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BR: 4/1-2022 
Bjelovar, 03.03.2022.g. 
 

Temeljem članka 61. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i temeljem članka 37. 

Propozicija natjecanja 4.NL BJ-KC-VT za natjecateljsku 2021/22 godinu, Povjerenik za natjecanje 

na svojoj sjednici održanoj dana 03. ožujka 2022. godine donosi: 
 

ODLUKU 
 

NK Graničar Bušetina, Bušetina na vlastiti zahtjev, odustaje od natjecanja u IV NL BJ-KC-VT,  

nakon odigranog prvog dijela natjecanja u natjecateljskoj godini 2021/2022. 

Sve odigrane utakmice NK Graničar Bušetina, iz prvog dijela natjecanja ostaju registrirane 

postignutim rezultatom. 

Sve utakmice NK Graničar Bušetina, za drugi dio natjecanja (proljeće) neće se registrirati po 

službenoj dužnosti 3 – 0 (par-forfe) u korist protivnika i sve utakmice NK Graničar Bušetina u 

rasporedu natjecanja od 14 – 26 kola su PONIŠTENE u COMET sustavu. 

 NK Graničar Bušetina se prijavljuje disciplinskom sucu IV NL BJ-KC-VT.  

 

OBRAZLOŽENJE 
 

 

Dana 15.veljače 2022.g. NK Graničar Bušetina, Bušetina je obavijestila NSBBŽ-e i Povjerenika za 

natjecanje da odustaje od natjecanja u proljetnom dijelu natjecanja IV NL BJ-KC-VT, za sezonu 

2021-2022.g, a razlog  je nedovoljan broj igrača radi odlaska na privremeni rad na druge 

destinacije. 

Odluka je donesena temeljem članka 61. Pravilnika o nogometnim natjecanjima i članka 37. 

Propozicija natjecanja IV NL BJ-KC-VT: 
 

             Ako se klub rasformira, spaja ili odustane od prvenstvenog natjecanja nakon odigranog 
prvog dijela natjecanja, a prije odigravanja prve utakmice drugog dijela prvenstvenog natjecanja, 
sve njegove odigrane utakmice prvog dijela natjecanja ostaju registrirane, a sve njegove utakmice 
drugog dijela natjecanja neće se registrirati po službenoj dužnosti 3-0 u korist njegovog protivnika. 
 

           Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2021/2022. u prazni 
jedno ili više mjesta, skupina BJ-KC-VT se ne popunjava. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 

Na osnovu odluke Povjerenika za natjecanje može se podnijeti žalba Komisiji za žalbe 4. NL BJ-

KC-VT u roku od 5 dana po primitku ove odluke, a uz žalbu obavezno je uplatiti taksu, a dokaz o 

uplati priložiti uz žalbu. 
 

Dostaviti:  

1. NK Graničar Bušetina, Bušetina 

      2.   Klubovima 4.NL - elektronskom poštom 

      3.   Vodstvo natjecanja  

      4.    Arhiva                                                                                                         Povjerenik za natjecanje                                                             

                                                                                                           Miroslav Jurišić                                                       
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