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Na temelju članka 31. Statuta HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA, 
Skupština HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA, na sjednici održanoj 
12.11.2009. donijela je  
 
 

STEGOVNI 
PRAVILNIK 

 

HRVATSKOG HOKEJSKOG 
SAVEZA 

 
 

 
A. OPĆI  DIO 

 
 
I. OPĆE  ODREDBE 

 
 

Članak 1. 
 
Stegovni pravilnik HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA (u daljnjem tekstu: 
Stegovni pravilnik HHS-a) propisuje stegovni postupak i određuje stegovne 
mjere za članove, tijela, stalna radna tijela i državnu reprezentaciju HHS-a, koji 
povrijede pravila hokejske igre, športskog ponašanja, odredbe Statuta HHS-a, 
pravilnike HHS-a, poslovnike HHS-a, a naročito povrijede ugled hokejskog 
športa u športskim objektima. 
 

Članak 2. 
 
Svrha izricanja stegovnih mjera je: 
 

- Unapređenje športskog ponašanja igrača, igračica i športskih djelatnika, 
- Preventivna – spriječiti članove HHS-a i pojedince da čine prekršaje, 
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- Odgojna – utjecati na svijest počinitelja prekršaja da shvate 

neprihvatljivost neprimjerenog ponašanja u hokejskom športu, 
- Osiguravanje pravilne primjene propisa HRVATSKOG HOKEJSKOG 

SAVEZA. 
 

Članak 3. 
 
Počinitelju koji povrijedi odredbe utvrđene ovim Stegovnim pravilnikom HHS-a 
namjerno ili iz nehata,  bit  će određena odgovarajuća stegovna mjera po 
odredbama ovog Stegovnog pravilnika HHS-a. 
 
Stegovni prekršaj se može počiniti pomaganjem drugome da počini stegovni 
prekršaj ili poticanjem drugog na činjenje stegovnog prekršaja. 
 

Članak 4. 
 
Nepoznavanje Statuta, pravilnika i ostalih propisa HHS-a, ne oslobađa 
odgovornosti počinitelja. 
 
 
II.   STEGOVNE  MJERE 
 

Članak 5. 
 

Ovim Pravilnikom propisane su slijedeće stegovne mjere: 
 

a) Opomena, 
b) Ukor 
c) Zabrana igranja na određeno vrijeme, 
d) Zabrana igranja ili vođenja određenog broja utakmica, 
e) Zabrana suđenja na određeno vrijeme, 
f) Zabrana obavljanja funkcije na određeno vrijeme, 
g) Zabrana igranja utakmica na određenom igralištu, 
h) Oduzimanje bodova, 
i) Negativni bodovi, 
j) Vraćanje u niži stupanj natjecanja, 
k) Doživotna zabrana igranja hokeja, 
l) Doživotno isključenje iz hokejskog športa, 
m) Suspenzija, 
n) Novčana kazna 
o) Uskraćivanje uručenja osvojene nagrade. 
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Članak 6. 

 
Propisane stegovne mjere mogu se izreći slijedećim subjektima: 
 

a) Igračima i igračicama (u daljnjem tekstu: igračima), 
b) Sucima i delegatima, 
c) Trenerima, športskim djelatnicima, službenim osobama i ostalim stručnim 

osobama (predstavnik kluba, liječnik, fizioterapeut, psiholog, redar), 
d) Klubovima i njihovim momčadima. 

 
 
OPOMENA 
 

Članak 7. 
 
Opomena je stegovna mjera koja se izriče u najblažim stegovnim prekršajima 
naročito mlađim uzrastima, koju izriče stegovni sudac u pismenom obliku. 
 
Opomena se može izreći istom počinitelju samo jednom. 
 
 
UKOR 
 

Članak 8. 
 
Ukor je stegovna mjera koja se izriče za stegovni prekršaj također blažeg 
intenziteta, ali s time da ima veći značaj kod eventualnog novog kažnjavanja, 
koju izriče stegovni sudac u pisanom obliku. 

 
Ukor se može izreći istom počinitelju samo jednom. 
 
 
ZABRANA  IGRANJA  NA  ODREĐENO  VRIJEME 
 

Članak 9. 
 
Zabrana igranja na određeno vrijeme može se izreći u trajanju od 1 (jednog) 
mjeseca do 5 (pet) godina. 
 
Igrač kojemu je izrečena stegovna mjera zabrane igranja na određeno vrijeme, 
nema pravo nastupa na svim domaćim i međunarodnim javnim utakmicama. 
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ZABRANA  IGRANJA  ILI  VOĐENJA  ODREĐENOG  BROJA 
UTAKMICA 
 

Članak 10. 
 
Zabrana igranja ili vođenja određenog broja prvenstvenih, kup ili međunarodnih 
utakmica, može se izreći za jednu do osam utakmica. 
 
Igrač ili trener kojemu je izrečena stegovna mjera zabrane igranja ili vođenja ne 
može biti uključen u sastav momčadi na putovanjima, u sastavu vodstva kluba i 
rezervnih igrača, na svim onim utakmicama za koje je zabrana igranja ili 
vođenja izrečena. 
 

Članak 11. 
 
Zabranu igranja ili vođenja određenog broja prvenstvenih i kup utakmica igrač 
ili trener izdržava na svim prvenstvenim i kup utakmicama. 
 
Ako je riječ o igraču koji istodobno nastupa i za momčad starije dobne 
kategorije, stegovna mjera se primjenjuje prema momčadi u kojoj je nastupio 
kada je počinio povredu, s time što sve vrijeme dok traje stegovna mjera ne 
može nastupati ni na klupskim utakmicama ostalih momčadi. 
 
Ako je riječ o igraču koji istodobno nastupa pod dvojnom registracijom za drugi 
klub u različitoj vrsti natjecanja (mini hokej), stegovna mjera se primjenjuje 
prema momčadi u kojoj je nastupio kada je počinio povredu, s time što sve 
vrijeme dok traje stegovna mjera ne može nastupati ni na utakmicama ostalih 
momčadi. 
 
Ako igrač ili trener tijekom izdržavanja stegovne mjere prijeđe u drugi klub, 
izdržavanje stegovne mjere nastavlja u tom klubu. Pod klubom se smatra i 
povratak u matični klub. Ako je igrač prestao s igranjem u klubu, ili je zatražio 
međunarodnu dozvolu radi odlaska u inozemstvo, zabranu igranja određenog 
broja utakmica igrač će izdržavati na utakmicama njegovog dosadašnjeg kluba 
na način kao da je ostao igrač kluba. 
 
Ako do 31. srpnja one godine u kojoj igrač pionir gubi pravo nastupanja za 
pionirsku momčad, igrač kadet za kadetsku momčad, odnosno igrač junior za 
juniorsku momčad ne izdrži u cijelosti stegovnu mjeru, ostatak će izdržavati 
poslije 1. kolovoza u momčadi starijeg uzrasta kojem pripada. 
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Igrač ili trener nije izdržao ovu stegovnu mjeru ako njegova momčad preda 
utakmicu bez borbe, ako je utakmica prekinuta prije isteka najmanje 2/3 (dvije 
trećine) vremena utakmice koje je pravilima hokejske igre predviđeno za tu 
utakmicu, kao i ako je utakmica poništena i određeno njeno ponovno igranje. 
 
Igrač ili trener kojem je izrečena zabrana igranja ili vođenja određenog broja 
utakmica u vanjskom hokeju ne može odrađivati istu u natjecanju dvoranskog 
hokeja i obrnuto. 
 

Članak 12. 
 
Zabranu igranja ili vođenja na međunarodnim prijateljskim utakmicama igrač ili 
trener izdržava: 
 

a) na prijateljskim međunarodnim klupskim utakmicama, ako je zabrana 
igranja ili vođenja izrečena  na takvoj utakmici,         

 
b) na prijateljskoj međunarodnoj utakmici reprezentacije, ako je zabrana 

igranja ili vođenja izrečena za povredu na utakmici reprezentacije. 
 
 
ZABRANA  SUĐENJA  I  OBAVLJANJA  FUNKCIJE  NA 
ODREĐENO  VRIJEME 

Članak 13. 
 
Zabrana suđenja i/ili obavljanja funkcije na određeno vrijeme može biti izrečena 
u vremenu od 1 (jednog) mjeseca do 5 (pet) godina, a izriče se na pune mjesece i 
godine. 
 
Osoba kojoj je izrečena ova stegovna mjera ne može obnašati nikakvu funkciju  
na utakmici  za sve vrijeme trajanja izrečene stegovne mjere. 
 
Zabrana obnašanja funkcije ne obuhvaća zabranu igranja. 
 
 
ZABRANA  IGRANJA  UTAKMICA  NA  ODREĐENOM 
IGRALIŠTU 

Članak 14. 
 
Zabrana igranja utakmica na određenom igralištu ne može biti kraća od mjesec 
niti duža od godinu dana. 
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Zabrana se odnosi na prvenstvene i kup utakmice i samo na onu momčad kluba 
koja je počinila takvu povredu. 
 
 
 
ODUZIMANJE  BODOVA  I  NEGATIVNI  BODOVI 
 
 

Članak 15. 
 
Stegovna mjera oduzimanja bodova može iznositi najviše 6 (šest) bodova. 
 
Klub kojem je izrečena ova stegovna mjera gubi određeni broj bodova od onih 
koje je osvojio do izricanja oduzimanja bodova. Ako klub do izricanja ove 
stegovne mjere nije osvojio dovoljno bodova da bi se ista mogla primijeniti, 
bodovi će biti oduzeti od onih koje klub osvoji do kraja tekuće natjecateljske 
godine.  
 

Članak 16. 
 
Stegovna mjera negativnih bodova može iznositi najviše 6 (šest) bodova. Klub 
kojem je izrečena ova stegovna mjera, gubi određeni broj bodova koje osvoji u 
roku od šest mjeseci od počinjene povrede. Ako klub u roku od 6 (šest) mjeseci 
ne osvoji onoliki broj bodova koliko iznosi stegovna mjera ostatak stegovne 
mjere neće izdržavati. 
 

Članak 17. 
 
Stegovne mjere oduzimanja bodova i negativnih bodova, primjenjuju se samo za 
povrede koje su izričito navedene u posebnom dijelu ovog Pravilnika, a prije 
svega se primjenjuje stegovna mjera oduzimanja bodova. 
  
Izuzetno, ukoliko stegovna mjera oduzimanja bodova - s obzirom na položaj na 
tablici, ne postiže odgojni cilj, izreći će se stegovna mjera negativnih bodova. 
 
Stegovne mjere oduzimanja bodova i negativnih bodova primjenjuju se samo na 
redovito prvenstvo koje se igra po bod ili kup sustavu. 
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VRAĆANJE  U  NIŽI  STUPANJ  NATJECANJA 
 

Članak 18. 
 
Stegovna mjera vraćanja u niži natjecateljski stupanj podrazumijeva vraćanje u 
prvi slijedeći niži stupanj natjecanja. 
 
Stegovna mjera vraćanja u niži stupanj natjecanja provodi se po pravomoćnosti 
odluke. Ako je natjecanje u tijeku klub odnosno momčad kojima je izrečena 
stegovna mjera ostaju izvan natjecanja do slijedeće natjecateljske godine. 
 
 
DOŽIVOTNA  ZABRANA  IGRANJA 
 

Članak 19. 
 
Doživotna zabrana igranja izriče se igračima za prekršaje opisane pod 
odredbama posebnog dijela ovog Pravilnika. 
 
 
DOŽIVOTNO  ISKLJUČENJE  IZ  HOKEJSKOG  SPORTA 
 

Članak 20. 
 
Stegovna mjera doživotnog isključenja iz hokejskog športa izriče se 
počiniteljima za fizičke napade i pogibeljnu igru opisane pod odredbama 
posebnog dijela ovog Pravilnika. 
 
Osoba kojoj je izrečena ova stegovna mjera briše se iz  registara HHS-a i ne 
može obnašati nikakvu hokejsku funkciju. 
 
O stegovnoj mjeri iz prethodnog stavka izvješćuju se sve hokejske udruge i 
Hrvatski olimpijski odbor. 
 
 
III.    ODMJERAVANJE  KAZNE 
 

Članak 21. 
 
Prilikom odmjeravanja stegovne mjere počinitelju stegovnog prekršaja uzet će 
se u obzir sve otegotne i olakšavajuće okolnosti.  
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Članak 22. 
 
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 23. 

 
Olakotne okolnosti postoje kada je počinitelj prije učinjenog prekršaja bio 
primjerenog športskog ponašanja i morala, ili na to ukazuje njegova mladenačka 
dob, ili njegov staž, ugled ili sudjelovanje u reprezentaciji, ili ostale zasluge i 
priznanja za razvitak hokeja na travi i unapređenje rada HHS-a. 
 
Olakotne okolnosti će se primijeniti naročito kod kadeta i juniora 
.  
Priznanje i izražavanje žaljenja zbog učinjenog prekršaja uvijek je olakotna 
okolnost. 
 

Članak 24. 
 
Ukoliko stegovno tijelo utvrdi, a na temelju ponašanja prekršitelja, da bi i blaža 
ili teža stegovna mjera doprinijela odgojnom djelovanju na prekršitelja, može se 
izreći i blaža ili teža stegovna mjera od  predviđene za taj prekršaj i to 
maksimalno do 50% (pedeset posto) od predviđene. 

  
Članak 25. 

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

 
Članak 26. 

 
Ako se izriče stegovna mjera prekršitelju koji već izdržava stegovnu mjeru, 
stegovni sudac ili Stegovni sud će stegovnu mjeru koja se izvršava uzeti kao 
ustanovljenu, odmjerit će stegovnu mjeru za novi prekršaj i potom izreći 
jedinstvenu stegovnu mjeru u smislu članka 25. ovog Pravilnika, s time da se 
izdržani dio stegovne mjere uračunava kao dio jedinstvene stegovne mjere. 
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Članak 27. 

 
Brisanje stegovne mjere iz evidencije stegovnih mjera 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: 

- počinitelj stegovnog prekršaja koji je kažnjen opomenom ili ukorom, ako 
u roku od 1 (jedne) godine ne počini novi stegovni prekršaj, 

- počinitelj stegovnog prekršaja koji je kažnjen vremenskom kaznom do 6 
(šest) mjeseci ili zabranom igranja ili vođenja na određenom broju 
utakmica, ako tijekom 2 (dvije) godine od izdržane ili ublažene stegovne 
mjere ne počini novi stegovni prekršaj, 

 
- počinitelj stegovnog prekršaja koji je kažnjen vremenskom kaznom višom 

od 6 (šest) mjeseci ili oduzimanjem bodova ili negativnim bodovima, a u 
roku od 3  (tri) godine ne počini novi stegovni prekršaj. 

 
Stegovna mjera doživotne zabrane igranja i doživotnog isključenja iz hokejskog 
sporta ne briše se iz evidencije stegovnih mjera. 
Stegovne mjere izrečene od strane FIH-e i EHF-a ne brišu se iz evidencije. 
 

Članak 28. 
 
Pravomoćne odluke o stegovnim mjerama upisuju se u evidenciju stegovnih 
mjera. 
Evidenciju stegovnih mjera vodi stegovni sudac. 
 
 
 
 
B.   POSEBNI  DIO 
 

Članak 29. 
 
Za prigovaranje i prkošenje igrača odlukama suca izriče se stegovna mjera 
zabrane igranja 1 (jedne) utakmice. 
 
 

Članak 30. 
 
Za psovanje, vrijeđanje i nepristojne geste igrača: 
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- prema igraču svoje momčadi, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 1 

(jedne) utakmice, 
- prema igraču protivničke momčadi, izriče se stegovna mjera zabrane 

igranja 2 (dvije) utakmice, 
- prema sucu i/ili delegatu, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 8 

(osam) utakmica, 
- prema službenoj osobi, izriče se stegovna mjera zabrane igranja  8 (osam) 

utakmica, 
- prema ostalima, izriče se stegovna mjera zabrane igranja  2 (dvije) 

utakmice.  
 

Članak 31. 
 
Za vrijeđanje na temelju vjerske, rasne, nacionalne ili spolne diskriminacije 
počinitelju se izriče stegovna mjera  zabrane igranja i obavljanja funkcije 6 
(šest) mjeseci. 
 

Članak 32. 
 
Za naguravanje igrača: 

- igrača svoje momčadi, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 1 (jedne) 
utakmice, 

- igrača protivničke momčadi, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 2 
(dvije) utakmice, 

- suca i delegata, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 3 (tri) utakmice, 
- službene osobe, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 3 (tri) utakmice, 
- ostalih, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 1 (jedne) utakmice. 

 
Članak 33. 

 
Za pljuvanje: 

- igrača svoje momčadi, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 2 (dvije) 
utakmice, 

- igrača protivničke momčadi, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 4 
(četiri) utakmice, 

- suca i delegata, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 12 (dvanaest) 
mjeseci, 

- službene osobe, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 6 (šest) mjeseci, 
- ostalima, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 2 (dvije)utakmice. 
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Članak 34. 

 
Za pljuskanje: 

- igrača svoje momčadi, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 4 (četiri) 
utakmice, 

- igrača protivničke momčadi, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 8 
(osam) utakmica, 

- suca i delegata, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 18 (osamnaest) 
mjeseci, 

- službene osobe, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 9 (devet) 
mjeseci, 

- ostalih, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 4 (četiri) utakmice. 
 

Članak 35. 
 

Za grubu igru igrača prema protivničkom igraču, izriče se stegovna mjera 
zabrane igranja 4 (četiri) utakmice. 

 
Grubom igrom se smatra nedopuštenim i suprotno postojećim pravilima igre 
dolaženje u neposredni dodir s protivničkim igračima, kao i namjerno i opasno 
igranje lopticom i palicom, sapletanje suparnika tijelom i palicom, 
neizbjegavanje ozljeđivanja suparnika, odnosno prekoračenje samozaštite i sl. 
 

Članak 36. 
 
Za pogibeljnu igru igrača prema protivničkom igraču: 

- u slučaju da ne ozlijedi suparničkog igrača, počinitelju se izriče stegovna 
mjera zabrane igranja 6 (šest) utakmica, 

- u slučaju da lakše ozlijedi suparničkog igrača, počinitelju se izriče 
stegovna mjera zabrane igranja 6 (šest) mjeseci, 

- u slučaju da teže ozlijedi suparničkog igrača bez trajnijih posljedica 
počinitelju se izriče stegovna mjera zabrane igranja 18 (osamnaest)  
mjeseci, 

- u slučaju da teže ozlijedi suparničkog igrača s trajnim posljedicama 
počinitelju se izriče stegovna mjera zabrane igranja 3 (tri) godine, 

- u slučaju da ozlijedi suparničkog igrača s posljedicama opasnim po život i 
eventualno smrtnim posljedicama, počinitelju se izriče stegovna mjera 
doživotnog isključenja iz sporta. 

 
Pogibeljnom igrom smatra se igra kojoj je posljedica ili bi to mogla biti, trajno 
ili za dulje vrijeme onesposobljavanje suparničkog igrača. 
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Članak 37. 

 
Stegovne mjere za udaranje šakom, nogom, glavom, laktom ili nekim 
predmetom: 

- za udaranje igrača svoje momčadi izriče se stegovna mjera zabrane 
igranja 12 (dvanaest) mjeseci, 

- za udaranje igrača protivničke momčadi izriče se stegovna mjera zabrane 
igranja 18 (osamnaest) mjeseci, 

- za udaranje suca, delegata ili službene osobe izriče se stegovna mjera 
zabrane igranja 3 (tri)godine, 

- za udaranje ostalih izriče se stegovna mjera zabrane igranja 6 (šest) 
mjeseci. 

 
 

Članak 38. 
 

Stegovne mjere za udaranje palicom: 
- bez posljedica, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 3 (tri) godine, 
- s lakšim posljedicama, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 5 (pet) 

godina, 
- s težim posljedicama, izriče se stegovna mjera doživotne zabrane igranja. 

 
 

Članak 39. 
 
Igraču koji udari svog ili suparničkog igrača u trenutku kada ovaj nije u posjedu 
loptice, izriče se stegovna mjera zabrane igranja 8 (osam) utakmica. 
 

 
Članak 40. 

 
Sucu, delegatu, treneru službenoj osobi ili službenoj osobi koja fizički napadne 
drugu osobu izreći će se disciplinska mjera zabrane suđenja, vođenja ili 
obavljanja funkcije od 6 (šest) mjeseci do godine dana, u težem slučaju do 2 
(dvije) godine a u naročito teškom slučaju isključenje iz hokejskog športa. 
 

 
Članak 41. 

 
Klubu koji ne organizira utakmicu u skladu s propisima HHS-a, izriče se 
stegovna mjera oduzimanja 1 (jednog) boda momčadi koja je trebala odigrati 
utakmicu. 
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Članak 42. 

 
Ako se utakmica prekine krivnjom jednog ili više igrača jedne momčadi, pa igra 
ne bude nastavljena,  igračima koji su prouzročili nered izriče se stegovna mjera 
zabrane igranja 18 (osamnaest) mjeseci. 
 

Članak 43. 
 
Igraču, treneru ili drugim službenim osobama kluba na utakmici, koji 
nagovaraju momčad da iz bilo kojih razloga napusti teren ili ne započne igrati, 
izriče se stegovna mjera: 

- zabrana igranja u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci, 
- zabrana obavljanja funkcije u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci. 

 
Članak 44. 

 
Igraču se izriče stegovna mjera zabrane igranja 1 (jedne) utakmice u slijedećim 
slučajevima: 

- ako nastupi za klub za koji nije registriran, 
- ako nastupi za svoj klub prije nego što je stekao pravo nastupanja, 
- ako nastupi za momčad svog kluba za koju nije imao pravo nastupa, 
- ako nastupi u momčadi drugog kluba na prijateljskoj utakmici, a bez 

dopuštenja, 
- bez važećeg liječničkog pregleda po odredbama Natjecateljskog 

pravilnika ili kome su liječnik i/ili delegat zabranili nastup, 
- koji je suspendiran  ili mu je izrečena stegovna mjera. 

 
Članak 45. 

 
Suspendirani klub nema pravo nastupa ni s jednom momčadi na bilo kojem 
natjecanju. 
Ukoliko ipak nastupi  izriče mu se novčana  kazna u iznosu 3.000,00 KN (tri 
tisuće kuna), koju je dužan uplatiti na račun HHS-a u roku 8 (osam) dana od 
primitka rješenja o stegovnoj mjeri. 
 

Članak 46. 
 

Igraču koji neopravdano, bez dokaza pismenom dokumentacijom, ne dođe na 
pripreme, trening ili utakmicu hokejskih  reprezentacija  Hrvatske ili ih 
neopravdano napusti, izriče se stegovna mjera zabrane igranja za reprezentaciju  
1 (jednu) godinu. 
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Igraču ili treneru koji nagovara igrača da se ne odazove pozivu za nastup na 
reprezentativnoj utakmici ili za odlazak na trening i pripreme, odnosno da 
napusti trening ili pripreme, izriče  se stegovna mjera zabrane igranja odnosno 
obavljanja funkcije do godinu dana. 
 
Ista stegovna mjera bit će izrečena klubu i klupskom treneru koji svome 
kandidatu za člana državne reprezentacije ne omoguće sudjelovanje u svim 
akcijama državne reprezentacije i ne omoguće mu optimalne uvjete u okviru 
svojih mogućnosti za realizaciju programa rada reprezentacije koji je priredio 
izbornik. 
 

Članak 47. 
 

Igraču koji uzima nedopuštena stimulativna sredstva izriče  se stegovna mjera: 
- zabrana igranja  godinu dana, 
- doživotno isključenje iz hokejskog sporta u ponovljenom slučaju. 

 
Igraču ili treneru koji na bilo koji način  pomaže igraču da nabavi ili koristi 
nedopuštena stimulativna sredstva izriče se stegovna mjera: 

- zabrana igranja odnosno obavljanja funkcije u trajanju  jedne godine, 
- doživotno isključenje iz hokejskog sporta u ponovljenom slučaju. 
 

Nedopuštenim sredstvima smatraju se lijekovi koji su na listi zabranjenih 
stimulativnih sredstava, a koju je utvrdio Međunarodni olimpijski odbor. 
 

Članak 48. 
 
Igraču, treneru sucu ili članu  kluba izriče se stegovna mjera zabrane igranja ili 
obavljanja funkcije 9 (devet) mjeseci, koji: 

- nagovara igrača u izravnom kontaktu ili preko druge osobe da ne igra 
kako zna i može i da se ne zalaže za svoju momčad, 

- obećava ili pruža dar ili drugu materijalnu pogodnost igraču u izravnom 
kontaktu ili drugu materijalnu pogodnost igraču, djelatniku kluba, sucu ili 
članu tijela kluba ili HHS-a, da lažira utakmicu, odnosno da učini nešto 
što se kosi s postojećim propisima, odnosno da ne učini nešto što je dužan 
učiniti po propisima hokejskog saveza, 

- prihvati ponudu igrača, kluba, suca i djelatnika za bilo koji od spomenutih 
primjera. 

 
Ako se utvrdi da je sudac iz amoralnih pobuda utjecao na rezultat utakmice čije 
mu je suđenje povjereno, izriče mu se stegovna mjera zabrane suđenja 2 (dvije) 
godine.  



STEGOVNI  PRAVILNIK  HRVATSKOG  HOKEJSKOG  SAVEZA 

 16 

 
Članak 49. 

 
Igraču i/ili treneru koji vrijeđa, kleveće ili širi neistine o svom ili bilo kojem 
drugom klubu, o svom ili suparničkom igraču, hokejskom djelatniku bilo kojeg 
kluba ili članu tijela kluba ili HHS-a, sucu ili treneru, izriče se stegovna mjera: 

- igraču - zabrana igranja  6 (šest) mjeseci, 
- treneru - zabrana obavljanja funkcije  6 (šest) mjeseci. 

 
 

Članak 50. 
 
Igraču i/ili treneru izriče se stegovna mjera zabrane igranja odnosno obavljanja 
funkcije 9 (devet) mjeseci, koji pri registraciji: 

- daje lažne, netočne ili nepotpune podatke značajne za pravilno 
registriranje, 

- prepravlja ili unosi određene podatke u dokumente za registraciju: 
natjecateljsku knjižicu, potvrdu o brisanju, ugovore, 

- koji se istodobno registrira za dva ili više hokejskih klubova, 
- koji na bilo koji drugi način prevari svoj ili suparnički klub i hokejsko 

rukovodstvo pri registraciji značajno za pravilno provođenje registracije i 
pravilan nastup. 

Članu registracijskog tijela sa čijim se znanjem obavlja nepravilna registracija, 
izriče se stegovna mjera zabrane  obavljanja funkcije u trajanju 9 (devet) 
mjeseci. 
 

Članak 51. 
 
Igraču i/ili treneru koji: 

- daje lažne, netočne ili nepotpune podatke ili neovlašteno prepravlja 
određene podatke značajne za pravilan nastup i pravilnu registraciju, u 
zapisniku o utakmici, natjecateljskoj knjižici, istupnici, potvrdi o brisanju 
i drugim dokumentima za registraciju igrača, 

- daje lažne, netočne i nepotpune podatke u zapisniku s utakmice i svom 
izvještaju kao delegat rukovodstva natjecanja, te tako prevari hokejsko 
tijelo pri utvrđivanju činjeničnog stanja i poduzimanja odgovarajućih 
mjera, 

- koji se lažno predstavlja da je djelatnik kluba, udruženja ili saveza na 
određenoj utakmici, ili prevari i dovede u zabludu hokejsko rukovodstvo 
ili klub u bilo kojem pogledu, izriče se stegovna mjera: 

. igraču - zabrana igranja 9 (devet) mjeseci, 

. treneru - zabrana obavljanja funkcija 9 (devet) mjeseci. 
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Članak 52. 

 
Klubu koji ne podmiri svoja dugovanja u određenom roku prema HHS-u izriče 
se automatska suspenzija do podmirenja duga. 
Prijavu podnosi Izvršni odbor HHS-a. 
 

Članak 53. 
 
Klubu koji ode na natjecanje u inozemstvo bez dopuštenja IO HHS-a izriče se 
stegovna mjera: 

- opomena, 
 

a u ponovljenom slučaju: 
- zabrana nastupanja u inozemstvu  godinu dana. 
 
 

Članak 54. 
 
Momčadi kluba čiji igrači, treneri ili službene osobe kluba svojim ponašanjem u 
inozemstvu, na utakmicama ili izvan istih, štete ugledu naše zemlje, izriče se 
stegovna mjera: 

- zabrana nastupanja u inozemstvu  godinu dana, 
- igračima, trenerima i službenim osobama zabrana igranja, odnosno 

zabrana obavljanja funkcije godinu dana. 
 
 

Članak 55. 
 
Klubu kojemu u sastavu  momčadi  u inozemstvu nastupi igrač kojemu je 
izrečena stegovna mjera ili je suspendiran, odnosno igrač koji nema pravo 
igranja, izriče se stegovna mjera: 

- klubu zabrana igranja u inozemstvu godinu dana, 
- igraču zabrana igranja godinu dana. 

 
 

Članak 56. 
 
Klubu koji u roku mjesec dana po povratku u mjesto sjedišta ne podnese 
izvještaj s utakmica igranih u inozemstvu, ne prijavi isključenje svog igrača ili 
trenera i ne dostavi njihove izjave u svezi tih isključenja, izriče se stegovna 
mjera zabrane igranja u inozemstvu do podnošenja izvještaja i prijava. 
 



STEGOVNI  PRAVILNIK  HRVATSKOG  HOKEJSKOG  SAVEZA 

 18 

 
Članak 57. 

 
Klubu koji  nastupi kao reprezentacija Hrvatske izriče se stegovna mjera zabrane 
igranja u inozemstvu 2 (dvije) godine. 
 

Članak 58. 
 

Momčadi i članovima momčadi koja izostane iz ceremonije uručivanja 
osvojenih natjecateljskih nagrada i time prekrši odredbu  čl. 27 Pravilnika o 
nagrađivanju HHS-a trajno će se uskratiti uručivanje tih osvojenih nagrada. 
 

Članak 59. 
 
Ponašanje sudaca i delegata regulira se Kodeksom ponašanja hokejskih sudaca. 
Prekršaji sudaca i/ili delegata koji nisu navedeni ovim Stegovnim pravilnikom 
reguliraju se Kodeksom ponašanja hokejskih sudaca. 
 

Članak 60. 
 
Sucu koji sudi utakmicu klubu kojemu je izrečena stegovna mjera zabrane 
igranja, a o tome je bio upoznat, izriče se stegovna mjera zabrane suđenja 
godinu dana. 
 

Članak 61. 
 
Sucu koji nije primijenio ili je pogrešno primijenio neku od bitnih odredaba 
pravila igre i odluka HHS-a, a ta je povreda utjecala na konačni ishod  utakmice 
te je zbog toga došlo do poništenja utakmice, izriče se stegovna mjera zabrane 
suđenja 6 (šest) mjeseci. 
 

Članak 62. 
 
Sucu ili delegatu koji se nešportski ponaša za vrijeme obavljanja svoje funkcije 
izriče se stegovna mjera zabrane suđenja odnosno obavljanja funkcije 3 (tri) 
mjeseca. 
 

Članak 63. 
 
Sucu ili delegatu koji pri obavljanju svojih funkcija podnese netočno izvješće ili 
drugu službenu ispravu izriče se stegovna mjera zabrana suđenja odnosno 
obavljanja funkcije delegata 3 (tri) mjeseca. 
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Članak 64. 
 
Sucu ili delegatu koji obavlja funkciju pod suspenzijom ili izrečenom 
stegovnom mjerom izriče se stegovna mjera zabrane suđenja odnosno zabrana 
obavljanja funkcije u vremenu od 6 (šest) mjeseci. 
 

Članak 65. 
 
Sudac ili delegat bit će udaljen iz hokejskog športa: 

-   ako ne primjenjuje ili ne prihvaća odredbe Statuta i drugih propisa HHS-a, 
-   ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo krađe, pronevjere ili pljačke. 
 

 
 
C.   STEGOVNI  POSTUPAK 
 
I.   TIJELA  STEGOVNOG  POSTUPKA 
 
 

Članak 66. 
 
Stegovni postupak pokreću, provode i stegovne mjere izriču: stegovni sudac 
HHS-a u prvostupanjskom postupku i Stegovni sud HHS-a u drugostupanjskom 
postupku. 
 

Članak 67. 
 
Stegovni sud odlučuje u vijeću sastavljenom od predsjednika vijeća i još dva 
suca članova vijeća. Odluke se donose većinom glasova svih članova.  
 

Članak 68. 
 
Stegovni sudac i Stegovni sud HHS-a rade neovisno i nitko nema pravo utjecati 
na njihov rad. 
 
Član drugog tijela HHS-a ne može prisustvovati sjednici stegovnog tijela, osim 
ukoliko nije posebno pozvan. 
 
Sva tijela HHS-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 suca i Stegovnog suda HHS-a 
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. 
Svaki utjecaj ili prijetnja stegovnom sucu ili članovima Stegovnog suda 
predstavlja teži stegovni prekršaj. 
 

Članak 69. 
 
U stegovnom postupku javnost je isključena. 
 

Članak 70. 
 
Članovi stegovnih tijela se obvezuju da će sve ono s čim su upoznati tijekom 
postupka ostati povjerljivo. 
 

Članak 71. 
 

Odluke stegovnog suca i Stegovnog suda imaju pravni značaj u odnosu na 
HRVATSKI HOKEJSKI SAVEZ, a odluke stegovnih tijela u klubovima odnose 
se samo na klub. 
 

Članak 72. 
 
Igrač isključen na utakmici koja se igra u okviru službenih međunarodnih 
natjecanja odgovara po propisima međunarodne organizacije koja provodi to 
natjecanje. 
 
Igrač iz stavka 1. ovog članka, ako mu odlukom nije izrečena stegovna mjera ili 
suspenzija, ima pravo nastupanja na domaćim prijateljskim, kup i prvenstvenim 
utakmicama. 
 
Za povrede koje igrač, službena osoba, klub, trener ili sudac, učini na 
prijateljskoj međunarodnoj utakmici u Hrvatskoj ili inozemstvu, stegovne mjere 
izriče stegovni sudac. 
 
 
II.    POKRETANJE  I  TIJEK  POSTUPKA 

 
Članak 73. 

 
Stegovni postupak se može pokrenuti: 

- po službenoj dužnosti voditelja natjecanja na temelju : 
. izvješća delegata 
. Natjecateljskog pravilnika 
. propozicija natjecanja 
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- izvješćem delegata, 
- prijavom suca, 
- prijavom tijela kluba, 
- prijavom ostalih službenih osoba, 
- po službenoj dužnosti stegovnih tijela, 
- povjerenik za registracije (Registracijski pravilnik). 

 
Članak 74. 

 
Izvještaj ili prijava se podnose stegovnom sucu koji odlučuje o pokretanju 
stegovnog postupka. 
 

Članak 75. 
 
Ne može se nikome izreći stegovna mjera niti se može pokrenuti stegovni 
postupak protiv počinitelja, ako je prijava protiv istog podnijeta 2 (dva) mjeseca 
poslije počinjene povrede, osim u vremenu od mjesec dana od dana saznanja za 
počinjenu povredu. 
 
Apsolutna zastara nastupa 2 (dvije) godine poslije počinjene povrede. 
 
 
 
AUTOMATSKA SUSPENZIJA – SUSPENZIJA 

 
Članak 76. 

 
Igrač i/ili trener, predstavnik kluba koji je isključen iz igre crvenim kartonom 
dobiva automatsku suspenziju 5 (pet) dana od dana isključenja u svim 
kategorijama natjecanja i automatsku zabranu nastupa 1 (jedne) utakmice koja 
se odnosi na prvu slijedeću prvenstvenu ili kup utakmicu, ovisno u kojem je 
natjecanju isključen. 
 

Članak 77. 
 
Prijavu protiv isključenog igrača mogu podnijeti suci ili delegat utakmice u roku 
od 3 (tri) dana nakon odigrane utakmice pisanim putem (osobno, telefaksom, 
elektroničkom poštom) u kancelariju HHS-a iz koje će se prijava proslijediti 
stegovnom sucu. Rok za prijavu isključenog igrača odnosi se na zaprimanje 
prijave u kancelariji HHS-a. Tako prijavljene osobe dobivaju automatsku 
suspenziju igranja  15 (petnaest) dana od dana  primitka prijave u svim 
kategorijama natjecanja u skladu sa člankom 53. Natjecateljskog pravilnika  
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HHS-a, u kojem roku stegovni sudac mora provesti stegovni postupak i donijeti 
odgovarajuću stegovnu mjeru. 
 

Članak 78. 
 
Prijavu protiv isključenog trenera i/ili predstavnika kluba  mogu podnijeti suci 
ili delegat utakmice u roku od 3 (tri) dana nakon odigravanja utakmice pisanim 
putem (osobno, telefaksom, elektroničkom poštom) u kancelariju HHS-a iz koje 
će prijavu proslijediti stegovnom sucu. Rok za prijavu protiv isključenog trenera 
i/ili predstavnika kluba odnosi se na zaprimanje prijave u kancelariji HHS-a. 
Tako prijavljene osobe dobivaju automatsku suspenziju vođenja i/ili obavljanja 
funkcije 15 (petnaest) dana od dana primitka prijave, u kojem roku stegovni 
sudac mora provesti stegovni postupak i donijeti odgovarajuću stegovnu mjeru. 
Suspenzija se odnosi na vođenje i/ili obavljanje funkcije mjesto na kojem je 
stegovni prekršaj počinjen.  
 

Članak 79. 
 
Suspenzija se može izreći i svim ostalim počiniteljima navedenim u članku 6. 
ovog Pravilnika u trajanju od 15 (petnaest) dana. 
 

Članak 80. 
 
Stegovni sudac ili Stegovni sud mogu donijeti odluku o ukidanju automatske 
suspenzije ako drže da ona nije odgovarajuća. 
 

Članak 81. 
 
Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u izvršenu stegovnu mjeru, a 
koja prestaje trajati izricanjem stegovne mjere.  
 

Članak 82. 
 
Suspenzija se izriče radi prinude izvršenja pojedinih radnji u stegovnom 
postupku ili ako je subjekt postupka dužan izvršiti ili dostaviti kakav dokument. 
 
 
VREMENSKI ROKOVI 
 

Članak 83. 
 
Vremenski rokovi u stegovnom postupku računaju se na slijedeći način: 
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- kad je rok određen po danima, dan u koji je dostava ili priopćenje 
izvršeno od strane stegovnog suca, Stegovnog suda ili kancelarije HHS-a, 
ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi idući dan, 

- početak i kraj rokova ne sprečavaju nedjelje i državni blagdani, ali ako 
posljednji dan roka pada u nedjelju ili državni blagdan, rok ističe prvog 
idućeg radnog dana, 

- podnesak je podnesen u roku ako je prije nego što rok istekne stigao u 
kancelariju HHS-a, a ako je upućen preporučenom poštom, dan predaje 
pošti smatra se kao dan predaje. 

 
 
 
TIJEK POSTUPKA 
 
 

Članak 84. 
 
Prije pokretanja stegovnog postupka stegovni sudac treba prethodno utvrditi da 
li je nadležan raspravljati o podnesenom izvješću ili prijavi i da li su iste 
podnesene u roku. 
 
Ako stegovni sudac nije nadležan rješavati o podnesenom izvješću ili prijavi, 
dužan je podneseni izvještaj ili prijavu dostaviti nadležnom Stegovnom sudu. 
 

Članak 85. 
 
Nakon utvrđivanja svoje nadležnosti stegovni sudac poziva počinitelja na 
davanje izjave ili može zatražiti od njega pismeno očitovanje koje se može 
dostaviti osobno, telefaksom ili elektroničkom poštom u kancelariju HHS-a od 
kuda će ono biti proslijeđeno stegovnom sucu ili Stegovnom sudu. 
 
Ako se prekršitelj ne odazove pozivu na saslušanje ili u traženom roku ne 
dostavi pisanu izjavu, smatrat će se kao da je saslušan ili da je dao pisanu izjavu, 
te će se odlučiti na temelju prijave i drugih prikupljenih dokaza. 
 

Članak 86. 
 
Stegovni postupak mora biti hitan i ekonomičan. 
 
Stegovni  postupak u prvom stupnju mora biti završen u roku mjesec dana 
računajući od dana podnošenja izvješća ili prijave. 
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Ukoliko se u tom roku postupak ne završi, smatra se da je izvještaj ili prijava 
odbačena, a podnositelj izvještaja ili prijave ima pravo žalbe. 
 
 

Članak 87. 
 
Prije pokretanja stegovnog postupka protiv članova tijela kluba mora se saslušati 
predsjednik, dopredsjednik ili tajnik kluba. 
 
 

Članak 88. 
 
Saslušanje počinitelja, svjedoka i prikupljanje ostalih dokaza u stegovnom 
postupku provodi u prvom stupnju stegovni sudac a u drugom stupnju Stegovni 
sud. 

 
Članak 89. 

 
Stegovni sudac donosi odluku kojom izriče stegovne mjere na temelju 
provedenih dokaza, stručnih mišljenja i podataka od službenih osoba i tijela 
HHS-a, kao i neposrednog zapažanja. 
 
TV snimka može se koristiti kao dokazni materijal.. 
 
Kao dokaz iz stavka 1. mogu se uzeti izjave date i pred drugim nadležnim 
tijelima. 
 

Članak 90. 
 
Kada stegovni sudac utvrdi da se ne treba pokretati stegovni postupak, svojom 
odlukom odbacuje podneseni izvještaj ili prijavu, a kada tijekom stegovnog 
postupka utvrdi postojanje neke od okolnosti koja mu onemogućava daljnje 
vođenje postupka, obustavit će postupak odlukom. 
 
 

Članak 91. 
 
Izreka svake odluke o stegovnoj mjeri mora biti objavljena službenim 
priopćenjem uz naznaku od kada se počinje primjenjivati i zaključno s kojim 
danom prestaje. 
 
 



STEGOVNI  PRAVILNIK  HRVATSKOG  HOKEJSKOG  SAVEZA 

 25 

 
 
Svaka odluka mora sadržavati: 

- uvod, 
- izreku (dispozitiv), 
- obrazloženje, 
- pouku o pravnom lijeku. 

 
Uvod sadrži naziv i sastav stegovne komisije (stegovni sudac ili članovi 
Stegovnog suda), vrijeme i mjesto donošenja odluke. 
Izreka (dispozitiv) sadrži podatke o počinitelju prekršaja, opis i vrstu prekršaja, 
navođenje članka na osnovu kojeg je donijeta odluka, vrstu i visinu stegovne 
mjere, od kada se počinje primjenjivati i zaključno s kojim danom prestaje te 
odluku o suspenziji. 
 
Obrazloženje treba sadržavati osnovu za pokretanje postupka, analizu 
provedenih dokaza kao i olakotne i otegotne okolnosti. 
 
Pouka o pravnom lijeku treba sadržavati rok u kojem se žalba može podnijeti, 
kao i kome se i na koji način podnosi. 
 
 

Članak 92. 
 
Stegovni sudac  dužan je dostaviti putem kancelarije HHS-a, počinitelju 
odnosno klubu čijoj je momčadi ili igraču izrečena stegovna mjera, svaku 
izrečenu odluku i to preporučenom pismenom pošiljkom na pošti, telefaksom ili 
elektroničkom poštom u roku 3 (tri) dana od dana izricanja stegovne mjere. 

 
 

Članak 93. 
 
Protiv donesene odluke stegovnog suca žalba se može podnijeti Stegovnom 
sudu HHS-a u roku  8 dana od primitka odluke. 
Žalba se predaje pismeno putem stegovnog suca koji u roku od 3 dana spis 
dostavlja na rješavanje Stegovnom sudu HHS-a. 
 
U žalbenom postupku će Stegovni sud utvrditi da li je žalba pravodobno 
podnesena. 
Nepravodobne žalbe kao i izjavljene od neovlaštenih osoba, odbacit će se 
rješenjem. 
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Članak 94. 
 
Žalbu mogu podnijeti: 
 

- počinitelj prekršaja, 
- podnositelji izvještaja ili prijave. 

 
 

Članak 95. 
 

Rješavajući o žalbi Stegovni sud HHS-a može odluku kojom je izrečena 
stegovna mjera: 

- potvrditi, 
- preinačiti, 
- ukinuti. 

Članak 96. 
 
Stegovni sud HHS-a ukinut će odluku kada utvrdi da je stegovni postupak 
potrebno dopuniti ili provesti novi postupak i vratit će spis stegovnog suca u 
prvom stupnju na ponovni postupak. 
 
Stegovni postupak drugog stupnja mora biti završen u roku  mjesec dana od 
dana primitka žalbe. 
 
Ako se postupak drugog stupnja ne završi u roku iz prethodnog stavka smatra se 
da žalba nije usvojena, odnosno da je odluka stegovnog suca prvog stupnja 
postala pravomoćna. 
 
 
 
III.    PONAVLJANJE POSTUPKA 
 

Članak 97. 
 

Stegovni postupak se može ponoviti: 
- ako se dokaže da je pravomoćna odluka utemeljena na lažnim ispravama, 
- ako postoje nove činjenice, novi dokazi koji mogu utjecati na odluku, za 

koje počinitelj povrede ili stegovni sudac koji je donio prvostupanjsku 
odluku prije nije znao. 
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Članak 98. 
 
Prijedlog za ponavljanje stegovnog postupka dostavlja se Stegovnom sudu 
HHS-a putem stegovnog suca koji je donio odluku. 
 
Prijedlog za ponavljanje postupka može se podnijeti u roku 3 mjeseca od 
pravomoćnosti odluke. 
 
 
IV. IZVANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE 
 

Članak 99. 
 
Ublažavanje pravomoćno izrečene stegovne mjere u stegovnom postupku 
dopušteno je kad se pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala stegovna 
mjera. Također kada se iz izvješća stegovnog tijela koje prati izvršenje stegovne 
mjere može zaključiti da je i do sada izdržana stegovna mjera postigla svrhu 
kažnjavanja. 
 

Članak 100. 
 
Molba za izvanredno ublažavanje stegovne mjere upućuje se Izvršnom odboru 
HHS-a. Molba se može podnijeti ako je proteklo vrijeme od jedne polovine 
izrečene stegovne mjere. 
 
Molbu za izvanredno ublažavanje stegovne mjere može podnijeti osoba kojoj je 
stegovna mjera izrečena, odnosno klub čijoj je momčadi stegovna mjera 
izrečena. 
 

Članak 101. 
 
Molbu za izvanredno ublažavanje stegovne mjere za osobe kojima je izrečena 
stegovna mjera doživotne zabrane igranja i doživotnog isključenja iz hokejskog 
sporta može se podnijeti protekom dvije godine od pravomoćnosti odluke. 
 

Članak 102. 
 
Molba se podnosi Izvršnom odboru HHS-a najmanje 15 (petnaest) dana prije 
održavanja sjednice, a ako je Izvršni odbor sazvan u kraćem roku, i kasnije ali 
ne manje od 8 (osam) dana. 
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V.    PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 
 

 
Članak 103. 

 
Izvršni odbor HHS-a ovlašten je izdavati tumačenja ovog Pravilnika. 

 
Članak 104. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 12. 11. 2009. godine. 
 
 
 
 
 
Zagreb, 12. 11. 2009. 
 
 
 

Predsjednik HHS-a: 
Zlatko Dežđek, v.r. 
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