za osobe sa invaliditetom sa mnogobrojnim 
partnerima diljem Hrvatske, 

- voditelj i organizator 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. zdravstvenih simpozija distrofičara 
Istre, čije je predavače zdravstvenog dijela simpozija i sve stručne slušače simpozija 
najvećim brojem bodovalo 6 Hrvatskih komora - Hrvatska liječnička komora, Hrvatska 
komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska psihološka komora, 
Hrvatska komora  fizioterapeuta i Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 

- Inicijator, organizator i voditelj prvog trogodišnjeg Programa za osobe s invaliditetom u 
Istarskoj županiji 'Integracija distrofičara Istre', 

- Inicijator, organizator i voditelj tri trogodišnja Programa Osobne asistencije za najteže 
oboljele članove Društva distrofičara Istre 2012.-2015. godine, 2016.-2018. godine i 2019.-
2021. godine, 

- voditelj Projekta Udruge umirovljenika Grada Pazina za uređenje centra sela Jopi 
(Općina Sveti Petar u Šumi) pod nazivom 'CENTAR SVITA',  

- dugogodišnji voditelj SOS telefona za osobe s invaliditetom u Istarskoj županiji, 
- organizator mnogobrojnih donacija za razne ustanove, udruge i pojedince iz Hrvatske i 



 

 

 

Europe (od 2009.-2015. = 850 donacija u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna), 
- član komisije za izbor Miss Hrvatske s invaliditetom 2010. godine u Vukovaru, 
- predstavnik – voditelj Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije za uređenje 

plaža za osobe s invaliditetom na području Istarske županije,  
- član Skupštine i koordinator u provedbi projekata SOIH-a (Zajednica republičkih Saveza 

osoba s invaliditetom Hrvatske), 
- član Operativnog tijela Istarskog župana za rješavanje problematike dozvola za pristup 

osoba s invaliditetom na plažu Bolnice Rovinj i korištenje iste, 
- član Operativnog tijela Istarskog župana za organizaciju Centralnog skladišnog prostora 

ortopedskih i ostalih pomagala kao i način funkcioniranja posudionice ortopedskih 
pomagala za područje Istarske županije, 

- član povjerenstva Grada Pule za i radne grupe Istarske županije za utvrđivanje 
prioritetnih zdravstvenih i socijalnih potreba u svrhu izrade Plana zdravlja Istarske 
županije za razdoblje od 2013. do 2016. godine, 

- član programskog odbora konferencije o palijativnoj skrbi s međunarodnim 
sudjelovanjem (2015. godina), 

- Autor i urednik; 
         - knjige 'Vraćaj se nisi odgovarao kemiju!', 

    - knjige od 10 godina rada i aktivnosti Boćarskog kluba osoba s invaliditetom    
      Istarske županije 'Istrijana' na 184 stranice A4 formata,  
    - osam godišnjih glasila Društva distrofičara Istre 'Istarski Gen', 
    - godišnjih glasila BKOSIŽ 'ISTRIJANA', 
    - mnogobrojnih letaka i brošura, 

- polaznik triju Europskih Kampova za mlade distrofičare u organizaciji Europskog saveza 
distrofičara – EAMDA i član Skupštine EAMDA-e, 

- sudionik 24. Hrvatskog simpozija osoba  s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem 
u Zagrebu (listopad 2019.), na temu Konvencije UN o pravim aosoba s invaliditetom, 
zapošljavanja, globalnih ciljeva 'OSI' i osobnih pomagača/asistenata, u organizaciji 
SOIH-a, krovne nacionalne organizacije saveza 'OSI', 

- polaznik, organizator i predavač mnogobrojnih edukacijskih seminara – tečajeva i 
okruglih stolova na županijskom, republičkom i Europskom nivou (Turska, Italia, Češka, 
Poljska, Slovačka, Slovenija, Srbija), 

- sudionik Međunarodnog boćarskog kampa  u Češkom gradu Nymburg, od 04. do 07. 
studenog 2018. godine, gdje sam sudjelovao kao član Hrvatske boćarske reprezentacije 
osoba s invaliditetom, 

- inicijator, urednik i autor Internet stranice WWW.ISTRIJANA.HR od listopada 2016. 
godine, 

- inicijator, urednik i autor Internet stranice WWW.DDI.HR od 2004. do 2016. godine, 
- kandidat Mjesnog odbora Busoler/Pula za nagradu Grada Pule u 2018. godini. 
 

SPORTSKE UDRUGE-KLUBOVI-SAVEZI-INICIJATIVE 
- Inicijator, osnivač i prvi predsjednik Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom 

Istarske županije 2016. godine, te član Izvršnog odbora i Skupštine istog, 
- član Skupštine Hrvatskog paraolimpijskog odbora od travnja 2017. godine, kao 

predstavnik/delegat Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, 
- član Skupštine Sportske zajednice Istarske županije od veljače 2017. godine, kao 

predstavnik/delegat Sportske zajednice udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, 
- član Izvršnog odbora i Skupštine Sportske zajednice Grada Pule od svibnja 2017. godine, 

kao predstavnik/delegat sportskih Klubova osoba s invaliditetom sa područja Grada 
Pule, 

- Predsjednik/trener Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' i 
član Skupštine na četverogodišnje razdoblje (od ožujka 2019. godine), 

- Predsjednik/trener Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' od 
2015. godine, 
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- dopredsjednik/volonter/trener Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 
– 'Istrijana', član Predsjedništva Kluba i delegat u Skupštini Kluba (od 2009.-2013.), 

- Tajnik/volonter/trener Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istarske županije – 
'Istrijana', član Predsjedništva Kluba i delegat u Skupštini Kluba (od 2013.-2014.), 

- organizator i voditelj šest državnih prvenstava Hrvatske u boćanju za osobe s 
invaliditetom u Istarskoj županiji (Pula-2011, Buzet-2012, Pula-2013, Pula-2014, Pula -
2016, Pula -2017, ) 

- kao trener boćanja, vodio sam i trenirao četveročlanu 'brončanu' ekipu boćara s 
invaliditetom (Robert Raste, Adriano Stihović, Sabina Brezac i Marina Relić) na 
državnom prvenstvu Hrvatske u kategoriji BC5 (Poreč, studeni 2018.),  

- kao trener boćanja, vodio sam i trenirao tročlanu 'zlatnu' ekipu boćara s invaliditetom 
(Robert Raste, Adriano Stihović i Emir Jahović) državnih prvaka Hrvatske u 2017. godini 
u kategoriji BC5 (Poreč, listopad 2017),  

- kao trener boćanja, vodio sam i trenirao tročlanu 'zlatnu' ekipu boćara s invaliditetom 
(Sabina Brezac, Adriano Stihović, Emir Jahović) i tročlanu 'brončanu' ekipu (Marina 
Relić, Josip brkljača i Zlatan Gazibara) u kategoriji BC5 u Zagreb (lipanj 2017.), 

- kao trener boćanja, vodio sam i trenirao četveročlanu 'zlatnu' ekipu boćara s 
invaliditetom (Sabina Brezac, Adriano Stihović, Emir Jahović i Marina Relić) u kategoriji 
BC5 u Slavonskom Brodu (svibanj 2017.), 

- kao trener boćanja, vodio sam i trenirao tročlanu 'zlatnu' ekipu boćara s invaliditetom 
(Robert Raste, Adriano Stihović i Emir Jahović) državnih prvaka Hrvatske u 2016. godini 
u kategoriji BC5 (Poreč, listopad 2016),  

- kao trener boćanja, vodio sam i trenirao tročlanu ekipu boćara s invaliditetom u 2016. 
godini (viceprvaci Hrvatske u kategoriji BC5 u Slavonskom Brodu (svibanj 2016.), 
pojedinačno na međunarodno otvoreno prvenstvo Poljske u svibnju 2016. (2. mjesto 
Robert Raste, 3. mjesto Adriano Stihović i 4. mjesto Josip Brkljača), 

- kao trener boćanja, vodio sam i trenirao tročlanu ekipu boćara s invaliditetom u 2015. 
godini (viceprvaci Hrvatske u kategoriji BC5 (Vodice, listopad 2015), Zlatni na turniru u 
Slavonskom Brodu (svibanj 2015) i Srebrni na turniru u Zagrebu (ožujak 2015)), 

- član Upravnog odbora Hrvatskog boćarskog Saveza osoba s invaliditetom po odabiru 
članova - boćara Hrvatskih boćarskih Klubova osoba s invaliditetom 2010. godine, 

- član Upravnog odbora Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom od 2012. -2016. 
godine, 

- Predsjednik i član Nadzornog odbora Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom od 
2016. godine, 

- član klasifikatorskog tima Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom 2016. godine, 
- sudionik/polaznik seminara za nacionalne suce u boćanju za osobe s invaliditetom 

(Zagreb, veljača 2018. godine, 
- sudionik/polaznik seminara za nacionalne suce u boćanju za osobe s invaliditetom 

(Zagreb/Sljeme, ožujak 2017. godine, 
- sudionik/polaznik seminara za nacionalne suce u boćanju za osobe s invaliditetom 

(Varaždinske Toplice, ožujak 2016. godine, 
- sudionik/polaznik seminara za nacionalne suce u boćanju za osobe s invaliditetom 

(Varaždinske Toplice, srpanj 2015. godine, 
- sudionik/polaznik seminara za nacionalne suce i trenere u boćanju za osobe s 

invaliditetom (Medulin, veljača 2013. godine), 
- član Skupštine/delegat Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom od 2009. godine. 

 
SPORTAŠ S INVALIDITETOM 

Hrvatski boćarski reprezentativac – dvadeseterostruki prvak Hrvatske  
 

DRŽAVNA PRVENSTVA POJEDINAČNO, EKIPNO I KUP HRVATSKE POJEDINAČNO 

 1. mjesto zlatni osvajač KUP-a Hrvatske u boćanju za 'OSI' 2019. godine u Splitu 
pojedinačno/bez poraza – svibanj 2019.,  



 

 

 

 2. mjesto – srebro na prvenstvu Hrvatske 2019. godine pojedinačno, nakon pet 
održana državna kola pojedinačno (Osijek, Zagreb, Slavonski Brod, Požega i 
Zagreb),  

 3. mjesto – bronca u paru na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu – listopad 
2019. godine,  

 1. mjesto – zlato na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu – travanj 2018. godine- 
bez poraza,  

 1. mjesto zlatni osvajač KUP-a Hrvatske u boćanju za 'OSI' 2018. godine u Velikoj 
Gorici pojedinačno/bez poraza – lipanj 2018.,  

 1. mjesto – zlatni Prvak Hrvatske 2018. godine, nakon pet održana državna kola 
pojedinačno (Osijek, Split, Slavonski Brod, Požega i Rijeka),  

 1. mjesto – zlatni Prvak Hrvatske 2017. godine - (bez poraza) nakon četiri održana 
državna kola pojedinačno (Velika Gorica, Split, Rijeka i Pula),  

 1. mjesto zlatni osvajač KUP-a Hrvatske u boćanju za 'OSI' 2017. godine u Požegi 
pojedinačno/bez poraza – studeni 2017.,  

 1. mjesto – zlato na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu – lipanj 2017. godine- 
bez poraza,  

 1. mjesto – zlatni Prvak Hrvatske 2016. godine - (bez poraza) nakon četiri održana 
državna kola pojedinačno (Đakovo, Požega, Rijeka i Pula),  

 1. mjesto zlatni osvajač KUP-a Hrvatske u boćanju za 'OSI' 2016. godine u Požegi 
pojedinačno,  

 1. mjesto – zlatni Prvak Hrvatske 2015. godine - (bez poraza) nakon četiri održana 
državna kola pojedinačno (Zagreb, Požega, Rijeka i Velika Gorica),  

 1. mjesto zlatni osvajač KUP-a Hrvatske u boćanju za 'OSI' 2015. godine u Đakovu 
pojedinačno,  

 1. mjesto zlatni osvajač KUP-a Hrvatske u boćanju za 'OSI' 2014. godine u Đakovu 
pojedinačno,  

 1. mjesto – zlato na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu – lipanj 2014. godine,  
 1. mjesto – zlatni Prvak Hrvatske 2013. godine nakon četiri održana državna kola 

pojedinačno,  
 1. mjesto – zlato na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu – svibanj 2013. godine,  
 1. mjesto – zlatni Prvak Hrvatske 2012. godine nakon četiri održana državna kola 

pojedinačno,  
 1. mjesto zlatni osvajač KUP-a Hrvatske u boćanju za 'OSI' 2012. godine u Rijeci 

pojedinačno,  
 1. mjesto – zlatni Prvak Hrvatske 2011. godine – (bez poraza) nakon četiri održana 

državna kola pojedinačno,  
 1. mjesto zlatni osvajač KUP-a Hrvatske u boćanju za 'OSI' 2011. godine u Zagrebu 

pojedinačno,  
 1. mjesto – zlato na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Vodicama – veljača 2010. 

godine,  
 2. mjesto – viceprvak Hrvatske 2014. godine nakon četiri održana državna kola 

pojedinačno,  
 2. mjesto – na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu – svibanj 2012. godine,  
 2. mjesto na otvorenom prvenstvu Istarske županije u boćanju za 'OSI' – travanj 

2009. godine,  
 2. mjesto na Kupu Hrvatske u Zagrebu – studeni 2010. godine pojedinačno,  
 2. mjesto na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Đakovu – lipanj 2011. godine,  
 3. mjesto na prvenstvu Hrvatske 2010. godine pojedinačno,  
 3. mjesto na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu – svibanj 2016. godine,  

 

NACIONALNI TURNIRI I OSTALA PRVENSTVA 

 1. mjesto – zlato na Memorijalnom turniru 'Marijan Dobrinčić' u Velikoj Gorici u 
prosincu 2019. godine bez poraza,  



 

 

 

 1. mjesto – zlato na Memorijalnom turniru 'Marijan Dobrinčić' u Velikoj Gorici u 
prosincu 2017. godine bez poraza,  

 1. mjesto – zlato na Memorijalnom turniru 'Marijan Dobrinčić' u Velikoj Gorici u 
prosincu 2016. godine bez poraza,  

 1. mjesto – zlato na Memorijalnom turniru 'Željko Klepač' u Zagrebu u ožujku 2015. 
godine,  

 2. mjesto – srebro na Memorijalnom turniru 'Marijan Dobrinčić' u Velikoj Gorici u 
prosincu 2018. godine,  
 

MEĐUNARODNA NATJECANJA 

 1. mjesto – zlatni 'PRVAK POLJSKE' (bez poraza) na otvorenom međunarodnom 
prvenstvu Poljske (Konopiska, lipanj 2019. godine),  

 1. mjesto – zlatni 'PRVAK SLOVAČKE' (bez poraza) na otvorenom međunarodnom 
prvenstvu Slovačke (Lipovsky Jan, lipanj 2018. godine – TATRA CUP),  

 1. mjesto – zlatni 'PRVAK POLJSKE' (bez poraza) na otvorenom međunarodnom 
prvenstvu Poljske (Konopiska, svibanj 2018. godine),  

 1. mjesto – zlato pojedinačno (bez poraza) na otvorenom međunarodnom prvenstvu 
u Poljskom Gradu Konopiska, studeni 2017. godine,  

 1. mjesto – zlato pojedinačno u otvorenoj kategoriji (bez poraza) na otvorenom 
međunarodnom prvenstvu u Poljskom Gradu Konopiska, prosinac 2017. godine),  

 1. mjesto – zlatni 'PRVAK SLOVAČKE' (bez poraza) na otvorenom međunarodnom 
prvenstvu Slovačke (Lipovsky Jan, lipanj 2017. godine – TATRA CUP),  

 1. mjesto – zlatni 'PRVAK NJEMAČKE' (bez poraza) na otvorenom međunarodnom 
prvenstvu Njemačke (Saarzbrucken, svibanj 2017. godine), kao član/reprezentativac 
Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 1. mjesto – zlatni 'PRVAK POLJSKE' (bez poraza) na otvorenom međunarodnom 
prvenstvu Poljske (Konopiska, svibanj 2016. godine),  

 1. mjesto – zlatni (bez poraza) na međunarodnom prvenstvu u Poljskoj (Konopiska, 
prosinac 2016. godine),  

 1. mjesto – zlatni (bez poraza) na međunarodnom turniru za tročlane ekipe u 
Slovačkoj Rožnavi (rujan 2016. godine),  

 1. mjesto – zlatni (bez poraza) pojedinačno na međunarodnom turniru u Sloveniji 
(studeni 2012. godine),  

 1. mjesto – zlatni (bez poraza) pojedinačno na sportskom susretu Hrvatske i 
Slovenske boćarske reprezentacije u Ljubljani/Sloveniji (veljača 2017. godine),  

 2. mjesto (srebro/pojedinačno) na otvorenom međunarodnom prvenstvu 'TATRA 
CUP' u Slovačkoj/Liptovsky Jan, lipanj 2019. godine, kao član/reprezentativac 
Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 2. mjesto u paru (srebro) na otvorenom međunarodnom prvenstvu 'TATRA CUP' u 
Slovačkoj/Liptovsky Jan, lipanj 2019. godine, kao član/reprezentativac Hrvatske 
boćarske reprezentacije, 

 2. mjesto u paru (srebro) na otvorenom međunarodnom prvenstvu Slovačke 
(Lipovsky Jan, lipanj 2018. godine – TATRA CUP),  

 2. mjesto – srebrni u paru na otvorenom međunarodnom prvenstvu Njemačke 
(Saarzbrucken, svibanj 2017. godine), kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske 
reprezentacije, 

 2. mjesto pojedinačno na međunarodnom turniru u Barceloni (Španjolska) – ožujak 
2013. godine (kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske reprezentacije), 

 2. mjesto pojedinačno na međunarodnom turniru u Sloveniji (studeni 2013. godine),  
 3. mjesto na međunarodnom turniru pojedinačno u Slovačkoj (Lipovsky Jan - lipanj 

2016. godine),  
 3. mjesto pojedinačno na međunarodnom turniru u Poznanu (Poljska) – listopad 

2016. godine (kao član Hrvatske boćarske reprezentacije), 
 3. mjesto u paru na međunarodnom turniru u Poznanu (Poljska) – listopad 2016. 



 

 

 

godine (kao član Hrvatske boćarske reprezentacije), 
 3. mjesto u paru na međunarodnom turniru u Barceloni (Španjolska) – ožujak 2013. 

godine (kao član Hrvatske boćarske reprezentacije), 
 6. mjesto pojedinačno na međunarodnom turniru u Pragu (Češka) – svibanj 2012. 

godine (kao član Hrvatske boćarske reprezentacije), 
 7. mjesto pojedinačno na međunarodnom turniru u Pragu (Češka) – lipanj 2013. 

godine (kao član Hrvatske boćarske reprezentacije), 
 

EUROPSKA PRVENSTVA 

 5. mjesto - pojedinačno na Europskom prvenstvu u Portugalu (Povoa de Varzim) u 
listopadu 2017.  

 6. mjesto – u paru na Europskom prvenstvu u Španjolskoj (Sevilla) u kolovozu 2019.  
 7. mjesto – u paru na Europskom prvenstvu u Portugalu (Povoa de Varzim) u 

listopadu 2017.  
 13. mjesto – pojedinačno na Europskom prvenstvu u Španjolskoj (Sevilla) u 

kolovozu 2019.  
 

SVIJETSKA PRVENSTVA 

 1. mjesto (zlato/pojedinačno/bez ijednog poraza) na otvorenom Svjetskom 
prvenstvu u boćanju za osobe s invaliditetom (BISFED WORLD OPEN -
Povoa/Portugal, srpanj 2018.), kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske 
reprezentacije, što čini prvu povijesnu medalju sa Svjetskog prvenstva u boćanju za 
osobe s invaliditetom od postojanja Republike Hrvatske,  

 3. mjesto (bronca/pojedinačno) na otvorenom Svjetskom prvenstvu u boćanju za 
osobe s invaliditetom (BISFED WORLD OPEN –  Kina/Hong Kong - svibanj 2019.), 
kao član/reprezentativac  Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 4. mjesto - pojedinačno na Otvorenom Svjetskom prvenstvu BISFED WORLD OPEN u 
Dubaiu (UAE) u prosincu 2018., (kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske 
reprezentacije), 

 4. mjesto - pojedinačno na Otvorenom Svjetskom prvenstvu BISFED WORLD OPEN 
u Americi (Kansas City/USA) u rujnu 2017., (kao član/reprezentativac Hrvatske 
boćarske reprezentacije), 

 5. mjesto – u paru na Otvorenom Svjetskom prvenstvu BISFED WORLD OPEN u 
Americi (Kansas City/USA) u rujnu 2017., (kao član/reprezentativac Hrvatske 
boćarske reprezentacije), 

 6. mjesto u paru na otvorenom Svjetskom prvenstvu u boćanju za osobe s 
invaliditetom (BISFED WORLD OPEN –  Portugal/Povoa de Varzim - studeni 
2019.), kao član/reprezentativac  Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 8. mjesto u paru na otvorenom Svjetskom prvenstvu u boćanju za osobe s 
invaliditetom (BISFED WORLD OPEN –  Kina/Hong Kong - svibanj 2019.), kao 
član/reprezentativac  Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 8. mjesto u paru na Svjetskom prvenstvu u Liverpulu/Velika Britanija (kolovoz 
2018.), kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 8. mjesto – u paru na Otvorenom Svjetskom prvenstvu BISFED WORLD OPEN u Dubaiu 
(UAE) u prosincu 2018., (kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske reprezentacije), 

 12. mjesto pojedinačno na Svjetskom prvenstvu u Liverpulu/Velika Britanija 
(kolovoz 2018.), kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 14. mjesto pojedinačno na otvorenom Svjetskom prvenstvu u boćanju za osobe s 
invaliditetom (BISFED WORLD OPEN –  Portugal/Povoa de Varzim - studeni 
2019.), kao član/reprezentativac  Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 

EUROPSKI KUP/REGIONAL OPEN U ORGANIZACIJI BISFED-a  

 1. mjesto – zlato pojedinačno (bez poraza) na Međunarodnom regionalnom 
prvenstvu BISFED-a u Poljskom Gradu Poznan, srpanj 2017. godine, kao 
član/reprezentativac Hrvatske boćarske reprezentacije, 



 

 

 

 1. mjesto – zlato u paru  (bez poraza) na Međunarodnom regionalnom prvenstvu 
BISFED-a u Poljskom Gradu Poznan, rujan 2018. godine, kao 
član/reprezentativac Hrvatske boćarske reprezentacije, 

 2. mjesto – srebro u paru, na Europskom KUP-u 'BISFED REGIONAL OPEN' u 
Zagrebu, ožujak 2019. godine, kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske 
reprezentacije, 

 2. mjesto – srebro u paru, na Međunarodnom regionalnom prvenstvu BISFED-a u 
Poljskom Gradu Poznan, srpanj 2017. godine, kao član/reprezentativac Hrvatske 
boćarske reprezentacije, 

 7. mjesto pojedinačno na Europskom KUP-u 'BISFED REGIONAL OPEN' u 
Zagrebu, ožujak 2019. godine, kao član/reprezentativac Hrvatske boćarske 
reprezentacije, 

 8. mjesto pojedinačno, na Međunarodnom regionalnom prvenstvu BISFED-a u 
Poljskom Gradu Poznan, rujan 2018. godine, kao član/reprezentativac Hrvatske 
boćarske reprezentacije, 

 

STRELJAŠTVO (ZRAČNA PUŠKA) 

 1. mjesto u streljanju zračnom puškom srednjih škola Slovenije 1987. godine, 
 2. mjesto u streljanju zračnom puškom srednjih škola Slovenije 1988. godine. 

 

SPORTSKA PRIZNANJA, NAGRADE, PLAKETE 
 Dobitnik Plakete najboljeg sportaša s invaliditetom Grada Pule za 2018. godinu, po 

izboru 44 sportska Kluba sa područja grada Pule, 
 Dobitnik Plakete najboljeg sportaša s invaliditetom Grada Pule za 2017. godinu, po 

izboru 42 sportska Kluba sa područja grada Pule, 
 dobitnik Plakete najboljeg sportaša s invaliditetom Grada Pule za 2016. godinu, po 

izboru 69 sportska Kluba sa područja grada Pule, 
 dobitnik Plakete najboljeg sportaša s invaliditetom Grada Pule za 2015. godinu, po 

izboru 68 sportska Kluba sa područja grada Pule, 
 dobitnik Plakete najboljeg sportaša s invaliditetom Grada Pule za 2014. godinu, po 

izboru 72 sportska Kluba sa područja grada Pule, 
 dobitnik Plakete najboljeg sportaša s invaliditetom Grada Pule za 2013. godinu, po 

izboru 79 sportska Kluba sa područja grada Pule, sa maksimalnim brojem bodova, 
 dobitnik Plakete najboljeg sportaša s invaliditetom Grada Pule za 2012. godinu, po 

izboru 72 sportska Kluba sa područja grada Pule, 
 2019. godine - sa 30.06.2019. bio sam 6-ti  (od 160) na Svjetskoj rang listi pojedinačno 

(http://www.bisfed.com/world-ranking-2/) i 3-ći pojedinačno u Europi, te 11-ti u 
paru, dok sam sa 31.12.2019. 12-ti sam na Svjetskoj rang listi pojedinačno (od 142 
boćara sa liste) i 13-ti u paru (http://www.bisfed.com/world-ranking/), a samim 
time i drugu godinu za redom potencijalni kandidat za Paraolimpijske igre u Tokyu 
2020. godine, 

 2018. godine (sa 30.08.2018.) 6-ti na Svjetskoj rang listi pojedinačno (od 133 boćara sa 
liste) i 11-ti u paru (http://www.bisfed.com/world-ranking-2/), te 2-gi pojedinačno 
u Europi i 6-ti u paru u Europi, 

 Odlukom/Rješenjem Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 2018. godine 
kategoriziran sam 2. kategorijom vrhunskog sportaša s invaliditetom Republike 
Hrvatske. 

 Odlukom/Rješenjem Hrvatskog paraolimpijskog odbora, 2017. godine 
kategoriziran sam 3. kategorijom vrhunskog sportaša s invaliditetom Republike 
Hrvatske, 

 dobitnik Zahvalnice Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 
'Istrijana', povodom 1o godišnjice rada Kluba, za izniman dugogodišnji doprinos u 
razvoju i radu Kluba, 2016. godine,  

 dobitnik Plakete Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom, kao predsjednik 
Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana', povodom 10 

http://www.bisfed.com/world-ranking/
http://www.bisfed.com/world-ranking-2/


 

 

 

godišnjice rada Kluba, za uspješan rad i vođenje Kluba, 2016. godine, 
 jednoglasnom odlukom Skupštine Kluba izabran za najboljeg boćara sportaša Kluba 

BKOSIŽ 'ISTRIJANA' u 2012. godini,  
POLITIČKE AKTIVNOSTI 

- Vijećnik Skupštine Istarske županije u sazivu 2017.-2021. godine, 
- Vijećnik Skupštine Istarske županije u sazivu 2013.-2017. godine, 

 

-  član Odbora Skupštine Istarske županije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 
graditeljstvo od 2017.-2021. godine, 

- član Odbora Skupštine Istarske županije za društvene djelatnosti od 2017.-2021. godine, 
- predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Skupštine Istarske županije 2013.-2017. 

godine, 
- potpredsjednik i član Komisije za priznanja Skupštine Istarske županije od 2013.-2017. 

godine, 
- član Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Skupštine Istarske 

županije od 2013.-2017. godine, 
- član povjerenstva Skupštine Istarske županije za zaštitu prava pacijenata u Istarskoj 

županiji od 2011. godine, 
- od 2018. godine član Predsjedništva Mjesnog odbora Busoler u Puli, 
- od 2020. godine ponovo sam izabran za člana Predsjedništva Mjesnog odbora Busoler u 

Puli. 
 

OSTALO 
- Od 2006. do 2015. godine bio sam voditelj i odgovorna osoba za vođenje Projekata i 

Programa usmjerenih prvenstveno osobama s invaliditetom, djeci s poteškoćama u 
razvoju i starijim osobama u ukupnoj vrijednosti većoj od 13.400.000,00 kuna,  

- osoba sam koja dugi niz godina, pomažem, vodim i kreiram poveći dio aktivnosti i 
događanja osoba s invaliditetom sa područja Istarske županije i šire, što me izrazito 
veseli i čini vrlo ponosnim. 

 
 Za sve ostale informacije, itekako stojim na raspolaganju. 

 
 

 
      S  poštovanjem, Davor Komar 
       
 

      _________________________ 
    Vlastoručni potpis 

 
 

 
 
Pula, 31. prosinca 2019. godine    


