
 

Temeljem članka 119. i 146. Disciplinskog pravilnika HNS-a, Disciplinski sudac ŽNS DN, na 

sjednici održanoj 22. lipnja 2021. godine donio je: 

 

O D L U K U 

 

1. Utvrđuje se da klub NK Župa dubrovačka nije u skladu s propisima organizirao utakmicu 

21. kola 1. ŽNL (seniori) sezona 2020./2021., između NK Župa dubrovačka – NK Slaven 

Gruda, čime je počinjen prekršaj opisan u članku 65. Disciplinskog pravilnika HNS-a, te 

članku 4. Propozicija natjecanja 1. ŽNL, sezona 2020. – 2021. 

2. Klub NK Župa dubrovačka kažnjava se za prekršaj iz točke 1. ove odluke novčanom 

kaznom u iznosu od 2.000.- kn (dvijetisućekuna). 

3. Na temelju članka 136. Disciplinskog pravilnika HNS-a određuje se trošak disciplinskog 

postupka u paušalnom iznosu od 200,00 (dvijestotine) kuna. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Postupak je pokrenut temeljem dopunskih izvješća sudaca i delegata utakmice, dostavljenih 

ovom tijelu 7. lipnja 2021. godine. Uvidom u navedena izvješća  nedvojbeno je utvrđeno da je 

NK Župa dubrovačka prekršio odredbu članka 65. Disciplinskog pravilnika HNS-a, te članka 

4. Propozicija natjecanja 1. ŽNL, sezona 2020. – 2021. 

Iz navedenih izvješća je razvidno da klub NK Župa dubrovačka nije poštovao i primjenjivao 

sigurnosne odredbe i poduzimao sve potrebne mjere predostrožnosti prije, tijekom i poslije 

utakmice, te nije osigurao sigurnost službenih osoba nakon utakmice, a što je za posljedicu 

imalo nedozvoljeni ulazak gostujućih igrača i predstavnika gostujućeg kluba u svlačionicu 

sudaca, gdje su isti prijetili, vrijeđali i psovali suce utakmice. 

U skladu sa člankom 66. Disciplinskog pravilnika HNS-a, klub koji ne organizira utakmicu u 

skladu s propisima, bit će kažnjen novčanom kaznom. 

Temeljem gore navedenog odlučeno je kao u izreci. 

Kazna je izrečena u povećanom novčanom iznosu budući je ovo drugi prekršaj NK Župa 

dubrovačka u ovoj sezoni, nakon utakmice 4. kola 1. ŽNL (seniori), sezona 2020./2021., 

odigrane 11. listopada 2020., između NK Župa Dubrovačka - NK Croatia, gdje je klubu 

opomenuto četiri igrača, te jedna službena osoba. 

Trošak disciplinskog postupka u paušalnom iznosu od 200,00 (dvijestotine) kuna određen je 

na temelju članka 136. Disciplinskog pravilnika HNS-a. 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

 

Protiv ove odluke Disciplinskog suca, objavljene u službenom glasilu ŽNS DN ili na web 

stranici, može se izjaviti žalba u roku 8 (osam) dana od objave. 

Žalba se podnosi komisiji za žalbe Županijskog nogometnog saveza DN, putem tijela koje je 

donijelo prvostupanjsku odluku, u pisanom obliku i uz potvrdu o uplati propisane pristojbe  u 

iznosu od 200 kuna na račun ŽNS DN. 
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        Arian Čustović, dipl. iur. 


