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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je  temeljem članka 43.
Statuta (Glasnik 16/14), na prijedlog Natjecateljske komisije, na sjednici
održanoj 15. 06. 2015. donio

ODLUKU
o kriterijima za imenovanje delegata na utakmicama natjecanja

Hrvatskog nogometnog saveza

1. Delegat je predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza koji vrhovni
nadzor na utakmicama obavlja sukladno odlukama i uputama FIFE,
UEFE i HNS-a.

2. Kriteriji za imenovanje na listu delegata za utakmice natjecanja
koje vodi Hrvatski nogometni savez su:

· delegat mora biti priznati i afirmirani aktivni nogometni djelatnik
· delegat mora imati dokaze o svojoj aktivnosti verificirane od

nadležnog županijskog nogometnog saveza  (dalje: ŽNS) i može biti
predložen na listu delegata uz suglasnost ŽNS

· delegat na Prvoj, Drugoj i Trećoj HNL i Prvoj HNLŽ mora imati
osnovno znanje iz informatike, odnosno obvezni su poznavati rad na
računalima  potrebno za  rad u comet sustavu.

· na listu delegata Prve i Druge HNL uvrštavaju se svi aktivni
međunarodni delegati izvan utvrđene kvote i članovi Natjecateljske
komisije HNS-a koji su i do sada bili delegati na utakmicama Prve HNL.

· za delegate na međunarodnom stupnju natjecanja je obvezno
poznavanje jednog od službenog jezika UEFA-e (engleski, njemački,
francuski).

· delegati  se trebaju striktno pridržavati Kodeksa ponašanja
nogometnih djelatnika i Uputa za rad delegata.

Ostali kriteriji :
· delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu

delegata Prve HNL i završnice HNK mora imati najmanje višu stručnu
spremu (VI stupanj) te da je uspješno obnašao dužnost delegata na
utakmicama Druge HNL u pravilu minimalno 20 utakmica ili tri
natjecateljske godine.

· delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu
delegata Druge HNL mora imati najmanje višu stručnu spremu (VI
stupanj)  te  da je uspješno obnašao dužnost delegata na utakmicama
Treće HNL u pravilu minimalno 20 utakmica ili tri natjecateljske godine.

· delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu
delegata Treće HNL treba uspješno obavljati dužnost delegata na
prvom nižem stupnju natjecanja (međužupanijska liga ili prva
županijska liga) u pravilu minimalno 20 utakmica ili tri natjecateljske
godine.

Bivši aktivni nogometni suci
· Bivši FIFA nogometni suci i pomoćni suci mogu odmah po

stjecanju zvanja sudačkog instruktora biti predloženi na listu delegata
Treće HNL  po prijedlogu ŽNS-a

· Na listu delegata Treće HNL i ispod Treće HNL mogu biti
predloženi nogometni suci  i pomoćni suci koji su sudili Prvu HNL, a
stekli su zvanje saveznog sudačkog instruktora.

· Ostali uvjeti kao što su stručna sprema, godine života, godine
potrebne za napredovanje u viši stupanj natjecanja, te zdravstvena
sposobnost jednaki su kao i kod kandidata delegata sportskih
djelatnika.

Ostalo
· Delegat na ligama HNS-a (prva tri stupnja nogometa i prva dva
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stupnja ženskog nogometa) može dužnost obnašati do kraja
natjecateljske godine u kojoj navršava  65. godina života, a na
županijskim ligama prema odlukama ŽNS-a

· Na Trećoj HNL ne mogu biti delegati koji su stariji od 60 godina, a
koji su na tom stupnju natjecanja više od 10 godina i nisu napredovali
na viši stupanj natjecanja.

· Delegat mora biti zdravstveno sposoban, uz prijedlog za
imenovanje obavezno se prilaže uvjerenje  nadležne specijalističke
medicinske ustanove ( obavezno vid i sluh), ne starije od 6 mjeseci.

· Za dolazak na Prvu  HNL prvi puta delegat ne može biti stariji od
55 godina

· Za dolazak na Drugu i Treću  HNL i niže stupnjeve natjecanja prvi
puta delegat ne može biti stariji od 50 godina

· Ukoliko delegat bude brisan s bilo koje liste Prve, Druge ili Treće
HNL na istu se može vratiti u maksimalnom roku od  pet natjecateljskih
godina od dana prvog dolaska na listu

· Delegat na istom stupnju natjecanja   na kojem obnaša dužnost
delegata ne može obnašati nikakvu dužnost u vođenju natjecanja, ne
može biti sudac te ne smije obnašati nikakvu funkciju u klubu tog
stupnja natjecanja, uključujući i igranje za klub.

· Delegat na listi Prve i Druge HNL niti u kojem slučaju ne može biti
osoba koja je kontrolor-instruktor ili bivši savezni nogometni sudac.

· Na utakmicama Treće HNL i nižim stupnjevima natjecanja
dužnost delegata mogu obnašati i bivši nogometni suci u obveznom
omjeru 50% nogometni djelatnici i 50% bivši nogometni suci. ŽNS
prilikom predlaganja delegata trebaju se pridržavati navedenog omjera.

3.
Broj delegata i način uvrštenja na liste delegata:
Treća HNL -(skupine s po 16 klubova) …………………… 36 delegata
Druga HNL -(12 klubova) …………………… 26 delegata
Prva HNL -  (10 klubova) …………………… 22 delegata

U ukupnom broju delegata na pojedinoj listi, HNS sudjeluje u
kvoti kako slijedi

· Prva HNL do maksimalno 3 delegata
· Druga HNL do maksimalno 3 delegata
· Treća HNL do maksimalno 9 (do 3 u svakoj skupini Treće HNL)

delegata
· U kvoti delegata koju predlaže HNS ne može biti više od 1

delegata iz jednog NS HNS za liste Prve i Druge HNL, odnosno u Trećoj
HNL više od 2 delegata iz pojedinog NS HNS. Ti delegati također
moraju imati ispunjene sve uvjete iz ovih Kriterija.

U prva tri stupnja natjecanja nogometa kandidate za delegate
predlažu županijski nogometni savezi (ŽNS) putem pripadajućeg
nogometnog središta HNS (NS HNS).

Delegati Prve HNL obavljaju dužnost delegata i  na utakmicama
završnice HNK seniora i na utakmicama Prve HNL mlađih uzrasta, a
delegati Druge HNL mogu po potrebi biti i delegati na utakmicama
Prve HNL mlađih uzrasta. Delegati Prve i Druge HNL obavljaju poslove
delegata i na utakmicama Prve HNLŽ i HNK za žene, a delegati Treće
HNL obavljaju poslove delegata i na utakmicama Druge HNLŽ.

Lista delegata svake natjecateljske godine obavezno se obnavlja na
način da se na listu ne uvrštava: na listi Prve i  Druge HNL  2 i na svakoj
skupini Trećoj HNL 3 najslabije ocijenjena (neuspješna) delegata ili
delegat koji ne ispunjava jedan od gore navedenih kriterija.

Delegati koji nisu uvršteni na pojedinu listu vraćaju se ( u pravilu) u
matični ŽNS.

Povjerenik za natjecanje pojedine lige utvrđuje uspješnost delegata i
dostavlja svoje Izvješće na kraju svake natjecateljske godine



Natjecateljskoj komisiji koja treba verificirati listu uspješnosti delegata.
Ukupna ocjena rada delegata dobiva se temeljem ocjene povjerenika

određenog stupnja natjecanja (rada na utakmici, ispravnog ispunjavanja
cjelokupne dokumentacije vezane za utakmicu te izvršavanja svojih
obaveza iz normativnih akata HNS-a) i provedenog testiranja.
Testiranje delegata provode Natjecateljska komisija i povjerenik
natjecanja određenog stupnja natjecanja.

Testiranje delegata provodi se prije početka svake natjecateljske
godine.

Svi prijedlozi ŽNS-a i povjerenika natjecanja dostavljaju se
Natjecateljskoj komisiji. Natjecateljska komisija predlaže Izvršnom
odboru HNS-a na usvajanje konačnu listu delegata za Prvu, Drugu i
Treću HNL.

4. Delegati koji su u natjecateljskoj godini 2014/15 bili na listi delegata
određenog natjecanja, a ne ispunjavaju kriterije iz ove Odluke, mogu se
uvrstiti na listu delegata natjecanja na kojoj su bili, ali ne mogu
napredovati. Ova se odredba ne odnosi na delegate koji ne ispunjavaju
dobni kriterij iz ove Odluke.

5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o
kriterijima za imenovanje delegata na utakmicama natjecanja HNS
(Glasnik 19/12 i 31/14)

6. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS.

Broj: Predsjednik
Zagreb, 15. 06. 2015. Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 35/15) na
sjednici održanoj 06. 07. 2016. donio

O D L U K U
o

izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje delegata na
utakmicama natjecanja

Hrvatskog nogometnog saveza

1. U Odluci o kriterijima za imenovanje delegata na utakmicama
natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza (Glasnik  24/15) u točki 2.
odlomku „Ostalo“ mijenja se prvi podstavak i glasi:

„Delegat na ligama HNS-a (nogometa - Prva-Treća HNL i Prva-Druga
HNLŽ) može dužnost obnašati do kraja natjecateljske godine u kojoj
navršava 70 godina života, a na županijskim ligama prema odlukama
ŽNS-a.“

2. Delegati ženskog spola ne uračunavaju se u kvote iz Odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
službenom glasilu HNS-a.

Broj: Izvršni direktor

Zagreb, 06. 07. 2016. Damir Vrbanović
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R E G I S T R A C I J E

ZAGREBAČKO PODRUČJE

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

(Sjednica 10.05.2017)

Raskidi ugovora

NK "LOKOMOTIVA" ZAGREB i igrač
Ntchamda Ntchamda Molls Donald
sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 1024/16 od
02.09.2016.

(Sjednica 11.05.2017)

NK "RUDEŠ" ZAGREB:
trener Krakan Ivan (Seniori - pomoćni)

Registracija ugovora

NK "RUDEŠ" ZAGREB i trener Krakan
Ivan zaključili ugovor o treniranju
do30.06.2018.

NS SAMOBOR

(Sjednica 12.05.2017)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Hanžek
Tomislav "Savski Marof" Savski Marof jer
odlaze u inozemstvo.

NS VRBOVEC

(Sjednica 09.05.2017)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Celčić Josip
"Klas" Mičevac jer odlaze u inozemstvo.

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI

(Sjednica 10.05.2017)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Šipuš Domagoj
"Segesta" Sisak jer odlaze u inozemstvo.

DALMATINSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

(Sjednica 15.05.2017)

Raskidi ugovora

NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT i igrač
Čovo Bruno jednostrano su raskinuli
stipendijski ugovor broj 488 od
10.08.2015. prema čl. 47. Pravilnika o
statusu igrača i registracijama

NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT i igrač
Čovo Marko jednostrano su raskinuli
stipendijski ugovor broj 453 od
10.07.2015.prema čl. 47. Pravilnika o
statusu igrača i registracijama

NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT i igrač
Vercauteren Julien sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 222 od 17.02.2017.

NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT i igrač
Mbuyi Mutombo Andrea sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 218 od 17.02.2017.

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Predojević
Božo "Uskok" Klis jer odlaze u
inozemstvo.

SLAVONSKO PODRUČJE

NS NOVA GRADIŠKA

(Sjednica 15.05.2017)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Cica Ivan
"SLOBODA" Gornji Bogićevci jer odlaze
u inozemstvo.
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RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 11.05.2017)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Osmani
Armando "HNK Orijent 1919" Rijeka jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 15.05.2017)

Registracija ugovora

NK "HNK RIJEKA S.D.D." RIJEKA i
igrač Svetić Antun zaključili
stipendijski ugovor do 15.06.2019.

SJEVERNO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKO-
BILOGORSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 11.05.2017)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Karricaj
Nikola "Bjelovar" Bjelovar jer odlaze u
inozemstvo.

Robert Uroić s.r.
Komisija za ovjeru registracija

klubova i igrača

Robert Uroić s.r.


