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DISCIPLINSKI SUDAC TREĆE HNL-JUG
KLASA: 003-05/20-01/75
URBROJ: 2134/01-20-01
Split, 13.studenog 2020 godine
Na temelju članaka 65., 66. i 67., a u svezi s člancima 27., 40., 121., 126., 130. i 146.
Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza Disciplinski sudac 3.HNL – JUG, na
temelju dostavljenog izvještaja o utakmici te dopunskih izvješća, na sjednici održanoj dana
13.studenog 2020.godine donosi sljedeću:
ODLUKU
NK „NERETVANAC“ Opuzen, kažnjava se:
- novčanom kaznom od 5.000,00 (pettisuća) kuna
- zabranom igranja jedne (1) utakmice na svom igralištu prijavljenom za odigravanje
utakmica NK „NERETVANAC“ Opuzen u 3.HNL-JUG natjecateljska 2020./2021.g., zbog loše
organizacije utakmice, vrijeđanja i psovanja sudačkog tima, igrača suparničke momčadi i
pljuvanja igrača suparničke momčadi br.2 Andreja Previšića od strane redarske službe NK
„NERETVANAC“ Opuzen, na utakmici 14. kola Treće HNL-JUG, odigrane 08.11.2020. godine u
Opuzenu između momčadi NK „NERETVANAC“ Opuzen i NK „NERETVA“ Metković, čime su
počinjeni prekršaji iz članaka 65., 66. i 67. Disciplinskog pravilnika.
Igralište na kojem će se odigrati jedna (1) utakmica mora odgovarati uvjetima i kriterijima za
nastup u Trećoj HNL-JUG u natjecateljskoj 2020./2021.godini.
Novčana kazna uplaćuje se na račun NSŽSD (podračun HNS-a) u roku 15 dana od dana
konačnosti ove Odluke.
Kazna teče od 09.11.2020.
O b r a z l o ž e nj e
Iz dostavljenog Zapisnika i izvještaja o utakmici, te dostavljenih očitovanja službenih
osoba utakmice, nepobitno je utvrđeno kako je NK „NERETVANAC“ Opuzen kao klub
organizator utakmice 14. kola Treće HNL-JUG, odigrane 08.11.2020. godine u Opuzenu
između momčadi NK „NERETVANAC“ Opuzen i NK „NERETVA“ Metković slabo organizirao
utakmicu, te su se za vrijeme utakmice dogodili incidenti.
Tijekom čitave utakmice od strane redarske službe NK „NERETVANAC“ Opuzen dolazi
do vrijeđanja sudačkog tima, a u 67.minuti i do pljuvanja igrača NK „NERETVA“ Metković br.2
Andreja Previšića i vrijeđanja zamjenskih igrača koji su bili na zagrijavanju.
U provedenom postupku zatražena su očitovanja NK „NERETVANAC“ Opuzen,
službenih osoba (četvrti sudac, delegat utakmice i Povjerenik za sigurnost 3.HNL-JUG) koja su
uredno dostavljena ovom tijelu.
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U dostavljenom očitovanju NK „NERETVANAC“ Opuzen negira pljuvanje gostujućeg
igrača i intervenciju policije i potvrđuje da je jedan redar udaljen zbog verbalnog konflikta s
gostujućim igračem.
U pristiglim dopunskim izvješćima od strane službenih osoba (četvrti sudac, delegat i
Povjerenik za sigurnost 3.HNL-JUG) nepobitno je utvrđeno da je nekolicina redara NK
„NERETVANAC“ Opuzen verbalno vrijeđala zamjenske igrače NK „NERETVA“ Metković koji su
se nalazili na zagrijavanju.
Isto tako iz pristiglih dopunskih izvješća je utvrđeno da je nekoliko redara pljuvalo na
igrača br.2 Previšić Andrej, nakon čega su policijski djelatnici ušli u ograđeni dio terena.
Utvrđeno je nedopustivo loše ponašanje redarske službe tijekom cijele utakmice jer
su tijekom cijele utakmice vrijeđali gostujuće igrače kao i cijeli sudački tim.
Dužnost redarske službe treba biti održavanje reda i sigurnosti na nogometnim
igralištima što u situaciji kada nema prisutnosti gledatelja ne bi trebala biti teška zadaća, a ne
da služi kao element pritiska na gostujuće igrače i na službene osobe – suce što počinjeno
djelo čini još težim i ozbiljnijim.
Upornost u počinjenju djela tijekom čitave utakmice što je utvrđeno iz pristiglih
dopunskih izvješća predstavlja otegotne okolnosti koje su uzete u obzir prilikom
odmjeravanja izrečene kazne.
Zbog loše organizacije izriče se novčana kazna, a navedeni neredi sankcioniraju se
zabranom igranja na prijavljenom igralištu kako je navedeno u dispozitivu Odluke.
Na taj način počinjeni su prekršaji iz članaka 65. 66. i 67. te je NK „NERETVANAC“
Opuzen izrečena kumulativna kazna za gore navedene prekršaje.

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
DOSTAVITI:
1. NK „NERETVANAC“ Opuzen
2. Povjerenik za natjecanje 3.HNL-JUG
3. Pismohrana, ovdje

