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DISCIPLINSKI SUDAC 

 

Broj: 16/18-281 

Split,  22. studenog 2018. 

 

Na temelju članka 93., a  u svezi s člancima  119., 121., 126. i 146. Disciplinskog pravilnika 

Hrvatskog nogometnog saveza  Disciplinski sudac Nogometnog saveza Županije Splitsko-

dalmatinske, na temelju prijave Povjerenika za natjecanje 2. ŽNL, na sjednici održanoj dana  

22. studenog 2018. godine donosi  sljedeću:  

O D L U K U 

 NK „Mračaj“ Runović, kažnjava  se novčanom kaznom u iznosu od  2500,00 (dvijetisuće  

petstokuna) zbog nepoštivanja Propozicija natjecanja Druge ŽNL (zdravstveni pregledi igrača 

nisu izvršeni od strane ovlaštenog liječnika) na utakmici 8. kola Druge ŽNL, Seniori 

odigranoj u Trilju dana 27. listopada 2018. godine između momčadi NK „Čaporice-Trilj“ i 

NK „Mračaj“, čime je počinjen prekršaj iz članka 93. 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 

      U dostavljenoj prijavi Povjerenika za natjecanje Druge ŽNL, Seniori je prijavljen NK 

„Mračaj“ Runović zbog zanemarivanja obveza to jest nepoštivanja Propozicija natjecanja 

Druge županijske nogometne lige za natjecateljsku sezonu 2018./2019. 

     Po prijavi  Povjerenika za natjecanje igrači NK „Mračaj“ Runović, nemaju  zdravstvene 

preglede izvršene od strane ovlaštenih liječnika medicine rada i sporta ili liječnika sportske 

medicine, već preglede od strane liječnika medicine rada. 

     Sukladno gore navedenom NK „Mračaj“ Runović izrečena je kazna zbog neispunjavanja 

obveza koje proističu iz Propozicija natjecanja Druge županijske nogometne lige. 

 

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 „Mračaj“ Runović 

2. Nogometni savez ŽSD  

3. Pismohrana, ovdje 
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