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Temeljem članka 47. Statuta Hrvatskog streljačkog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog 

streljačkog saveza na 48. sjednici održanoj 21.11.2019. donosi: 

 

PRAVILNIK O DRŽAVNIM REPREZENTACIJAMA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Pravilnik o državnim reprezentacijama (dalje u tekstu: Pravilnik) određuje: 

- vrste i nazive državnih reprezentacija 

- prava i obveze direktora reprezentacije 

- prava i obveze Strukovnog savjeta Hrvatskog streljačkog saveza 

- prava i obveze vođe puta i trenera državnih reprezentacija 

- prava i obveze sportašica i sportaša prema državnim reprezentacijama 

- prava i obveze streljačkih klubova, društava, udruga (dalje u tekstu: klubovi) prema 

državnim reprezentacijama 

- osiguranje članova državnih reprezentacija 

- kodeks ponašanja u državnim reprezentacijama 

Članak 2. 

1) Državne reprezentacije predstavljaju Republiku Hrvatsku, Hrvatski streljački savez i 

hrvatski sport na međunarodnim natjecanjima.  

2) Državnu reprezentaciju čine sportaši, treneri, vođa puta i po potrebi delegacija Hrvatskog 

streljačkog saveza.  

Članak 3. 

Sudjelovanje u državnim reprezentacijama čast je i dužnost svakog sportaša i sportašice, 

trenera, vođe puta i drugih osoba uključenih u reprezentaciju.  

Članak 4. 

Dužnost je svakog člana Hrvatskog streljačkog saveza da osigura optimalne uvjete za rad i 

uspjeh državnih reprezentacija na međunarodnim natjecanjima.  
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Članak 5. 

1) Hrvatski streljački savez ima državne reprezentacije: 

- državnu reprezentaciju u gađanju puškom i pištoljem (seniori, seniorke, juniori, 

juniorke) 

- državnu reprezentaciju u gađanju letećih meta (seniori, seniorke, juniori, juniorke) 

- državnu reprezentaciju u gađanju samostrelom (seniori, seniorke, juniori, juniorke) 

2) Hrvatski streljački savez može prema potrebi ustrojiti i druge reprezentacije (veteransku, 

studentsku i dr.) 

3) Pod imenom državne reprezentacije mogu nastupiti sportaši i ekipe koje odredi Hrvatski 

streljački savez. Klupska, gradska/općinska, županijska ili regionalna ekipa ne može nastupiti 

pod imenom državne reprezentacije. 

Članak 6. 

1) Službena sportska oprema državnih reprezentacija ima najmanje dvije boje hrvatske 

zastave (crvena, bijela, plava). Na prednjoj lijevoj strani (trenirke, majice, odijela i sl.) nalazi 

se hrvatski grb. Na stražnjoj strani nalazi se natpis Hrvatska (na hrvatskom ili engleskom 

jeziku). 

2) Svi ostali sadržaji na sportskoj opremi državnih reprezentacija podliježu prethodnom 

ugovoru o reklamiranju kojeg sklapa Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza u skladu s 

pravilima o reklamiranju ESC-a, ISSF-a i IOC-a.  

 

II. DIREKTOR REPREZENTACIJE 

Članak 7. 

1) Direktor reprezentacije je djelatnik stručne službe Hrvatskog streljačkog saveza kojom 

rukovodi glavni tajnik. 

2) Direktora reprezentacije bira i razrješuje Izvršni odbor. 

Članak 8. 

Direktor reprezentacije: 

- priprema odgovarajuće planove, programe i izvješća o radu i rezultatima streljačkih 

reprezentacija te ih podnosi Izvršnom odboru Hrvatskog streljačkog saveza i drugim 

nadležnim tijelima Saveza i Hrvatskom olimpijskom odboru 

- organizira i koordinira nastupe državnih reprezentacija (smještaj, prijevoz, prehrana) 
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- u suradnji sa Strukovnim savjetom određuje mjesto i vrijeme održavanja priprema 

državnih reprezentacija te operativno koordinira pripreme i nastupe (smještaj, 

prijevoz, prehrana, objekti) 

- vodi evidenciju i statistiku sportskih rezultata svih kandidata i članova reprezentacija  

- predlaže Izvršnom odboru Hrvatskog streljačkog saveza državne reprezentacije 

(sportaše, trenera, vođe puta) za olimpijske igre, svjetska prvenstva, europska 

prvenstva, europske igre i mediteranske igre na temelju postavljenih kriterija i 

mišljenja Strukovnog savjeta 

- određuje reprezentacije za sva ostala međunarodna natjecanja na temelju 

postavljenih kriterija te o istom obavještava sve klubove i reprezentativce putem e-

maila i objave na mrežnim stranicama Hrvatskog streljačkog saveza 

- planira i daje prognozu sportskih rezultata državnih reprezentacija na temelju 

obrađenih podataka  

- skrbi o organizaciji rada, sredstvima, opremi i drugim uvjetima potrebnim za 

ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata reprezentacija 

- surađuje s trenerima kao i drugim stručnim osobama i institucijama/ustanovama od 

značaja za uspjeh i rezultate reprezentacija i njezinih članova 

- rješava statuse sportaša i kategorizacije 

- skrbi o razvoju mladih sportaša 

- skrbi o zdravstvenoj zaštiti i doping kontroli 

- prati programe olimpijskih kandidata i korisnika razvojnih programa, te koordinira 

njihovo ispunjenje s nadležnom službom Hrvatskog olimpijskog odbora  

- sudjeluje u radu Strukovnog savjeta i Komisija Hrvatskog streljačkog saveza 

- prisustvuje na sjednicama Izvršnog odbora i drugih tijela Hrvatskog streljačkog saveza 

- obavlja i druge poslove koje mu zadaje glavni tajnik i/ili Izvršni odbor Hrvatskog 

streljačkog saveza 

Članak 9. 

Direktor reprezentacije dužan je pridržavati se Statuta i ostalih normativnih akata Hrvatskog 

streljačkog saveza. 

 

III. STRUKOVNI SAVJET  

Članak 10. 

Strukovni savjet je radno tijelo Izvršnog odbora. Strukovni savjet bira i razrješuje Izvršni 

odbor Hrvatskog streljačkog saveza. 
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Članak 11. 

Poslovi i zadaci Strukovnog savjeta: 

- razmatra, predlaže  i daje mišljenje o  programu razvoja streljačkog sporta u 

Hrvatskoj 

- razmatra, predlaže i daje mišljenje o nastupu strijelaca i streljačkih reprezentacija na 

međunarodnim natjecanjima 

- razmatra, predlaže i daje mišljenje o uvjetima za ostvarivanje kategorizacija sportaša 

- određuje norme i kriterije za nastupe državnih reprezentacija 

- obavlja i druge poslove koje mu zadaje Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza 

 

IV. VOĐA PUTA I TRENERI REPREZENTACIJE 

Članak 12. 

1) Za svako natjecanje ili pripreme u organizaciji Hrvatskog streljačkog saveza, Direktor 

reprezentacije bira trenere i vođu puta, osim za nastupe na olimpijskim igrama, svjetskim 

prvenstvima, europskim prvenstvima, mediteranskim igrama,  europskim igrama. U skladu s 

čl. 8. ovog Pravilnika, za navedena natjecanja trenere i vođe puta direktor reprezentacije 

predlaže u dogovoru sa Strukovnim savjetom, a iste izglasava Izvršni odbor. 

Članak 13. 

1) Vođa puta brine o: financijama, prijevozu, prehrani, smještaju, rasporedu natjecanja te 

vodi sastanak reprezentacije. 

2) Po završetku natjecanja dostavlja Direktoru reprezentacije izvješće o provedenom 

natjecanju ili pripremama. 

Članak 14. 

Za pripreme i nastup u državnoj reprezentaciji trenerima i vođi puta pripada naknada za 

putne troškove, troškove smještaja i prehrane (dnevnice) u visini utvrđenoj odlukom 

Izvršnog odbora Hrvatskog streljačkog saveza i sukladno Pravilniku o porezu na dohodak. 

 

V. SPORTAŠI  

Članak 15. 

Za državnu reprezentaciju mogu nastupiti samo državljani Republike Hrvatske. 
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Članak 16. 

1) Za državnu reprezentaciju ne može nastupiti sportaš koji je pod suspenzijom ili se protiv 

njega vodi disciplinski postupak.  

2) Sportaš kojem je pravomoćno izrečena disciplinska mjera Hrvatskog streljačkog saveza ne 

može nastupati za državnu reprezentaciju do isteka kazne. 

Članak 17. 

1) Sportaš, član državne reprezentacije, dužan je dostojno predstavljati Republiku Hrvatsku i 

hrvatsko streljaštvo u zemlji i inozemstvu. 

2) Sportaš, član državne reprezentacije, dužan je uložiti svoje znanje i maksimalan napor radi 

postizanja što boljeg rezultata reprezentacije u koju je izabran i pri tome poštivati streljačka 

pravila i pravila „fair play“ ponašanja. 

3) Sportaši državne reprezentacije dužni su se pridržavati pravila Olimpijske povelje, Etičkog 

kodeksa Međunarodnog olimpijskog odbora, Kodeksa protiv dopinga u sportu, tolerancije i 

međusobnog poštovanja u državnoj reprezentaciji, poštovanja obilježja Republike Hrvatske i 

drugih zemalja imajući u vidu značaj predstavljanja Republike Hrvatske u svijetu. 

4) Na pripremama i natjecanjima državne reprezentacije, izabrani sportaš dužan je 

pridržavati se uputa i naloga za treniranje i natjecanje, uputa o prehrani i lijekovima, 

korištenju opreme i drugih uputa koje daju treneri i članovi delegacije državne 

reprezentacije. 

5) Sportaš koji se ne pridržava uputa i naloga iz stavaka 1-4 ovog članka može biti udaljen sa 

dijela priprema ili natjecanja reprezentacije. Ovu odluku donose treneri i vođa puta. 

Članak 18. 

1) Nakon utvrđivanja popisa sportaša, direktor reprezentacije upućuje pisani poziv izabranim 

sportašima radi sudjelovanja u radu državne reprezentacije. 

2) Pisani poziv upućuje se streljačkom klubu u kojem sportaš trenira. 

3) Poziv sportašu uključuje mjesto i  trajanje natjecanja ili priprema, vrijeme i mjesto 

okupljanja, okvirno vrijeme povratka, način putovanja, mjesto smještaja i način prehrane. 

Članak 19. 

1) Sportaš  je dužan odazvati se na pripreme i nastupe državne reprezentacije. 

2) Pozivom u državnu reprezentaciju nastupaju obveze za sportaša i njegov klub. 
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Članak 20. 

1) Sudjelovanje u državnoj reprezentaciji sportaš može otkazati iz opravdanih razloga. 

2) Opravdani razlozi su: bolest ili ozljeda sportaša, smrtni slučaj u obitelji, teža bolest užeg 

člana obitelji, poslovne ili školske obveze ili pripreme sukladno prethodno dostavljenom 

godišnjem planu priprema sportaša. 

3) Klub sportaša koji otkazuje sudjelovanje u reprezentaciji zbog ozljede ili bolesti, dužan je 

to učiniti pismeno direktoru reprezentacije. Kao dokaz prilaže medicinsku dokumentaciju iz 

koje je vidljivo da je bolestan ili ozlijeđen. 

4) Klub sportaša koji otkaže sudjelovanje u državnoj reprezentaciji zbog nedobivanja 

sportskog dopusta na radnom mjestu ili u školi/fakultetu dužan je o tome obavijestiti 

direktora reprezentacije. 

5) Ukoliko je velika važnost nastupa sportaša na određenom natjecanju, direktor 

reprezentacije i glavni tajnik uložit će dodatni napor za dobivanje plaćenog/neplaćenog 

dopusta na radnom mjestu ili izostanka s nastave u školi/fakultetu. 

6) Pisani otkaz upućuje klub pozvanog sportaša u kojem trenira prilažući dokumentaciju iz 

koje je vidljiv razlog otkaza. 

Članak 21. 

Protiv kluba i sportaša koji se bez opravdanog razloga ne odazovu na pripreme i nastup u 

državnoj reprezentaciji pokreće se disciplinski postupak sukladno Disciplinskom pravilniku 

Hrvatskog streljačkog saveza. 

Članak 22. 

Za pripreme i nastup u državnoj reprezentaciji sportašu pripada naknada za putne troškove, 

troškovi smještaja i prehrane (dnevnice) u visini utvrđenoj odlukom Izvršnog odbora 

Hrvatskog streljačkog saveza i sukladno Pravilniku o porezu na dohodak. 

Članak 23. 

1) Za nastupe državne reprezentacije na europskim i svjetskim prvenstvima te svjetskim 

kupovima, Hrvatski streljački savez osigurava sportašima i svu potrebnu službenu športsku 

opremu (odjeću i obuću). 

2) Sportaši su dužni nositi službenu športsku opremu na svim pripremama i natjecanjima, a 

napose na onima navedenim u stavku 1) ovog članka. Sportaš je obvezan nositi službenu 

sportsku opremu na svečanostima otvaranja i zatvaranja natjecanja, svečanostima 

proglašenja pobjednika i svim medijskim nastupima u kojima su pozvani kao članovi državne 

reprezentacije.  
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3) Logotip osobnih ili klupskih sponzora sportaši mogu isticati na svojoj streljačkoj opremi ili 

opremi kluba u skladu s pravilima o reklamiranju ESC-a, ISSF-a i IOC-a. 

Članak 24. 

1) Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza dodjeljuje priznanja i/ili nagrade za postignute 

rezultate na natjecanjima. 

2) Priznanja se u pravilu dodjeljuju jednom godišnje na svečanosti Proglašenja najboljeg 

strijelca Hrvatske.  

 

VI. STRELJAČKI KLUBOVI 

Članak 25. 

Obveza i čast je svakog streljačkog kluba da u provođenju programa aktivnosti pojedine 

reprezentacije koji je usvojio Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza staviti svoje sportaše 

i trenere na raspolaganje Hrvatskom streljačkom savezu radi postizanja uspjeha pojedine 

državne reprezentacije. 

Članak 26. 

1) Nastup sportaša za državnu reprezentaciju ima prioritet pred nastupom za streljački klub.  

2) Sportaš pozvan u državnu reprezentaciju ne može u vrijeme nastupa reprezentacije ići na 

natjecanja sa svojim klubom, osim u slučaju kada to odobri direktor hrvatske reprezentacije. 

3) Hrvatski streljački savez može rezultat sportaša s međunarodnog nastupa za državnu 

reprezentaciju priznati za ekipu svog kluba ako se natjecanje koje je u kalendaru Hrvatskog 

streljačkog saveza preklapa s natjecanjem državne reprezentacije u istoj disciplini unutar 

sedam dana. 

4) Kada se izborno natjecanje za određene nastupe održava u Hrvatskoj  u vrijeme nastupa 

sportaša na međunarodnim natjecanjima hrvatske državne reprezentacije, rezultat s tog 

natjecanja priznaje se kao izborno natjecanje u istoj disciplini unutar sedam dana. 

5) Ako je za nedolazak sportaša ili stručne osobe na pripreme ili nastup za državnu 

reprezentaciju odgovoran streljački klub, pokreće se disciplinski postupak sukladno 

odredbama Disciplinskog pravilnika Hrvatskog streljačkog saveza. 

Članak 27. 

1) Sportaši i streljački klubovi imaju pravo na refundaciju putnih troškova sportaša i trenera 

na mjesto okupljanja državne reprezentacije. 

2) Vrstu prijevoza na mjesto okupljanja odobrava glavni tajnik. 
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3) Sportaši i streljački klubovi povrat putnih troškova traže na temelju putnog naloga 

Hrvatskog streljačkog saveza i/ili putne karte u roku od 15 dana od povratka s natjecanja ili 

priprema reprezentacije sukladno odredbama HOO-a. 

Članak 28. 

1) Sportaši i streljački klubovi imaju pravo na refundaciju streljiva utrošenog na natjecanjima 

i pripremama hrvatske reprezentacije. 

2) Streljački klubovi mogu dobiti refundaciju streljiva za pripreme reprezentativaca u svojim 

klubovima na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatskog streljačkog saveza. 

 

VII. DELEGACIJA HRVATSKOG STRELJAČKOG SAVEZA 

Članak 29. 

1) Za pojedino natjecanje Izvršni odbor HSS-a može imenovati delegaciju koja predstavlja 

Hrvatski streljački savez prema organizatoru i drugim nacionalnim savezima, ISSF-u i  ESC-u. 

2) Delegacija Hrvatskog streljačkog saveza najčešće se imenuje kada je Hrvatska domaćin 

međunarodnih streljačkih natjecanja. Putne i ostale troškove koje ne pokriva organizator, 

snosi Hrvatski streljački savez. 

 

VIII. OSIGURANJE ČLANOVA REPREZENTACIJE 

Članak 30. 

1) Za sportaše, vođu puta i trenere svih državnih reprezentacija za vrijeme natjecanja u 

inozemstvu Hrvatski streljački savez ili Hrvatski olimpijski odbor uplaćuje police putnoga 

osiguranja. 

2) Ugovor o osiguranju osoba iz stavka 1. Ovoga članka zaključuje Glavni tajnik Hrvatskog 

streljačkog saveza s osiguravateljem. 

 

IX. KODEKS PONAŠANJA 

Članak 31. 

1) Sportaši i svi članovi reprezentacije dužni su se međusobno poštovati i uvažavati. Dužni su 

izbjegavati neprimjereno ponašanje koje može biti u suprotnosti s pozitivnom slikom 

hrvatske streljačke reprezentacije u javnosti. 
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2) Sportaši i svi članovi reprezentacije obvezni su se pristojno ponašati prema svim službenim 

osobama na natjecanju,  te sportašima i članovima drugih reprezentacija. 

3) Svi članovi reprezentacije dužni su čuvati službenu opremu Hrvatskog streljačkog saveza. 

4) Svi sportaši dužni su izvršavati zadatke trenera i vođe puta, a odnose se na termine 

okupljanja, treninge, sastanke, slobodno vrijeme i sve ostale aktivnosti koje će se događati 

na pojedinim okupljanjima reprezentacije. 

5) Sportašima i svim članovima reprezentacije strogo je zabranjeno konzumiranje alkohola, 

droga i drugih zabranjenih supstanci tijekom trajanja određenog natjecanja ili priprema. 

6) Sportaši i svi članovi reprezentacije odgovorni su za davanje izjava i intervjue u pisanom i 

usmenom obliku. Zabranjeno je davati izjave koje štete hrvatskom streljačkom športu, a 

posebno neprimjerene izjave po spolnoj, rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili političkoj osnovi. 

Članak 32. 

Izvješće o ponašanju sportaša i članova reprezentacije vođa puta je dužan podnijeti u svom 

izvješću o provedenom natjecanju ili pripremama u roku od 5 dana. 

Članak 33. 

Za teže oblike povreda Kodeksa ponašanja u državnim reprezentacijama, pokreće se 

disciplinski postupak sukladno Disciplinskom pravilniku Hrvatskog streljačkog saveza. 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 34. 

Za provođenje odredbi i kontrolu ovog Pravilnika odgovoran je glavni tajnik Hrvatskog 

streljačkog saveza koji o eventualnim nepravilnostima izvješćuje Izvršni odbor Hrvatskog 

streljačkog saveza. 

Članak 35. 

1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku njegova donošenja. 

2) Tumačenje ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Hrvatskog streljačkog saveza. 

3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

                                             Predsjednik: 

           Hubert Kišpal 

 


