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DISCIPLINSKI SUDAC 

Broj: 16/18-126 

Split,  16. svibnja 2018. 

 

Na temelju članaka 58., 64.,65., 66.,  67. i 93., a  u svezi s člankom  119., 121., 126. i 146. 

Disciplinskog Hrvatskog nogometnog saveza  Disciplinski sudac Nogometnog saveza 

Županije Splitsko-dalmatinske, na temelju dostavljenog Izvještaja o utakmici,  po službenoj 

dužnosti, na sjednici održanoj dana 16. svibnja  2018. godine donosi  sljedeću:  

 

O D L U K U 

 

 NK „Hvar“ Hvar, kažnjava  se novčanom kaznom u iznosu od  5000,00 (pet tisuća  kuna), 

zbog  loše organizacije utakmice i nereda nakon završetka utakmice, te nedostavljanja snimke 

utakmice 25. kola Prve ŽNL, Seniori, odigranoj u Jelsi dana 13.05.2018. godine između 

momčadi NK „Hvar“  i NK „Mosor“, čime su počinjeni prekršaji iz članaka 58., 64.,65., 66. i  

67. Disciplinskog pravilnika, a za koji prekršaj je propisano izricanje novčane kazne. 

Članci 58., 64.,65., 66., 67. i 93. Disciplinskog pravilnika – 25. kolo  Prve ŽNL – Seniori. 

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 Zapisnika i izvještaja o utakmici, izvješća sa utakmice povjerenika za 

sigurnost NSŽSD, te nakon dostavljenih dopunskih izvješća sudaca nepobitno je utvrđeno 

kako je NK „Hvar“ Hvar kao klub organizator utakmice 25. kola Prve ŽNL, Seniori, 

odigranoj u Jelsi dana 13.05.2018. godine između momčadi NK „Hvar“  i NK „Mosor“,  slabo 

organizirao utakmicu, te su se nakon utakmice dogodili neredi.  

         Nakon završetka utakmice navijači domaće momčadi kao i neidentificirani igrači 

domaćina vrijeđali su suce, te iste gađali plastičnim bocama s vodom i kamenjem. 

         Broj redara na utakmici nije bio dovoljan, te je bila ugrožena sigurnost službenim 

osobama. 

        Pored loše organizacije utakmice NK „Hvar“ Hvar nije dostavio snimku utakmice, čime 

je zanemario obveze. 

Na taj način počinjeni su  prekršaji iz članaka 58., 65. 66., 67. i 93. te je NK „Hvar“ Hvar  

izrečena kumulativna kazna za sve gore navedene prekršaje.  

 

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. 
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                                                                                                       Disciplinski sudac 

                                                                                                       Jakov Juretić, v.r. 

DOSTAVITI: 

1. NK „Hvar“ Hvar 

2. Nogometni savez ŽSD  

3. Pismohrana, ovdje 


