
 

 

 
Na temelju članka 36. Statuta Školskog sportskog saveza Grada Zagreba ( dalje u tekstu: Savez), na 

sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. Izvršni odbor donosi sljedeći :  

 

 

Disciplinski pravilnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se odgovornosti, kazne i disciplinske mjere, te postupak prema ekipama i 

osobama koja se ogriješe o Statut, Propisnike, Pravilnike, Odluke i druge akte Školskog sportskog 

saveza Grada Zagreba ( dalje u tekstu: ŠSSGZ) i Hrvatskog školskog sportskog saveza ( dalje u tekstu: 

HŠSS).  

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve sudionike na školskim sportskim natjecanjima koja su u organizaciji 

Školskog sportskog saveza Grada Zagreba ( dalje u tekstu: ŠSSGZ). 

 

Članak 2. 

Disciplinskim prekršajem u smislu ovog Pravilnika smatraju se radnje usmjerene protiv društvenih 

interesa, ugleda i kvalitete školskog sporta, kršenja Statuta i drugih akata Školskog sportskog saveza 

Grada Zagreba ( dalje u tekstu: ŠSSGZ)   i Hrvatskog školskog sportskog saveza ( dalje u tekstu: 

HŠSS).  

Nepoznavanje ovog Pravilnika,  kao i ostalih akata ŠSSGZ-a i HŠSS-a  nikoga ne opravdava niti oslobađa 
odgovornosti. 

 

Članak 3.  

Svrha izricanja disciplinskih mjera je postizanje odgojnog utjecaja na prekršitelje športskih normi, 
sprječavanje prekršitelja da vrše prekršaje, odgojni utjecaj na ostale sudionike u športu te čuvanje ugleda 
i kvalitete školskog sporta. 
 
 

DISCIPLINSKI POSTUPAK I NADLEŽNOST ODLUČIVANJA  

Članak 4. 

Disciplinski postupak pokreće se na osnovi prijave ili po službenoj dužnosti. Prijavu može podnijeti svaka 

zainteresirana osoba.  

Po službenoj dužnosti postupak pokreće Natjecateljsko povjerenstvo u slučaju kada utvrdi počinjenje 

nekog od prekršaja te u slučaju iz čl. 39. Općeg propisnika sa posebnim odredbama.  

 

Članak 5.  

Disciplinsko tijelo dužno je utvrditi sve činjenice o kojima ovisi osnovanost prijave. Koje će činjenice uzeti 
kao dokazane, odlučuje disciplinsko tijelo prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene 
svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, te na temelju rezultata cjelokupnog postupka. 

 
Članak 6. 

Kazne i disciplinske mjere mogu se izreći sudionicima školskih natjecanja i drugim odgovornim osobama. 
 

Članak 7.  
 

Tijela ovlaštena za odlučivanje sukladno ovom Pravilniku su:  
 

1. NATJECATELJSKO POVJERENSTVO u prvom stupnju te  

2. KOMISIJA ZA PRAVILA I PROPISE  u drugom stupnju 

 



 

 

Članak 8. 

Natjecateljska povjerenstva, ovlaštena za donošenje prvostupanjskih odluka u disciplinskom postupku 

su :  

1. Natjecateljsko povjerenstvo za sportske igre  - ukoliko je uočeno počinjenje prekršaja vezanih za 
sportske igre  

2. Natjecateljsko povjerenstvo za ostale sportske grane - ukoliko je uočeno počinjenje prekršaja 
vezanih za ostale sportske grane 

3. posebno natjecateljsko povjerenstvo imenovano sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih 
sportskih društava Republike Hrvatske, ukoliko je uočeno počinjenje prekršaja na  završnici 
Državnog prvenstva za 5. i 6. razrede,  

 

Na natjecateljska povjerenstva iz prethodnog stavka primjenjuje se čl.  5 i 6. Općeg propisnika sa 

posebnim odredbama.  

  

Članak 9. 

Nakon provedenog disciplinskog postupka, nadležno prvostupanjsko tijelo može izreći odluku:  

- kojom se prijava odbacuje,  

- kojom se prijava odbija i disciplinski postupak obustavlja,  

- kojom se utvrđuje da je prijavljeni odgovoran za počinjeni prekršaj i kojom mu se izriče kazna ili mjera. 

 

Nadležno prvostupanjsko tijelo odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, a za donošenje 

pravovaljane odluke potrebno je da donošenju odluke prisustvuje najmanje 3 člana. U slučaju jednakog 

broja glasova, glas predsjednika prvostupanjskog tijela će biti odlučan.   

 

Članak 10. 

Natjecateljsko povjerenstvo koje vodi postupak dužno je o pokretanju postupka obavijestiti osobu protiv 
koje je pokrenut postupak kao i o razlozima pokretanja disciplinskog postupka. Disciplinski postupak je 
hitan. 

 

Članak 11. 

Disciplinski postupak ne može biti pokrenut ako prijava nije pravodobno podnijeta. 
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana saznanja za prekršaj, a najviše u roku od 30 dana od 
učinjenog prekršaja. Nakon tog vremena nastupa zastara. 

 

Članak 12. 

Odluku o disciplinskoj mjeri potpisuje predsjednik Natjecateljskog povjerenstva odnosno osoba koja u 
njegovoj odsutnosti obavlja dužnost predsjedavajućeg na sjednici na kojoj je mjera donesena. 
 
Odluka Disciplinskog odbora dostavlja se podnositelju prijave i osobi protiv koje je postupa vođen  
 osobno ili preporučenom pošiljkom. 
 
Primjerak odluke mora se istovremeno dostaviti školi odnosno tijelu kojem pojedinac pripada, kao i 
podnositelju prijave.  
  



 

 

Članak 13. 
Odluka sadrži:  

- naziv tijela, sastav vijeća i vrstu prekršaja 
- odluku o prekršajnoj odgovornosti  
- obrazloženje 
- pouku o pravnom lijeku. 

 
 

VRSTE KAZNI I DISPCIPLINSKIH  MJERA   

 

Članak 14. 

 

Izvršitelju prekršaja mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere:  

 

➢ UKOR  

o 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  

o 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.  

 

➢ VREMENSKA ZABRANA NASTUPANJA ILI VRŠENJA DUŽNOSTI  

o Kazna vremenske zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti, podrazumijeva zabranu 

nastupanja ili vršenja dužnosti za određeni vremenski period.  

o Kazna vremenske zabrane nastupanja ili vršenja dužnosti izriče se u trajanju najmanje 

dva (2) mjeseca, a najviše dvije (2) godine.  

o Kazna se izriče na pune mjesece ili godine.  

o 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)  

o 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 njegovom izvršenju pokazao osobitu odlučnost, upornost 

ili bezobzirnost ili je izazvao naročito teške posljedice.  

  



 

 

PREKRŠAJI  

Članak 15. 

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 16. 

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 17. 

Natjecatelju ili 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 18. 

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)  

  



 

 

Članak 19. 

Tko prije, za vrijeme ili po završetku natjecanja fizički napadne protivničkog natjecatelja, službenu osobu 

ili gledaoca, može mu se izreći:  

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

• 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:  

 

Članak 20. 

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 21. 

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 22. 

Tko djeluje posredno ili neposredno protiv odluka tijela Saveza, Statuta, Propisnika, Pravilnika i drugih 

akata Školskog sportskog saveza Grada Zagreba ( dalje u tekstu: ŠSSGZ) i Hrvatskog školskog 

sportskog saveza ( dalje u tekstu: HŠSS),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 23. 

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)  

 

 

ODMJERAVANJE KAZNE  

 

Članak 24. 

Prigodom odmjeravanja kazne ili disciplinske  mjere 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 25. 

U slučaju odmjeravanja kazne i disciplinske mjere 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 ili 

mjeri uz postupanje po sljedećim propisima:  

• ako je za neki prekršaj izrečen ukor, svaka druga stroža kazna izrečena za drugi prekršaj kumulira ukor  

• 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 prekršaj 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 svih dužnosti 

u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba) kumulira sve ostale kazne.  

 

Članak 26. 

U slučaju kada se izriče kazna ili disciplinska  mjera izvršitelju koji već izdržava kaznu ili disciplinsku 

mjeru, odredit će se kazna ili disciplinska mjera za novi prekršaj i potom će se izreći jedinstvena mjera 

postupajući u smislu članka 25. ovog Pravilnika, s tim što će se izdržani dio kazne uračunati u vrijeme, 

odnosno u jedinstvenu kaznu.  

  



 

 

Članak 27. 

Prilikom određivanja kazne i disciplinske mjere 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  

 

Članak 28. 

U slučaju kada postoje takve olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postići 

svrha kažnjavanja, postupajući tijelo može odmjeriti kaznu ispod granice predviđene ovim Pravilnikom.  

Ublažavanje kazne vrši se tako što se kazna i disciplinska mjera umanjuje najviše do polovine trajanja 

minimalne kazne određene za zabranu nastupanja ili vršenja dužnosti, odnosno najviše do mjesec dana 

trajanja .    

Olakšavajuće okolnosti postoje ukoliko je počinitelj ranije bio primjerenog sportskog ponašanja 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 29. 

Otežavajuće okolnosti postoje kada je prekršaj učinjen u povratu, kada postoje osobito teške posljedice 

ili druge okolnosti zbog kojih je prekršaj dobio teži oblik.  

 

SUSPENZIJA 

Članak 30. 

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 14. ovog Pravilnika može se izreći:  

Suspenzija u smislu prethodnog stavka može trajati najduže 30 dana. Vrijeme provedeno pod 

suspenzijom uračunava se u vrijeme trajanja izrečene kazne. 

 Igrač, voditelj ili druga osoba koja je pod suspenzijom nema pravo nastupa odnosno vođenja ekipe do 

izricanja kazne.  

 

  



 

 

ŽALBENI POSTUPAK 
Članak 31.  

 

Protiv odluke Natjecateljskog povjerenstva u disciplinskom postupku može se izjaviti žalba i to u roku od 

5 (pet) dana računajući od dana primitka Rješenja o kazni ili disciplinskoj izrečenoj mjeri. 

Žalbu može izjaviti osoba koja je podnijela prijavu ili izvršitelj prekršaja, a podnosi se Komisiji za pravila i 

propise, direktno ili putem nadležnog disciplinskog tijela prvog stupnja. Dan predaje žalbe preporučenom 

pismenom pošiljkom smatra se danom predaje nadležnom tijelu. 

Žalba podnijeta poslije roka iz stavka 1. ovog članka odbacuje se kao nepravodobna. 
 
Podnesena žalba zadržava izvršenje pobijane odluke. 

 

Članak 32.  

 

Na Komisiju za pravila i propise primjenjuje se čl. 39. i 40.  važećeg Statuta Školskog sportskog saveza 

Grada Zagreba.    

Komisija donosi odluke donosi većinom glasova. U slučaju jednakog broja glasova glas predsjednika je 

odlučan.   

U slučaju da je disciplinski postupak pokrenut protiv pojedinog člana Komisije za pravila i propise, isti se 

izuzima od donošenja odluke u tom pojedinom slučaju i na njegovo mjesto u tom postupku stupa 

predsjednik Natjecateljskog povjerenstvo za sportske igre. 

 

Članak 33. 

Komisija za pravila i propise žalbu na odluku prvostupanjskog tijela u disciplinskom postupku može:  

• odbaciti  

• odbiti, te potvrditi odluku Natjecateljskog povjerenstva  

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

• preinačiti odluku.  

 

Komisija za pravila i propise će žalbu odbaciti u slučaju nepravovremenosti ili ako je uložena od strane 

neovlaštene osobe.  

 

 Odluka Komisije za pravila i propise je konačna.  

 

 

  



 

 

Članak 34. 

Ako je žalbu izjavila samo osoba kojoj je izrečena disciplinska mjera,  prvostupanjsko rješenje se ne 

može izmijeniti na njegovu štetu.  

 

IZVANREDNI PRAVNI LIJEK - PONAVLJANJE POSTUPKA  

 

Članak 35. 

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 s odredbama OPĆEG PROPISNIKA SA POSEBNIM 

ODREDBAMA i DISCIPLINSKOG PRAVILNIKA  

 

Članak 36. 

Prijedlog za ponavljanje postupka mogu podnijeti:  

• osoba kojoj je izrečena disciplinska mjera ili kazna  

• njegova škola (ako je kažnjen učenik ili voditelj)  

• tijela Školskog sportskog saveza Grada Zagreba  

 

Članak 37. 

Prijedlog za ponavljanje postupka može se podnijeti najkasnije u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti 

odluke, a dostavlja se tijelu koje je zadnju odluku donijelo. Tijelo koje je donijelo odluku, ukoliko usvoji 

prijedlog za ponavljanje postupka može provesti novi postupak ili predmet dostaviti disciplinskom tijelu 

koje je donijelo prvostupanjsku odluku radi nove istrage i donošenja nove odluke (u slučaju podnošenja 

prijedloga drugostupanjskom tijelu.) 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 38. 

Disciplinske mjere za prekršaje izrečene sukladno ovom Disciplinskom pravilniku ne mogu biti blaže od 

kazni predviđenih odgovarajućim aktima strukovnih organizacija.  

 

  



 

 

Članak 39. 

Izvršni odbor Saveza izdaje obvezne upute i tumačenja odredbi ovog Pravilnika .  

 

Članak 40.  

Disciplinski postupak započet prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, koji nije dovršen, dovršit će se 

prema odredbama Pravilnika koji predviđa blažu vrstu kazne.  

 

Članak 41. 

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 42. 

Disciplinski pravilnik usvojen je na sjednici Izvršnog odbora Školskog sportskog saveza Grada Zagreba 

održanoj 13.rujna 2022. godine i stupa na snagu danom donošenja te se prethodni Disciplinski pravilnik 

donesen 9. rujna 2020. godine stavlja van snage.  

                                                                    

 

 

                                                                                         

 

PREDSJEDNIK: 

   Pere Markić 

 


