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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

 

Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava 

Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010. - pročišćeni tekst i 5/2014. - Odluka 

Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE NJEGOVA DONOŠENJA 

 

 

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima usvojen je na sjednici Hrvatskog 

sabora dana 15. srpnja 2003. godine te je stupio na snagu dana 23. srpnja 2003. godine, 

odnosno danom objave u Narodnim novinama, broj 117/2003. Navedeni je Zakon potom 

doživio tri izmjene, koje su u pravilu bile vezane uz nerede do kojih je dolazilo uz sportska, 

uglavnom nogotmetna, natjecanja. 

 

Tako je Vlada Republike Hrvatske, obrazlažući izmjene iz 2011. godine navela: „Događaji na 

športskim natjecanjima, posebice na utakmici između NK Dinamo i HNK Hajduk koja je 

odigrana u Zagrebu 1. svibnja 2010. godine, pokazali su da Zakon nije učinkovito djelovao 

prema određenoj skupini navijača, koji su unatoč prethodnim postroženjima sankcija, 

nastavili s činjenjem protupravnih ponašanja.“. 

 

Izgredi do kojih je dolazilo na sportskim terenima i oko njih nakon donošenja predmetnog 

Zakona i njegovih izmjena i dopuna, ukazuju da isti, iako je znatno utjecao na ponašanje 

osoba na koje se odnosi, još uvijek ne postiže onaj preventivni utjecaj zbog kojega je usvojen. 

Naime, cilj ovakvih propisa nije i ne može biti samo kažnjavanje počinitelja već poduzimanje 

svih mogućih radnji koje će odvratiti pojedince od protupravnog postupanja, a organizatore 

natjecanja natjerati da poduzimaju mjere da takvo protupravno postupanje spriječe. 

 

Predlagatelji ovog Zakona ukazuju da su potpuno svjesni činjenice da odgovornost za nerede 

koji se događaju vezano uz sportska natjecanja ne leži samo na počiniteljima. Odgovornost 

leži kako na sporstkim savezima i klubovima, budući vodstva pojedinih saveza i klubova 

svojim ponašanjem potiču i provociraju nasilničko ponašanje, tako i na državi koja je 

propustila dostatno provoditi ovaj i druge zakone usmjerene na otklanjanje iz sporta osoba 

koje se, zbog svojeg djelovanja i ponašanja, u sportu ne bi smjele nalaziti. 

 

Imajući navedeno u vidu, predlagatelji ovim Prijedlogom zakona predlažu prvenstveno 

pojačati ulogu i položaj policije prilikom održavanja sportskih manifestacija, postrožiti pravila 

za osobe koje obavljaju redarske poslove, uskladiti odredbe s odredbama drugih zakona koji 

idu za sprječavanjem širenja mržnje i svakog oblika diskriminacije te proširiti i pooštriti krug 

sankcija i privremenih mjera predviđenih zakonom. 

 

 

  



III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

 

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA 

 

 

Članak 1. 

 

U članku 4. stavku 1. podstavku 5. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima 

(„Narodne novine“, broj 117/03., 71/06., 43/09. i 34/11.) brišu se riječi „na temelju rasne, 

nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti“, a iza riječi „nasilje“ dodaje se „na temelju 

neke od osnova diskriminacije propisanih zakonima koji uređuji suzbijanje diskriminacije“. 

 

U podstavku 7. brišu se riječi „na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske 

pripadnosti“, a iza riječi „mržnju“ dodaje se „na temelju neke od osnova diskriminacije 

propisanih zakonima koji uređuju suzbijanje diskriminacije“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 10. stavku 1. Zakona, podstavak 3. mijenja se i glasi:  

 

„- utvrditi posjeduje li osoba koja ulazi ili se nalazi na športskom objektu alkoholna pića te 

ista privremeno oduzeti,“. 

 

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi: 

 

„- utvrditi posjeduje li osoba koja ulazi ili se nalazi na športskom objektu drogu, pirotehnička 

sredstva, oružje ili druge predmete pogodne za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i 

nasilje te takve predmete oduzeti,“. 

 

Dosadašnji podstavci 4. do 9. postaju podstavci 5. do 10. 

 

U dosadašnjem podstavku 4. koji postaje podstavak 5. brišu se riječi „na temelju rasne, 

nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti“ i  „privremeno“, a iza riječi „nasilje“ dodaju se 

riječin „na temelju neke od osnova diskriminacije propisanih zakonima koji uređuju 

suzbijanje diskriminacije“. 

 

U stavku 2. riječi „odredbe stavka 1. podstavka 5.“ zamjenjuju se riječima „odredbi stavka 1. 

podstavka 4. i 6.“. 

 

Dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 

 

„Oduzete predmete iz stavka 1. podstavka 4. i 5. ovog članka, redari su dužni predati 

policiji.“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 11. stavku 1. Zakona iza riječi „protiv javnog reda i mira“ dodaju se riječi „i iz ovog 

Zakona“, dok se riječi „počinjena iz koristoljublja ili počinjena iz nečasnih pobuda ili za koja 

se progoni po službenoj dužnosti“ brišu. 

 

 



Članak 4. 

 

U članku 16. stavku 1. Zakona iza riječi „gdje se nalaze gledatelji“ dodaju se riječi „i 

natjecateljski prostor“. 

 

U stavku 3. iza riječi „za parkiranje autobusa i osobnih automobila“ dodaju se riječi „sukladno 

uvjetima iz stavka 2. ovog članka“. 

 

U stavku 4. briše se riječ „može“, iza riječi „policija“ dodaje se riječ „će“, a iza riječi 

„natjecanje“ dodaje se zarez i riječi „osim ako je organizator preciznim pismenim 

obrazloženjem ne uvjeri da će na adekvatan i učinkovit način ostvariti sigurnosni cilj iz 

odredbi stavaka 2. i 3. ovog članka.“. 

 

Članak 5. 
 

U članku 25. stavku 1. Zakona iza riječi „športsko natjecanje“ dodaju se riječi „ili se s njega 

vraća“. 

 

Članak 6. 

 

U članku 28. stavku 2. Zakona riječi „zatražit će od službenih osoba“ mijenjaju se riječima 

„narediti će službenim osobama“. 

 

Članak 7. 

 

U članku 31.a stavku 1. Zakona riječi „od tri mjeseca do tri godine“ zamjenjuju se riječima 

„od šest mjeseci do pet godina“. 

 

U stavku 2. riječi „od šest mjeseci do pet godina“ zamjenjuju se riječima od „jedne do osam 

godina“. 

 

U stavku 3. riječ „osam“ zamjenjuje se rječju „deset“. 

 

U stavku 4. riječ „deset“ zamjenjuju se rječju „petnaest“. 

 

Članak 8. 

 

 

U članku 31.b Zakona riječ „pet“ zamjenjuje se rječju „osam“. 

 

Članak 9. 

 

U članku 31.d Zakona riječ „jedne“ zamjenjuje se rječju „dvije“. 

 

Članak 10. 

 

U članku 34.a stavku 1. Zakona iza riječi „športskog natjecanja“ dodaju se riječi „odnosno 

bila prekršajno ili kazneno osuđivanja zbog nasilja na bilo koji način vezanog uz neki športski 

događaj“, a riječi „od šest mjeseci niti duže od godinu dana“ zamjenjuju se riječima „od jedne 

godine niti duže od dvije godine“. 



 

 

Članak 11. 

 

U članku 37. stavku 2. Zakona riječi „od 10.000,00 do 80.000,00 kuna“ zamjenjuju se 

riječima „od 15.000,00 do 100.000,00 kuna“. 

 

Točka 6. mijenja se i glasi: „ne osigura odgovarajući prostor za parkiranje autobusa i osobnih 

automobila ili ne postupi u skladu sa zabranom policije (članak 16. stavak 3. i 4.)“. 

 

Iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi „ne postupi po naredbi policije da privremeno ili 

trajno prekine športsko natjecanje (članka 28. stavak 3.)“. 

 

U stavku 3. riječi „do 250.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „do 500.000,00 kuna“. 

 

U stavku 4. riječi „od 5.000,00“ zamjenjuju se riječima „od 10.000,00“. 

 

Članak 12. 

 

U članku 38. stavku 1. Zakona riječi „od 15.000,00“ zamjenjuju se riječima „od 20.000,00“. 

 

U stavku 3. riječi „od 100.000,00 do 500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „od 150.000,00 

do 1.000.000,00 kuna“. 

 

U stavku 4. riječi „od 10.000,00“ zamjenjuju se riječima „od 20.000,00“. 

 

Članak 13. 

 

U članku 39. stavku 1. točki 5. Zakona brišu se riječi „na temelju rasne, nacionalne, 

regionalne ili vjerske pripadnosti“, a iza riječi „nasilje“ dodaje se „na temelju neke od osnova 

diskriminacije propisanih zakonima koji uređuju suzbijanje diskriminacije“. 

 

Članak 14. 

 

U članku 39.a. stavku 1. točki 2. Zakona brišu se riječi „na temelju rasne, nacionalne, 

regionalne ili vjerske pripadnosti“, a iza riječi „mržnju“ dodaje se „na temelju neke od osnova 

diskriminacije propisanih zakonima koji uređuju suzbijanje diskriminacije“. 

 

U  stavku 3. brojka „60“ zamjenjuje se brojkom „90“. 

 

Članak 15. 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u „Narodnim novinama“. 

 

 

  



OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA 

 

 

Uz članak 1. 

 

Usklađuje se izričaj zakona s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne 

novine“, broj 85/08. i 112/12.) i drugim zakonima koji uređuju navedeno područje, koji na širi 

i potpuniji način uređuju zaštitu od diskriminacije i uključuju zaštitu od diskriminacije na 

osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog 

uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, 

obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, 

invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. 

 

Uz članak 2. 

 

Predmetnim se člankom mijenja odredba postojećeg članka 10. Zakona na način da se radi 

distinkcija između predmeta koji će se posjetiteljima sportskih objekata privremeno oduzeti 

(alkoholna pića) od onih predmeta koji će se posjetiteljima sportskih objekata oduzeti i potom 

predati policiji radi daljnjeg postupanja (droga, pirotehnička sredstva, oružje itd.).  

 

Ovo je potrebno učiniti jer je u postojećem tekstu Zakona postojala nelogičnost koja je 

govorila o privremenom oduzimanju (koje pretpostavlja naknadi povrat) i za one stvari, kao 

što su droge, koje je zakonom zabranjeno posjedovati. Na ovaj način će se posjetiteljima 

sportskih objekata uputiti jasna poruka da će već i pokušaj unošenja nedopuštenih stvari na 

sportske objekte za sobom kao posljedicu imati provođenje prekršajnih, odnosno kaznenih 

postupaka protiv počinitelja. 

 

Uz članak 3. 

 

Predmetnim se člankom postrožuju uvjeti za osobe koje će obavljati poslove redara. 

Prvenstveno se to odnosi na kaznenu odgovornost, jer je dosadašnja stipulacija omogućavala, 

primjerice, osobi koja počini kazneno djelo nanošenja tjelesne ozljede da obavlja poslove 

redara. Podredno, širi se krug prekršaja koji predstavljaju zapreku za obavljanje redarske 

djelatnosti, budući su dosadašnje odredbe omogućavale i onim osobama koje su činile 

prekršaje iz ovog Zakona da i nadalje obavljaju poslove redara, što predlagatelji smatraju 

neprihvatljivim. 

 

Uz članak 4. 

 

Imajući u vidu iskustvo u provedbi Zakona, u Zakon se uvodi obveza snimanja ne samo 

prostora gdje se nalaze gledatelji već i natjecateljskog prostora kako bi se osiguralo snimanje 

svih prostora na kojima se može očekivati nedopušteno postupanje. Također, uvodi se obveza 

uređivanja parkiranja i odvajanja gostujućih navijača i u slučajevima kada sportski objekt 

nema uređeno parkiralište kako bi se smanjila mogućnost kontakata suprotstavljenih 

navijačkih skupina te se dodatno snaži uloga policije kada organizator postupa protivno 

odredbaam ovoga članka koji uređuju razdvajanje navijačkih skupina prije i nakon održavanja 

sportske manifestacije. 

 

 

 



Uz članak 5. 

 

Ovom se odredbom povećavaju ovlasti policije u postupanju i na razdoblje nakon održavanja 

sportske manifestacije kako bi se preventivno djelovali i spriječilo nasilje i izgrede koji se 

učestalo događaju i nakon održavanja sportskih manifestacija. 

 

Uz članak 6. 

 

U dosadašnjem tekstu Zakona nije postojala izričita obveza organizatora i službenih osoba 

koje vode natjecanje da isto prekinu na zahtjev policije već je policiji samo omogućeno da 

zatraži prekid natjecanja. Ovom se izričitom odredbom policiji omogućava narediti prekid 

natjecanja te se uvodi i prekršajna sankcija za organizatore koji ne provedu policijsku 

naredbu. 

 

Uz članke 7. do 9. 

 

Usporedbom postojećih kaznenih djela propisanih ovim Zakonom i Kaznenim zakonom, 

vidljivo je da su ovim Zakonom propisani kvalificirani oblici kaznenih djela koja postoje u 

Kaznenom zakonu, poput kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi. Međutim, sankcije 

propisane ovim zakonom bile su usporedive ili jednake onima u Kaznenom zakonu. Kako se u 

slučaju kaznenih djela propisanih ovim zakonom radi o posebno opasnim kaznenim djelima, 

koja se u pravilu događaju na prostoru na kojem se okupljaju veće skupine ljudi koje time 

bivaju dovedene u opasnost, potrebno je korigirati predviđene sankcije na način da se iste 

postrože na način predviđen ovim Prijedlogom zakona. 

 

Uz članak 10. 

 

Predmetnom se odredbom širi krug ljudi prema kojima se može preventivno djelovati i na one 

osobe koje su kažnjavane za bilo koji oblik nasilja koji je na bilo koji način povezan sa 

sportom i sportskim događajima te se predlaže produljiti trajanje zabrane prisustvovanja 

određenom sportskom natjecanju ili zabrane prisustvovanja sportskim natjecanjima do 

maksimalnog trajanja predviđenog Prekršajnim zakonom kako bi se eventualne počinitelje 

dodatno odvratilo od činjenja protupravnih djela. 

 

Uz članak 11. i 12. 

 

Imajući u vidu da organizatori sportskih natjecanja često propuštaju na adekvatan način 

pripremiti manifestacije, predlaže se postrožiti kazne kako bi se isti potknuli na postupanje u 

skladu s odredbama ovoga Zakona, dok se kao prekršaj uređuje i postupanje protivno zabrani 

ili naredbi policije iz članka 16. stavka 4., odnosno članka 28. stavka 3. Zakona. 

 

Uz članak 13. 

 

Usklađuje se izričaj zakona s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne 

novine“, broj 85/08. i 112/12.) i drugim zakonima koji uređuju navedeno područje, koji na širi 

i potpuniji način uređuju zaštitu od diskriminacije i uključuju zaštitu od diskriminacije na 

osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog 

uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, 

obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, 

invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. 



 

 

Uz članak 14. 

 

Usklađuje se izričaj zakona s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne 

novine“, broj 85/08. i 112/12.) i drugim zakonima koji uređuju navedeno područje, koji na širi 

i potpuniji način uređuju zaštitu od diskriminacije i uključuju zaštitu od diskriminacije na 

osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog 

uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, 

obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, 

invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. 

Također, a budući se radi o kažnjavanju osoba koje su prethodo osuđivane za iste prekršaje, 

predlaže se dodatno postrožiti sankcioniranje kao preventivnu mjeru, na način da se predvidi 

izricanje najviše dopuštene kazne zatvora predviđene Prekršajnim zakonom. 

 

Uz članak 15. 

 

Određuje se objava Zakona u Narodnim novinama i stupanje na snagu. 

  



ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE 

MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU 

 

 

Članak 4. 

 

(1) Protupravnim ponašanjem u smislu ovoga Zakona smatra se: 

 

– posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže više od 6% 

alkohola, droga te posjedovanje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih sredstava pogodnih za 

nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, 

 

– pokušaj unošenja ili unošenje u športski objekt alkoholnih pića, droga, pirotehničkih 

sredstava, oružja i drugih predmeta koji su prema prosudbi redara pogodni za nanošenje 

ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, 

 

– pokušaj ulaska, dolazak i boravak na prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju 

iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, 

 

– maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta, 

 

– pokušaj unošenja, unošenje i isticanje transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, 

slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na 

temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, 

 

– bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor, 

 

– pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na 

temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, 

 

– paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, 

 

– paljenje ili uništavanje na drugi način navijačkih rekvizita i drugih predmeta, 

 

– pokušaj nedopuštenog ulaska ili nedopušten ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski 

prostor ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom 

natjecanju, 

 

– boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica 

ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora. 

 

(2) Protupravna ponašanja iz stavka 1. ovoga članka mogu biti ostvarena tijekom čitavog 

razdoblja od polaska, putovanja, trajanja natjecanja do povratka sa športskog natjecanja. 

 

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka, unošenje i posjedovanje 

športskog oružja od strane natjecatelja koji to oružje unose u športski objekt radi sudjelovanja 

na športskom natjecanju u odgovarajućem športu, ne smatra se protupravnim ponašanjem. 

 

 

 



Članak 10. 

 

(1) Redari su dužni: 

 

– štititi sudionike športskog natjecanja te imovinu koja se nalazi u športskom objektu, 

 

– utvrditi posjeduje li osoba ulaznicu ili drugu odgovarajuću ispravu izdanu od strane 

organizatora te spriječiti neovlašten ulazak u športski objekt, 

 

– utvrditi posjeduje li osoba koja ulazi ili se nalazi na športskom objektu alkoholna pića,  

drogu, pirotehnička sredstva, oružje ili druge predmete pogodne za nanošenje ozljeda ili za 

stvaranje nereda i nasilja te takve predmete privremeno oduzeti, 

 

– utvrditi posjeduje li osoba koja ulazi ili se nalazi u športskom objektu transparente, zastave, 

simbole i sl. kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, 

regionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti i privremeno oduzeti takve 

predmete, 

 

– zabraniti pristup u športski objekt osobi koja je u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 g/kg, 

odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili pod utjecajem droge, ili 

koja pokušava unijeti u športski objekt alkohol, drogu, pirotehnička sredstva, oružje ili druge 

predmete pogodne za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, 

– zabraniti gledateljima prijelaz iz jednog dijela športskog objekta u drugi dio, 

 

– zadržati gledatelja koji se nasilno ponaša ili drugačije remeti red i mir na športskom 

natjecanju i predati ga policiji, 

 

– onemogućiti gledatelje u pristupu u one dijelove športskog objekta koji nisu namijenjeni 

gledateljima, 

 

– osobe zatečene u počinjenju prekršaja predati policiji. 

 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, redari neće zabraniti pristup 

športskom objektu športašima koji unose športsko oružje namijenjeno natjecanju u 

odgovarajućem športu ako se natjecanje održava u tom objektu. 

 

(3) Radi provedbe dužnosti iz stavka 1. ovoga članka redari su ovlašteni: 

 

– izdati upozorenje i zapovijed, pregledati osobu, privremeno oduzeti predmete, utvrditi 

osobne podatke, podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti alkohola u organizmu, zabraniti i spriječiti 

ulazak u športski objekt. 

 

(4) Redari u obavljanju svojih poslova smiju uporabiti tjelesnu snagu ako na drugi način ne 

mogu odbiti: 

 

– napad usmjeren prema sebi, prema gledateljima, prema natjecateljima i drugim osobama, 

 

– napad usmjeren na uništenje ili oštećenje dijelova športskog objekta i njegove opreme. 

 



(5) Redari zaposlenici trgovačkog društva koje obavlja zaštitarsku djelatnost i pripadnici 

policije imaju i ovlasti propisane posebnim zakonima. 

 

Članak 11. 

 

(1) Organizator športskog natjecanja kao redare može zapošljavati ili koristiti samo osobe 

koje su fizički i psihički sposobne za obavljanje poslova redara, koje imaju najmanje srednju 

stručnu spremu, koje nisu osuđivane za prekršajna djela protiv javnog reda i mira ili za 

kaznena djela počinjena iz koristoljublja ili počinjena iz nečasnih pobuda ili za koja se 

progoni po službenoj dužnosti. 

 

(2) Redari koji nemaju odobrenje (licenciju) za obavljanje poslova privatne zaštite zaštite 

moraju proći obuku kojom ih se upoznaje s njihovim obvezama i ovlastima i u kojoj se 

ocjenjuje stupanj njihove fizičke i psihičke pripremljenosti i podobnosti za obavljanje 

redarskih poslova. 

 

(3) Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskom natjecanju 

donosi ministar unutarnjih poslova. 

 

Članak 16. 

 

(1) Športski objekt, pored uvjeta propisanih posebnim propisima, mora imati dovoljan broj 

ulaza, odnosno izlaza, mogućnost postavljanja odgovarajućih ograda ili drugih prepreka radi 

odvajanja pojedinih skupina gledatelja, uspostavljene sustave obavještavanja, zaštitu od 

požara, prostor za pružanje hitne medicinske pomoći, dovoljan broj sanitarnih čvorova 

lociranih na pojedinim dijelovima športskog objekta, a športski objekti na kojima se održavaju 

športska natjecanja prema pravilima iz članka 6. stavka 4. i uvjetima iz članka 8. stavka 4. 

ovoga Zakona i uređaje za kontrolu i brojanje ulaznica te neprekidni videonadzor s 

mogućnošću ispisa i pohranjivanja snimljenog zapisa o ponašanju gledatelja na ulazima, 

izlazima i cijelom prostoru športskog objekta gdje se nalaze gledatelji, kojeg organizator 

športskog natjecanja, vlasnik ili korisnik športskog objekta mora dostaviti policiji na njezin 

zahtjev, radi korištenja u prekršajnom ili kaznenom postupku. 

 

(2) Ako športski objekt ima parkiralište, prostor za parkiranje autobusa mora biti odvojen od 

prostora za parkiranje osobnih automobila, a posebno mora biti osiguran odvojeni prostor za 

parkiranje autobusa i osobnih vozila navijača gostujućega športskog kluba. 

 

(3) Ako športski objekt nema parkiralište ili je njegovo parkiralište nedovoljno za prihvat 

očekivanog broja autobusa i osobnih automobila, organizator športskog natjecanja je dužan od 

nadležnog tijela Grada Zagreba, odnosno grada ili općine na čijem području se nalazi športski 

objekt, ishoditi odgovarajuće odobrenje da se određeni prostor koristi za parkiranje autobusa i 

osobnih automobila. 

(4) Ukoliko športski objekt nije opremljen prema odredbi stavka 1. ovoga članka ili ukoliko 

organizator ne ispuni obveze iz stavka 2. i 3. ovoga članka, policija može zabraniti održavanje 

športskog natjecanja. 

 

Članak 25. 

 

(1) Policija je ovlaštena osobi koja se izjasni ili je prema okolnostima očigledno da ide na 

športsko natjecanje, a svojim ponašanjem izaziva osnovanu sumnju da je pod utjecajem 



alkohola ili droga ili se drugačije protupravno ponaša utvrditi identitet, pregledati nosi li 

alkoholno piće ili  drogu, pirotehnička sredstva, oružje i druga sredstva pogodna za nanošenje 

ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, nosi li transparente, zastave, simbole i sl. koji 

sadržavaju rasističke ili druge poruke koje mogu izazvati nesnošljivost, oduzeti joj takve 

stvari, podvrgnuti je utvrđivanju prisutnosti alkohola u organizmu mjerenjem količine 

alkohola u litri izdahnutog zraka odgovarajućim mjernim uređajem, udaljiti je iz sredstava 

javnog prometa, zabraniti joj dolazak u mjesto športskog natjecanja ili ulazak u športski 

objekt, zadržati je do isteka vremena od dva sata nakon završetka športskog natjecanja. 

(2) Policija je ovlaštena u provođenju odredbe stavka 1. ovoga članka pregledati autobus, vlak 

ili osobni automobil koji prevozi navijače na športsko natjecanje i sa športskog natjecanja. 

 

(3) Ako je osoba iz stavka 1. ovoga članka vozač ili suvozač u osobnom automobilu policija 

može isključiti iz prometa osobni automobil do isteka vremena od dva sata nakon završetka 

športskog natjecanja i prema takovim osobama poduzeti druge mjere iz stavka 1. ovoga 

članka. 

 

Članak 28. 

 

(1) Ukoliko policija ocijeni da uslijed protupravnog ponašanja gledatelja u športskom objektu 

i/ili u njegovoj okolici prije početka športskog natjecanja prijeti opasnost za sigurnost 

gledatelja i natjecatelja može zabraniti održavanje športskog natjecanja. 

 

(2) Ukoliko policija ocijeni da uslijed protupravnog ponašanja gledatelja za vrijeme 

održavanja športskog natjecanja prijeti opasnost za sigurnost gledatelja i natjecatelja zatražit 

će od službenih osoba koje vode športsko natjecanje da privremeno ili trajno prekinu športsko 

natjecanje. 

(3) Ukoliko policija ocijeni da organizator športskog natjecanja nije poduzeo mjere iz članka 

5. i članka 6. stavka 5. ovoga Zakona, uslijed čega prijeti opasnost za sigurnost gledatelja i 

natjecatelja, zabranit će održavanje športskog natjecanja. 

(4) Kada je za vrijeme održavanja športskog natjecanja došlo do protupravnog ponašanja 

gledatelja u većem opsegu, a ne prijeti opasnost za sigurnost gledatelja i natjecatelja, policija 

će predložiti službenim osobama koje vode natjecanje da privremeno ili trajno prekinu 

športsko natjecanje. 

 

Članak 31.a 

 

(1) Tko za vrijeme odlaska na športsko natjecanje, trajanja športskog natjecanja ili povratka sa 

športskog natjecanja sudjeluje u tučnjavi ili napadu na druge gledatelje, redare, službene 

osobe organizatora natjecanja, športaše ili druge osobe, uslijed čega je neka osoba teško 

tjelesno ozlijeđena, kaznit će se za samo sudjelovanje kaznom zatvora od tri mjeseca do tri 

godine. 

 

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt neke osobe, 

počinitelj će se kazniti za samo sudjelovanje kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

 

(3) Organizator ili vođa grupe koja počini kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se 

kaznom zatvora od jedne do osam godina. 

 

(4) Organizator ili vođa grupe koja počini kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se 

kaznom zatvora od tri do deset godina. 



 

(5) Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka ako je osoba koja je sudjelovala u 

tučnjavi uvučena u nju bez svoje krivnje ili samo radi toga jer se branila ili razdvajala druge 

sudionike u tučnjavi. 

 

Članak 31.b 

 

Tko organizira ili vodi grupu ljudi koja zajednički za vrijeme odlaska na športsko natjecanje, 

trajanja športskog natjecanja ili povratka sa športskog natjecanja sudjeluje u tučnjavi ili 

napadu na druge gledatelje, redare, službene osobe organizatora natjecanja, športaše ili druge 

osobe, uslijed čega je neka osoba tjelesno ozlijeđena ili je došlo do oštećenja ili uništenja tuđe 

stvari ili imovine veće vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina. 

 

Članak 31.d 

 

Tko se za vrijeme trajanja zaštitne mjere iz članka 32., sigurnosne mjere iz članka 34. ili 

zabrane prisustvovanja športskom natjecanju iz članka 34.a ovoga Zakona zatekne na prostoru 

športskog objekta ili se njegova prisutnost utvrdi na drugi način, kaznit će se novčanom 

kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. 

 

Članak 34.a 

 

(1) Osobi za koju postoje saznanja da se već ranije protupravno ponašala za vrijeme dolaska, 

održavanja ili odlaska s nekog športskog natjecanja prekršajni sud na prijedlog policijske 

uprave nadležne za mjesto održavanja športskog natjecanja ili policijske uprave nadležne za 

područje na kome se nalazi prebivalište takve osobe može izreći zabranu prisustvovanja 

određenom športskom natjecanju ili zabranu prisustvovanja športskim natjecanjima za 

vrijeme koje ne može biti kraće od šest mjeseci niti duže od godinu dana. 

 

(2) Osoba kojoj je izrečena zabrana iz stavka 1. ovoga članka dužna je najkasnije dva sata 

prije početka određenog športskog natjecanja pristupiti u nadležnu policijsku postaju prema 

mjestu prebivališta, a ako je odsutna iz mjesta prebivališta i nalazi se u Republici Hrvatskoj u 

najbližu policijsku postaju i javiti se dežurnom policijskom službeniku te ga izvijestiti o adresi 

na kojoj će se nalaziti za vrijeme trajanja određenog športskog natjecanja, kao i za vrijeme do 

isteka dva sata nakon završetka tog natjecanja. 

 

(3) Adresa iz stavka 2. ovoga članka ne može biti unutar područja od dva kilometra od 

športskog objekta na kojem se održava športsko natjecanje za koje je osobi izrečena zabrana 

iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju kada ta osoba unutar navedenog područja ima 

prebivalište ili boravište, odnosno mjesto rada ili u drugim opravdanim slučajevima. 

 

Članak 37. 

 

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 

koja organizira športsko natjecanje ako: 

 

1. ne poduzme mjere radi sprječavanja i suzbijanja nereda i nasilja na športskom natjecanju, 

odnosno odbije surađivati s nadležnim policijskim tijelom i postupati po nalogu policije glede 

otklanjanja uočenih nedostataka u postupku pripreme, organizacije i održavanja športskog 

natjecanja (članak 5.), 



 

2. na športskom natjecanju nema redarsku službu ili nema dovoljan broj redara (članak 6.), 

 

3. omogući da poslove redara obavljaju osobe koje nemaju oznaku ili natpis koji označava da 

su pripadnici redarske službe (članak 9.), 

 

4. kao redara zapošljava ili koristi osobu koja nije osposobljena za poslove redara (članak 

11.), 

 

5. zapis videonadzora športskog objekta ne dostavi na zahtjev policije (članak 16. stavak 1.), 

 

6. ne osigura odgovarajući prostor za parkiranje autobusa i osobnih automobila (članak 16. 

stavak 3), 

 

7. ulaznim i izlaznim vratima športskog objekta ne rukuje osposobljeno osoblje (članak 17. 

stavak 1.), 

 

8. se ulazna i izlazna vrata športskog objekta, prostor za prodaju ulaznica, rampe za 

usmjeravanje gledatelja, prolazi (tuneli) i stepenice ne nalaze pod stalnim nadzorom redara 

(članak 17. stavak 3.), 

 

9. ako nije prije održavanja športskog natjecanja provedeno pretraživanje športskog objekta ili 

dijela športskog objekta u kojem se organizira športsko natjecanje i na kojem se smještaju 

gledatelji (članak 19.), 

 

10. sustav obavještavanja gledatelja koristi za namjene koje nisu dopuštene (članak 20. stavak 

2.), 

 

11. na prostoru športskog objekta dopusti prodaju i distribuciju alkoholnih pića (članak 21. 

stavak 1.), 

 

12. športsko natjecanje održava noću, a športski objekt nije opremljen samostalnim izvorom 

električne energije (članak 22.), 

 

13. športski objekt ne otvori dovoljno rano da bi se izbjegle gužve i neredi prilikom ulaska 

gledatelja u športski objekt (članak 23.). 

 

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 

80.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu 

djelatnost organizator športskog natjecanja. 

 

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 

250.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba organizator športskog natjecanja. 

 

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna 

kaznit će se odgovorna osoba pravne osobe organizatora športskog natjecanja. 

 

 

 

 



Članak 38. 

 

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 

koja je vlasnik ili korisnik športskog objekta ako: 

 

1. na športskom objektu nema neprekidni videonadzor s mogućnošću ispisa i pohranjivanja 

snimljenog zapisa, uređaj za brojanje i kontrolu ulaznica te sustav za obavještavanje gledatelja 

(članak 16. stavak 1.), 

 

2. ulazna i izlazna vrata športskog objekta, prostor za prodaju ulaznica, rampe za 

usmjeravanje gledatelja, prolazi (tuneli) i stepenice nisu odgovarajuće i vidljivo označeni 

(članak 17. stavak 3.). 

 

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 

100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu 

djelatnost koja je vlasnik ili korisnik športskog objekta. 

 

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 

500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik športskog objekta. 

 

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna 

kaznit će se odgovorna osoba pravne osobe vlasnika sportskog objekta. 

 

Članak 39. 

 

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 30 

dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja: 

 

1. posjeduje ili konzumira alkoholna pića i druga pića koja sadrže više od 6% alkohola, droge 

ili posjeduje pirotehnička sredstva, oružje i druga sredstva pogodna za nanošenje ozljeda ili za 

stvaranje nereda i nasilja (članak 4. stavak 1. podstavak 1.), 

 

2. pokuša unijeti ili unese u športski objekt alkoholna pića, drogu, pirotehničko sredstvo, 

oružje ili drugo sredstvo pogodno za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja (članak 

4. stavak 1. podstavak 2.), 

 

3. pokuša ući, dođe ili boravi na prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju iznad 

0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka (članak 4. stavak 1. 

podstavak 3.), 

 

4. maskira lice radi prikrivanja identiteta (članak 4. stavak 1. podstavak 4.), 

 

5. pokuša unijeti ili unese i ističe u športskom objektu transparent, zastavu ili drugu stvar s 

obilježjem kojim se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, 

regionalne ili vjerske pripadnosti (članak 4. stavak 1. podstavak 5.), 

 

6. boravi i zadržava se na mjestu u gledateljskom prostoru za koje ne posjeduje ulaznicu ili 

odgovarajuću ispravu izdanu od strane organizatora (članak 4. stavak 1. podstavak 11.). 

 



(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od 

najmanje tri dana do najdulje 30 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba, odnosno 

novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna pravna osoba koja kupi ili na drugi način 

pribavi ili omogući kupnju ili pribavljanje ulaznica osobi kojoj je izrečena zaštitna mjera 

(članak 32. stavak 1.), zabrana prisustvovanja športskom natjecanju (članak 34.a stavak 1.) i 

mjera opreza te organizator športskog natjecanja koji ne postupi sukladno odredbi članka 32. 

stavka 5., 6. i 7. ovoga Zakona. 

 

Članak 39.a 

 

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od 

najmanje 30 dana do najdulje 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja: 

 

1. baca predmete u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor športskog objekta (članak 4. 

stavak 1. podstavak 6.), 

 

2. pjeva pjesme ili dobacuje natjecateljima ili drugim gledateljima poruke čiji sadržaj iskazuje 

ili potiče mržnju na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti (članak 4. 

stavak 1. podstavak 7.), 

 

3. pali ili baca pirotehnička sredstva (članak 4. stavak 1. podstavak 8.), 

 

4. pali ili na drugi način uništava navijačke rekvizite ili druge predmete (članak 4. stavak 1. 

podstavak 9.), 

 

5. pokuša nedopušteno ući ili nedopušteno uđe u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor 

ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom 

natjecanju (članak 4. stavak 1. podstavak 10.). 

 

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od 

najmanje 30 do najdulje 60 dana kaznit će se osoba kojoj je izrečena zaštitna mjera iz članka 

32. ovoga Zakona, a koja nije postupila sukladno odredbama članka 32.a ovoga Zakona, te 

kojoj je izrečena zabrana iz članka 34.a stavka 1. ovoga Zakona, a koja nije postupila 

sukladno odredbi članka 34.a stavka 2. ovoga Zakona. 

 

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna ili kaznom zatvora od najmanje 30 do 

najdulje 60 dana kaznit će se fizička osoba koja je dva ili više puta od dana počinjenja 

prekršaja u razdoblju od dvije godine unatrag pravomoćno proglašena krivom za prekršaje iz 

ovoga članka. 
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