HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR
VIJEĆE ŠPORTSKE ARBITRAŽE
II. STALNO VIJEĆE

Broj predmeta: 1/03-VŠA
Zagreb, 9. svibnja 2003
U predmetu izvanrednog preispitivanja odluke tijela športske udruge protiv koje su iscrpljena ili ne
postoje druga sredstva pravne zaštite
Podnositelj zahtjeva: ANTUN GRABOVAC, Orahovica, A.Mihanovića 12
Odluka protiv koje se zahtjev podnosi: Drugostupanjska odluka Komisije za žalbe Županijskog
nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije urbroj: 412 od 16. studenog 2001. godine

Vijeće športske arbitraže HOO - II. stalno vijeće sastavljeno od Mladena Žuvele, dipl. iur., kao predsjednika, te
Stanka Hautza, dipl. iur. i Zlatana Turčića, dipl. iur., kao članova Vijeća, u predmetu izvanrednog preispitivanja
odluke Komisije za žalbe Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije od 16. studenog 2001.
godine urbroj:412, koji je zahtjev podnio Antun Grabovac iz Orahovice, A. Mihanovića 12, na sjednici održanoj
9. svibnja 2003. g. bez nazočnosti stranaka donijelo je slijedeće
RJEŠENJE
Prihvaća se zahtjev, te se ukidaju drugostupanjska odluka Županijskog nogometnog saveza Virovitičkopodravske županije od 16. studenog 2001. godine urbroj: 412 i prvostupanjska odluka Disciplinske komisije
Županijskog nogometnog saveza Virovitičko- podravske županije od 2. listopada 2001. godine urbroj: 398.
Obrazloženje
Konačnom i pravomoćnom odlukom Komisije za žalbe Županijskog nogometnog saveza Virovitičkopodravske županije ( u daljnjem tekstu: ŽNS ) odbijena je žalba podnositelja zahtjeva Antuna Grabovca kao
neosnovana, te je potvrđena prvostupanjska odluka Disciplinske komisije istog Saveza kojom je Antunu
Grabovcu izrečena kazna zabrane obavljanja svih funkcija u nogometu u trajanju od 18 mjeseci. Kazna mu je
izrečena jer je - iako mu je izrečena suspenzija odlukom Disciplinske komisije ZNS - i dalje obavljao dužnosti
delegata na utakmicama III Hrvatske nogometne lige - Sjever ( dalje: HNL), na koje ga je delegirao povjerenik
natjecanja HI HNL, te da je time prekršio odredbe članka 73. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog
saveza ( dalje: DP HNS ) ne poštujući odluke nogometnog rukovodstva.
Nakon donošenja konačne odluke u disciplinskom postupku, podnositelj je zahtjeva tražio izvanredno
ublažavanje kazne koji mu je zahtjev odbijen odlukom Skupštine ZNS od 7. siječnja 2003. godine, pa je zahtjev
koji je zaprimljen u tajništvu HOO 23. siječnja 2003. godine pravovremen.
U zahtjevu za izvanredno preispitivanje odluke Antun Grabovac ističe dvije okolnosti:
1.
2.

da nije sam poduzimao nikakve radnje da bi ostao na listi delegata za natjecanje HI
HNL, što mu je imputirano u tijeku postupka i
da ZNS i njegova disciplinska tijela nisu nadležna za vođenje disciplinskog postupka
protiv njega, jer je obavljajući dužnost delegata radio u okviru nadležnosti Hrvatskog
nogometnog saveza koji je voditelj natjecanja za I, II i Dl HNL.

U pismenom odgovoru na zahtjev, ŽNS ističe daje postojala nadležnost njenih disciplinskih tijela, jer je
Antun Grabovac član Izvršnog odbora ŽNS, pa daje morao poštivati odluku o suspenziji koja mu je izrečena od
strane Disciplinske komisije ZNS, a dodaje daje on sigurno djelovao u pravcu da bude stavljen na listu delegata
m HNL Sjever, jer nije bio predložen za tu funkciju od strane nadležnih tijela ZNS.
Zahtjev za izvanredno preispitivanje odluke je osnovan.
Ključno pitanje u ovom predmetu, obzirom na prigovore podnositelja zahtjeva, da lije disciplinsko tijelo
ZNS bilo nadležno za vođenje disciplinskog postupka protiv Antuna Grabovca za predmetni slučaj i da li gaje
moglo kazniti zbog toga stoje obavljao delegatsku dužnost na natjecanju HI HNL Sjever usprkos suspenziji
izrečenoj od strane tijela ZNS.
Prema odredbi Članka 89. DP HNS, Disciplinska komisija Izvršnog odbora HNS nadležna je rješavati u
prvom stupnju u svim prekršajima koji su izvršili, među inim: b) igrači i djelatnici

.......na svim utakmicama odigranim u okviru natjecanja kojima rukovode ili koja odobravaju
tijela Izvršnog odbora HNS.
• Po odredbi članka 90. DP HNS, disciplinsko tijelo nogometnog saveza županije nadležno je rješavati u
prvom stupnju u svim prekršajima koji su izvršili: a) članovi izvršnog odbora nogometnog saveza županije i
članovi tijela izvršnog odbora, b) igrači i djelatnici .... osim prekršaja za koje su nadležna tijela iz članka 89. DP
HNS.
Podnositelj zahtjeva, Antun Grabovac, je obavljajući dužnost delegata m HNL Sjever to činio na
utakmicama odigranim u okviru natjecanja kojim rukovodi Hrvatski nogometni savez, pa je za eventualni
prekršaj zbog obavljanja te dužnosti nadležna Disciplinska komisija HNS, a ne disciplinska komisija Županijskog
nogometnog saveza.
Zato su pobijene odluke Disciplinske komisije i Komisije za žalbe ŽNS protivne pravilima DP HNS jer je
postupak vodilo i izreklo kaznu nenadležno tijelo, nižeg stupnja.
Iz toga je razloga zahtjev za izvanredno preispitivanje odluke ŽNS osnovan i trebalo je riješiti kao u
izreci po odredbi članka 21. točka 2. Pravilnika o postupku pred Vijećem športske arbitraže Hrvatskog
olimpijskog odbora ( «Narodne novine» broj 72/99 ).
Predsjednik I I.stalnog vijeća
Mladen Žuvela, dipl.pravnik
Tajnik Vijeća športske arbitraže
Ivan Magličić, dipl. pravnik

