
Na temelju članka 26. Statuta Odbojkaškog Kluba „Multibibus“, Predsjedništvo, na čelu s 

predsjednicom Kluba, na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu, dana 21.11.2015. godine, 

donosi sljedeći 

STEGOVNI PRAVILNIK 
ODBOJKAŠKOG KLUBA „MULTIBIBUS“ 

  
1. OSNOVNE ODREDBE 
  

 
Članak 1.  
 
Ovim Stegovnim pravilnikom Odbojkaškog kluba Multibibus (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 
utvrđuju se kazne za stegovne prekršaje odbojkaškog sporta koji se tiču članova 
Odbojkaškog kluba Multibibus (u daljnjem teksut: Kluba), kao i postupak za kažnjavanje 
stegovnih prekršaja. 
 
Članak 2.  
 
Stegovni prekršaj je narušavanje sportske stege utvrđene ovim Pravilnikom za koji je 
predviđena stegovna mjera.  
 
Članak 3.  
 
Stegovni postupak i izricanje kazne obavlja stegovno povjerenstvo i drugo tijelo određeno 
ovim Pravilnikom.  
 
Članak 4.  
 
Stegovni prekršaj može biti obavljen činjenjem ili propuštanjem dužne radnje. Prekršaj je 
obavljen kad je izvršitelj učinio ili bio obvezatan činiti, a posljedica je nastupila.  
 

2. ODGOVORNOST I KAŽNJAVANJE ZA STEGOVNI PREKRŠAJ 
  

 
Članak 5.  
 
Za odgovornost za stegovni prekršaj dovoljan je i nehat, ako propisom nije određen umišljaj 
ili gruba nepažnja.  
 
Članak 6.  
 
Za stegovni prekršaj može biti odgovoran svaki član kluba:   

- regularni član 
- redovni član 
- podupirući član 
- počasni član. 

 
Članak 7.  
 
Radnja koja je obavljena u nužnoj obrani ili krajnjoj nuždi ne smatra se stegovnim 
prekršajem.  
Za stegovni prekršaj također nije odgovorna osoba koja je radnju počinila utjecajem prisile, 
prijetnje te stvarne ili pravne zablude.  
 



Članak 8.  
Nepoznavanje propisa kojim je predviđen stegovni prekršaj ne oslobađa odgovornosti 
prekršitelja.  
  
Članak 9.  
 
Osoba koja počinitelja potiče i pomaže u počinjenju prekršaja kaznit će se kao da je sama 
prekršaj počinila ako se prekršaj ostvari.  
  

3. STEGOVNE MJERE 
 

 
Članak 10.  
 
Za stegovni prekršaj mogu se izreći sljedeće kazne:  

1. opomena,  
2. ukor,  
3. zabrana igranja na određeno vrijeme,  
4. zabrana igranja na određenom broju utakmica,  
5. zabrana obavljanja dužnosti na određeno vrijeme,  
6. novčana kazna  
7. isključenje iz Kluba, samo odlukom Predsjedništva;  

 
Kazne pod točkom 3., 4. mogu biti zamijenjene djelomice ili u cjelini novčanom kaznom.  
Kazne pod točkama 3., 4., 6. i 7. mogu se izreći i kao kazne čije se izvršenje odgađa na 
određeni rok (uvjetna kazna), a rok kušnje može biti u trajanju od 3 do 12 mjeseci.  
Vremenske kazne i kazne zabrane igranja, odnosno nastupanja na određenom broju 
utakmica će ovisiti o vrsti i težini prekršaja.  
 
Kazne opomena i ukor, ovisno o težini i posljedicama, mogu se izreći za sve prekršaje.  
 
Ukoliko Stegovno povjerenstvo ocijeni da okrivljenik nije počinio stegovni prekršaj koji mu je 
stavljen na teret, donosi odluku kojom okrivljenika oslobađa stegovne odgovornosti.  
 
Članak 11.  
 
Kada se određeni stegovni prekršaj zamijeni određenom vrstom kazne, koja je u granicama 
propisom određena za taj prekršaj, uzimat će se u obzir sve okolnosti koje utječu da zamjena 
bude veća ili manja (otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti), posebice stupanj odgovornosti, 
pobude i težina posljedica, kao i ponašanje prekršitelja nakon počinjenja stegovnog 
prekršaja.  
  
Članak 12.  
 
Pri odmjeravanju kazne u slučaju povrata, ako drukčije nije određeno, može se izreći stroža 
kazna od propisane.  
Stroža kazna ne može prijeći dvostruku visinu novčane kazne ili druge kazne za taj prekršaj.  
Stroža kazna ne može se izreći kad je od dana izdržane kazne do opetovanog prekršaja 
proteklo više od dvije godine.  
 
Članak 13.  
 
Ako prekršitelj jednom radnjom počini više prekršaja, kazna mu se izriče po propisu koji 
predviđa strožu kaznu. Ako je prekršitelj počinio više stegovnih prekršaja, a postupak se 



provodi pred jednim stegovnim povjerenstvom, utvrdit će se prije svega kazna za svaki 
prekršaj, pa će se izreći jedinstvena kazna koja ne može prijeći dvostruku visinu najviše 
utvrđene kazne.  
 
Članak 14.  
 
Stegovni postupak ne može se pokrenuti ako protekne 12 (dvanaest) mjeseci računajući od 
dana kad je prekršaj učinjen.  
Rješenjem izrečena stegovna mjera ne može se izvršiti ako protekne šest mjeseci od dana 
pravomoćnosti toga rješenja.  
 
Članak 15.  
 
Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadležnog tijela poduzetom radi stegovnog gonjenja 
za stegovni prekršaj, odnosno radi izvršenja stegovne kazne izrečene u obliku pisane odluke.  
Stegovni postupak u svakom se slučaju ne može pokrenuti, niti se može izvršiti izrečena 
stegovna kazna, ako istekne dvostruko vrijeme određeno člankom 14. ovog Pravilnika 
(poslije 12 mjeseci za izvršenje, a 24 mjeseca za pokretanje).  
  
II STEGOVNI PREKRŠAJI  
 

1. OPĆENITI PREKRŠAJI  
 

Nesportsko ponašanje  
 
Članak 16.  
 
Član kluba koji se u funkciji igrača ili trenera nesportski ponaša prema igračima, odbojkaškim 
djelatnicima ili gledateljima ili koji je više od tri puta opomenut zbog ponašanja koje nije u 
skladu sa Pravilnikom o sportskom ponašanju Kluba, kaznit će se na jedan od sljedeća dva 
načina: 

1. zabranom treniranja, igranja i obavljanja dužnosti do 6 mjeseci, ili  
2. isključenjem iz Kluba. 

Ukoliko je od strane Hvatskog odbojkaškog saveza Klubu izrečena novčana kazna zbog 
nesportskog ponašanja igrača ili trenera, Klub odgovornom članu određuje novčanu kaznu u 
tom istom iznosu. 
Pod opomenom smatra se pismeno ili e-mailom opomenut od strane Predsjedništva. Ukoliko 
se radi o maloljetnom članu kluba, opomena se uručuje jednom od roditelja/staratelja.  
 
 
Tvorni napad  
 
Članak 17.  
 
1. Igrač ili odbojkaški djelatnik koji tvorno napadne drugog igrača, odbojkaškog djelatnika 

ili gledatelja kaznit će se zabranom igranja ili obavljanja dužnosti do 12 mjeseci ili 
zabranom igranja od 6 do 12 utakmica, uz istodobnu novčanu kaznu do 15.000 kn.  

2. Ako se prigodom prekršaja iz prethodnog stavka ovog članka nanese teška tjelesna 
ozljeda, prekršitelj će se kazniti do dvostruke kazne iz točke 1. ovog članka Pravilnika.  

3. Tko s namjerom započne ostvarenje stegovnog djela, ali ga ne dovrši kaznit će se kao 
da je djelo  dovršio te se može kazniti blažom kaznom iz članka 18. ovog Pravilnika.  

  
Uvreda i kleveta  
 



Članak 18.  
 
Član Kluba koji uvrijedi, iznosi ili pronosi neistinu o Klubu, igračima i odbojkaškim 
djelatnicima kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do 6 mjeseci ili 
zabranom igranja od jedne do 6 utakmica. 
Ukoliko je član Kluba službenim zastupanjem Kluba učinio prethodno navedeni prekršaj, te je 
Klub kažnjen od strane Hrvatskog odbojkaškog saveza prema članku 20 Stegovnog pravilnika 
Hrvatskog odbojkaškog saveza, odgovorni član dužan je snositi novčanu kaznu u iznosu od 
minimalno polovice novčane kazne izrečene od strane Hrvatskog odbojkaškog saveza Klubu.  
  
Nagovaranje  
 
Članak 19.  
 
1. Član Kluba koji nagovara igrača Kluba da ne igra prema svojim mogućnostima ili da radi 
protiv interesa Kluba kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do godine 
dana ili zabranom igranja od 6 do 12 utakmica.  
2. Jednakom kaznom kaznit će se igrač koji postupi po nagovoru, opisanom u prethodnom 
stavku ovog članka Pravilnika.  
3. Ukoliko je član Kluba službenim zastupanjem Kluba učinio prethodno navedeni prekršaj, te 
je Klub kažnjen od strane Hrvatskog odbojkaškog saveza prema članku 20 Stegovnog 
pravilnika Hrvatskog odbojkaškog saveza, odgovorni član dužan je snositi novčanu kaznu u 
iznosu od minimalno polovice novčane kazne izrečene od strane Hrvatskog odbojkaškog 
saveza Klubu.  
 
Članak 20.  
 
1. Član Kluba koji obećanjem dara ili neke koristi potiče odbojkaškog djelatnika ili drugog 

Člana Kluba  da učini nešto protivno propisima Kluba i Hrvatske odbojkaške Udruge, 
odnosno da ne učini ono što je dužan učiniti prema tim istim propisima, kaznit će se 
zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do 12 mjeseci.  

2. Jednakom kaznom kaznit će se Član koji preuzme dar, obećanje dara ili neke koristi za 
izvršene radnje opisane u prethodnom stavku ovog članaka Pravilnika.  

3. Ukoliko je protiv Kluba donešena odluka stegovonog tijela Hrvatske odbojkaške udruge 
kojom se Klub nalazi krivim prema Članku 22. Stegovnog pravilnika Hrvatske odbojkaške 
udruge, te je prema Članku 22. Stegovnog pravilnika Hrvatskog odbojkaškog saveza član 
Kluba proglašen odgovornim, dotičnom članu se izriče novčani dio kazne u iznosu od 
minimalno polovice iznosa navedenog u kazni stegovnog povjerenstva Hrvatskog 
odbojkaškog saveza Klubu. 

  
Otežavanje dokazivanja u postupku 
 
Članak 21.  
 
Član Kluba koji lažno svjedoči ili na drugi način otežava stegovnom povjerenstvu utvrđivanje 
materijalne istine i provedbu bilo kakvog postupka kaznit će se zabranom igranja ili 
obavljanja dužnosti do 12 mjeseci.  
  
Neodazivanje pozivu 
 
Članak 22.  
 
Član Kluba koji se ne odazove pozivu stegovnog povjerenstva, a poziv može biti upućen 
izravno u pisanom obliku putem pošte, e-maila ili putem pisanih ili elektronskih medija i to ne 



opravda u roku od 48 sata od dana poziva, kaznit će se ukorom, a u ponovljenom slučaju 
zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do 12 mjeseci te mu se može izreći i 
suspenzija.  
Člana Kluba ne ispričava obrana u kojoj navodi da on taj poziv nije putem medija čuo ili 
pročitao, niti ga ispričava činjenica da se u trenutku objave u medijima isti nalazi u 
inozemstvu.  
  
Neprovođenje odluka 
 
Članak 23.  
 
1. Član Kluba koji ne postupi po nalogu, odluci ili rješenju stegovnog povjerenstva kaznit će 

se zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do 6 mjeseci, uz istodobnu novčanu 
kaznu do 5.000 kn.  

2. Neovisno o izrečenoj kazni iz prethodne točke ovog članka Pravilnika, član je dužan u 
ostavljenom mu roku iz odluke ili rješenja izvršiti nalog Stegovnog povjerenstva zbog 
kojeg je izrečena kazna, a ukoliko ne postupi po nalogu može biti isključen iz Kluba te 
mu se može izreći suspenzija do konačne odluke Predsjedništva o isključenju iz Kluba.  

3. Ukoliko član ne plati novčanu kaznu predviđenu točkom 1. ovog članka, u roku koji je 
naveden u odluci ili ako rok u odluci nije naveden, a ne plati u roku od 8 dana računajući 
od dana pravomoćnosti donesene odluke, stegovno povjerenstvo može izreći suspenziju.  

 
Obmanjivanje i dovođenje u zabludu 
 
Članak 24.  
 

1. Član koji namjerno obmanjuje ili dovodi u zabludu Klub u bilo kojem pogledu, kaznit 
će se zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do 12 mjeseci.   

2. Ukoliko je protiv Kluba donešena odluka stegovonog tijela Hrvatske odbojkaške 
udruge kojom se Klub nalazi krivim prema Članku 27. Stegovnog pravilnika Hrvatske 
odbojkaške udruge, te je prema Članku 27. Stegovnog pravilnika Hrvatskog 
odbojkaškog saveza član Kluba proglašen odgovornim, dotičnom članu se izriče 
novčani dio kazne u iznosu od minimalno polovice iznosa navedenog u kazni 
stegovnog povjerenstva Hrvatskog odbojkaškog saveza Klubu. 

 
Nesavjesno djelovanje 
 
Članak 25.  
 
Član koji kršenjem propisa ili na drugi način očigledno nesavjesno postupa u obavljanju 
svojih dužnosti kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do jedne godine.  
  
Prikrivanje 
 
Članak 26.  
 
Član koji sazna za učinjeni stegovni prekršaj, a ne prijavi ga ili ne pokrene stegovni postupak 
kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do 6 mjeseci ili zabranom igranja 
od 6 do 12 utakmica.  
  
Podnošenje lažne prijave 
 
Članak 27.  
 



Član koji podnose neistinitu prijavu protiv drugog člana Kluba, a znao je ili mogao znati da 
prekršaj nije počinjen, kaznit će se zabranom igranja, odnosno obavljanja dužnosti do 6 
mjeseci ili zabranom igranja 6 do 12 utakmica, odnosno novčanom kaznom do 7.000 kn.  
   

2.PREKRŠAJI U SVEZI S REGISTRACIJOM  
 

Članak 28.  
 
1. Član koji Klubu pri registraciji dostavi lažne ili netočne podatke kaznit će se zabranom 

igranja do jedne godine te mu se izriče novčana kazna u iznosu novčane kazne koju je 
Hrvatski odbojkaški savez prema članku 32. Stegovnog pravilnika Hrvatskog 
odbojkaškog saveza odredio kao kaznu Klubu za nastupanje sa dotičnim nepravovaljano 
registriranim članom.  

2. Jednakom kaznom kaznit će se igrač koji unosi ili prepravlja podatke u natjecateljskoj 
iskaznici.  

  
III NEIZVRŠAVANJE STEGOVNOG RJEŠENJA I NOVČANIH KAZNI  
 
Članak 29.  
 
1. Član Kluba koji ne postupi u skladu s provedbenim rješenjem stegovnog povjerenstva, a 

nastupa ili obavlja dužnost unatoč pravomoćno izrečenoj stegovnoj kazni zabrane 
nastupanja odnosno zabrane obnašanja dužnosti, može se kazniti doživotnim 
isključenjem iz Kluba.  

2. Član Kluba koji ne postupi u skladu s provedbenim rješenjem stegovnog povjerenstva i 
ne plati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu, u roku koji je naveden u samoj stegovnoj 
odluci ili ako rok u stegovnoj odluci nije naveden, a ne plati u daljnjem roku od 8 dana 
računajući od dana pravomoćnosti donesene novčane kazne, stegovno povjerenstvo 
zbog neplaćanja može Članu izreći novu novčanu kaznu, koja je najmanje dvostruko 
veća od iznos prethodno izrečene novčane kazne, te se može izreći suspenzija, koja 
može trajati sve dok se novčana kazna ne plati.  

   
  
IV STEGOVNI POSTUPAK  
 

1. NAČELA U POSTUPKU STEGOVNOG POVJERENSTVA 
  

Članak 30.  
 
Stegovno povjerenstvo koje vodi postupak djeluje i odlučuje na osnovi ovoga Pravilnika i 
drugih propisa Kluba. 
Stegovno povjerenstvo koje vodi postupak dužno je utvrditi činjenice radi donošenja 
zakonitog i ispravnog rješenja. Obvezatno je jednakom pozornošću ispitati okolnosti koje 
terete činitelja prekršaja i okolnosti koje im služe u obrani.  
  
Članak 31.  
 
Prije donošenja rješenja činitelj prekršaja mora se saslušati u svezi s predmetom zbog kojega 
se protiv njega vodi postupak. Pod saslušanjem se razumijeva i davanje pisane izjave.   
Ako uredno pozvan prekršitelj odbije da u naznačenom roku dođe na saslušanje ili ne dostavi 
pisanu izjavu, postupak će se nastaviti bez saslušanja, odnosno bez nazočnosti počinitelja 
prekršaja. Pod «uredno pozvan» smatra se dostava poziva za pisanu izjavu na adresu 
prekršitelja ili njegovu e-mail adresu.  
  



Članak 32.  
 
U stegovnom postupku Stegovno povjerenstvo vrednuje dokaz po svom slobodnom 
uvjerenju. Ono vodi postupak i donosi rješenje u okviru svoje nadležnosti.  
  
Članak 33.  
 
Stegovni postupak vodi se sa što manje troškova i gubitka vremena za sve sudionike u 
postupku, ali tako da se pribave svi dokazi potrebni za ispravno i potpuno utvrđenje 
činjeničnog stanja i donošenje zakonitog i ispravnog rješenja.  
  
Članak 34.   
 
Protiv rješenja Stegovnog povjerenstva može se izjaviti žalba. Rješenje tijela u drugom 
stupnju je konačno.  
  

2. TIJELA ZA VOĐENJE POSTUPKA  
 

Članak 35.  
 
Stegovni postupak u prvom stupnju vodi Stegovno povjerenstvo.  
Stegovno povjerenstvo imenuje Predsjedništvo i bira se iz redovnih članova Kluba.  
  

3. NADLEŽNOST  
 

Članak 36.  
 
Stegovno povjerenstvo odlučuje o svim stegovnim prekršajima što ih Član učini prema Klubu 
ili drugom članu Kluba. 
O prekršajima vezanim uz nepoštivanje Pravilnika o članarinama Odbojkaškog Kluba 
„Multibibus“ odlučuje Predsjedništvo. 
  
Članak 37.  
 
Stegovno povjerenstvo je samostalno u svom radu i donošenju odluka te nitko na njega ne 
može vršiti bilo kakav pritisak.  
  
Članak 38.  
 
Stegovno povjerenstvo odlučuje o prvom stupnju o svim stegovnim prekršajima Članova 
Kluba. 
   
Članak 39.  
 
Predsjedništvo odlučuje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim protiv odluke Stegovnog 
povjerenstva.  
  
Članak 40.  
 
Član stegovnog povjerenstva izuzet će se u stegovnom postupku, ako postoje okolnosti 
kojem mogu opravdati sumnju o subjektivnoj pristranosti.  
Također će se izuzeti od odlučivanja osobe koje su sudjelovale u odlučivanju u postupku 
odluke u prvom stupnju.  
  



4. POKRETANJE I TIJEK POSTUPKA  
 

 
Članak 41.  
 
Stegovna prijava o počinjenju stegovnog prekršaja može biti podnesena od:  
- igrača, odbojkaškog djelatnika i svakog građanina,  
- Kluba,  
- osobnim poticanjem Stegovnog povjerenstva,  
- Predsjednika Kluba 
Nakon primitka prijave o počinjenju stegovnog prekršaja, stegovni postupak se pokreće, 
sukladno stavku 3. i 4. ovog članka Pravilnika, posebnim zahtjevom za pokretanje stegovnog 
postupka, a koji zahtjev se temelji na podnesenoj stegovnoj prijavi.  
Odluku o pokretanju stegovnog postupka po stegovnoj prijavi donosi Predsjedništvo.  
Žalbu na odluku Stegovnog povjerenstva podnositelj može podnjeti Predsjedništvu u roku od 
8 (osam) dana od dana dostave odluke. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 500,00 kn.  
  
Članak 42.  
 
Stegovna prijava se podnosi u pisanom obliku, a podnosi se Predsjedništvu Kluba.   
Podnositelj stegovne prijave dužan je uz prijavu uplatiti stegovnu pristojbu u iznosu od 
500,00 kn, koja se uplaćuje na žiro-račun Kluba.  
Podnositelj stegovne prijave, uz tu prijavu, dužan je dostaviti izvornik uplatnice iz koje je 
razvidno da je uplatio pristojbu za vođenje stegovnog postupka, a ako uz prijavu nema 
dokaza o uplati stegovne pristojbe, prvostupanjsko stegovno tijelo će žalbu odbaciti kao 
nedopuštenu.  
Stegovnu pristojbu iz st. 2. ovog članka Pravilnika nisu u obvezi platiti Predsjednik, 
Dopredsjednik ili  
Stegovno povjerenstvo, ukoliko oni podnose stegovnu prijavu.  
  
Članak 43.  
 
Prije podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka Predsjedništvo će utvrditi 
pravodobnost prijave o počinjenju stegovnog prekršaja nakon čega je Predsjedništvo dužno 
sazvati Skupštinu na kojoj se izabire Stegovno povjerenstvo.  
  
Članak 44.  
 
Nakon zaprimanja Zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, Stegovno povjerenstvo 
propisuje sve radnje koje će provesti u postupku i kojim dokaznim načinima, te ocjenjuje i 
druge prijedloge i izjave u postupku radi utvrđivanja istine (kojim redom i u kojim rokovima, 
odlučuje o provođenju rasprave ili ne, saslušavanju, suočavanju ili će se ograničiti samo na 
traženje dokaza).  
Pokretanje i tijek postupka radi štedljivog raspolaganja vremenom određuje Stegovno 
povjerenstvo u skladu s okolnostima pojedinog slučaja i odnosom podnijetih dokaza, te ako 
utvrdi činjenično stanje, može i bez posebnog pokretanja postupka odlučiti o kazni. U 
obrazloženju odluke to se mora navesti.  
  
Članak 45.  
 
Stegovni postupak obavlja se brzo i učinkovito, ali tako da se ne ometa donošenje ispravne 
odluke o stegovnom prekršaju.  
Dokazivanje se ograničava na čimbenike koji su bitni za utvrđivanje materijalne istine.  
  



Članak 46.  
 
U stegovnom postupku saslušanje počinitelja prekršaja, svjedoka i prikupljanje ostalih 
dokaza provodi Stegovno povjerenstvo.  
  
Članak 47.  
 
Počinitelj stegovnog prekršaja ima pravo i obvezu o svom trošku biti pozvan i sudjelovati u 
postupku radi zaštite svojih prava i interesa kada to izrijekom zahtijeva, ali u roku koji je 
predviđen za okončanje postupka ovim Pravilnikom.   
 
Članak 48.  
 
U pojedinim radnjama koje se poduzimaju tijekom saslušavanja obvezatno se sastavlja 
zapisnik.  
U zapisnik se stavlja bitan sadržaj poduzete stegovne radnje. Zapisnik potpisuju: službena 
osoba koja vodi postupak, saslušana osoba (prekršitelj ili svjedok) i zapisničar.  
  

5. SUSPENZIJA  
 

Članak 49.  
 
Član može biti suspendiran ako počini stegovni prekršaj koji svojim posljedicama šteti ugledu 
i interesu Kluba i kojega bi produljena aktivnost nanijela štetu Klubu.  
  
Članak 50.  
 
Suspenzija može biti:  
1. automatska, 
2. odlukom Stegovnog povjerenstva,  
3. uvjetna i bezuvjetna. 
  
Članak 51.  
 
Automatska suspenzija se primjenjuje:  

- ako je Član Kluba udaljen s javne utakmice,  
- ako Član Kluba neopravdano odbije doći na saslušanje ili odbije uputiti pisanu izjavu 

službenom odbojkaškom djelatniku ili odbojkaškom tijelu, odnosno ako ne uputi 
utvrđena izvješća u provedbi svojih dužnosti,  

- ako Član Kluba ne dođe na pripreme ili na nastup reprezentacije,  
- ako Član Kluba ne vrati odbojkašku opremu,  
- odnosno u drugim slučajevima predviđenim propisima.  

O automatskoj suspenziji Člana Kluba Klub je dužan obavijestiti nadležna natjecateljska i 
ostala tijela. 
  
Članak 52.  
 
Suspenzija na osnovi odluke stegovnog povjerenstva može se izreći u svim slučajevima kad 
je predviđena teža kazna za učinjeni prekršaj ili pak kada se ometa, otežava ili odugovlači 
provedba neke obveze tijekom postupka.  
   
Članak 53.  
 



Suspenzija može trajati do konačnosti odluke o stegovnoj kazni odosno do izvršenja naloga iz 
odluke odbojkaškog tijela.  
Stegovno povjerenstvo može odlukom na zahtjev člana odlučiti i o ukinuću suspenzije, ako 
ustanovi da se postupak može završiti donošenjem odluke i bez suspenzije.   
 
Članak 54.  
 
Protiv odluka o suspenziji može se izjaviti žalba, ali ista ne odgađa izvršenje donesene 
odluke.  
Na podnesenu žalbu o izrečenoj suspenziji svaki žalitelj je u obvezi platiti žalbenu pristojbu u 
iznosu od 500 kn, koja se uplaćuje Klubu.  
  
Članak 55.  
 
Sve vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u vrijeme kazne.  
  

6. ODLUKA  
 

Članak 56.  
 
Na osnovi utvrđenih činjenica u postupku stegovno povjerenstvo donosi odluku u pisanom 
obliku.  
Odluka ima: naziv, ime članova stegovnog povjerenstva koje donosi odluku, predmet 
postupka, preambulu, izreku, obrazloženje, uputu o pravnom lijeku, broj nadnevka, potpis i 
pečat člana Predsjedništva.  
Odlukom o stegovnom prekršaju ustanovljavaju se i troškovi postupka (troškovi tijela za 
vođenje postupka, dnevnice, putni troškovi, uredski troškovi, daktilografski troškovi, 
poštanski troškovi i dr.).  
  
Članak 57.  
 
Pri zamjeni vremenskih za novčane kazne te troškove stegovnog postupka snosi član protiv 
koga je vođen postupak ili je taj član kažnjen za stegovni prekršaj.  
  
Članak 58.  
 
Odluka se mora donijeti najkasnije u roku od 90 dana računajući od dana kada je stegovna 
prijava – Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka zaprimljena. 
U složenijim slučajevima rok za donošenje odluke može se produljiti za dodatnih 30 dana.  
Ako se u navedenim rokovima ne donese odluka, zainteresirana strana može zahtijevati od 
Predsjedništva donošenje odluke kojom ono određuje rok stegovnom povjerenstvu u kojem 
treba donijeti odluku.  
  
Članak 59.  
 
Odluka se upućuje, najkasnije u roku od tri dana računajući od dana donošenja odluke, ili 
počinitelju prekršaja na njegovu adresu i to preporučenom poštanskom pošiljkom s 
povratnicom ili elektroničkim putem na e-adresu.  
Obavješćivanje elektroničkim putem smatra se obavljenim u trenutku kada je zabilježeno na 
poslužitelju za primanje takvih poruka.  
Uzima se da je pismeno uručeno primatelju u onom trenutku kada je primatelj ili zaprimio 
preporučenu poštansku pošiljku ili kada je elektronička pošta zabilježena na poslužitelju za 
primanje elektroničkih poruka pa rokovi predviđeni ovim Pravilnikom teku od dana prvog 
uručenja.  



Ukoliko počinitelj prekršaja odbije primitak pismena ili se isto vrati pošiljatelju s naznakom: 
„obaviješten - nije podigao pošiljku“, uzima se da je pismeno uručeno s danom predaje 
pismena pošti.  
Ukoliko se pošiljka vrati s naznakom: „primatelj odselio“ odluka se treba objaviti na web 
stranici Kluba pa se protekom roka od 8 dana smatra da je odluka primatelju uručena uredno 
i na vrijeme 9-og dana računajući od dana objave odluke na oglasnoj ploči.  
 
Članak 60.  
 
Protiv odluke donijete u stegovnom prvostupanjskom postupku može se uložiti žalba 
stegovnom tijelu u drugom stupnju.  
Žalba odgađa izvršenje pobijane odluke, osim u slučajevima izricanja suspenzije ili u drugim 
slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom.  
Ako je žalbu podnio samo okrivljeni, prvostupanjska odluka o kazni ne može se izmijeniti na 
njegovu štetu.  
Stegovno tijelo u drugom stupnju u svezi s predmetima o kojima odlučuje stegovno 
povjerenstvo je Predsjedništvo.  
  
Članak 61.  
 
Žalbu mogu izjaviti:  

- okrivljeni,  
- podnositelj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.  

 
Članak 62.  
 
 Žalba se podnosi u roku od osam dana računajući od dana dostave odluke. Žalba se predaje 
u pisanom obliku ili usmeno u zapisnik kod stegovnog povjerenstva.  
Žalba upućena u pisanom obliku dostavlja se preporučenim poštanskom pošiljkom 
stegovnom povjerenstvu koje je donijelo pobijanu odluku.  
Na podnesenu žalbu svaki žalitelj je u obvezi platiti žalbenu pristojbu u iznosu od 1.000 kn, 
koja se uplaćuje Klubu.  
Podnositelj žalbe, uz žalbu, mora dostaviti izvornik uplatnice iz koje je razvidno da je uplatio 
pristojbu na žalbu, a ako uz žalbu nema dokaza o uplati žalbene pristojbe, prvostupanjsko 
stegovno tijelo će žalbu odbaciti kao nedopuštenu.  
 
Članak 63.  
 
Nepravodobnu i nedopuštenu žalbu odbacit će odlukom stegovno povjerenstvo kojemu je 
žalba upućena. Protiv odluke o odbacivanju nepravodobne i nedopuštene žalbe može se 
podnijeti žalba.  
  
Članak 64.  
 
Ako stegovno povjerenstvo koje je donijelo odluku o učinjenom prekršaju prihvati u cijelosti 
žalbene navode, može odluku o prekršaju preinačiti. Protiv te odluke može se podnijeti žalba.  
  
Članak 65.  
 
Ako stegovno povjerenstvo ustanovi da je podnesena žalba pravodobna i dopuštena, a nije 
novom odlukom preinačena prijašnja odluka koja se žalbom pobija, obvezatno je bez 
odugovlačenja proslijediti Predsjedništvu.  
Uz žalbu je stegovno povjerenstvo obvezatno dostaviti svoje mišljenje, te cjelokupnu 
dokumentaciju koja se odnosi na taj stegovni predmet.  



Ukoliko stegovno povjerenstvo odluči da neće iznositi svoj pisani stav o žalbi, tada je u 
obvezi nazočiti pred Predsjedništvom i usmeno iznijeti svoj stav o žalbenim navodima.  
  
Članak 66.  
 
Ako je žalba nepravodobna ili nedopuštena, a stegovno povjerenstvo je ne odbaci, odbacit će 
je Predsjedništvo.  
Ako žalbu nije odbacilo Predsjedništvo, ono preuzima predmet za odlučivanje.  
Predsjedništvo može žalbu odbiti i potvrditi odluku, djelomice ili u cjelini prihvatiti žalbu, pa 
preinačiti prvostupanjsku odluku ili je ukinuti i vratiti na ponovljeni postupak pred 
prvostupanjskim tijelom.  
  
Članak 67.  
 
Odluka po žalbi obvezatno se donosi i dostavlja najdulje u roku od 30 dana od dana 
upućivanja žalbe.  
Dan upućivanja žalbe računa se od dana njezine predaje pošti, ukoliko je poslana 
preporučenom poštanskom pošiljkom, a ako nije poslana preporučenom pošiljkom, uzima se 
da je žalba izjavljena onog dana kada je ista zaprimljena od strane Kluba.  
Predsjedništvo upućuje svoju odluku s dokumentacijom stegovnom povjerenstvu, a ono 
odluku upućuje zainteresiranim osobama u postupku žalbe. Odluka Predsjedništva konačna 
je, pa se protiv nje ne može podnijeti redoviti pravni lijek.  
 
Članak 68.  
 
U vremenskom razmaku određenom za upućivanje žalbe odluka se ne može ovršiti.  
Iznimno, odluka će se ovršiti i u žalbenom roku bez obzira da li je žalba upućena ili nije ako 
se radi o žurnosti u interesu odbojkaškog sporta.  
U tom slučaju u odluci o stegovnom prekršaju obvezatno se navodi kad žalba ne odgađa 
provedbu odluke.  
  

7. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI  
 

a) Obnova postupka 
 

Članak 69.  
 
Stegovni postupak zaključen pravomoćnom odlukom protiv koje nema žalbe obnovit će se:  
- ako je odluka donijeta na osnovi lažnog iskaza ili nevaljanog dokaza,  
- ako je odluka bila posljedica stegovnog prekršaja,  
- ako je u donošenju odluke sudjelovala nenadležna osoba ili osoba koja je morala biti 
izuzeta,  
- ako se saznaju nove činjenice ili novi dokazi koji bi mogli utjecati na drugačiju odluka da su 
bili poznati i uporabljeni u ranijem postupku, pod uvjetom da u ranijem postupku ti dokazi 
nisu bili žalitelju poznati.  
  
Članak 70.  
 
Obnovu postupka može predložiti osoba koja je opunomoćena za upućivanje žalbe na 
odluku, kao i stegovni sudac.  
Obnova postupka ne može se tražiti niti pokrenuti poslije isteka roka od 30 dana računajući 
od dana saznanja za nove činjenice odnosno dokaze (subjektivni rok) odnosno protekom 
roka od 6 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti odluke (objektivni rok).  
  



Članak 71.  
 
O prijedlogu za obnovu postupka odlučuje stegovno tijelo koje je donijelo odluku kojom je 
postupak završen.  
  
Članak 72.  
 
Prijedlog za obnovu postupka uručuje se osobno ili se šalje stegovnom sucu ili drugom 
stegovnom tijelu koje je donijelo odluku kojom je postupak okončan.  
Stegovno tijelo koje odlučuje o prijedlogu za obnovu postupka donosi odluku u roku od 30 
dana računajući od dana zaprimanja prijedloga od strane odbojkaške organizacije ili 
stegovnog tijela.  
  
Članak 73.  
 
U procjeni prijedloga za obnovu postupka, stegovno tijelo može prijedlog odbaciti ili odbiti, a 
konačnu odluku o stegovnom prekršaju osnažiti ili zamijeniti novom odlukom.  
Odluka o obnovi postupka ne odgađa provedbu odluke donijete u stegovnom postupku.  
Protiv odluke donesene na prijedlog za obnovom postupka, kao i odluke donesene u 
obnovljenom postupku može se uputiti žalba.   
   

b) Zahtjev za zaštitu zakonitosti 
 

Članak 74.  
 
Protiv konačne odluke stegovnog tijela, na prijedlog zainteresiranih i opunomoćenih 
stranaka, Predsjedništvo  može pokrenuti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako smatra da su 
rješenjem povrijeđeni propisi Kluba.  
Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se uputiti u roku od 90 dana računajući od dana 
dostavljanja odluke kažnjenom u drugom stupnju.  
O podnesenom zahtjevu za zaštitu zakonitosti Predsjedništvo odlučuje na svojoj sjednici.  
Povodom zahtjeva za zaštitu zakonitosti Predsjedništvo može poništiti pobijanu odluku ili 
prijedlog odbaciti ili odbiti.  
Protiv odluke Predsjedništva ne može se uputiti žalba, prigovor, intervencija, peticija i sl., pa 
se ona obavezno provodi.  
  

c) Izvanredno ublažavanje kazne 
 

Članak 75.  
 
Iznimno, ako postoje nesumnjivi dokazi da je odlukom stegovnog povjerenstva kažnjavanjem 
postignut cilj, Predsjedništvo može donijeti odluku o izvanrednom ublažavanju ili oslobađanju 
od daljnjeg izdržavanja kazne.  
Prijedlog za izvanredno ublažavanje kazne podnosi osoba koja je kažnjena i to kada protekne 
polovica vremena od početka izdržavanja kazne, a kod doživotnog isključenja igrača nakon 
proteka 5 godina računajući od dana početka izdržavanja kazne.  
  

3. PROVEDBA ODLUKE U STEGOVNOM POSTUPKU 
  

  
Članak 76.  
 
Odluka donijeta u stegovnom postupku provodi se nakon što odluka postane pravomoćna.  
Odluka postaje pravomoćna:  



- istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena,  
- dostavljanjem odluke kojom se žalba odbacuje ili odbija.  

Konačna odluka drugog stupnja kojom je izmijenjena odluka u prvom stupnju postaje 
pravomoćna dostavljanjem drugostupanjske odluke okrivljenom.  
  
Članak 77.  
 
Sve pravomoćno izrečene kazne evidentiraju se pri stegovnom povjerenstvu te se trajno 
pohranjuju u arhivi Kluba. 
Ako počinitelj prekršaja u roku dvije godine nakon izdržane kazne ne počini novi prekršaj, 
smatrat će se kao da nije kažnjavan i brisat će se iz evidencije, iz stavka 1. ovog članka.  
  
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
  
Članak 78.  
 
Stegovni postupak koji je u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, provest će se i 
donijet će se odluka po propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.  
  
Članak 79.  
 
U pogledu drugih elemenata stegovnog postupka primjenjivat će se odredbe Zakona o 
kaznenom postupku, ako to ovim Pravilnikom nije već uređeno.  
  
Članak 80.  
 
Ovaj Pravilnik tumači Predsjedništvo.  
  
Članak 81.  
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici 21.11.2015.  
 
 
 
 
dana 21.11.2015. godine,  
  
  
ODBOJKAŠKI KLUB „MULTIBIBUS“  
 P r e d s j e d n i c a  
 Petra Rkman 
 


