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Članak 1. 
 Ovim Pravilnikom utvrđuju se odgovornosti, kazne i zaštitne mjere, te postupak 
prema ekipama i osobama koja se ogriješe o Statut, Propisnike, Pravilnike, Odluke i druge 
akte Školskog sportskog saveza Grada Zagreba i Hrvatskog školskog sportskog saveza. 
 

Članak 2. 
 Pod prekšajem u smislu ovog Pravilnika smatraju se protupravne radnje usmjerene 
protiv društvenih interesa, ugleda i kvalitete školskog sporta, kršenja Statuta i drugih akata 
Školskog sportskog saveza Grada Zagreba i Hrvatskog školskog sportskog saveza. 
 
DISCIPLINSKI POSTUPAK I NADLEŽNOST ODLUČIVANJA 
 

Članak 3. 
 Disciplinski postupak pokreće se na osnovi prijave ili po službenoj dužnosti. 
 Prijavu može podnijeti svaka zainteresirana osoba, članica ili organizacija. 
 

Članak 4. 
 Odlučivati u smislu ovog Pravilnika mogu: 

1. NATJECATELJSKO POVJERENSTVO 
2. KOMISIJA ZA PRAVILA I PROPISE 

 
Članak 5. 

Natjecateljsko povjerenstvo za sportske igre imenovao je Izvršni odbor Školskog 
sportskog saveza Grada Zagreba, u sastavu: 

 Dario Franjić, predsjednik 

 Hrvoje Lekić 

 Hrvoje Borovina 

 Ivana Kutle 

 Ivan Bertović 
 
Natjecateljsko povjerenstvo za ostale sportske grane imenovat će se na dan 

održavanja natjecanja, a sastoji se od 4 voditelja ekipa. Predsjednik Natjecateljskog 
povjerenstva bit će stručni suradnik Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. 

 
Uz imenovano Natjecateljsko povjerenstvo u sportskskim igrama, na poluzavršnici i 

završnici Prvenstva Grada Zagreba, dodatno Natjecateljsko povjerenstvo biti će imenovano 
sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske.  
 

                                                       Članak 6. 
Komisija za pravila i propise imenovana je na Skupštini Školskog sportskog saveza 

Grada Zagreba održanoj 13. lipnja 2018. godine na mandat od četiri godine, u sastavu: 

 Tatajana Jacović, Košarkaški savez Zagreba, predsjednica 

 Velimir Čarapina, Zagrebački nogometni savez 

 Jozo Škegro, Agencija za odgoj i obrazovanje 
 

Članak 7. 
 Protiv odluke Natjecateljskog povjerenstva može se izjaviti žalba i to u roku od 5 dana 
računajući od dana prijema rješenja, a podnosi se Komisiji za pravila i propise.  
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Članak 8. 
 Komisija za pravila i propise žalbu može: 

 odbaciti 

 odbiti, te odluku Natjecateljskog povjerenstva potvrditi 

 uvažiti, a predmet vratiti Natjecateljskom povjerenstvu na ponovno raspravljanje i 
odlučivanje ili 

 preinačiti odluku. 
Komisija za pravila i propise će žalbu odbaciti u slučaju njene neopravdanosti. 
Odluka Komisije za pravila i propise je konačna. 

                                                       
                                                       Članak 9. 

  Ako je žalbu izjavio samo kažnjeni, prvostupanjsko rješenje se ne može izmjeniti na 
njegovu štetu. 
 

Članak 10. 
 Ponavljanje postupka može se tražiti: 

 ako postoji sumnja da je rješenje zasnovano na lažnim činjenicama, 

 ako postoje nove činjenice i novi dokazi koji ranije nisu bili poznati, a koji bi imali 
utjecaja prilikom odlučivanja, 

 ako rješenje nije doneseno u skladu i duhu s OPĆIM PROPISNIKOM i 
DISCIPLINSKIM PRAVILNIKOM 

 
Članak 11. 

Prijedlog za ponavljanje postupka mogu podnijeti: 

 kažnjeni 

 njegova škola (ako je kažnjen učenik) 

 tijela Školskog sportskog saveza Grada Zagreba 
 

Članak 12. 
 U slučaju kada postoji opravdana sumnja da je okrivljeni učinio prekršaj za koji se 
može izreći vremenska kazna zabrane igranja ili vršenja dužnosti tijela iz Članka 4. ovog 
Pravilnika mogu izreći: 

 SUSPENZIJU 
Suspenzija u smislu prethodnog stavka može trajati najduže 30 dana. Vrijeme provedeno 
pod suspenzijom uračunava se u kaznu. Igrač, voditelj ili druga osoba koja je pod 
suspenzijom nema pravo nastupa odnosno vođenja ekipe do izricanja kazne.  
 
VRSTE KAZNE 
 

Članak 13. 
 Izvršiocu prekršaja mogu se izreći sljedeće kazne: 

 UKOR 
Kazna ukorom izriče se u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj učinjen pod osobito 
lakim okolnostima, a tijelo koje vodi postupak ocjeni da će ova kazna postići opću svrhu 
kažnjavanja. 

 ZABRANA NASTUPA ILI VRŠENJA DUŽNOSTI NA ODREĐENOM BROJU 
NASTUPA ILI UTAKMICA 

Kazna zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti podrazumijeva zabranu nastupa ili vršenja 
dužnosti na određenom broju utakmica ili drugih nastupa. 
Kazna zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti izriče se u trajanju od jedne (1) do pet (5) 
utakmica ili drugih nastupa i ne može se prenijeti u iduću školsku godinu. 
Kazna može biti izrečena za pojedinu sportsku granu, kategoriju i konkurenciju. 
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 VREMENSKA ZABRANA NASTUPANJA ILI VRŠENJA DUŽNOSTI 
Kazna vremenske zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti, podrazumijeva zabranu 
nastupanja ili vršenja dužnosti za određeni vremenski period. 
Kazna vremenske zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti izriče se u trajanju najmanje dva 
(2) mjeseca, a najviše dvije (2) godine. 
Kazna se izriče na pune mjesece ili godine. 
Kazna može biti izrečena za pojedinu sportsku granu, kategoriju i konkurenciju. 
 

 ZABRANA NASTUPANJA ZA SVE VRIJEME DOK JE REDOVNI UČENIK ŠKOLE 
(ZA VODITELJE ZABRANA VRŠENJA SVIH DUŽNOSTI U ORGANIZACIJI 
SAVEZA) 

Kazna zabrane nastupanja za sve vrijeme dok je redovni učenik škole (zabrana vršenja svih 
dužnosti u organizaciji Saveza za voditelje) prekršaj učinjen pod osobito teškim okolnostima, 
kada je izvršitelj pri njegoovm izvršenju pokazao osobitu odlučnost, upornost ili bezobzirnost 
ili je izazvao naročito teške posljedice. 
 
 
ODMJERAVANJE KAZNE 
 

Članak 14. 
 Prigodom odmjeravanja kazne posebno će se voditi računa o stupnju odgovornosti 
počinitelja, ostalim okolnostima pod kojima je prekršaj izvršen, kao i posljedicama i 
opasnostima koje učinjeni prekršaj predstavlja za školski sport. 
 

Članak 15. 
 U slučaju odmjeravanja kazne za više prekršaja o kojima se istovremeno raspravlja, 
prvo će se utvrditi kazna za svaki prekršaj pojedinačno, a potom se donosi odluka o 
jedinstvenoj kazni uz postupanje po sljedećim propisima: 

 više izrečenih kazni vremenske zabrane igranja ili vršenja dužnosti spajaju se u jednu 
koja mora biti manja od zbroja izrečenih kazni. 

 ako je za jedan prekšraj izrečena kazna vremenske zabrane nastupanja ili vršenja 
dužnosti, a za drugi zabrana nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa 
ili utakmica, onda vremenska kazna zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti kumulira 
kaznu zabrane nastupanja na određenom broju nastupa ili vršenja dužnosti. 

 izrečena zabrana nastupanja za sve vrijeme dok je redovni učenik škole (zabrana 
vršenja svihdužnosti u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba) 
kumulira sve ostale kazne. 

 
Članak 16. 

 U slučaju kada se izriče kazna izvršiocu koji već izdržava kaznu, odredit će se kazna 
za novi prekšraj i potom će se izreći jedinstvena kazna postupajući u smislu članka 13. ovog 
Pravilnika, s tim što će se izdržani dio kazne uračunati u vrijeme, odnosno u jedinstvenu 
kaznu. 
 

Članak 17. 
 Prilikom određivanja kazne uzimaju se u obzir sve okolnosti koje utječu da kazna 
bude veća ili manja, a naročito: 

 težina učinjenog djela i njegove posljedice, 

 stupanj odgovornosti počinitelja 

 pobude iz kojih je djelo učinjeno 

 okolnosti pod kojima je djelo učinjeno 

 moralne osobine počinitelja 

 postupanje počinitelja nakon izvršenog prekršaja 
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Članak 18. 
 U slučaju kada postoje takve olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i blažom 
kaznom može postići svrha kažnajvanja, postupajuće tijelo može odmjeriti kaznu ispod 
granice predviđene ovim Pravilnikom. 
 Ublažavanje kazne vrši se tako što se kazna umanjuje najviše do polovine računajući 
od minimuma kazne predviđene za taj prekršaj. 
 Olakšavajuće okolnosti postoje ukoliko je počinitelj ranije bio primjerenog sportskog 
morala ili na to ukazuje njegov staž, ugled ili sudjelovanje u reprezentaciji Grada ili druge 
zasluge za razvoj školskog sporta. 
 Priznanje o učinjenom prekršaju uvijek je olakšavajuća okolnost. 
 

Članak 19. 
 Otežavajuće okolnosti postoje kada je prekršaj učinjen u povratu, kada postoje 
osobito teške posljedice ili druge okolnosti zbog kojih je prekršaj dobio teži oblik. 
 

Članak 20. 
 Tko samovoljno bez odobrenja službenih osoba napusti teren ili natjecanje, te tko iz 
neopravdanog razloga ne želi pristupiti natjecanju, može biti kažnjen: 

 u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj učinjen pod osobito lakim okolnostima, 
ukorom 

 zabranom nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

 vremenskom zabranom nastupanja ili vršenja dužnosti 

 u osobito teškim slučajevima zabranom nastupanja za sve vrijeme dok je redovni 
učenik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji Saveza) 

 
Članak 21. 

 Natjecatelju, voditelju ekipe ili voditelju natjecanja čijom krivicom dođe do prekida 
natjecanja koje kasnije ne bude nastavljeno, može se izreći: 

 zabrana nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

 vremenska zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti 
 
                                                      Članak 22. 

  Natjecatelju, voditelju ekipe koji je udaljen s terena ili klupe, a i dalje se nesportski 
ponaša može se izreći: 

 zabrana nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

 vremenska zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti 

 u osobito teškim slučajevima zabrana nastupanja za sve vrijeme dok je redovni 
učenik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji Saveza) 
 

Članak 23. 
  Tko prije, za vrijeme ili po završetku natjecanja vrijeđa, kleveće ili se na drugi način 
nesportski ponaša prema protivničkom natjecatelju, službenoj osobi ili gledaocu, može mu se 
izreći: 

 u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj učinjen pod osobito lakim okolnostima, 
ukor 

 zabrana nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

 vremenska zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti 

 u osobito teškim slučajevima zabrana nastupanja za sve vrijeme dok je redovni 
učenik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji Saveza) 
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Članak 24. 
  Tko prije, za vrijeme ili po završetku natjecanja fizički napadne protivničkog 
natjecatelja, službenu osobu ili gledaoca, može mu se izreći: 

 zabrana nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

 vremenska zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti 

 u osobito teškim slučajevima zabrana nastupanja za sve vrijeme dok je redovni 
učenik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji Saveza) 
Ako je napad ostao u pokušaju, može ga se kazniti: 

 u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj učinjen pod osobito lakim okolnostima, 
ukorom 

 zabranom nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 
 

Članak 25. 
 Tko prije, za vrijeme ili po završetku natjecanja namjerno uzrokuje ili počini štetu u 
objektu sportskog borilišta, može mu se izreći: 

 u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj učinjen pod osobito lakim okolnostima, 
ukor 

 zabrana nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

 vremenska zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti 

 u osobito teškim slučajevima zabrana nastupanja za sve vrijeme dok je redovni 
učenik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji Saveza) 

 
Članak 26. 

 Tko na bilo koji način utječe ili sudjeluje u namještanju rezultata natjecanja, na kojem 
postignuti rezultat nije posljedica sportskog nadmetanja, može mu se izreći: 

 vremenska zabrana nastupanja ili vršenja dužnosti 

 u osobito teškim slučajevima zabrana nastupanja za sve vrijeme dok je redovni 
učenik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji Saveza) 

 
Članak 27. 

 Tko djeluje posredno ili neposredno protiv odluka tijela Saveza ili na drugi način 
djeluje da se ozbiljno ugrozi ugled ili efikasnost tih tijela, može ga se kazniti: 

 u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj učinjen pod osobito lakim okolnostima, 
ukorom 

 zabranom nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

 vremenskom zabranom nastupanja ili vršenja dužnosti 

 u osobito teškim slučajevima zabranom nastupanja za sve vrijeme dok je redovni 
učenik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji Saveza) 

 
Članak 28. 

 Tko da lažni iskaz u postupku pred tijelima Saveza, može ga se kazniti: 

 u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj učinjen pod osobito lakim okolnostima, 
ukorom 

 zabranom nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

 vremenskom zabranom nastupanja ili vršenja dužnosti 

 u osobito teškim slučajevima zabranom nastupanja za sve vrijeme dok je redovni 
učenik škole (za voditelje zabrana vršenja svih dužnosti u organizaciji Saveza) 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29. 
 Kazne za prekršaje predviđene odgovarajućim aktima strukovnih organizacija ne 
mogu biti blaže od kazni predviđenih ovim Pravilnikom. 
 

Članak 30. 
 Izvršni odbor Saveza izdaje obvezne upute i tumačenja slučajeva koji nisu predviđeni 
ovim Pravilnikom. 
 

Članak 31. 
 Disciplinski postupak započet prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, koji nije 
završen donošenjem odluke o kazni, nastaviti će se prema odredbama Pravilnika koji 
predviđa blažu vrstu kazne. 

 
Članak 32. 

 Ako je za vođenje disciplinskog postupka započetog prije stupanja na snagu ovog 
Pravilnika nadležno drugo tijelo, daljnje vođenje disciplinskog postupka nastaviti će tijelo 
nadležno u smislu ovog Pravilnika. 
 

 
Članak 33. 

Disciplinski pravilnik usvojen je na sjednici Izvršnog odbora Školskog sportskog saveza 
Grada Zagreba održanoj 5. rujna 2019. godine i stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                                                                                         

 

PREDSJEDNIK: 

   Pere Markić 

 


