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DISCIPLINSKI SUDAC

Broj: 16/18-26
Split,  03. travnja 2018.

Na temelju članka 54., a  u svezi s člancima  119., 121., 126. i 146. Disciplinskog pravilnika 
Hrvatskog nogometnog saveza  Disciplinski sudac Nogometnog saveza Županije Splitsko-
dalmatinske, na temelju dostavljenog Izvještaja o utakmici, po službenoj dužnosti, na sjednici 
održanoj dana 03. travnja  2018. godine donosi  sljedeću: 

O D L U K U

 NK „Uskok“ Klis, kažnjava  se novčanom kaznom u iznosu od  500,00 (petsto  kuna), zbog
toga  što   im  je  na  utakmici   19.  kola  Prve  ŽNL,  Seniori,  odigranoj  u  Makarskoj  dana
02.04.2018. godine između momčadi NK „Zmaj“ (M)  i NK „Uskok“, opomenuto pet igrača,
čime je počinjen prekršaj iz čl. 54. Disciplinskog pravilnika, a za koji prekršaj je propisano
izricanje novčane kazne.
Novčana kazna uplaćuje se na račun NS ŽSD u roku 15 dana od dana konačnosti ove Odluke.

O  b r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Iz dostavljenog  Izvještaja o utakmici  je jasno i nedvojbeno utvrđeno kako su igrači NK
„Uskok“  Klis,  Duje  Vrdoljak  (2107239),  Ivan  Glavina  (2101779),   Šime-Josip  Pedišić
(2115126), Ante Duvnjak (2107767) i Marin Stanković (2108549) dobili opomene.
     Člankom 54. Disciplinskog pravilnika utvrđeno je da će se novčanom kaznom kazniti klub
čijoj je momčadi na istoj utakmici opomenuto ili isključeno pet ili više igrača ili službenih
osoba  ili  čijih  nekoliko  igrača  ili  službenih  osoba  prijeti  ili  uznemirava  službene  osobe
utakmice tijekom utakmice.  

Na temelju utvrđenih činjenica, Disciplinski sudac je utvrdio kao što je navedeno u
dispozitivu Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

Protiv  ove  Odluke  može  se  izjaviti  žalba.  Žalbu  mogu  podnijeti  okrivljenik,
podnositelj Izvješća ili prijave, klub ili Savez čiji je član kažnjen.  Žalba se podnosi u roku od
8 dana od dana primitka Odluke. Žalba se predaje pisanim putem disciplinskom tijelu prvog
stupnja za disciplinsko tijelo drugog stupnja uz potvrdu o uplati propisane pristojbe.
                                                                                                         
                                                                                                        Disciplinski sudac
                                                                                                        Jakov Juretić, v.r.
DOSTAVITI:
1. NK „Uskok“ Klis
2. Nogometni savez ŽSD 
3. Pismohrana, ovdje
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