Na temelju članka 84. Statuta, Skupština Hrvatskog kluba njemačkih lovnih terijera,
na sjednici održanoj 12.ožujka 2016. godine, donijela je

PRAVILNIK O STEGOVNOM SUDU
HRVATSKOG KLUBA NJEMAČKIH LOVNIH TERIJERA
I.OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način rada i postupanje osoba i tijela Kluba,
ovlaštenim da pokreću i provode stegovni postupak i izriču stegovne mjere
članovima Kluba, koji učine stegovni prijestup.
Članak 2.
Članovi Kluba ne mogu biti pozvani na stegovnu odgovornost zbog povrede stege u
Klubu, ako te povrede nisu propisane Zakonom, Statutom ili drugim aktima Kluba.
Članak 3.
Članovima kluba ne može biti izrečena stegovna mjera ako prije nisu saslušani.
Iznimno, članu kluba može biti izrečena stegovna mjera i bez prijašnjeg saslušanja,
ako se on na uredno uručen poziv ne odazove, odnosno ne opravda svoj
nedolazak. Stegovni postupak je žuran.
II. OSOBE I TIJELA OVLAŠTENI ZA POKRETANJE STEGOVNOG POSTUPKA
Članak 4.
Stegovni postupak pokreće na pisani zahtjev:
1.Izvršni odbor,
2.Nadzorni odbor,
3.Uzgojni odbor,
4.1/10 članova,
5.Predsjednik,
6.Dopredsjednik,
7.Pročelnik Podružnice.
Članak 5.
Osobe i tijela ovlaštena za pokretanje stegovnog postupka pokreću stegovni
postupak na temelju vlastitih saznanja ili na temelju prijave. Osobama i tijelima za
pokretanje stegovnog postupka može podnijeti prijavu svaki član kluba u pisanom
oblliku. Osobe i tijela za pokretanje stegovnog postupka, kada prime prijavu, dužni
su odlučiti ima li razloga za pokretanje postupka ili nema, o svojoj odluci trebaju
obavjestiti podnositelja prijave.
III.TIJELA ZA PROVOĐENJE STEGOVNOG POSTUPKA I IZRICANJE
STEGOVNIH MJERA
Članak 6.
Stegovni postupak provode i stegovne mjere izriču:

1.Stegovni sud u prvom stupnju,
2.Izvršni odbor u drugom stupnju,
3.Skupština u trećem stupnju.
IV.TIJEK STEGOVNOG POSTPKA
Članak 7.
Kada osoba ili tijelo za pokretanje stegovnog postupka utvrdi na temelju vlastitog
zapažanja ili na temelju prijave da počinjena povreda članske stege, pozvat će
počinitelja, člana kluba, priopćiti o kakvoj je povredi riječ i o tome sastaviti zapisnik.
Zapisnik i prijedlog za pokretanje stegovnog postopka dostaviti će Stegovnom sudu,
Izvršnom odboru i počinitelju povrede stege.
Članak 8.
Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka sadržava naročito:
1.ime i prezime počinitelja stegovnog prijestupa,
2.vrijeme u kojem je počinjen stegovni prijestup,
3.mjesto u kojem je počinjen stegovni prijestup,
4.opis stegovnog prijestupa ,
5.dokaze o počinjenom stegovnom prijestupu,
6.akt u kojem je opisan stegovni prijestup,
7.ostale podatke koji bi mogli koristiti za utvrđivanje istine o počinjenom stegovnom
prijestupu u Klubu.
Članak 9.
Kada predsjednik Stegovnog suda primi prijedlog za pokretanje stegovnog
postupka, on se odmah upoznaje sa zahtjevom i odlučuje je li potrebno provesti
dopunu, odnosno prethodni postupak. Ako predsjednik Stegovnog suda odluči da
potrebna dopuna, odnosno prethodni postupak, odredit će člana Stegovnog suda ili
će sam obaviti potrebne radnje i dopuniti predmet potrebnim dokazima
u
prethodnom postupku.
Članak 10.
Nakon što se upoznao s prijedlogom za pokretanje stegovnog postupka ili poslije
provedene dopune prethodnog postupka, predsjednik Stegovnog suda zakazuje
javnu raspravu. Javna usmena rasprava ne može se održati ako počinitelj povrede
stege nije primio pisani poziv najmanje tjedan dana prije njezinog održavanja.
Članak 11.
Na usmenu javnu raspravu pred Stegovnim sudom pozvaju se, osim člana protiv
kojega je pokrenut stegovni postupak, i svjedoci i vještaci koji mogu pomoći da se
utvrde činjenice. Predsjednik Stegovnog suda dužan je obavjestiti tijelo ili osobu koja
je podnijela zahtjev za pokretanje stegovnog postupka o zakazivanju usmene javne
rasprave. Poziv na usmenu javnu raspravu pred Stegovnim sudom se upućuje u
pisanom obliku i on sadrži predmet , vrijeme i mjesto rasprave i u kojem se svojstvu
tko poziva.
Članak 12.
U stegovnom postupku član Kluba protiv kojega se vodi stegovni postupak ima pravo
uzeti branitelja.

Članak 13.
Stegovni postupak je javan. Za vrijeme vođenja stegovnog postupka mora se voditi
naročito računa, da se ne vrijeđa dostojanstvo člana Kluba protiv kojega se vodi
stegovni postupak. Nitko nije kriv dok mu se to ne dokaže i dok stegovni postupak
nije u cijelosti okončan.
Članak 14.
Na početku usmene javne rasprave predsjednik Stegovnog suda utvrđuje pribivaju li
svi pozvani. Ako ne pribiva član Kluba protiv kojega se vodi stegovni postupak, a ne
postoji dokaz da mu je poziv uredno i na vrijeme uručen ili je opravdano izostao,
rasprava se odgađa. Ako je član Kluba protiv kojega se vodi stegovni postupak
uredno pozvan, a razlog izostanka nije opravdao, rasprava se može održati i bez
njegove nazočnosti. Odluka o određenju usmene javne rasprave, odnosno o
njezinom održavanju bez nazočnosti člana kluba protiv kojega se vodi stegovni
postupak unosi se u zapisnik.
Članak 15.
Usmena javna rasprava pred Stegovnim sudom počinje čitanjem prijedloga za
pokretanje stegovnog postupka, poslije čega se poziva član Kluba protiv kojega se
vodi stegovni postupak da iznese sve što ima u svoju obranu. Svjedoci daju svoju
izjavu poslije člana Kluba protiv kojega se vodi stegovni postupak. Ako je potrebno
mogu se suočiti član Kluba protiv kojega se vodi stegovnoi postupak i svjedok.
Poslije svjedoka saslušavaju se vještaci ako ih ima i čitaju se spisi, dokumenti i
izjave svjedoka i vještaka koji nisu nazočni na usmenoj javnoj raspravi. Predsjednik
Stegovnog suda je dužan upozoriti svjedoke i vještake da govore istinu, jer iznošenje
neistine na usmenoj javnoj raspravi povlači za sobom odgovornost u Klubu. Svjedoci
i vještaci, čanovi Stegovnog suda mogu članu Kluba protiv kojega se vodi stegovni
postupak, postavljati pitanja, ali tako da budu jasna, razgovjetna i određena.
Zabranjeno je postavljati pitanja u kojima je već sadržano kako na njih treba
odgovoriti. Na kraju se poziva član Kluba protiv kojega se vodi stegovni postupak da
iznese svoju završnu obranu. Ako na raspravi pribiva branitelj člana Kluba protiv
kojega se vodi stegovni postupak, on ima pravo govoriti umjesto člana Kluba.
Članak 16.
Poslije završne riječi člana Kluba protiv kojega se vodi Stegovni postupak ili
njegovog branitelja, Predsjednik Stegovnog suda proglašava da je usmena javna
rasprava zaključena. Usmena javna rasprava može se prema potrebi prekidati i opet
nastavljati.
Članak 17.
Na usmenoj javnoj raspravi vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik
Stegovnog suda i zapisničar.
Članak 18.
Nakon zaključenja usmenog dijela javne rasprave Stegovni sud se povlači na
vijećanje i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti člana Kluba protiv kojega se vodi
stegovni postupak. Na sjednici Stegovnog suda,kada donosi odluku o stegovnoj
odgovornosti člana Kluba,može pribivati samo zapisničar.

V.ODLUČIVANJE O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI
Članak 19.
Stegovni sud može donijeti jednu od slijedećih odluka:
1.osloboditi člana kluba protiv kojega se vodi stegovni postupak,
2.obustaviti postupak ili
3.proglasiti člana Kluba krivim i izreći mu stegovnu mjeru.
Odluka Stegovnog suda dostavlja se članu Kluba, osobi ili tijelu koje je pokrenulo
stegovni postupak.
Članak 20.
Odluka o oslobođenju člana Kluba od Stegovne odgovornosti donosi se:
1.kada čin zbog kojega je protiv člana Kluba pokrenut stegovni postupak nije
prijestup predviđen Zakonom, Statutom ili nekim drugim aktom Kluba.
2.kada postoje okolnosti koje isključuju odgovornost člana Kluba i
3.kada nema dokaza o učinjenom prijestupu.
Članak 21.
Odluku o obustavljanju stegovnog postupka Stegovni sud donosi, ako je nastupila
zastarjelost bez obzira tko je ukazao na ovu činjenicu. Zastarjelost za pokretanje
stegovnog postupka nastupa u roku od šest mjeseci od dana saznanja o učinjenom
stegovnom prjestupu,odnosno u roku od tri godine od dana kada je učinjen stegovni
prijestup,a izršenje stegovne mjere zastarjeva u roku od šest mjeseci od
pravomoćnosti odluke o izricanju stegovne mjere.
Članak 22.
Odluka Stegovnog suda donosi se većinom glasova svih njegovih članova i
priopćava se istog dana članu Kluba protiv kojega je pokrenut stegovni postupak,
dok se zapisnik o vjećanju i odlučivanju ne priopćava nikome.
Članak 23.
Ako se odluka o stegovnoj odgovornosti člana Kluba protiv kojega je pokrenut
stegovni postupak ne može donijeti istog dana, Stegovni sud može odgoditi
donošenje odluke, ali najviše tjedan dana, a člana Kluba izvješćuje o vremenu i
mjestu priopčavanja odluke.
Članak 24.
Članu Kluba protiv kojega je pokrenut stegovni postupak Stegovni sud je dužan u
roku dva tjedna od dana donošenja dostaviti u pisanom obliku odluku o stegovnoj
odgovornosti i izrečenoj stegovnoj mjeri s obrazloženjem. Osim obrazloženja koje
sadrži činjenice utvrđene u stegovnom postupku, olakšavajuće i otežavajuće
okolnosti, odluka o stegovnoj odgovornosti obvezno sadrži i pouku pravnom lijeku.
VI.ŽALBA NA ODLUKU O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI
Članak 25.

Članu Kluba protiv kojega je donesena odluka o stegovnoj odgovornosti i izrečena
stegovna mjera, i tijelo ili osoba koja je dala prijedlog za pokretanje stegovnog
postupka imaju pravo u roku od dva tjedna od dana prijema odluke uložiti žalbu
Izvršnom odboru Kluba koji je dužan u roku 30 dana od dana primitka žalbe donijeti
svoju odluku u drugom stupnju. Odluka Izršnog Odbora ako je pravomoćna, mora se
pročitati pred članovima Podružnice preko koje je član Kluba član,a kojemu je
izrečena stegovna mjera u drugom stupnju.
Članak 26.
Članu Kluba protiv kojega je donijeta odluka o stegovnoj odgovornosti i izrečena
stegovna mjera, i osoba ili tijelo koje je dalo prijedlog za pokretanje stegovnog
postupka imaju pravo u roku dva tjedna od dana primitka odluke Izvršnog odbora,
(ako je rješavano u drugom stupnju) uložiti žalbu Skupštini Kluba, čija je odluka
konačna. Skupština Kluba rješava žalbu na prvoj svjoj sjednici.
Članak 27.
Izvršni odbor Kluba i Skupština Kluba kad rješavaju žalbu u stegovnom postupku
mogu:
1.odbiti žalbu i potvrditi odluku,
2.uvažiti žalbu i odluku preinačiti ili
3.uvažiti žalbu i odluku poništiti ili ukinuti.
Članak 28.
Ako je na odluku o stegovnoj odgovornosti, o izrečenoj stegovnoj mjeri uložena
žalba Člana Kluba, tijelo koje rješava žalbu ne može donijeti odluku koja je žalitelju
nepovoljnija.
Članak 29.
Izvršni odbor i Skupština, kada rješavaju žalbe u stegovnom postupku dužni su u
roku 15 dana nakon donošenja odluke, istu dostaviti odluku Članu Kluba protiv
kojega je pokrenut stegovni postupak i tijelu ili osobi koja je dala prijedlog za
pokretanje stegovnog postupka. Za vrijeme trajanja spora, pred nadležnim sudom
sva prava i obveze člana Kluba protiv kojega je spor pokrenut, miruju.
VII.IZVRŠENJE IZREČENIH STEGOVNIH MJERA
Članak 30.
Nakon pravomoćnosti odluke o stegovnoj odgovornosti i izrečenoj stegovnoj
mjeri,izvršno tijelo Skupštine – Izvršni odbor provodi stegovnu mjeru. Stegovna
mjera se provodi tako da se članu Kluba kojemu je ona izrečena dostavi u pisanom
obliku,odluka o stegovnoj odgovornosti i izrečenoj stegovnoj mjeri s klauzulom da je
pravomoćna i od kada teče vrijeme izrečene stegovne mjere,oko je stegovna mjera
izrečena na određeno vremensko razdoblje. Sve vrste izrečenih pravomoćnih
stegovnih mjera moraju biti pročitane na godišnjem skupu Podružnice čiji je bio član
kojemu je izrečena stegovna mjera.
VIII.EVIDENCIJA IZREČENIH STEGOVNIH MJERA
Članak 31.

O izrečenim stegovnim mjerama, tajnik Kluba vodi evidenciju. Uz evidenciju se
prilaže cijeli predmet o stegovnom postupku. Imena članova Kluba s opisom
stegovnog prijestupa moraju biti pročitana na sjednici Skupštine Kluba, a kojima je
prestalo člantvo u Klubu, zbog izrečene stegovne mjere „isključenje iz Kluba na
određeno vrijeme ili trajno“.
IX.PRIVREMENO ODUZIMANJE ČLANSKIH PRAVA
Članak 32.
Članu Kluba mogu se privremeno oduzeti članska prava ako je protiv njega
pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela počinjenog u kinologiji ili u vezi s
kinologijom ili ako je protiv njega pokrenut stegovni postupak zbog povrjeda članskih
obveza koje narušavaju ugled cijelog Kluba.Privremeno oduzimanje članskih prava
traje do okončanja postupka za djelo zbog kojeg je i člansko pravo bilo privremeno
oduzeto.
Članak 33.
Odluku o privremenom oduzmanju članskih prava donosi Stegovni sud na prijedlog
osoba i tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka.
Članak 34.
Protiv odluke o privremenom oduzimanju članskih prava član Kluba ima pravo u roku
15 dana od dana primitka odluke Izvršnom odboru podnijeti žalbu.
X.OBNOVA STEGOVNOG POSTUPKA
Članak 35.
Stegovni postupak koji je dovršen konačnom odlukom može se obnoviti:
1.ako se sazna za nove činjenice ili se stekne mogućnost da se uporabe novi
dokazi, koji bi sami za sebe ili u vezi s već izvedenim dokazima, mogli dovesti do
drukčije odluke da su bili uporabljeni u prijašnjem postupku;
2.ako je odluka donjeta na temelju lažne isprave, ili lažnog iskaza svjedoka, ili
vještaka ili ako je odluka donijeta na temelju pravomoćne sudske odluke – presude,
koja je kasnijm postupkom ukinuta ili preinačena;
3.ako se odluka zasniva na nekom prijašnjem pitanju,a nadležno tijelo je to pitanje
poslije bitno drukčije riješilo;
4.ako tijelo koje je donijelo odluku nije odlučivalo u propisanom sastavu ili ako za
odluku nije glasala propisana vaćina;
5.ako član Kluba protiv kojega je izrečena pravomoćna odluka nije mogao
sudjelovati u postupku (nije uredno pozvan, onemogućano mu je pozivanje branitelja
i sl.)
Članak 36.
Zahtjev za obnovu postupka mogu podnijeti član Kluba protiv kojega je izrečena
pravoćna odluka o stegovnoj odgovornosti, ili tijela ili osobe ovlašteni za pokretanje
stegovnog postupka. Zahtjev se podnosi stegovnom sudu.
Članak 37.

Ako se zahtjev za obnovu postupka usvoji Stegovni sud provodi postupak kako je
ovim Pravilnikom propisano.
XI.PRI JELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
U slučaju da neka odredba ovog Pravilnika nije jasna ili u Pravilniku nije utvrđena,
primjenjvat će se odgovarajuća odredba iz Zakona.
Članak 39.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom usvajnja na sjednici Skupštine Kluba. S
ovim Pravilnkom treba upoznati sve članove Kluba, a svaki član Kluba ima pravo
uvida i korištenja.

U Jazveniku, 12. ožujka 2016.godine.
Predsjednik Kluba:
______________________________
(mr. Mario Milešević,dr.vet.med.v.r.)

