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Dana 31.12.2020. godine skupština Zagrebačkog boksačkog saveza (ZBS) donijela je 

Stegovni pravilnik na temelju statuta ZBS-a, Pravilnika o korištenju boksačkog centra te 

usklađivanjem sa stegovnim Pravilnikom Hrvatskog boksačkog saveza 

A. OPĆI DIO 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Stegovni pravilnik ZBS-a je propis kojim se određuje postupak i mjere kažnjavanja za 
stegovne prekršaje učinjene po dužnosnicima ZBS-a, članicama ZBS-a i njihovim članovima 
(trenerima, boksačima, sucima, dužnosnicima te ostalim članovima i djelatnicima) zbog 
povrede Statuta ZBS-a i Statuta njegovih članica, kao i drugih propisa i Zakona, Pravilnika, 
prihvaćenih međunarodnih propisa ili na bilo koji drugi način narušavanja stege i ugleda ZBS-
a te drugih športskih udruga. 
 

Članak 2. 

Cilj i svrha stegovnog kažnjavanja je pravilan odgoj i usmjeravanje sportaša - boksača radi 
dobrog ponašanja boksača, sportskih djelatnika i dužnosnika ne samo na sportskim 
borilištima i oko njih nego uvijek i u svakoj prilici. Provođenje stegovnog postupka i izricanje 
stegovnih mjera ima svrhu sprečavanja daljnjeg kršenja stege kao i upućivanje drugih da se 
klone stegovnih prekršaja. 
 

Članak 3. 

Ovaj Stegovni pravilnik primjenjuje se i po njemu vode postupci i izriču mjere svim članicama 
ZBS-a i njihovim članovima, a pojedine mjere donosi stegovna komisija ZBS-a. 
 

Članak 4. 

Subjekti stegovne odgovornosti su: 

a) natjecatelji 
b) klubovi i druge udruge boksačkog sporta i pravne osobe članice ZBS-a 
c) sportski djelatnici, treneri, članovi te stručna i tehnička vodstva klubova članica ZBS-a 
d) dužnosnici, članovi izvršnih tijela ZBS-a i ostali članovi radnih tijela ZBS-a 
Stegovni postupak može se provesti i izreći mjera bez obzira da li je prekršitelj u vrijeme 
izricanja mjere još uvijek član ili dužnosnik gore navedenih subjekata. 
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Članak 5. 

 
Nepoštivanje i kršenje propisa koji se primjenjuju u ZBS-u predstavljaju stegovni 
prekršaj koji podliježe stegovnim mjerama u skladu s ovim Stegovnim pravilnikom. 
Za počinjeni stegovni prekršaj učinjen bilo s namjerom ili iz nehaja počinitelj je stegovno 
odgovoran i prema njemu će se poduzeti stegovne mjere. 
Stegovni prekršaj se može počiniti pomaganjem drugome da počini stegovni prekršaj ili 
poticanjem drugog na činjenje stegovnog prekršaja. 
Stegovni se prekršaj može počiniti činjenjem i nečinjenjem (propuštanjem). 
Za stegovni prekršaj učinjen iz nehaja ili propuštanjem prekršitelj može biti blaže 
kažnjen, odnosno prema njemu mogu biti poduzete blaže stegovne mjere. 
 

Članak 6. 
 

Nepoznavanje propisa čijim se nepoštivanjem ili kršenjem čini stegovni prekršaj, ne oslobađa 
počinitelja stegovne odgovornosti. 
U slučaju da je nepoznavanje propisa počinitelja bilo otežano, ta okolnost može utjecati na 
blaže kažnjavanje stegovnog prekršitelja. 
 

Članak 7. 
 

Počinitelj je stegovno odgovoran ako je s umišljajem pokušao učiniti radnju koja predstavlja 
stegovni prekršaj, ali ju nije dovršio, odnosno nije nastupila štetna posljedica. 
Za stegovni prekršaj u pokušaju počinitelj će se kazniti, odnosno poduzeti stegovna mjera 
predviđena za prekršaj sukladno težini dijela. 

 

Članak 8. 

U daljnjem tekstu ovog Stegovnog pravilnika radi lakšeg razumijevanja poduzimanje 
stegovnih mjera naziva se kažnjavanje, a stegovna mjera - kazna. 
 

II. STEGOVNE MJERE – KAZNE 
 

Članak 9. 
 

1. Natjecateljima: 
  
 a) opomena 
 b) ukor 
 c) novčana kazna 
 d) zabrana boksanja određeno vrijeme 
 e) zabrana boksanja određenog broja turnira u pojedinačnom i momčadskom natjecanju 
 f) zabrana treniranja i korištenja boksačkog centra 
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2. Klubovima i drugim boksačkim udrugama i pravnim osobama članicama ZBS-a: 
 
 a) opomena 
 b) ukor 
 c) novčana kazna 
 d) zabrana sudjelovanja na natjecanjima određeno vrijeme 
 e) zabrana korištenja boksačkog centra 
 f) isključenje iz članstva ZBS-a – mjeru donosi skupština ZBS-a 
 
3. Sportski djelatnici, treneri, članovi te stručna i tehnička vodstva klubova članica ZBS-a: 
 
 a) opomena 
 b) ukor 
 c) novčana kazna 
 d) zabrana sudjelovanja na natjecanjima određeno vrijeme 
 e) zabrana korištenja boksačkog centra 
  
4. Dužnosnici, članovi izvršnih tijela ZBS-a i ostali članovi radnih tijela ZBS-a: 
 
 a) opomena 
 b) ukor 
 c) novčana kazna 
 d) zabrana obnašanja dužnosti u ZBS-u na određeno vrijeme 
 e) razrješenje svih dužnosti u ZBS-u – mjeru donosi skupština ZBS-a 
 
 

Članak 10. 
 

Opomena je najblaža stegovno izrečena kazna koja se izriče u najblažim stegovnim 
prekršajima, a naročito mlađim uzrastima. 
Ukor je stegovna mjera koja se izriče za stegovni prekršaj također blažeg intenziteta ali s 
time da ima veći značaj kod eventualnog novog kažnjavanja. 
 

 
Članak 11. 

 
Novčana kazna izriče se natjecateljima i svim ostalim subjektima prema ovom Stegovnom 
pravilniku, koji za svoje nastupe i djelatnosti imaju plaću, naknadu ili taksu. 
Visinu kazne određuje Izvršni odbor ZBS-a na prijedlog stegovne komisije. 
Novčana kazna može se izreći uz drugu kaznu prema ovom Stegovnom pravilniku ili 
samostalno. Rok za plaćanje iznosi petnaest (15) dana po pravomoćnosti odluke o kazni. 
Novčane kazne uplaćuju se na račun ZBS-a, a služe za unapređenje boksačkog sporta. 
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Članak 12. 
 

Kazna zabrane boksanja može biti vremenska koja se izriče u mjesecima ili prema broju 
nastupa na turnirima ili drugim natjecanjima. Kazna se može odnositi na sva natjecanja u 
zemlji i inozemstvu ili samo na pojedina o čemu odlučuje stegovno tijelo. 
Boksač ne može nastupati na onim natjecanjima koja su utvrđena odlukom stegovnog tijela. 
U slučaju prijelaza iz kluba u drugi klub ili boksačku udrugu odnosno pravnu osobu članicu 
ZBS-a ili prijelaza iz kategorije zadržava se izvršenje kazne do njenog isteka. 
 

Članak 13. 
 

Subjekt stegovnog postupka koji ne plati novčanu kaznu ili nastupi za vrijeme izdržavanja 
vremenske kazne biti će automatski suspendiran i pokrenuti će se novi stegovni postupak u 
kojem će biti strože kažnjen. 
Za vrijeme izdržavanja kazne kažnjeni subjekt prema ovom Stegovnom pravilniku ne može 
biti član službene momčadi ili vodstva, na bilo koji način biti uključen u službeno tijelo ZBS-a, 
a niti sudjelovati kao trener, sekundant ili službena osoba na natjecanju. 
 

Članak 14. 
 

Boksač koji za vrijeme natjecanja ili priprema (prijateljskih susreta) bude kažnjen zbog 
nesportskog ponašanja odstranjenjem sa natjecanja (diskvalifikacija), može osim ove kazne 
odgovarati u stegovnom postupku po prijavi trenera, suca ili supervizora koji je prisustvovao 
na natjecanju. 
Kazna za slučaj iz prethodnog stavka može biti vremenska, novčana ili obje. 
 
 

Članak 15. 
 

Dužnosnici i djelatnici mogu biti kažnjeni zabranom obavljanja dužnosti odnosno djelatnosti 
od jedan mjesec do dvije godine. 
Osoba kažnjena kaznom iz prethodnog stavka ne može obavljati nikakvu dužnost u bilo 
kojem tijelu kluba, saveza, niti zastupati klub i savez i drugu organizaciju za sve vrijeme 
trajanja kazne. 
Kazna obnašanja dužnosti obuhvaća i zabranu boksanja. 
 

Članak 16. 
 

Kazniti se može i klub i druga organizacija ili pravna osoba članica ZBS-a koja se natječe u 
pojedinačnom i momčadskom natjecanju i to tako da se zabrani nastup natjecateljima 
članovima tog kluba, organizacije ili pravne osobe. 
Vremenska kazna može biti od jednog mjeseca do godine dana. 
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Članak 17. 
 

Kazna zabrane treniranja i/ili korištenja boksačkog centra za natjecatelje, članove klubova, 
boksačkih udruga ili pravnih osoba članica ZBS-a te klubove, udruge ili pravne osobe članice 
ZBS-a izriče se u vremenskom periodu od tri mjeseca do godine dana od strane Stegovne 
komisije ili Izvršnog odbora ZBS-a. 
 

Članak 18. 
 

Kaznu isključenja iz kluba, druge organizacije ili pravne osobe članice ZBS-a donosi stegovno 
tijelo tog subjekta sukladno statutu. 
Kaznom iz prethodnog stavka gubi se svojstvo člana te organizacije te od pravomoćnosti 
odluke o ovoj kazni počinitelj ne može nastupati i predstavljati tu organizaciju. 
 

Članak 19. 
 

Kazna isključenja iz ZBS-a je najteža kazna koja se izriče za naročito teške povrede Stegovnog 
pravilnika i sportskog ponašanja. 
Osoba kažnjena ovom kaznom briše se iz svih tijela ZBS-a, te ne može obnašati nikakvu 
dužnost niti bilo što raditi za ZBS. 
O kazni iz prethodnog stavka obavještavaju se nadležna tijela Hrvatskog boksačkog saveza i 
Sportskog saveza Grada Zagreba. 
 

III. ODMJERAVANJE KAZNE 

Članak 20. 
 

Prilikom odmjeravanja kazni počinitelju stegovnog prekršaja uzet će se u obzir sve otegotne i 
olakšavajuće okolnosti. 
 

 
Članak 21. 

 
Otegotne okolnosti predstavljaju namjeru kod prekršitelja moralne kvalitete ponašanja 
nakon učinjenog prekršaja, kao i da li je prekršitelj sklon vršenju stegovnih prekršaja ili je već 
bio kažnjavan, bezobzirnost i dr. 
 

Članak 22. 
 

Olakotne okolnosti su: dosadašnje nekažnjavanje, pokajanje počinitelja, priznanje učinjenog 
prekršaja. Olakotne okolnosti će se primijeniti naročito kod kadeta i juniora. 
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Članak 23. 
 
Ukoliko stegovno tijelo utvrdi, a na temelju ponašanja prekršitelja da bi i blaža kazna 
doprinijela odgojnom djelovanju na prekršitelja može se izreći i blaža kazna od najmanje 
predviđene za taj prekršaj. 
 

Članak 24. 
 
Ako je učinjeno više stegovnih prekršaja (stjecaj) tada će se utvrditi kazna za svaki stegovni 
prekršaj, ali će se izreći jedinstvena kazna koja ne može biti veća ili teža od dvostruke kazne 
za najteži prekršaj u stjecaju. 
 

Članak 25. 
 

Brisanje kazne iz stegovne evidencije prekršitelja predstavlja i znači da osoba nije izvršila 
stegovni prekršaj te nitko ne može isticati da je ta osoba bila kažnjavana. 
Smatrat će se da nije kažnjavan: 
 
1) počinitelj stegovnog prekršaja koji je kažnjen opomenom ili ukorom, ako u roku od šest 
mjeseci ne počini novi stegovni prekršaj 
 
2) počinitelj stegovnog prekršaja koji je kažnjen vremenskom kaznom od šest mjeseci ili 
zabranom nastupa na određenom broju natjecanja, pa tijekom dvije godine od izdržane ili 
ublažene kazne ne učini novi stegovni prekršaj 
 
3) počinitelj stegovnog prekršaja koji je kažnjen vremenskom kaznom više od šest mjeseci, a 
u roku od tri godine ne počini novi stegovni prekršaj 
 
Kazna isključenja iz ZBS-a ne briše se iz evidencije. 
 

Članak 26. 
 

Pravomoćne odluke o stegovnoj mjeri - kazni upisuju se u registar kazni, koji vodi Stegovno 
tijelo koje je izreklo stegovnu mjeru. 
Pravomoćne odluke o kaznama isključenja iz ZBS-a i njezinih članica, za dužnosnike i 
djelatnike odluke o vremenskim kaznama duljim od šest mjeseci, dostavljaju se HBS-u i SSGZ-
u. 
 

Članak 27. 
 

Odluke stegovnih tijela HBS-a, Županijskih boksačkih saveza i ZBS-a djeluju na teritoriju 
Republike Hrvatske, dok odluke stegovnih tijela klubova, boksačkih udruga i pravnih tijela 
djeluju samo u okvirima njih samih, osim ako nisu dostavljene stegovnom tijelu ZBS-a te 
budu u skladu sa ovim Stegovnim pravilnikom potvrđene kao takve. 
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Članak 28. 

Klub, boksačka udruga ili pravna osoba članica ZBS-a koja dostavi u roku od osam dana po 
pravomoćnosti odluku svog stegovnog tijela o kazni nadležnom tijelu ZBS-a, postiže da ZBS  
od zaprimanja iste pismeno zatraži očitovanje kažnjene osobe. U roku osam dana kažnjena 
osoba se dužna pismeno očitovati, a stegovna komisija ZBS-a zatim donosi odluku o 
potvrđivanju ili odbijanju kazne u okviru ZBS-a. Uz pravomoćnu odluku potrebno je dostaviti i 
cjelokupni materijal stegovnog postupka. 

Na odluku ZBS-a klub, boksačka udruga ili pravna osoba članica ZBS-a, kao i kažnjena osoba 
ili njen branitelj imaju pravo žalbe, a o žalbi će odlučivati izvršni odbor ZBS-a. 

B. POSEBNI DIO 
 

Članak 29. 
 

Nesportsko ponašanje 
 
Tko se nesportski ponaša prema protivničkom boksaču, sucu, voditelju natjecanja, vodstvu 
boksačke organizacije ili gledateljima za vrijeme natjecanja, poslije natjecanja na ringu i izvan 
njega bit će kažnjen: 
   - opomenom pismenom ili usmenom za blaže prekršaje 
   - ukorom 
   - novčanom kaznom u iznosu od pet stotina (500) do dvije tisuće (2000) kuna 
   - zabranom boksanja do šest mjeseci 
   - zabranom obavljanja djelatnosti odnosno dužnosti od dva mjeseca do godine dana (za   
djelatnike i dužnosnike). 
Nesportskim ponašanjem se smatra: psovanje, nepristojne geste, prkošenje provođenju 
odlukama suca i naredbama voditelja natjecanja kao i one radnje koje mogu štetiti ugledu 
ZBS-a, poput odlazak s natjecanja bez podržavanja ostatka momčadi na natjecanjima, ne 
pojavljivanje na proglašenju, itd. 
Za blaže prekršaje se smatra: odbijanje rukovanja sa protivnikom, nesportske geste prema 
kolegama iz drugoga kluba. 
 

Članak 30. 
 

Fizički napad 
 

1. Natjecatelj koji fizički napadne suparničkog boksača, trenera, suca, voditelja natjecanja ili 
drugog djelatnika ili dužnosnika boksačke organizacije kaznit će se: 
   - zabranom nastupa od tri mjeseca do jedne godine dana, a ako je nastupila i tjelesna 
ozljeda kaznit će se: 
   - zabranom nastupa od šest mjeseci do dvije godine dana, a u posebno teškim slučajevima i 
isključenjem iz svih treninga i natjecanja te traženjem isključenja od strane kluba iz svih 
zapisa HBS-a. 



ZAGREBAČKI BOKSAČKI SAVEZ 
 

                                                 ZAGREBAČKI BOKSAČKI SAVEZ 

Savska cesta 137, Zagreb 

OIB: 29878213790; tel: 604 33 49 

IBAN: 1324020061100049149 

Predsjednik: Nenad Ivanković;  Tajnik: Hrvoje Balen 

 

Svaki pokušaj fizičkog napada bit će kažnjen. 
 
2. Boksački trener ili dužnosnik kluba, boksačke udruge ili pravne osobe članice ZBS-a koji 
fizički napadne boksača, suca, djelatnika ili dužnosnika javnog reda i mira biti će kažnjen: 
  - zabranom obavljanja dužnosti i djelatnosti od šest mjeseci do jedne godine dana, a u 
težem slučaju: 
  - zabranom obavljanja dužnosti ili djelatnosti od jedne do dvije godine, a u naročito teškim 
slučajevima isključenjem iz ZBS-a te traženjem isključenja od strane kluba iz svih zapisa HBS-
a. 
  - novčanom kaznom do dvije tisuće (2000) kuna 
Za pokušaj će se isto kazniti. 
 
3. Djelatnik ili dužnosnik ZBS-a, član bilo kojeg tijela ZBS-a koji fizički napadne bilo koju osobu 
povezanu sa boksačkim klubovima, boksačkim udrugama ili pravnim osobama, savezima ili 
sportskim ustanovama biti će kažnjen: 
   - zabranom obavljanja svih dužnosti ili djelatnosti od jedne do dvije godine dana, a u težem 
slučaju i do dvije godine ili isključenjem iz svih tijela ZBS-a. 
   - novčanom kaznom do pet tisuća (5000) kuna 
Za pokušaj će se isto kazniti. 
 

Članak 31. 
 
 

U slučaju utvrđivanja samoobrane od strane napadača smatra se kako osoba okrivljena ne 
podliježe članku 30., ali se može utvrditi dali je došlo do verbalne provokacije te na taj način 
osoba koja je sudjelovala podliježe članku 29.  
U slučaju da se radi o samoobrani okrivljenik ne podliježe kazni. 
 

Članak 32. 
 

Slaba organizacija natjecanja 
 

Klub, boksačka udruga ili pravna osoba članica ZBS-a koja dobije dopuštenje za organizaciju 
natjecanja u boksačkom centru u Zagrebu a ne osigura sve uvjete za natjecanje, ne pridržava 
se uvjeta iz Pravilnika o korištenju boksačkog centra ili nije uplatio kotizaciju za korištenje 
opreme ZBS-u, kaznit će se: 

- Opomenom ili ukorom 
- Novčanom kaznom do deset tisuća (10.000) kuna 

 
U posebno teškim slučajevima ako nastupe neredi u gledalištu ili na ringu kao i fizički napadi, 
a organizator nije poduzeo potrebne mjere za očuvanje reda i mira te normalnog održavanja 
natjecanja kaznit će se: 
     - novčanom kaznom i zabranom organizacije natjecanja u boksačkom centru 
 

Članak 33. 



ZAGREBAČKI BOKSAČKI SAVEZ 
 

                                                 ZAGREBAČKI BOKSAČKI SAVEZ 

Savska cesta 137, Zagreb 

OIB: 29878213790; tel: 604 33 49 

IBAN: 1324020061100049149 

Predsjednik: Nenad Ivanković;  Tajnik: Hrvoje Balen 

 

 
Napuštanje ringa, nedolazak na natjecanje, odustajanje od natjecanja i drugi slučajevi 
 
Natjecatelj ili klub koji ne nastupi na natjecanju za koje su prijavljeni, a nisu pravodobno 
otkazali nastup kaznit će se: 
  - zabranom boksanja od tri do šest mjeseci, a klub novčanom kaznom 
Dužnosnik ili djelatnik kluba koji nagovori natjecatelja ili momčad da napusti ring ili odustane 
od natjecanja bez stvarnog razloga kaznit će se: 
  - novčanom kaznom a u posebno teškim slučajevima zabranom korištenja boksačkog centra 
 

Članak 34. 
 

Protupropisno nastupanje 
 

Natjecatelj koji nastupi na natjecanju za klub koji nije registriran, za svoj klub prije nego je 
stekao pravo nastupa, bez važećeg liječničkog pregleda, koji je suspendiran ili je kažnjen, 
kaznit će se: 
  - zabranom nastupa od jednog mjeseca do godine dana 
 

Članak 35. 
 

Korištenje nedopuštenih stimulativnih sredstava 

Natjecatelj koji uzima nedopuštena stimulativna sredstva za pojačanje tjelesnih sposobnosti 
bit će kažnjen: 
  - zabranom nastupa od šest mjeseci do jedne godine dana, a u ponovljenom i težem 
slučaju: 
  - zabranom nastupa od jedne do dvije godine dana, a u još težem slučaju isključenjem iz 
natjecanja. 
Boksač ili boksački dužnosnik ili djelatnik, koji na bilo koji način pomaže boksaču da nabavi 
nedopuštena stimulativna sredstva, bit će kažnjen: 
- zabranom boksanja, odnosno obavljanja dužnosti ili djelatnosti od mjesec dana do dvije 
godine , a u posebno teškim slučajevima - isključenjem iz natjecanja. 
Nedopuštenim sredstvima smatraju se lijekovi koji su na listi zabranjenih stimulativnih 
sredstava koju je utvrdio Međunarodni olimpijski odbor (IOC). 
 

Članak 36. 
 

Vrijeđanje i klevetanje 
 

Ako natjecatelj, boksački dužnosnik ili djelatnik kleveće ili vrijeđa i širi neistine o ZBS-u, biti će 
kažnjen: 
  - boksač (natjecatelj): 
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zabranom boksanja od jednog  tjedna do šest mjeseci uz rok kušnje do dvije godine koji se     
smatra blaži oblik stegovnog postupka. Boksač (natjecatelj) koji u roku kušnje zatraži 
ispisnicu i dalje podliježe svim pravilima kao da je protiv njega pokrenut stegovni postupak  
  - djelatnik, dužnosnik kluba: 
zabranom obnašanja dužnosti ili djelatnosti od jednog mjeseca do godinu dana 
U ponovljenom ili težem slučaju: 
 - boksač (natjecatelj): 
  pokretanjem stegovnog postupka u trajanju od jedne do dvije godine 
 - djelatnik, dužnosnik kluba 
 Novčanom kaznom u iznosu do pet tisuća (5000) kuna 
 

Članak 37. 
 

Otežavanje ispitnog postupka 
 

Tko Stegovnom tijelu ili drugim tijelima ZBS-a onemogućava utvrđivanje pravog činjeničnog 
stanja davanjem lažnih podataka ili neodazivanjem pozivu radi saslušanja, kaznit će se: 
  - ukorom, a u težem slučaju: 
  - natjecatelj zabranom nastupa do jedne godine 
  - djelatnik ili dužnosnik zabranom obavljanja dužnosti do jedne godine 
Zbog neodazivanja pozivu Stegovno tijelo može odrediti suspenziju. 

 

C. STEGOVNI POSTUPAK 
 

IV. TIJELA STEGOVNOG POSTUPKA 
 

Članak 38. 
 

Stegovni postupak pokreću, provode i kazne izriču Stegovni sudac ili Stegovno vijeće ZBS-a. 
Stegovni postupak iz nadležnosti ZBS-a provodi Stegovni sudac ili Stegovno vijeće koji se 
sastoji od predsjednika Vijeća (Stegovnog sudca), i još dva člana koje imenuje skupština ZBS-
a. Za svaku pravilno donesenu odluku vijeće mora imati kvorum od dva nazočna člana. 
U lakšim slučajevima u stegovnom postupku može odlučivati stegovni sudac pojedinac, koji 
donosi odluke u prvom stupnju u skladu sa ovim Stegovnim pravilnikom. 
 
 

Članak 39. 
 

Stegovno vijeće ili Stegovni sudac ZBS-a odlučuje u prvom stupnju u stegovnom postupku. U 
drugom stupnju u stegovnom postupku odlučuje Izvršni odbor ZBS-a.  
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Članak 40. 
 

Stegovno vijeće i Stegovni sudac rade neovisno i nitko nema pravo utjecati na rad Stegovnog 
vijeća ili Stegovnog suca. Sva tijela ZBS-a i njegovih članova dužna su dati sve tražene 
podatke i dokumentaciju potrebnu za provođenje stegovnog postupka, kao i osigurati 
potrebne uvjete za optimalan rad Stegovnog vijeća ili Stegovnog suca. Svaki utjecaj ili 
prijetnja članovima Stegovnog vijeća, Stegovnog suca ili povjerenstva predstavlja teži 
stegovni prekršaj. 

 
Članak 41. 

 
U stegovnom postupku javnost je isključena ukoliko se radi o blažem obliku: 
  - usmene opomene  
  - pismene opomene  
U stegovnom postupku za koji je donesena odluka o zabrani sudjelovanja na treninzima, 
natjecanjima ili isključenju iz ZBS-a biti će obaviještene sve članice ZBS-a, pismeno, te 
prilikom slijedeće skupštine ZBS-a. 
 

Članak 42. 
 

U postupku pred Stegovnim vijećem, Stegovnim sucem ili povjerenstvom optuženi za 
prekršaj ima pravo uzeti branitelja. 

 

V. POKRETANJE I TIJEK POSTUPKA 
 

Članak 43. 
 

Stegovni postupak se može pokrenuti: 
 
  - prijavom trenera, djelatnika ili dužnosnika kluba, boksačke udruge ili pravne osobe članice 
ZBS-a 
  - prijavom suca, supervizora 
  - prijavom člana radnih tijela ZBS-a 
  - ukoliko osoba protiv koje se pokreče postupak bude uočena putem društvenih mreža 
(Facebook, Instagram, Twitter, itd.) da je počinila prekršaj. U tom slučaju prijava se smatra 
pravovaljanom i nitko nije dužan prijaviti prekršaj jer je on viđen od svih. 
 - po službenoj dužnosti 
 - usmenom prijavom od članova iz drugih klubova ili saveza koja utvrđuje počinjeni prekršaj 
iz Stegovnog pravilnika ZBS-a te Pravilnika o korištenju boksačkog centra. 
Prijava se podnosi ZBS-u, koji odlučuje o pokretanju postupka. 
 

Članak 44. 
 
Prije početka postupanja Stegovni sudac ili komisija mora utvrditi da li je nadležna za 
vođenje stegovnog postupka i odlučivanja u istom. 
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Članak 45. 
 

Nakon što utvrdi nedvojbeno svoju nadležnost stegovno tijelo će najprije saslušati stegovnog 
prekršitelja, odnosno zatražiti od njega pismeno izvješće. 
Ako prekršitelj nema prebivalište u mjestu sjedišta stegovnog tijela, saslušanje će se izvršiti 
dopisnim putem ili zatražiti pisana izjava prekršitelja. 
Ako se prekršitelj ne odazove pozivu na saslušanje ili u traženom roku ne dostavi pisanu 
izjavu, smatrati će se kao da je saslušan ili da je dao pisanu izjavu, te odlučiti na temelju 
prijave te drugih dokaza te stanja predmeta. 
 

Članak 46. 
 

Stegovni postupak je hitan i u prvom stupnju mora završiti najkasnije u roku od šest mjeseci. 
Ukoliko u roku iz prethodnog stavka ne bude donesena prvostupanjska odluka smatra se da 
je prijava u stegovnom postupku odbačena i postupak obustavljen. 
 

Članak 47. 
 

Stegovno tijelo provodi postupak saslušanjem počinitelja stegovnog prekršaja, svjedoka, te 
prikuplja druge materijalne i elektronske dokaze. 

 
Članak 48. 

 
U složenijim stvarima može konzultirati posebne stručnjake za određena područja kao što su 
vještaci i drugi. 
 

Članak 49. 
 

1. Suspenzija se izriče radi prinude izvršenja pojedinih radnji u stegovnom postupku ili koje je 
subjekt postupka dužan izvršiti ili dostaviti kakav dokument. 
2. Suspenzija se također izriče prema počinitelju težeg stegovnog prekršaja, a naročito kod 
isključenja sa natjecanja ili fizičkog napada, odnosno uzimanja stimulativnih sredstava. 
3. Suspenziju izriče Stegovni sudac odlukom protiv koje nema prava žalbe. Suspenzija traje 
mjesec dana do dvije godine, a može se odlukom Stegovnog suca produžiti, ako to zahtjeva 
potreba vođenja ispitnog postupka radi donošenja odluke u stegovnom postupku. Ili dok 
onaj od koga se očekuje izvršenje neke obveze istu ne izvrši. 
4. Suspenzija se može izreći prema boksačima, djelatnicima ili dužnosnicima i drugim 
članovima koji sudjeluju u radu kluba. 
5. Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u vrijeme izvršenja kazne. 
6. Suspenzija počinje teći 48 sati nakon primitka odluke o suspenziji. 
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Članak 50. 
 

Ako se u tijeku postupka utvrdi da nema mjesta pokretanju i vođenju stegovnog postupka, 
stegovno tijelo će odlukom obustaviti postupak. Takva okolnost može biti prigovor zastare. 
Protiv odluke kojom se odbacuje prijava, podnositelj prijave ima pravo žalbe 
drugostupanjskom tijelu. 
 

Članak 51. 
 

O naknadi troškova prouzrokovanih stegovnim postupkom odlučit će stegovno tijelo koje 
provodi postupak. 
U pravilu troškovi stegovnog postupka padaju na teret počinitelja stegovnog prekršaja ako 
bude pravomoćno kažnjen za prekršaj. U slučaju oslobađajuće odluke troškove snosi onaj 
čije je stegovno tijelo. 
 

Članak 52. 
 

U trenutku kada je zatraženo očitovanje za počinjeni prekršaj okrivljenik ne može zatražiti 
ispisnicu iz kluba do završetka procesa. 

 
Članak 53. 

 
Pravo na vođenje postupka za stegovni prekršaj prestaje protokom vremena (zastarom). 
Pravo na stegovni progon počinitelja prestaje ako je od dana stegovnog prekršaja pa do 
podnošenja prijave prošlo više od šest mjeseci. Ta se odredba ne odnosi na prekršaje 
učinjene u svezi davanja podataka, podmićivanja te financijskih nepravilnosti. 
Apsolutna zastara nastupa protokom dvije godine od dana učinjenog stegovnog prekršaja. 
 

Članak 54. 
 

Nakon što dokazni postupak bude okončan stegovno tijelo će donijeti odluku o krivnji 
počinitelja za stegovni prekršaj, o kazni i o troškovima. 
Odluka se mora izraditi odmah a u složenijim slučajevima u roku od 15 dana. 
Odluka kojom se počinitelj proglašava krivim ili oslobađa krivnje sadrži preambulu, izreku, 
obrazloženje, odluku o troškovima i pouku o pravnom lijeku, te naredbu o dostavi. 
 

Članak 55. 
 

Odluka se mora odmah, a najkasnije u roku do 48 sati dostaviti zainteresiranim stranama uz 
dokaz o iskazanoj dostavi o prijemu onoga kome je dostava izvršena. 

 
 
 
 
 



ZAGREBAČKI BOKSAČKI SAVEZ 
 

                                                 ZAGREBAČKI BOKSAČKI SAVEZ 

Savska cesta 137, Zagreb 

OIB: 29878213790; tel: 604 33 49 

IBAN: 1324020061100049149 

Predsjednik: Nenad Ivanković;  Tajnik: Hrvoje Balen 

 

Članak 56. 
 

Protiv odluke u stegovnom postupku nezadovoljna strana ima pravo žalbe 
drugostupanjskom stegovnom tijelu u roku od 8 dana od dana primitka pismenog opravka 
odluke u stegovnom postupku. 
Žalba se podnosi putem prvostupanjskog stegovnog tijela. 
 

Članak 57. 
 

Prvostupanjsko stegovno tijelo kada primi žalbu ispitat će da li je žalba stigla u predviđenom 
roku, da li je potpuna i ima li kakvih nedostataka. U slučaju nedostataka bez čijih se 
otklanjanja ne bi mogla žalba rješavati, prvostupanjsko stegovno tijelo će pozvati 
podnositelja žalbe da otkloni nedostatke. Pa ako to ne učini žalbu će kao nepotpunu 
odbaciti. Isto tako će učiniti i sa žalbama podnijetim od nenadležnih osoba ili tijela ili 
nepravodobnim žalbama. 
Uredno podnesenu žalbu prvostupanjsko stegovno tijelo će zajedno sa cijelim 
prvostupanjskim predmetom dostaviti neodložno drugostupanjskom stegovnom tijelu. 
 

Članak 58. 
 

Ako prvostupanjsko stegovno tijelo po primitku žalbe utvrdi na temelju žalbenih navoda 
propuste, može preinačiti svoje rješenje i time udovoljiti žalbi. U tom slučaju žalba se ne 
dostavlja drugostupanjskom stegovnom tijelu, već se odluka dostavlja žalitelju kao 
prvostupanjska odluka, protiv koje žalitelj ima ponovno pravo žalbe. 
Žalbu mogu podnijeti: 
  - kažnjeni 
  - podnositelj prijave 
  - matični klub 
  - branitelj 
 

Članak 59. 
 

Žalba na odluku o kazni kojom je počinitelju izrečena zabrana nastupanja ili obavljanja 
djelatnosti i dužnosti u boksačkoj organizaciji ne zadržava izvršenje kazne. 
 

Članak 60. 
 

Rješavajući i odlučujući po žalbi drugostupanjsko stegovno tijelo može prvostupanjsku 
odluku: 
1) potvrditi, 
2) ukinuti u cijelosti ili djelomično, 
3) preinačiti. 
Drugostupanjsko stegovno tijelo će prvostupanjsku odluku ukinuti i vratiti na odlučivanje 
prvo- stupanjskom tijelu ako činjenično stanje nije u potpunosti i valjano utvrđeno. Ako je 
drugostupanjsko tijelo utvrdilo da je u prvom stupnju odlučivalo stvarno nenadležno tijelo, 
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uputit će čitav predmet na odlučivanje nadležnom prvostupanjskom tijelu. Drugostupanjsko 
tijelo može djelomično potvrditi prvostupanjsku odluku a djelomično ukinuti i opet vratiti 
prvostupanjskom tijelu. 
U dijelu u kojem je potvrđena prvostupanjska odluka postaje pravomoćna i može se izvršiti. 
Drugostupanjsko tijelo će prvostupanjsku odluku preinačiti u slučaju da je činjenično stanje 
valjano utvrđeno, ali je pogrešno ocijenjeno i pogrešno primijenjen materijalni propis. 
Drugostupanjski postupak mora završiti najkasnije u roku od tri mjeseca. 
Odluka drugostupanjskog tijela dostavlja se prvostupanjskom tijelu, koje je dužno odmah bez 
odlaganja dostaviti zainteresiranim stranama. Ujedno se vraća čitav predmet radi arhiviranja. 
Prvostupanjska stegovna tijela vode skrb o izvršavanju kazna te vode evidenciju o izrečenim 
kaznama. 
U drugostupanjskom odlučivanju ne može sudjelovati sudac ili član povjerenstva koji je 
sudjelovao u odlučivanju, o istom predmetu, u prvom stupnju. 
 

VI. PONAVLJANJE POSTUPKA 
 

Članak 61. 
 

Ponavljanje postupka može se tražiti: 
a) ako se odluka temelji na lažnim dokumentima, a to se otkrije naknadno nakon što je 
postupak dovršen 
b) ako se saznaju činjenice i okolnosti koje nisu bile poznate ili dostupne za vrijeme trajanja 
stegovnog postupka, a za koje se doznalo tek po pravomoćnosti odluke. 
Ponavljanje postupka pokreće se prijedlogom koji se podnosi prvostupanjskom tijelu. 
Pravo podnošenja prijedloga za ponavljanje postupka pripada osobama i tijelima kao za 
podnošenje žalbe. 
Pravo za podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka može se podnijeti u roku od mjesec 
dana od saznanja za razloge podnošenja prijedloga, ali ne kasnije od jedne godine dana od 
datuma pravomoćnosti odluke. 
Prvostupanjsko stegovno tijelo kada primi prijedlog za ponavljanje postupka odmah će ga 
uputiti sa čitavim predmetom drugostupanjskom stegovnom tijelu radi donošenja odluke o 
ponavljanju postupka. 
 

 

VII. IZVANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE 
 

Članak 62. 
 

Ublažavanje pravomoćno izrečene kazne u stegovnom postupku dopušteno je kad se pojave 
okolnosti kojih nije bilo kad se izricala kazna. Također kada se iz izvješća stegovnog tijela koje 
prati izvršenje kazne može zaključiti da je i do sada izdržana kazna postigla svoju svrhu 
kažnjavanja. 
Molba za izvanredno ublažavanje kazne upućuje se izvršnom odboru. Molba se može 
podnijeti ako je proteklo vrijeme od jedne četvrtine izrečene kazne. 
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Molbu za izvanredno ublažavanje kazne može podnijeti boksač, djelatnik ili dužnosnik 
kojemu je kazna izrečena, njegov branitelj. 
Molbu za izvanredno ublažavanje kazne za osobe kojim je izrečena kazna trajnog isključenja 
iz ZBS-a može se podnijeti pretekom šest mjeseci od dana pravomoćnosti odluke. 
Molba se podnosi Izvršnom odboru najmanje 5-15 dana prije održavanja sjednice. 
 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 63. 
 

Ovlašćuje se Izvršni odbor ZBS-a da daje upute za primjenu ovog Stegovnog pravilnika. 
 

Članak 64. 
 

Ovaj Stegovni pravilnik stupa na snagu donošenjem, a primjenjuje se od dana objave na 
oglasnoj ploči i web stranici ZBS-a. 
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