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Temeljem  članka 32. Statuta Hrvatskog školskog športskog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog 

školskog športskog saveza na 21. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine donosi 

 

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK  

HRVATSKOG ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA 
 

 

Članak 1. 

(1)Disciplinski pravilnik Hrvatskog školskog športskog saveza (u daljnjem tekstu: Pravilnik), 

određuje odgovornosti, prekršaje, zaštitne mjere i kazne za sve sudionike na školskim 

športskim natjecanjima koja su u organizaciji Hrvatskog školskog športskog saveza 

(u daljnjem tekstu: HŠŠS).  

(2)Pod disciplinskim prekršajem u smislu ovog Pravilnika smatraju se protupravne radnje 

usmjerene protiv društvenih interesa, ugleda i kvalitete školskog športa, kršenja Statuta i 

drugih pravnih akata Županijskih školskih športskih saveza, Školskog športskog saveza Grada 

Zagreba (u daljnjim tekstu: ŽŠŠS) i HŠŠS. 

 

Članak 2. 

Disciplinski postupak pokreće se na osnovu prijave nekog od sudionika ili po službenoj 

dužnosti od strane tijela ovog Pravilnika. 

 

Članak 3. 

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na: 

 Poluzavršnim natjecanjima Državnog prvenstva školskih športskih društava Republike 

Hrvatske (u daljnjem tekstu poluzavršna natjecanja DP),  

 Završnici Državnog prvenstva školskih športskih društava Republike Hrvatske (u 

daljnjem tekstu Završnica DP), 

 Ostalim školskim športskim natjecanjima u organizaciji HŠŠS. 

 

1. Tijela Disciplinskog pravilnika 

1.1. Poluzavršna natjecanja DP 

 

Natjecateljsko povjerenstvo 

 

Članak 4. 

(1)Predstavnika provoditelja natjecanja imenuje ŽŠŠS iz svojih redova, koji je ujedno i 

Predsjednik Natjecateljskog povjerenstva, a ne smije biti voditelj ekipe koja sudjeluje u 

natjecanju.  

(2)Natjecateljsko povjerenstvo sastoji se od svih voditelja ekipa na natjecanju i Predsjednika 

Natjecateljskog povjerenstva. 

(3)Natjecateljsko povjerenstvo dužno je provoditi natjecanje sukladno Propisniku Državnog 

prvenstva školskih športskih društava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Propisnik). 
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(4)Natjecateljsko povjerenstvo dužno je primijeniti kaznene odredbe za prekršitelje 

Propisnika i drugih propisa HŠŠS koji se odnose na školska športska natjecanja u organizaciji 

HŠŠS, te će isti biti kažnjeni sukladno odredbama ovog Pravilnika. 

(5)Natjecateljsko povjerenstvo donosi odluke većinom nazočnih članova, a u slučaju jednakog 

broja glasova odlučujući je glas Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva. 

(6)Članovi Natjecateljskog povjerenstva dužni su prisustvovati proglašenju pobjednika. 

 

Članak 5. 

Zadaci Natjecateljskog povjerenstva: 

 Zaprima i provjerava dokumentaciju, 

 Provodi ždrijebanje, 

 Upoznaje suce s odredbama Propisnika, 

 Rukovodi natjecanjem i prati ponašanje svih sudionika, 

 Zaprima pisane prigovore koje se odnose na pravila igre, 

 Donosi odluku na pisane prigovore u prvom stupnju, 

 Donosi odluku o kazni počinitelju disciplinskog prekršaja u prvom stupnju, 

 Sve odluke prosljeđuje Disciplinskoj komisiji, 

 Odluka koju prosljeđuje Disciplinskoj komisiji mora biti ovjerena potpisom 

predsjednika Natjecateljskog povjerenstva.  

 

Članak 6. 

(1)Prigovor na pravo nastupa voditelj školskog športskog društva (u daljnjem tekstu: ŠŠD) 

predaje Predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva prije početka natjecanja. 

(2)Natjecateljsko povjerenstvo rješava pisane prigovore vezane uz pravo nastupa prije 

početka natjecanja. 

(3)Ukoliko ŠŠD želi uložiti prigovor na natjecanje to će učiniti na način da voditelj ŠŠD 

potpiše službeni zapisnik i to na predviđenom mjestu za ulaganje prigovora, a obrazloženje 

prigovora treba predati Predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva u roku od petnaest minuta 

po završetku natjecanja. 

(4)Prigovor na održano natjecanje (tijek, završetak, rezultat, materijalna povreda pravila i sl.)  

Natjecateljsko povjerenstvo dužno je riješiti prije nastavka sljedećeg natjecanja.  

(3)Odluka Natjecateljskog povjerenstva na podneseni pisani prigovor mora biti u skladu s 

Propisnikom, pravilima športske grane i ovim Pravilnikom. 

(4)Voditelji koji su u sporu nemaju prava glasa pri donošenju odluke, a u slučaju jednakog 

broja glasova odlučujući je glas Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva. 

(5)Na odluku Natjecateljskog povjerenstva, podnositelj pisanog prigovora može se žaliti u 

roku od tri dana Disciplinskoj komisiji na adresu HŠŠS. 

(6)Natjecateljsko povjerenstvo će o utvrđenim činjenicama izvijestiti ŽŠŠS ekipe protiv koje 

je izrečena neka od kazni, HŠŠS i Disciplinsku komisiju. 

 

1. 2. Završnica DP 

 

Natjecateljsko povjerenstvo 

 

Članak 7. 

(1)Koordinator za pojedini šport, član Organizacijskog odbora je Predsjednik Natjecateljskog 

povjerenstva, a sve sukladno članku 9. Propisnika. 

(2)Natjecateljsko povjerenstvo sastoji se od svih voditelja ekipa na natjecanju i Predsjednika 

Natjecateljskog povjerenstva. 
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(3)Natjecateljsko povjerenstvo dužno je voditi brigu o učenicima, sudionicima Završnice DP 

športa u čije su Natjecateljsko povjerenstvo imenovani i to tokom cijelog njihovog boravka na 

Završnici DP.  

(4)Natjecateljsko povjerenstvo donosi odluke većinom nazočnih članova, a u slučaju jednakog 

broja glasova odlučujući je glas Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva. 

 

 

Članak 8. 

Zadaci Natjecateljskog povjerenstva: 

 Predsjednik Natjecateljskog zaprima i provjerava dokumentaciju sudionika, 

 Na samom natjecanju provjerava identifikaciju natjecatelja, 

 Rukovodi natjecanjem i prati ponašanje svih sudionika na športskim borilištima i u 

mjestu boravka, 

 Upoznaje suce s Posebnim odredbama športa, 

 Zaprima pisane prigovore, 

 Donosi odluku na pisane prigovore u prvom stupnju, 

 Donosi odluku o kazni počinitelju disciplinskog prekršaja u prvom stupnju, 

 Sukladno članku 14. Propisnika obavlja i ostale poslove po nalogu Organizacijskog 

odbora. 

 

Članak 9. 

(1)Prigovor na pravo nastupa voditelj ŠŠD predaje Predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva 

prije početka natjecanja. 

(2)Natjecateljsko povjerenstvo rješava pisane prigovore vezane uz pravo nastupa prije 

početka natjecanja. 

(3)Ukoliko ŠŠD želi uložiti prigovor na natjecanje to će učiniti na način da voditelj ŠŠD 

potpiše službeni zapisnik i to na predviđenom mjestu za ulaganje prigovora, a obrazloženje 

prigovora treba predati Predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva u roku od petnaest minuta 

po završetku natjecanja. 

(4)Prigovor na održano natjecanje (tijek, završetak, rezultat,  materijalna povreda pravila i sl.)  

Natjecateljsko povjerenstvo dužno je riješiti prije nastavka sljedećeg natjecanja.  

(5)Odluka Natjecateljskog povjerenstva na podneseni pisani prigovor mora biti u skladu s 

Propisnikom, pravilima športske grane i ovim Pravilnikom. 

(6)Voditelji koji su u sporu nemaju prava glasa pri donošenju odluke, a u slučaju jednakog 

broja glasova odlučujući je glas Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva. 

(7)Na odluku Natjecateljskog povjerenstva, podnositelj pisanog prigovora može se žaliti u 

roku od petnaest minuta po završetku natjecanja Disciplinskoj komisiji HŠŠS-a, a pisanu 

žalbu uručuje predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva koji ju uručuje Disciplinskoj 

komisiji. 

(8)Natjecateljsko povjerenstvo će o utvrđenim činjenicama izvijestiti HŠŠS i Disciplinsku 

komisiju. 

 

1.3. Ostala školska športska natjecanja u organizaciji HŠŠS 

 

Natjecateljsko povjerenstvo 

 

Članak 10. 

(1)Izvršni odbor HŠŠS imenuje Organizacijski odbor za ostala natjecanja u organizaciji HŠŠS 

koje rukovodi cjelokupnim natjecanjem. 
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(2)Natjecateljsko povjerenstvo za ostala natjecanja u organizaciji HŠŠS predlaže ŽŠŠS, a 

potvrđuje Organizacijski odbor, te mu svojom odlukom propisuje zadaće i obaveze u 

provođenju natjecanja. 

(3)Imenovano Natjecateljsko povjerenstvo dužno je djelovati sukladno odlukama 

Organizacijskog odbora, te pravilima i propisima koje će mu biti dane od strane HŠŠS. 

 

1.4. Disciplinska Komisija 

 

Članak 11. 

(1)Disciplinsku komisiju, sukladno članku 35. Statuta HŠŠS, osniva i imenuje Izvršni odbor 

HŠŠS. 

(2)Disciplinska komisija se sastoji od pet (5) članova od kojih je jedan (1) Predsjednik. 

(3)Disciplinska komisija djeluje na sjednicama, a odlučivati mogu ako su prisutna najmanje 

tri člana.  

(4)Odluke se donose većinom nazočnih članova. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući 

je glas predsjednika Disciplinske komisije. 

(5)Ukoliko postoji potreba za hitno donošenje odluke, Disciplinska komisija može održati 

sjednicu i telefonski, 

(6)Disciplinska komisija je za svoj rad odgovorna Izvršnom odboru HŠŠS. 

 

Članak 12. 

Zadaci Disciplinske komisije: 

 

 Zaprima pisane žalbe na odluke Natjecateljskog povjerenstva proizašle s poluzavršnih 

natjecanja DP i Završnice DP, 

 Donosi odluku o izricanju odgovarajuće kazne za disciplinske prekršaje počinjene na 

poluzavršnim natjecanjima DP i Završnici DP, 

 Zaprima pisane žalbe na odluke Natjecateljskog povjerenstva proizašle s drugih 

školskih športskih natjecanja u organizaciji HŠŠS, 

 Donosi odluke o izricanju odgovarajuće kazne za disciplinske prekršaje počinjene na 

drugim školskim športskim natjecanjima u organizaciji HŠŠS 

 Podnosi izvješće Izvršnom odboru i šalje mu, potpisom ovjerenu, odluku za počinjeni 

disciplinski prekršaj, 

 Obavlja i ostale poslove po nalogu Predsjednika HŠŠS. 

 

2. Kažnjavanje i vrste kazni 
 

Članak 13. 

(1)Po odredbama ovog Pravilnika za učinjeni prekršaj kaznit će se počinitelj ako je prekršaj 

učinjen s namjerom ili iz nehaja.  

(2)Za prekršaj učinjen iz nehaja može se primijeniti blaža kazna. 

(3)Disciplinska komisija će utvrditi da li se radi o nehaju ili namjeri. 

 

Članak 14. 

Svrha kažnjavanja je da pomaže pravilnom odgoju učenica i učenika, da osigura pravilnu 

primjenu Propisnika, te da utječe na počinitelja i ostale osobe na koje se odnosi ovaj Pravilnik 

kako ne bi činili prekršaje. 

 



 7 

Članak 15. 

Nepoznavanje Propisnika i ovog Pravilnika, ne ispričava odgovornosti prekršitelja, ali može 

utjecati na njegovo blaže kažnjavanje. 

 

Članak 16. 

(1)Disciplinski prekršaj je pokušan kada je počinitelj s namjerom započeo prekršajnu radnju, 

a štetna posljedica nije nastupila.  

(2)Pokušaj je kažnjiv jedino kod onih prekršaja za koje je u Pravilniku određeno da će se 

kazniti za pokušaj.  

(3)Prekršitelj koji je ostao u pokušaju, kažnjava se kaznom propisanom za prekršaj, a može se 

blaže kazniti. 

 

Članak 17. 

Tko drugog potakne ili mu pomogne da počini prekršaj, kaznit će se kao prekršitelj, s time što 

se pomagač može blaže kazniti. 

 

2.1. Vrste kazni 

 

Članak 18. 

U slučaju kad postoji opravdana sumnja da je okrivljeni počinio prekršaj za koji se može 

izreći kazna, tijela ovog Pravilnika mogu izreći: 

 

 Suspenziju 

Suspenzija može trajati najduže 30 dana. Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u 

kaznu. Osoba koja je pod suspenzijom nema prava nastupa, odnosno vođenja ekipe ŠŠD. 

 

 Uskraćivanje refundacije dijela ili ukupnih troškova proizašlih na poluzavršnim 

natjecanjima DP ili Završnici DP 

Disciplinska komisija može donijeti odluku o uskraćivanju refundacije dijela ili ukupnih 

troškova proizašlih na poluzavršnim natjecanjima DP, Završnici DP ili drugih natjecanja u 

organizaciji HŠŠS, počinitelju disciplinskog prekršaja opisanog ovim Pravilnikom. 

 

 Uskraćivanje dijela ili cijelog iznosa potpore za rad ŽŠŠS 

Disciplinska komisija može predložiti Izvršnom odboru HŠŠS uskraćivanje dijela ili cijelog 

iznosa potpore ŽŠŠS. 

 

 Ukor 

Kazna ukorom izriče se u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj počinjen pod osobito 

lakim okolnostima, a tijelo koje vodi postupak ocijeni da će ova kazna postići opću svrhu 

kažnjavanja. 

 

 Zabrana nastupa ili vršenja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica 

Kazne zabrane nastupa ili vršenja dužnosti podrazumijeva zabranu nastupanja ili vršenja 

dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica. Ova kazna izriče se u trajanju od jedne (1) 

do pet (5) utakmica. 

 

 Vremenska zabrana nastupa ili vršenja dužnosti 

Vremenska zabrana nastupa ili vršenja dužnosti podrazumijeva zabranu nastupa ili vršenja 

dužnosti na određeni vremenski period. Kazna vremenske zabrane izriče se u trajanju 

najmanje dva mjeseca, a najviše tri (3) godine. 
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 Zabrana nastupa za sve vrijeme dok je redoviti učenik škole (za voditelje 

zabrana vođenja ekipa na natjecanjima) 

Kazne zabrane nastupa za sve vrijeme dok je redoviti učenik škole, a prekršaj je počinjen pod 

osobito teškim okolnostima, kada je počinitelj pri njegovom izvršenju ispoljio naročitu 

odlučnost, upornost i izazvao naročito teške posljedice. 

Voditelju trajna zabrana vođenja ekipe ŠŠD na natjecanjima u organizaciji HŠŠS.  

3. Vrste disciplinskih prekršaja i kaznene odredbe 
 

3.1. Lakši oblik disciplinskog prekršaja 

 

Članak 19. 

-Nedolazak na natjecanje u predviđeno vrijeme bez prethodne najave kašnjenja i odobrenja 

od strane provoditelja ili organizatora, 

-Neopravdan odlazak člana Natjecateljskog povjerenstva prije proglašenja pobjednika, 

 Pismena opomena školi i udaljavanje ekipe ŠŠD iz daljnjeg natjecanja u tekućoj školskoj 

godini, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na poluzavršnom natjecanju DP, kažnjenoj školi neće se 

refundirati troškovi puta na natjecanje kao ni povratak u svoju sredinu, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na Završnici DP, ekipa ŠŠD će se udaljiti s daljnjeg 

natjecanja, a školi kažnjene ekipe ŠŠD neće se platiti trošak odlaska s natjecanja, 

 Voditelju kažnjene ekipe neće se isplatiti dnevnica, 

 

Članak 20. 

- Ukoliko provoditelj ne obavijesti ŽŠŠS svoje skupine i ured HŠŠS o mjestu i vremenu 

održavanja poluzavršnog natjecanja i to četrnaest (14) dana prije njegova održavanja, 

-  Ukoliko provoditelj ne osigura sudionicima prehranu, suce, liječničku službu 

 Provoditelju se neće refundirati troškovi koje predviđa Pravilnik o financiranju školskih 

športskih natjecanja, a Disciplinska komisija će Izvršnom odboru HŠŠS predložiti da se 

ŽŠŠS ne isplati potpora za rad ŽŠŠS u jednom dijelu ili cijelom obliku 

 

Članak 21. 

Ukoliko Natjecateljko povjerenstvo primijeti nepravilnosti u radu sudaca ili delegata na 

natjecanjima ili krivog vođenja službenog zapisnika 

 Ukoliko su nepravilnosti primijećene na poluzavršnim natjecanjima DP, HŠŠS neće 

provoditelju poluzavršnog natjecanja DP isplatiti troškove sudaca predviđene Pravilnikom 

o financiranju školskih športskih natjecanja, a sudačkoj organizaciji će proslijediti prijavu 

za dotičnog suca ili delegata, 

 Ukoliko su nepravilnosti primijećene na Završnici DP, HŠŠS neće isplatiti dogovoreni 

iznos sudačkoj organizaciji, a istoj će proslijediti i prijavu za dotičnog suca ili delegata.  

 Ukoliko su nepravilnosti primijećene na drugim natjecanjima u organizaciji HŠŠS, HŠŠS 

neće isplatiti dogovoreni iznos sudačkoj organizaciji, a istoj će proslijediti i prijavu za 

dotičnog suca ili delegata 
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3.2. Teži oblik disciplinskog prekršaja 

 

Članak 22. 

- Ukoliko ekipa izbori pravo natjecanja na poluzavršnom natjecanja DP, a od istog odustane 

da pritom ne obavijesti provoditelja i to dva (2) dana prije njegova održavanja, 

- Ukoliko ekipa izbori pravo natjecanja na Završnici DP i od iste odustane bez pisanog 

odobrenja ureda HŠŠS 

 Školi će se izreći vremenska zabrana nastupa u tom športu na natjecanjima u 

organizaciji HŠŠS. 

 

Članak 23. 

- Samovoljan i bezrazložan izostanak s dijela natjecanja ekipe ili pojedinca (otvaranje, 

natjecanje, zatvaranje natjecanja) ili drugih obaveza po naputku organizatora 

 Poništavanje postignutih rezultata ekipe ŠŠD na natjecanju, 

 Vremenska zabrana nastupa u tom športu na natjecanjima u organizaciji HŠŠS, 

 Kažnjena ekipa ŠŠD će se udaljiti iz daljnjeg dijela natjecanja, 

 Školi kažnjene ekipe ŠŠD neće se platiti trošak prijevoza u svoju sredinu, 

 Voditelju neće biti isplaćena dnevnica. 

 Kazna se može primijeniti i ŠŠD i pojedincu ili samo ŠŠD ili pojedincu. 

 

Članak 24. 

-Ukoliko provoditelj poluzavršnog natjecanja DP (izabran sukladno članku 10. Propisnika) 

odustane od provođenja natjecanja bez obrazloženja i  prethodne konzultacije s  HŠŠS. 

 Disciplinska komisija će Izvršnom odboru HŠŠS predložiti da se ŽŠŠS ne isplati 

potpora za rad ŽŠŠS u jednom dijelu ili cijelom obliku. 

 

3.3. Vrlo teški oblik disciplinskog prekršaja 

 

Članak 25. 

- Verbalni sukob (psovka ili prijetnja) bilo učenice, učenika ili voditelja na protivničkog 

igrača, suigrača, suca, delegata, gledatelja, člana Natjecateljskog povjerenstva, člana 

Organizacijskog odbora, člana HŠŠS ili neke druge osobe i to na natjecanju 

- Fizički nasrtaj, bilo učenice, učenika ili voditelja na protivničkog igrača, suigrača, suca, 

delegata, gledatelja, člana Natjecateljskog povjerenstva, člana Organizacijskog odbora, 

člana HŠŠS ili neke druge osobe i to na natjecanju, dolasku na natjecanje, odlasku s 

natjecanja ili u prostoru gdje su sudionici natjecanja smješteni. 

 Vremenska zabrana nastupa na natjecanjima u organizaciji HŠŠS, 

 Poništavanje postignutih rezultata ekipe ŠŠD na natjecanju, 

 Pismena opomena školi za koju ŠŠD nastupa i udaljavanje ekipe ŠŠD iz daljnjeg 

natjecanja u tekućoj školskoj godini, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na poluzavršnom natjecanju DP, kažnjenoj ekipi ŠŠD neće 

se refundirati troškovi puta na natjecanje kao ni povratak u svoju sredinu, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na Završnici DP, kažnjenoj ekipi ŠŠD neće se platiti 

trošak odlaska s natjecanja, 

 Voditelju neće biti isplaćena dnevnica, 

 Kazna se može primijeniti i ŠŠD i pojedincu ili samo ŠŠD ili pojedincu. 

 

Članak 26. 

- Krivotvorenje identifikacijskih dokumenata natjecatelja, 
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- Pokušaj prevare Natjecateljskog povjerenstva u smislu nastupa učenika koji nije učenik 

škole za koju nastupa. 

 Poništavanje postignutih rezultata ekipe ŠŠD na natjecanju, 

 Voditelj će se kazniti vremenskom zabranom vođenja ekipa na natjecanjima u 

organizaciji HŠŠS, 

 Školi, odnosno ŠŠD će se izreći vremenska zabrana nastupa u tom športu na 

natjecanjima u organizaciji HŠŠS, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na poluzavršnim natjecanjima DP, počinitelji će se udaljiti 

s natjecanja, a HŠŠS školi za koju ekipa ŠŠD nastupa neće refundirati nastale troškove 

prijevoza, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na Završnici DP, počinitelji će se trenutno udaljiti s 

natjecanja i HŠŠS neće snositi troškove odlaska s natjecanja, 

 Voditelju neće biti isplaćena dnevnica, 

 Ukoliko tako odluči, Disciplinska komisija može slučaj prijaviti nadležnim tijelima, 

 Kazna se može primijeniti i ŠŠD i pojedincu ili samo ŠŠD ili pojedincu. 

 

Članak 27. 

Konzumacija alkohola, droge ili nekih drugih zabranjenih stimulativnih sredstava 

 Poništavanje postignutih rezultata ekipe ŠŠD na natjecanju, 

 Trajna zabrana počinitelju na sudjelovanjima na natjecanjima u organizaciji HŠŠS, 

 Pismena opomena školi i udaljavanje ekipe ŠŠD iz daljnjeg  natjecanja  u tekućoj 

školskoj godini, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na poluzavršnim natjecanjima DP, počinitelji će se udaljiti 

s natjecanja, a HŠŠS školi za koju ekipa ŠŠD nastupa neće refundirati nastale troškove 

prijevoza, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na Završnici DP, počinitelji će se trenutno udaljiti s 

natjecanja i HŠŠS neće snositi troškove odlaska s natjecanja, 

 Voditelju neće biti isplaćena dnevnica, 

 Ukoliko tako odluči, Disciplinska komisija može slučaj prijaviti nadležnim tijelima, 

 Kazna se može primijeniti i ŠŠD i pojedincu ili samo ŠŠD ili pojedincu. 

 

Članak 28. 

Uništavanje imovine i to u dolasku na natjecanje, samom natjecanju, smještajnom objektu i 

odlasku s natjecanja 

 Poništavanje postignutih rezultata ekipe ŠŠD na natjecanju, 

 Trajna zabrana počinitelju na sudjelovanjima na natjecanjima u organizaciji HŠŠS, 

 Vremenska zabrana nastupa na natjecanjima u organizaciji HŠŠS, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na poluzavršnim natjecanjima DP, počinitelji će se udaljiti 

s natjecanja, a HŠŠS školi za koju ekipa ŠŠD nastupa neće refundirati nastale troškove 

prijevoza, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na Završnici DP, počinitelji će se trenutno udaljiti s 

natjecanja i HŠŠS neće snositi troškove odlaska s natjecanja, 

 Voditelju neće biti isplaćena dnevnica, 

 Škola čiji je član ŠŠD uništio imovinu snositi će sve troškove popravka uništene ili 

kupnje nove imovine,  

 Ukoliko tako odluči, Disciplinska komisija može slučaj prijaviti nadležnim tijelima, 

 Kazna se može primijeniti i ŠŠD i pojedincu ili samo ŠŠD ili pojedincu. 

 

Članak 29. 

Bilo koji oblik krađe i to u dolasku na natjecanje, samom natjecanju, smještajnom objektu i 

odlasku s natjecanja 
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 Poništavanje postignutih rezultata ekipe ŠŠD na natjecanju, 

 Trajna zabrana počinitelju na sudjelovanjima na natjecanjima u organizaciji HŠŠS, 

 Pismena opomena školi i udaljavanje ekipe ŠŠD iz daljnjeg  natjecanja  u tekućoj 

školskoj godini, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na poluzavršnim natjecanjima DP, počinitelji će se udaljiti 

s natjecanja, a HŠŠS školi za koju ekipa ŠŠD nastupa neće refundirati nastale troškove 

prijevoza, 

 Ukoliko je prekršaj učinjen na Završnici DP, počinitelji će se trenutno udaljiti s 

natjecanja i HŠŠS neće snositi troškove odlaska s natjecanja, 

 Voditelju neće biti isplaćena dnevnica, 

 Ukoliko tako odluči, Disciplinska komisija može slučaj prijaviti nadležnim tijelima, 

 Kazna se može primijeniti i ŠŠD i pojedincu ili samo ŠŠD ili pojedincu. 

 

Članak 30. 

(1)Ukoliko Disciplinska komisija zaprimi žalbu za prekršaj koji se dogodio na natjecanjima 

spomenutim u članku 3. ovog Pravilnika, a isti nije spomenut u njegovim člancima, odluku će 

donijeti sukladno svojim stavovima vodeći računa o odgoju i obrazovanju učenica i učenika, a 

kaznene odredbe koje će se izreći počinitelju opisane su ovim Pravilnikom. 

(2)Kaznene odredbe za gore spomenute disciplinske prekršaje ili neke druge sukladno stavku 

1. Ovog članka, mogu se primjenjivati individualno prema pojedincu ukoliko tijelo 

Disciplinskog pravilnika tako odluči, odnosno prema ŠŠD ili ŽŠŠS. 

(3)Zaprimljena žalba mora biti u skladu sa člankom 40. ovog Pravilnika. 

 

4. Pokretanje postupka 
 

4.1. Poluzavršna natjecanja DP 

 

Članak 31. 

(1)Disciplinski postupak pokreće Natjecateljsko povjerenstvo po službenoj dužnosti i to kada 

ustanovi da je došlo da nekog od oblika disciplinskog prekršaja opisanog u člancima ovog 

Pravilnika ili na pisani prigovor nekog od sudionika. 

(2)Natjecateljsko povjerenstvo donosi odluku o kazni u prvom stupnju i to prema članku 5. 

ovog Pravilnika. 

(3)Odluka o kazni za izvršitelja prekršaja mora biti u pisanom obliku i ovjerena potpisom 

Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva. 

(4)Primjerak odluke, Natjecateljsko povjerenstvo mora uručiti počinitelju i dostaviti 

Disciplinskoj komisiji. 

 

4.2. Završnica DP 

 

Članak 32. 

(1)Disciplinski postupak pokreće Natjecateljsko povjerenstvo po službenoj dužnosti i to kada 

ustanovi da je došlo da nekog od oblika disciplinskog prekršaja opisanog u člancima ovog 

Pravilnika ili na pisani prigovor nekog od sudionika Završnice DP.  

(2)Natjecateljsko povjerenstvo donosi odluku o kazni u prvom stupnju i to prema članku 7. 

ovog Pravilnika. 
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(3)Odluka o kazni za izvršitelja prekršaja mora biti u pisanom obliku i ovjereno potpisom 

Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva, 

(4)Primjerak odluke o kazni za izvršitelja prekršaja, Natjecateljsko povjerenstvo mora uručiti 

počinitelju i Disciplinskoj komisiji. 

 

4.3. Ostala školska športska natjecanja u organizaciji HŠŠS  

 

Članak 33. 

(1)Disciplinski postupak pokreće Natjecateljsko povjerenstvo po službenoj dužnosti i to kada 

ustanovi da je došlo da nekog od oblika disciplinskog prekršaja opisanog u člancima ovog 

Pravilnika ili na pisani prigovor nekog od sudionika natjecanja.  

(2)Natjecateljsko povjerenstvo donosi odluku o kazni u prvom stupnju.  

(3)Odluka o kazni za izvršitelja prekršaja mora biti u pisanom obliku i ovjereno potpisom 

Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva, 

(4)Primjerak odluke o kazni za izvršitelja prekršaja, Natjecateljsko povjerenstvo mora uručiti 

počinitelju i Disciplinskoj komisiji. 

(5)Natjecateljsko povjerenstvo donosi odluke većinom nazočnih članova, a u slučaju jednakog 

broja glasova odlučujući je glas Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva. 

 

5. Tijek postupka 
 

Članak 34. 

Natjecateljsko povjerenstvo donosi odluke u prvom stupnju, a Disciplinska komisija donosi 

odluke u drugom stupnju. 

Članak 35. 

(1)Disciplinska komisija pokrenuti će postupak protiv počinitelja nekog od oblika 

disciplinskog prekršaja kada joj se dostavi odluka Natjecateljskog povjerenstva o kažnjavanju 

počinitelja prekršaja i žalba izvršitelja prekršaja ili po službenoj dužnosti. 

(2)Disciplinska komisija provesti će postupak utvrđivanja događaja tražeći očitovanje 

sudionika, provjerit će navode svjedoka i autonomno donijeti odluku o visini kazne. 

(3)Disciplinska komisija dostaviti će, ovjerenu potpisom Predsjednika, odluku o kazni 

Izvršnom odboru HŠŠS i sudionicima u postupku. 

 

Članak 36. 

(1)Ukoliko tako odluči, Disciplinska komisija može pozvati sudionike postupka na saslušanje. 

(2)Osoba protiv koje se vodi disciplinski postupak i podnositelj disciplinske prijave imaju 

tijekom postupka pravo zatražiti predočenje dokaza i biti nazočne saslušanju svjedoka i 

drugih osoba koje se saslušavaju tijekom postupka. 

 

Članak 37. 

(1)Saslušanje osobe protiv koje se vodi postupak, svjedoka i prikupljanje ostalih dokaznih 

sredstava u disciplinskom postupku, provodi Disciplinska komisija. 

(2)U složenijim slučajevima, disciplinsko tijelo (Natjecateljsko povjerenstvo ili Disciplinska 

komisija) može, kada to smatra potrebnim, pozvati radi konzultiranja i druge stručnjake. 
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6. Odluke Disciplinske komisije 
 

Članak 38. 

(1)Odluka o kazni mora biti objavljena službenim priopćenjem uz naznaku od kada kazna 

počinje teći.  

(2)U odluci Disciplinske komisije moraju biti navedeni: sastav Disciplinske komisije, 

počinitelj, opis prekršaja, vrsta prekršaja, kazna, obrazloženje. 

(3)Disciplinska komisija može u svako vrijeme ispraviti sve pogreške u izračunu, pisanju ili 

sve druge očite pogreške. 

(4)Disciplinska komisija će u roku od sedam (7) dana donijeti odluku i to od trenutka kada 

zaprimi žalbu na odluku Natjecateljskog povjerenstva ili ukoliko je postupak pokrenut po 

službenoj dužnosti. 

 

Članak 39. 

(1)Disciplinska komisija dužna je svaku donesenu odluku pismeno ili  telefaksom dostaviti 

školi ili ŽŠŠS čiji je ŠŠD, učenica, učenik ili voditelj kažnjen, najkasnije u roku od sedam (7) 

dana od dana donošenja odluke, te Izvršnom odboru HŠŠS.  

 

7. Žalbeni postupak  
 

Članak 40. 

(1)Protiv odluke o kazni za izvršitelja prekršaja može se uputiti žalba tijelu drugog stupnja, 

odnosno Disciplinskoj komisiji.  

(2)U prilogu žalbe mora biti i odluka o kazni nadležnog disciplinskog tijela. 

(3)Ovjerena žalba proizašla s poluzavršnih natjecanja DP, predaje se Disciplinskoj komisiji u 

pisanom obliku i to na adresu Hrvatskog školskog športskog saveza i to u roku od tri (3) dana 

od primitka odluke Natjecateljskog povjerenstva. 

(4)Ovjerena žalba proizašla na Završnici DP, izjavljuje se Disciplinskoj komisiji na samoj 

Završnici DP-a i to u roku od petnaest (15) minuta po završetku natjecanja, a uručuje se 

predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva koji ju predaje Disciplinskoj komisiji. 

(5)Ovjerena žalba proizašla na ostalim natjecanjima u organizaciji HŠŠS, izjavljuje se 

Disciplinskoj komisiji i to u roku od petnaest (15) minuta po završetku natjecanja, a uručuje 

se predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva koji ju predaje Disciplinskoj komisiji. 

(6)Na odluku Disciplinske komisije može se uložiti žalba Izvršnom odboru HŠŠS u roku od 

sedam (7) dana od primitka odluke i odluka Izvršnog odbora je konačna. 

 

Članak 41. 

(1)Svi prigovori i žalbe moraju se uložiti nadležnom disciplinskom tijelu. 

(2)Ukoliko Disciplinska komisija zaprimi žalbu nekog od sudionika poluzavršnog natjecanja 

DP ili Završnice DP, a ista prethodno nije uložena nadležnom disciplinskom tijelu 

(Natjecateljskom povjerenstvu), istu će smatrati nevažećom i neće je obraditi uz objašnjenje 

kako nije poštivana procedura ulaganja žalbi nadležnim tijelima.  

 

Članak 42. 

Žalbu može podnijeti svaki sudionik natjecanja u organizaciji HŠŠS, a da se pritom izrečene 

odluke odnose na njega. 

 

Članak 43. 

Rješavajući o žalbi, tijelo višeg stupnja može rješenje o disciplinskom prekršaju: 
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 - potvrditi, 

 - preinačiti, 

 - ukinuti. 

 

8. Prijelazne i završne odredbe 
 

 

Članak 44. 

Pravo tumačenja Disciplinskog pravilnika ima isključivo Izvršni odbor HŠŠS-a. 

 

Članak 45. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.  

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Nikola Perković, prof. 


