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ODLUKE DISCIPLINSKOG SUCA 

 

DISCIPLINSKI SUDAC 

KLASA:003-06/21-15/145 

URBROJ:2020-01-21-01  

Split, 01. srpnja 2021. 

 

Na temelju članka 70., 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, na sjednici održanoj dana 01. 

srpnja  2021. godine donosi  sljedeću: 

 

O D L U K U 

 

 NK „Čaporice-Trilj“ Trilj, kažnjava  se novčanom kaznom u iznosu od  500,00 (petsto 

kuna) i oduzimanjem jednog (1) boda momčadi kadeta, zbog  toga što nisu nastupili na 

utakmici 10. kola Prve lige kadeta NSŽSD, skupina „B“  koja se trebala  odigrati u Vinjanima 

Donjim dana 09.06.2021. godine između momčadi NK „Vinjani“  i NK „Čaporice-Trilj“, 

čime je počinjen prekršaj iz članka 70. Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

Članak 70. Disciplinskog pravilnika – 10. kola Prve lige kadeta NSŽSD skupina „B“. 

 

Kazna teče od 10.06.2021. godine 

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 dostavljene prijave Povjerenika za natjecanje je jasno i nedvojbeno utvrđeno da momčad 

kadeta NK „Čaporice-Trilj“ Trilj nije  došla na zakazanu utakmicu 10. kola Prve lige kadeta 

NSŽSD, skupina „B“  koja se trebala  odigrati u Vinjanima Donjim dana 09.06.2021. godine 

između momčadi NK „Vinjani“  i NK „Čaporice-Trilj“. 

      Neopravdanim nenastupanjem na utakmici stalnog natjecanja  počinjen je prekršaj iz članka 

70. Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

     Člankom 70. Disciplinskog pravilnika utvrđeno je da će se novčanom kaznom i 

oduzimanjem bodova kazniti klub koji neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja. 

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 „Čaporice-Trilj“ Trilj 

2. Nogometni savez ŽSD  

3. Pismohrana, ovdje 



 
 
 
 

 
 

DISCIPLINSKI SUDAC 

KLASA:003-06/21-15/146 

URBROJ:2020-01-21-01  

Split, 01. srpnja 2021. 

 

Na temelju članka 70., 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, na sjednici održanoj dana 01. 

srpnja  2021. godine donosi  sljedeću: 

 

O D L U K U 

 

 NK „Čaporice-Trilj“ Trilj, kažnjava  se novčanom kaznom u iznosu od  500,00 (petsto 

kuna) i oduzimanjem jednog (1) boda momčadi kadeta, zbog  toga što nisu nastupili na 

utakmici 17. kola Prve lige kadeta NSŽSD, skupina „B“  koja se trebala  odigrati u 

Ivanbegovini dana 12.06.2021. godine između momčadi NK „Kamen“  i NK „Čaporice-

Trilj“, čime je počinjen prekršaj iz članka 70. Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

Članak 70. Disciplinskog pravilnika – 17. kola Prve lige kadeta NSŽSD skupina „B“. 

 

Kazna teče od 13.06.2021. godine 

 

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 dostavljene prijave Povjerenika za natjecanje je jasno i nedvojbeno utvrđeno da momčad 

kadeta NK „Čaporice-Trilj“ Trilj nije  došla na zakazanu utakmicu 17. kola Prve lige kadeta 

NSŽSD, skupina „B“  koja se trebala  odigrati u Ivanbegovini dana 12.06.2021. godine između 

momčadi NK „Kamen“  i NK „Čaporice-Trilj“. 

      Neopravdanim nenastupanjem na utakmici stalnog natjecanja  počinjen je prekršaj iz članka 

70. Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

     Člankom 70. Disciplinskog pravilnika utvrđeno je da će se novčanom kaznom i 

oduzimanjem bodova kazniti klub koji neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja. 

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 „Čaporice-Trilj“ Trilj 

2. Nogometni savez ŽSD  

3. Pismohrana, ovdje 

 



 
 
 
 

 
 

DISCIPLINSKI SUDAC 

KLASA:003-06/21-15/147 

URBROJ:2020-01-21-01  

Split, 01. srpnja 2021. 

 

Na temelju članka 70., 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, na sjednici održanoj dana 01. 

srpnja  2021. godine donosi  sljedeću: 

 

O D L U K U 

 

 NK „Čaporice-Trilj“ Trilj, kažnjava  se novčanom kaznom u iznosu od  500,00 (petsto 

kuna) i oduzimanjem jednog (1) boda momčadi pionirta, zbog  toga što nisu nastupili na 

utakmici 10. kola Prve lige pionira NSŽSD, skupina „B“  koja se trebala  odigrati u 

Vinjanima Donjim dana 09.06.2021. godine između momčadi NK „Vinjani“  i NK „Čaporice-

Trilj“, čime je počinjen prekršaj iz članka 70. Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

Članak 70. Disciplinskog pravilnika – 10. kolo Prve lige pionira NSŽSD skupina „B“. 

 

Kazna teče od 10.06.2021. godine 

 

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 dostavljene prijave Povjerenika za natjecanje je jasno i nedvojbeno utvrđeno da momčad 

pionira NK „Čaporice-Trilj“ Trilj nije  došla na zakazanu utakmicu 10. kola Prve lige pionira 

NSŽSD, skupina „B“  koja se trebala  odigrati u Vinjanima Donjim dana 09.06.2021. godine 

između momčadi NK „Vinjani“  i NK „Čaporice-Trilj“. 

      Neopravdanim nenastupanjem na utakmici stalnog natjecanja  počinjen je prekršaj iz članka 

70. Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

     Člankom 70. Disciplinskog pravilnika utvrđeno je da će se novčanom kaznom i 

oduzimanjem bodova kazniti klub koji neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja. 

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 „Čaporice-Trilj“ Trilj 

2. Nogometni savez ŽSD  

3. Pismohrana, ovdje 

DISCIPLINSKI SUDAC 



 
 
 
 

 
 

KLASA:003-06/21-15/148 

URBROJ:2020-01-21-01  

Split, 01. srpnja 2021. 

 

Na temelju članka 71., a  u svezi s člancima 119., 121., 126. i 146.  Disciplinskog pravilnika 

Hrvatskog nogometnog saveza,  Disciplinski sudac Nogometnog saveza županije Splitsko-

dalmatinske, na temelju dostavljene prijave Povjerenika za natjecanje mladeži, na sjednici 

održanoj dana  01. srpnja 2021. godine donosi  sljedeću: 

 

O D L U K U 

 

1. NK „Čaporice-Trilj“ Trilj, - kažnjava  se sa šest (6) negativnih bodova seniorskoj                                        

ekipi i ekipi kadeta iz razloga neopravdanog odustajanja od natjecanja kadetske ekipe iz Prve 

lige kadeta NSŽSD skupina „B“. 

 

 2. Ova kazna će se primjenjivati u prvom sljedećem prvenstvenom natjecanju seniorske i 

kadetske momčadi. 

O  b r  a  z  l  o  ž  e  nj  e 

 

      Iz dostavljene prijave Povjerenika za natjecanje mladeži  je jasno i nedvojbeno utvrđeno 

kako je NK „Čaporice-Trilj“ Trilj odustao od  natjecanja u Prvoj ligi kadeta NSŽSD skupina 

„B“, čime je počinio prekršaj iz članka 71. Disciplinskog pravilnika HNS-a.  

     Člankom 71. Disciplinskog pravilnika HNS-a propisano je da će se klub čija ekipa 

neopravdano odustane od natjecanja kazniti sa šest negativnih bodova odgovarajućoj ekipi, a 

ukoliko je neopravdano odustala ekipa mlađih uzrasta, kazna od šest negativnih bodova izreći 

će se i seniorskoj ekipi. 

     NK „Čaporice-Trilj“ Trilj je od natjecanja neopravdano odustala ekipa kadeta, te je kazna 

negativnih bodova izrečena kadetskoj i seniorskoj ekipi, a ista se primjenjuje u prvom sljedećem 

prvenstvenom natjecanju. 

 

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 „Čaporice-Trilj“ - Trilj 

2. Nogometni savez ŽSD 

3. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

REGISTRACIJE 

SJEDNICA 01.07.2021 Članak 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT  

Josip Vuković (NK Osijek, Osijek) 34/7 

Vice Baždarić (NK Rudeš, Zagreb) 34/12 

Luka Buble (NK Croatia Zmijavci, Zmijavci) 34/12 

Mark Bushaj (NK Dugopolje, Dugopolje) 34/12 

Bruno Grgić (NK Solin, Solin) 34/12 

Bruno Jenjić (NK Junak (S), Sinj) 34/12 

Ivan Perić (NK Neretvanac, Opuzen) 34/12 

Marin Vujčić (NK Dugopolje, Dugopolje) 34/12 

Emir Sahiti (HNK Šibenik, Šibenik) 34/12 

Michele Šego (NK Dugopolje, Dugopolje) 34/12 

Vid Sedej (NK Dugopolje, Dugopolje) 34/12 

Domagoj Topić (NK Dugopolje, Dugopolje) 34/12 

 

SJEDNICA 02.07.2021 Članak 

NK "NK SOLIN", SOLIN  

Renato Spajić (NK Adriatic, Split) 34/2 

 
 
 BRISANJA IGRAČA 

 

SJEDNICA 30.06.2021 

NK "NK SOLIN", SOLIN 

Valentino Vujinović jer odlazi u inozemstvo. 

 

SJEDNICA 02.07.2021 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT 

Bleart Tolaj jer odlazi u inozemstvo. 

Marco Ezio Fossati jer odlazi u inozemstvo. 

Nihad Mujakić jer odlazi u inozemstvo. 

 

SJEDNICA 05.07.2021 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT 

Stephen Chinedu jer odlazi u inozemstvo. 

Tino Blaž Lauš jer odlazi u inozemstvo. 

Matija Burin jer odlazi u inozemstvo. 

NK "NK DUGOPOLJE", DUGOPOLJE 

Ivenzo Ricky Thurston Comvalius jer odlazi u inozemstvo. 

NK "NK CROATIA ZMIJAVCI", ZMIJAVCI 

Luka Begić jer odlazi u inozemstvo. 

NK "NK OMLADINAC VRANJIC", VRANJIC 

Toni Matić jer odlazi u inozemstvo. 

 

 



 
 
 
 

 
 

SJEDNICA 06.07.2021 

NK "NK PRIMORAC (S)", STOBREČ 

Luka Bakulić jer odlazi u inozemstvo. 

 

 

Registracija ugovora - 01.07.2021 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Sentić Karlo zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2026. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Vuković Josip zaključili ugovor o profesionalnom igranju do 

31.05.2024. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Ljubičić Marin zaključili stipendijski ugovordo 30.06.2026. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Livaja Marko zaključili ugovor o profesionalnom igranju do 

30.06.2024. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i trener Karoglan Mislav zaključili ugovor o profesionalnom treniranju do 

30.06.2023. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Vladušić Stipe zaključili stipendijski ugovo rdo 30.06.2022. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i trener Brannstrom Andreas zaključili ugovor o profesionalnom treniranju 

do 31.05.2023. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Silić Toni zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2024. 

 

Registracija sporazuma o ustupanju - 02.07.2021 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT, NK "NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Nejašmić Darko zaključili sporazum o 

ustupanju do 30.06.2022. 

 

Registracija sporazuma o ustupanju - 05.07.2021 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT, NK "POSUŠJE", POSUŠJE i igrač Lauš Tino Blaž zaključili sporazum o 

ustupanju do 30.06.2022. 

 

Raskidi ugovora - 30.06.2021 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Mijatović Josip raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 

003-07/19-03/93 od 02.08.2019. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Mujakić Nihad raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom 

igranju broj 003-07/20-03/09 od 27.01.2020. 

 

Raskidi ugovora - 01.07.2021 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Ljubičić Marin raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 003-

07/20-03/111 od 27.05.2020. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Sentić Karlo raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 003-

07/20-03/89 od 27.05.2020. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Silić Toni raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 003-

07/19-03/98 od 02.08.2019. 

 

Raskidi ugovora - 05.07.2021 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Burin Matija raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom 

igranju broj 003-07/20-03/187 od 13.08.2020. 

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Jurić Stanko raskinuli su sporazumno ugovor o profesionalnom 

igranju broj 134 od 15.02.2018. 

 

 


