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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 11. 12. 2017.
donio
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD (LICENCAMA) NOGOMETNIH
TRENERA, SPORTSKIH DIREKTORA I VODITELJA ŠKOLA NOGOMETA

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Pravilnik o dozvolama za rad (licencama) nogometnih trenera (u daljnjem
tekstu: Pravilnik) donosi odredbe o izdavanju dozvola za rad (u daljnjem
tekstu: licenci) svih kategorija nogometnih trenera (treneri, sportski
direktori, voditelji škola nogometa), kao i za sve razine nogometnog
natjecanja.
(2) Pravilnik određuje slijedeće vrste licenci za rad:
a) UEFA PRO,
b) PRO,
c) UEFA A,
d) A,
e) UEFA B,
f) B,
g) C,
h) FUTSAL UEFA B
i) FUTSAL B
j) UEFA A Vratari
k) A Vratari
(3) Pravilnik određuje potrebne dokumente za izdavanje licenci, postupak
njihovog izdavanja te vrijeme valjanosti licenci.

II.

LICENCE TRENERA
Članak 2.
(1) Na temelju stručne osposobljenosti i usavršenosti te posjedovanja
odgovarajuće diplome nogometnog trenera, treneri mogu dobiti sljedeće
licence:
a) UEFA PRO LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše
kao:
– sportski direktor klubova I. stupnja natjecanja,
– trener seniorske ekipe klubova I. stupnja natjecanja,
– voditelj škole nogometa u klubovima I. stupnja natjecanja.
b) PRO LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao:
– sportski direktor klubova I. stupnja natjecanja,
– trener seniorske ekipe klubova II. stupnja natjecanja,
– voditelj škole nogometa u klubovima II. stupnja natjecanja,
– trener svih ekipa mlađih uzrasta klubova I. stupnja natjecanja.
c) UEFA A LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao:
– sportski direktor klubova I. stupnja natjecanja (uz potvrdu
HNS-a o reprezentativnom igračkom statusu)
– trener svih momčadi mlađih uzrasta klubova I. stupnja
natjecanja,
– pomoćni trener seniora klubova I. stupnja natjecanja,
– trener seniorske ekipe klubova III. stupnja natjecanja,
– voditelj škole nogometa u klubovima III. stupnja natjecanja,
– trener ekipe juniora i kadeta u klubovima II stupnja natjecanja.
d) LICENCU A, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao:

–
–
–
–

e)

f)

g)

h)

i)

sportski direktor klubova III. stupnja natjecanja,
trener seniorske momčadi IV stupnja natjecanja (IV lige),
trener seniorskih ekipa klubova I. stupnja natjecanja za žene,
trener momčadi pionira i mlađih pionira klubova II. stupnja
natjecanja,
– trener svih momčadi mlađih uzrasta klubova III. stupnja
natjecanja.
LICENCU UEFA B / LICENCU B, s kojom trener stječe pravo na
rad najviše kao:
– trener seniorske ekipe II. stupnja natjecanja za žene,
– trener seniorskih momčadi V. stupnja natjecanja (prva
županijska liga),
– pomoćni trener seniora klubova III. stupnja natjecanja,
– trener početnika klubova II. stupnja natjecanja,
– pomoćni trener svih mlađih uzrasnih kategorija klubova I.
stupnja natjecanja
– trener svih momčadi mlađih uzrasta klubova III. i IV stupnja
natjecanja,
LICENCU C, s kojom trener stječe pravo na rad najviše kao:
– trener seniorske momčadi klubova VI. stupnja natjecanja
(druga županijska liga),
– trener momčadi pionira i početnika klubova V. stupnja
natjecanja,
– trener svih momčadi mlađih uzrasta klubova VI. stupnja
natjecanja,
– trener svih ekipa mlađih uzrasta klubova I. stupnja natjecanja
za žene.
– iznimno, županijski nogometni savezi ovlašteni su utvrditi koju
momčad u kojem stupnju natjecanja na županijskoj razini
treneri sa C licencom mogu voditi
FUTSAL UEFA B LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad
najviše kao:
– trener seniorske momčadi I. Hrvatske malonogometne lige,
– trener
svih
momčadi
mlađih
uzrasta
I.
Hrvatske
malonogometne lige.
FUTSAL B LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše
kao :
-trener seniorske momčadi II. Hrvatske malonogometne lige,
- trener seniorske ekipe I. Hrvatske malonogometne lige za žene.
FUTSAL C LICENCU, s kojom trener stječe pravo na rad najviše

kao :
- trener svih momčadi mlađih uzrasta II. Hrvatske malonogometne
lige,
- trener svih ekipa mlađih uzrasta u malonogometnim
natjecanjima za žene,
- trener svih momčadi županijske malonogometne lige.
j) UEFA A VRATARI licencu, s kojom trener stječe pravo na rad
najviše kao:
- trener vratara I. stupnja natjecanja
k) A VRATARI licencu, s kojom trener stječe pravo na rad najviše
kao:
- trener vratara II. stupnja natjecanja
Članak 3.
(1) Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu.

Članak 4.
(1) Trener istodobno može biti licenciran samo za jednu momčad jednog
kluba.
(2) Iznimno, trener istodobno može biti licenciran za jednu momčad
nogometnog kluba i jednu momčad futsal kluba ako za obje ima valjane
diplome i licence
(3) Iznimno, voditelj škole nogometa može biti licenciran kao trener jedne od
momčadi mlađih uzrasnih kategorija u klubu u kojem obavlja dužnost
voditelja škole nogometa, a sportski direktor može biti licenciran kao
trener seniorske momčadi u klubu u kojem obavlja dužnost sportskog
direktora.

Članak 5.
(1) Klub u jednoj natjecateljskoj godini može licencirati maksimalno dva
trenera po jednoj momčadi (kategoriji).
(2) Iznimno, ukoliko ugovor o treniranju bude jednostrano raskinut od strane
trenera (ostavka trenera), uslijed više sile (smrt ili bolovanje trenera) ili
sporazumnim raskidom trenera i kluba, licenca tog trenera ne ubraja se u
ograničenje iz stavka 1. ovog članka.
III.

DOKUMENTI ZA IZDAVANJE LICENCI
Članak 6.
(1) Licenca UEFA PRO može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:
– UEFA PRO diplome Nogometne akademije HNS ili nekog od
nacionalnih nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske
konvencije.
- potvrde Nogometne akademije HNS o apsolventskom statusu
na UEFA PRO razini, a sukladno Pravilniku o licenciranju
klubova,
- potvrde Nogometne akademije HNS o redovitom pohađanju
edukacijskog tečaja za UEFA PRO trenersku diplomu, a
sukladno Pravilniku o licenciranju klubova.
Članak 7.
(1) Licenca PRO može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata.
– diplome PRO trenera Nogometne akademije HNS,
– diplome profesora tjelesne i zdravstvene kulture Kinezioloških
fakulteta (u daljnjem tekstu: KF) u trajanju studija od četiri
godine sa izbornim predmetom nogomet od 450 sati (stečene
najkasnije do 01. 09. 2007.),
– diplome višeg trenera nogometa KF u trajanju studija od pet
semestara (stečene najkasnije do 01. 09. 2007.),
– diplome profesora kineziologije Hrvatskih sveučilišta sa
usmjerenjem nogomet koja je stečena nakon 01. 09. 2007., koji
posjeduje trenersku praksu u trajanju od najmanje jedne
natjecateljske godine uz mentora s najmanje PRO licencom,
čime je stekao A licencu te je kao takav kroz elektronski sustav
natjecanja HNS-a (Comet) bio licenciran kao trener najmanje
dvije natjecateljske godine,
– diplome prvostupnika kineziologije Hrvatskih sveučilišta sa
usmjerenjem nogomet koja je stečena nakon 01. 09. 2007., koji
posjeduje trenersku praksu u trajanju od najmanje jedne
natjecateljske godine uz mentora s najmanje PRO licencom,
čime je stekao A licencu te je kao takav kroz elektronski sustav

natjecanja HNS-a (Comet) bio licenciran kao trener najmanje
dvije natjecateljske godine.
Članak 8.
(1) Licenca UEFA A može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:
– UEFA A diplome Nogometne akademije HNS ili nekog od
nacionalnih nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske
konvencije.
Članak 9.
(1) Licenca A može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:
– diplome trenera sa A licencom Nogometne akademije HNS,
– svjedodžbe trenera nogometa I. razreda Centra za školovanje
trenera Zagreb,
– svjedodžbe trenera nogometa Centra KF Zagreb stečene do
17. 09. 2003.,
– uvjerenja trenera nogometa Akademije Hrvatskog olimpijskog
odbora (u daljnjem tekstu: HOO) dobivenog do 17. 09. 2003.,
– uvjerenja trenera nogometa Centra – Split dobivenog do 17.
09. 2003.,
– diplome profesora tjelesne i zdravstvene kulture KF u trajanju
studija od četiri godine sa izbornim predmetom nogomet
manje od 450 sati,
– diplome profesora kineziologije u trajanju studija od četiri
godine sa izbornim predmetom nogomet od 450 sati stečene
nakon 01. 09. 2007., uz uvjet da kandidat ima trenersku praksu
u trajanju od najmanje jedne natjecateljske godine uz
mentorstvo trenera sa najmanje PRO licencom,
– diplome prvostupnika Društvenog veleučilišta usmjerenje
nogomet stečene nakon 01. 09. 2007., uz uvjet da kandidat
ima trenersku praksu u trajanju od najmanje jedne
natjecateljske godine uz mentorstvo trenera sa najmanje PRO
licencom.
Članak 10.
(1) Licenca UEFA B / B licenca može se dobiti temeljem sljedećih
dokumenata:
– diplome UEFA B Nogometne akademije HNS ili nekog od
nacionalnih nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske
konvencije.
– diplome trenera sa B licencom Nogometne akademije HNS.
Članak 11.
(1) Licenca C može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:
– diplome profesora tjelesno – zdravstvene kulture bez izbornog
predmeta nogomet,
– diplome voditelja u nogometu C kategorije Nogometne
akademije HNS
– uvjerenja za kandidata – trenera od Županijskih nogometnih
saveza (u daljnjem tekstu: ŽNS) uz uvjerenje o stručnoj
osposobljenosti za voditelja u nogometu C kategorije
Nogometne akademije HNS
– diplome trenera C ŽNS-a uz uvjerenje o stručnoj
osposobljenosti za voditelja u nogometu C kategorije
Nogometne akademije HNS
Članak 12.
(1) Licenca FUTSAL UEFA B može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:

–

diplome FUTSAL UEFA B Nogometne akademije HNS ili nekog
od nacionalnih nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske
konvencije.

Članak 13.
(1) Licenca FUTSAL B može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:
- diplome FUTSAL B Nogometne akademije HNS
Članak 14.
(1) Licenca FUTSAL C može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:
– diplome voditelja u nogometu futsal C kategorije Nogometne
akademije HNS
Članak 15.
(1) Licenca UEFA A Vratari može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:
- diplome UEFA A Vratari Nogometne akademije HNS ili nekog
od nacionalnih nogometnih saveza potpisnika UEFA Trenerske
konvencije.
Članak 16.
(1) Licenca A Vratari može se dobiti temeljem sljedećih dokumenata:
- diplome A Vratari Nogometne akademije HNS
Članak 17.
(1) Kao uvjet za izdavanje licenci, u dokumentaciju za dobivanje licenci, uz
stečenu diplomu ili potvrdu Nogometne akademije o apsolventskom
statusu na UEFA PRO razini ili potvrde o urednom pohađanju
edukacijskog tečaja, obvezno se mora priložiti i sljedeća dokumentacija:
– trenerska iskaznica s uplaćenom članarinom za tekuću
natjecateljsku godinu,
– fotografija trenera za koga se traži izdavanja licence,
– potvrda o uplaćenoj pristojbi za licencu,
– potvrda o prisustvovanju na obaveznom seminaru trenera,
– ugovor s klubom registriran i verificiran od strane nadležnih
tijela HNS-a.
– kopija uvjerenja o stručnoj spremi, stručnoj osposobljenosti ili
usavršenosti za poslove u sportu.
IV.

PRISTOJBE ZA LICENCE
Članak 18.
(1) Odluku o visina pristojbi za licence trenera svih rangova natjecanja HNSa, na prijedlog Komisije nogometnih trenera (u daljnjem tekstu: KNT)
HNS-a, donosi Izvršni odbor (u daljnjem tekstu: IO) HNS-a, najkasnije do
01. srpnja, u kalendarskoj godini za iduću natjecateljsku godinu. Visinu
pristojbi za licence trenera u stupnjevima natjecanja u nadležnosti ŽNS-a
donosi najkasnije do 01.srpnja nadležno tijelo ŽNS-a.
Članak 19.
(1) Pristojbe se uplaćuju na žiro račun HNS-a za licence trenera svih
stupnjeva natjecanja HNS-a. Pristojbe za ostale licence uplaćuju se na žiro
račun ŽNS-a.

V.

POSTUPAK IZDAVANJA LICENCI
Članak 20.
(1) Za dobivanje licenci postupak je sljedeći:
– klub podnosi zahtjev u propisanom roku, a u kojem je
navedeno ime i prezime trenera, kategorija, zvanje i vrsta
licence čije se izdavanje traži,
– zajedno sa zahtjevom prilaže se potrebna dokumentacija iz
članka 17.ovog Pravilnika.
Članak 21.
Licencu izdaju ovlaštene osobe. Za klubove I. i II. HNL, I. HMNL te za
trenere seniora III. stupnja natjecanja, licence izdaje tajnik KNT-a HNS-a.
Za trenere mladeži klubova III. i nižih stupnjeva natjecanja, koji se
natječu u ligama mladeži Nogometnih središta HNS-a, licence izdaje
instruktor nadležnog Nogometnog središta.
Za klubove IV. stupnja natjecanja i II HMNL licence izdaje instruktor
nadležnog nogometnog središta.
Za klubove nižih stupnjeva natjecanja od IV. stupnja, za sve uzrasne
kategorije, licence izdaje instruktor ŽNS-a.
Za trenere klubova ženskog nogometa licence izdaje nacionalni
instruktor za ženski nogomet.
Članak 22.
(1) U slučaju odbijanja izdavanja licenci od stane ovlaštene osobe, a kada su
ispunjeni svi uvjeti za njezino izdavanje, podnositelj zahtjeva ima pravo
žalbe KNT-u HNS-a, odnosno KNT-u ŽNS-a.

VI.

POSEBNE ODREDBE
Članak 23.
(1) Treneri koji su stekli svjedodžbe ili diplome u bivšoj Republici Jugoslaviji,
izdane do 01. 10. 1991., a koje su istovjetne hrvatskim, mogu dobiti
odgovarajuću licencu u Hrvatskoj.
Članak 24.
(1) Treneri koji nisu osvježili svoje licence izdane od strane Nogometne
akademije HNS, (UEFA PRO; UEFA A; UEFA B; UEFA FUTSAL B; UEFA A
Vratari), ne mogu dobiti odgovarajuću licencu u Hrvatskoj.
Članak 25.
(1) Županijski nogometni savezi obvezni su sa svojim tijelima nadležnim za
licenciranje trenera voditi članstvo u trenerskoj organizaciji putem Comet
sustava Hrvatskog nogometnog saveza
(2) Županijski nogometni savezi obvezni su sa svojim tijelima nadležnim za
licenciranje trenera provoditi obavezne seminare licenciranja trenera prije
početka svake natjecateljske godine te evidenciju prisutnosti voditi kroz
Comet sustav Hrvatskog nogometnog saveza
(3) Ovim pravilnikom se definira status trenera drugih ekipa svih kategorija
prema statusu kluba a ne ekipe u natjecanju.
(4) iznimka su klubovi II i III HNL čije ekipe igraju I HNL mladeži u kojoj se
traži viša licenca.

VII.

KONTROLA LICENCI
Članak 26.
(1) Kontrolu licenci trenera provodi delegat na utakmici prema Pravilniku o
natjecanjima. Ukoliko na utakmici nema delegata, kontrolu licenci provodi
sudac utakmice.
Članak 27.
(1) Osoba ovlaštena za izdavanje licenci dužna je neposredno prije početka
natjecanja pismeno upozoriti povjerenika lige na klubove koji nemaju
licencirane trenere.
Članak 28.
(1) KNT HNS-a dužna je pokrenuti disciplinski postupak pred nadležnim
tijelima
HNS-a, protiv svih službenih osoba, koje ne rade u skladu s ovim
Pravilnikom.
(2) U slučaju ponavljanja prekršaja vezanih uz ovaj Pravilnik, KNT može
treneru privremeno oduzeti licencu i to na razdoblje najduže do godinu
dana.
Članak 29.
(1) Treneru koji je konačnom odlukom nadležnog tijela isključen iz
nogometne organizacije, oduzima se licenca te se o tome šalje
odgovarajuća obavijest nadležnim tijelima UEFA-e.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
(1) Upute za primjenu odredaba ovog Pravilnika daje IO.
Članak 31.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu HNS-a.
(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o
dozvolama za rad (licencama) nogometnih trenera (Glasnik 34/12 i
57/13).

Zagreb, 11. 12. 2017.
Broj:
Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA PRVE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE ZA ŽENE
ZA NATJECATELJSKU 2017/2018. GODINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o sustavu stalnih
natjecanja HNS-a, i broju klubova pojedine lige, ostvarenih rezultata u natjecateljskoj
godini 2016/17, sudionici u natjecanju su slijedeći klubovi:

MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK

„Alumnus futsalFer“ Zagreb
„ Futsal Fiume“ Rijeka
„ Kozakiv Zagreb“ Zagreb
„ Mc Plus“ Donji Stupnik“
„ Meteora Futsal“ Zagreb
„ Mirlović Zagora“ Mirlović Zagora
„ Siscia Sisak“ Sisak
„ F.C. Split“ Split
„ Super Chicks“ Poličnik
„ Uspinjača“ Zagreb
Članak 2.

Natjecanjem Prve hrvatske malonogometne lige za žene (u daljnjem tekstu: 1.
HMNLŽ) rukovodi Komisija za mali nogomet I.O. HNS-a.
Članak 3.
Natjecanje se odigrava u dva dijela, turnirski (tri turnira) i doigravanje (Play off)
četiri najbolje plasirana kluba nakon odigrana sva tri turnira.
Prvi dio: Jednokružnim bod sustavom (9. kola) raspored utakmica određuje se
ždrijebom natjecateljskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice, s time da prvoplasirani
klub iz natjecateljske godine 2016/2017. ima pravo izbora natjecateljskog broja.
Drugi dio: Doigravanje (Play off)
- (½ finala), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su 1-4 2-3, a bolje
plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
- (finale), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su pobjednici iz ½ finalnih
susreta, a bolje plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
- (utakmica za treće mjesto), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su
izgubljeni iz ½ finalnih susreta, a bolje plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
U slučaju da dva ili više kluba ostvare identičan plasman nakon natjecanja (9. kola)
primjenjuju se odredbe iz članka 39. ovih Propozicija.
Natjecanje 1. HMNLŽ za natjecateljsku godinu 2017/2018. počinje najranije
16.12.2017. (1. kolo), a završava najkasnije 08.04.2017. godine, sukladno kalendaru
natjecanja.
Članak 4.
Sve utakmice 1. HMNLŽ igraju se u pravilu petkom, subotom i nedjeljom s tim da
se početak utakmice može zakazati između 10:00 i 21:00 sati.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i
satnice odigravanja pojedinih utakmica, ali najkasnije prije odigravanja utakmica

slijedećeg turnira, osim ako Komisija za mali nogomet iz opravdanih razloga ne odluči
drugačije.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 5.
Organizaciju utakmica provodi domaćin organizacije turnira i obvezan je brinuti o
uspjehu organizacije svih utakmica na turniru.
Domaćin organizator turnira isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom
i nakon svih utakmice na turniru i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta,
te može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
U slučaju nastanka štete, organizator turnira oslobađa Komisiju za mali nogomet
HNS-a i Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom
utakmice.
Organizator turnira obvezan je utakmicu snimiti s dvije HD kamere prema odluci
Komisije za mali nogomet I.O. HNS-a, te jedan DVD predati delegatu neposredno nakon
završetka utakmice. Obvezno je snimanje i poslije utakmice, pozdrav igračica obje ekipe
i službenih osoba, sve dok ne napuste parket. U slučaju nepridržavanja odredbi naprijed
navedenog klub mora biti kažnjen sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Organizator turnira obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu
osobu za pisanje zapisnika i izvještaja sa utakmice 1. HMNLŽ u aplikacijskom sustavu
COMET HNS.
Organizator turnira dužan je osigurati sportsku dvoranu za zagrijavanje momčadi
30. minuta prije početka utakmice.
Organizator turnira dužan je osigurati razglas i najaviti igračice i stručni stožer obje
ekipe prije početka utakmice.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su
pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju turnira.
Članak 6.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti organizatora turnira o
vremenu dolaska u mjesto, odnosno ispred dvorane.
Organizator turnira je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca,
delegata i ekipa, po dolasku, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja dvorane
odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Organizator turnira je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati
liječničku službu i vozilo hitne medicinske pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo.
Ako delegat utvrdi da je organizator poduzeo sve potrebne radnje kako bi se
izvršila obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička služba i vozilo prve pomoći ili
adekvatno zamjensko vozilo ne budu na raspolaganju do početka utakmice, ista neće
započeti sve dok se ne osiguraju zadani uvjeti, a najkasnije 15 minuta od zakazanog
početka. U slučaju da se u tom roku ne ispune uvjeti iz stavka 3. ovog članka, utakmica
se neće igrati.
Organizator turnira obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se
u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja
utakmice.
Članak 7.
Sve utakmice 1. HMNLŽ igraju se obvezno u dvorani koja u svemu odgovara:
● propisima "Pravila igre za mali nogomet-Futsal"; a sukladno Pravilu 1. Zaštitna
ograda mora biti udaljena najmanje 2 metara od linija igrališta s obaveznom
zaštitom izrađenom od mekših materijala, klupe za rezervne igrače i mjesto
delegata isto tako najmanje 1.5 metra udaljena od uzdužnih linija igrališta)
● Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS.

Organizator turnira je dužan 30 (trideset) dana prije početka natjecanja prijaviti
Povjereniku za natjecanje dvoranu i termine igranja utakmica.
Organizator turnira mora imati dokaz o posjedu sportskog objekta (dvorane).
Smatra se da organizator turnira ima sportski objekt, ako ima dokaz o vlasništvu, dokaz
o upravljanju, ugovor o zakupu ili ugovor u korištenju sportskog objekta za razdoblje u
kojem se organizira turnir. Dvorana koja je prijavljena za igranje mora imati pismeno
odobrenje za odigravanje utakmica, izdano od strane Komisije za pregled terena za igru
i dvorana, koju imenuje Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O HNS a i
određuje kriterije sukladno pravilima HNS a.
Članak 8.
Za odigravanja utakmica 1. HMNLŽ organizator turnira obvezan je osigurati tri (3)
ispravne lopte Karakteristike lopte moraju biti prema „Pravilima igre za mali nogomet –
Futsal“.,a sukladno Pravilu 2.
Članak 09.
Organizator turnira obvezan je osigurati nosila i četiri osobe za iznošenje
ozlijeđenih igračica izvan terena za igru.
Članak 10.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, na klupi se
mogu nalaziti sljedeće službene osobe:
●
●
●
●
●
●

liječnik s položenim stručnim ispitom (obvezan isključivo na strani domaćina.)
predstavnik kluba, obvezan na obje strane, odjeven u odijelo s košuljom ili u
službenoj sportskoj opremi (trenirka, majica i sportska obuća) s istaknutim
logotipom kluba.
trener (m/ž), uz obvezno posjedovanje licence HNS-a, (obvezan na obje strane,
odjeven u odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj opremi (trenirka, majica i
sportska obuća) s istaknutim logotipom kluba.
pomoćni trener (m/ž), uz obvezno posjedovanje licence HNS-a, odjeven u
odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj opremi (trenirka, majica i sportska
obuća) s istaknutim logotipom kluba.
fizioterapeut u sportskoj opremi (trenirka, majica i sportska obuća) s oznakama
kluba
rezervne igračice (najmanje 3, najviše 9) (odjevene u sportsku opremu s
obučenim markerom kojeg daju igračici koju mijenjaju u igri).

Uz ogradu između klupa za pričuvne igračice, a izvan terena za igru, mogu se još
nalaziti samo:
●
●
●
●
●
●

dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2-4 osobe uz nosila, posebno označene
za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
ukoliko je potrebno, dodavači lopte odjeveni u opremu različite boje od svih
sudionika.
liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
potreban broj redara i zaštitara vidljivo obilježenih.
osobe (najmanje dvije) za čišćenje terena za igru.

Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik
kluba mora imati pismenu punomoć od ovlaštene osobe kluba koju stavlja na uvid
delegatu prije utakmice. Predstavnik kluba delegatu utakmice predaje punomoć,
sastav ekipa i sportske iskaznice igračica, kao i obveznu dozvolu za rad trenera i
fizioterapeuta. Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta igračica, u
upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisivanje zapisnika.
Samo jedna osoba smije stajati na nogama i sudjelovati u vođenju ekipe.

Kretanje trenera ili jedne od službenih osoba dozvoljeno je samo unutar označenog
tehničkog prostora označenog crtama ,sukladno „Pravilima igre za mali nogomet Futsal“ .,sukladno Pravilu 1.
Igračice se mogu zagrijavati u prostoru za zagrijavanje, koji određuju suci utakmice
a prema „Pravilima igre za mali nogomet - Futsal“ .,sukladno Pravilu 3.
Prilikom jednominutnog odmora dopušteno je igračicama koje su u tom trenutku
igrale sjesti na klupu za pričuvne igračice uz službene osobe dok sve pričuvne igračice
moraju uči u teren za igru unutar tehničkog prostora.
U slučaju da sa klupe za pričuvne igračice bude odstranjena bilo koja službena
osoba ili isključena pričuvna igračica isti podliježe „Pravilima igre za mali nogomet Futsal“., a sukladno Pravilu 12.

Članak 11.
Prije otvaranja dvorane pred početak utakmice, organizator turnira obvezan je
izvjesiti na vidno mjesto zastavu Republike Hrvatske i zastavu eventualnih sponzora 1.
HMNLŽ koju je isti dužan dostaviti klubovima. Za vrijeme odigravanja utakmice
organizator turnira obvezan je uz teren za igru postaviti sve reklame prema potpisanim
Ugovorima HNS-a i eventualnih sponzora.
Ista neće započeti sve dok se ne osiguraju zadani uvjeti a najkasnije 15 minuta od
zakazanog početka.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih
političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona strogo je zabranjena uoči,
tijekom ili nakon završetka utakmice.
Organizator turnira obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se
u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja
utakmice.
Članak 12.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igračica, službenih osoba, članova,
navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
PRAVO NASTUPA IGRAČICA
Članak 13.
Pravo nastupa na utakmicama imaju sve pravilno registrirane igračice upisane u
aplikacijski sustav COMET HNS a koje su u kalendarskoj godini u kojoj se igra utakmica
navršile ili će navršiti 16 godina života i koje su stekle pravo nastupa na prvenstvenim
utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS. Ukoliko
igračica na dan odigravanja utakmice nije navršila 16 godina života, može nastupiti
ukoliko joj je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za seniorsku ekipu. Odobrenje
se mora ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od
dana izdavanja.
Na utakmicama Prve HMNLŽ mogu nastupiti samo one igračice koji su proglašeni
zdravstveno sposobne, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu, ovjereno potpisom
liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je pregled obavljen.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u
sportsku iskaznicu. Ako liječnik proglasi igračice zdravstveno sposobnom za određeno
vrijeme, kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u
sportsku iskaznicu, a igračica može nastupati od dana upisa pregleda do dana kada ističe
određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igračice koje nisu liječnički pregledane, odnosno koje nisu obavili liječnički pregled
u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igračice kojima
liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu
potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ne može nastupiti na utakmici. Igračice koje
nemaju upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti na utakmici samo ako u
trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe službenu potvrdu o izvršenom

liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti
izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedine igračice i vrijedi najduže 15
dana od dana izdavanja.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igračice koje se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog
dobivene tri opomene, igračice izdržavaju na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.
Nakon kraja prvog dijela prvenstva (9. kola) brišu se opomene igračica (žuti
kartoni), te se ne prenose u daljnje natjecanje, ako ga ima. Disciplinski sudac obvezan je
pismeno izvijestiti klub o igračicama koje su pod automatskom kaznom, a klubovi su
obvezni disciplinskog suca izvijestiti o broju opomena igračica koje se tijekom prvenstva
registrira za klub.
Povjerenik za natjecanje obvezan je, temeljem uvida u zapisnik, odmah, a prije
nove utakmice obavijestiti klub o automatskoj kazni zabrane igranja zbog tri opomene.
Ova obveza Povjerenika za natjecanje ne isključuje obvezu kluba da vodi evidenciju
opomena. Nedostavljanje obavijesti iz prve rečenice ovog stavka ne isključuje disciplinsku
i natjecateljsku odgovornost kluba čija je igračica nastupila s tri opomene.
Klub 1. HMNLŽ može započeti utakmicu ako ima 8 (osam) prisutnih, sposobnih
igračica za nastup u sportskoj opremi, koje se upisuju u zapisnik. Utakmica može započeti
s manje od osam (8) igračica, najmanje tri (3) ali klub podliježe Disciplinskom pravilniku
HNS-a. Igračice koje nemaju pravo nastupa na toj utakmice ne računaju se u potreban
broj igračica.
Svaki klub u natjecanju 1. HMNLŽ obavezan je utakmicu igrati sa svojom najboljom
ekipom.
Članak 14.
U natjecanju 1. HMNLŽ, dopušten je nastup dvije (2) igračice strane državljanke na
utakmici.
Igračicama iz prethodnog stavka ne smatraju se igračice koje imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko ili igračica s državljanstvom države članice
Europske unije ili Europskog ekonomskog prostora.
Igračice koje su upisane u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije
nastupila ukoliko nije ušla u igru.
Članak 15.
Na svim prvenstvenim utakmicama može biti prijavljeno do devet (9) zamjenskih
igračica prema „Pravilima igre za mali nogomet -Futsal“ „sukladno Pravilu 3., broj zamjena
nije ograničen.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 16.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje Prve HMNLŽ određuje
delegata, s lista delegata utakmica Prve i Druge HMNL, koji zastupa rukovodstvo
natjecanja, kontrolira ispravnost sportskih iskaznica, licenci službenih osoba i nadležan je
za kontrolu cjelokupne organizacije utakmice. Delegat je obvezan doći u dvoranu
najmanje jedan i pol sat prije vremena određenog za početak utakmice, te rukovoditi
sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu.
Delegat utakmice je obavezan unositi u Comet sustav zapisnik s utakmice.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o
utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika
klubova.
Kompletan zapisnik u dva primjerka, DVD snimljene utakmice, izvješće o “Fair
play“-u i obračune naknada i troškova službenih osoba, dostaviti Povjereniku za
natjecanje 1. HMNLŽ odmah nakon odigrane utakmice.

Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je obvezan voditi računa da predstavnici medija imaju osigurane uvjete za
rad i dobiju potrebne informacije o sastavima ekipa i službenim osobama, da se održi
konferencija za novinare nakon utakmice, a posebno da se izvrše sve obveze prema
televiziji ovlaštenoj za prijenos i praćenje utakmice prije, za vrijeme kao i poslije odigrane
utakmice.
Delegat kontrolira ispravnost podnijetih obračuna putnih troškova sudaca
utakmice, a obvezan je izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
Delegat je dužan odmah po odigranoj utakmici dostaviti obrazac o kontroli suđenja
Povjereniku za određivanje sudaca. Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat utakmice, onda
sve vezano za njegove obaveze preuzima treći ili drugi sudac.
Delegati su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni u odijelu s košuljom.
Ukoliko na utakmice ne dođe delegat, njegove obveze preuzima sudac utakmice.
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se ispunjava zapisnik o odigranoj
utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.
Ako se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u aplikacijskom
sustavu Comet, organizator turnira je obvezan delegatu utakmice staviti na raspolaganje
računalo sa internet vezom. dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i
osigurati da se zapisnik ispiše kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć
pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju određenih osoba, te korištenje fax
uređaja.
Delegat, suci i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom
unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati na
ispisanom izdanju.
SUCI UTAKMICE
Članak 18.
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za određivanje sudaca
Prve hrvatske malonogometne lige za žene.
Utakmicu sude 2 suca. Na dvije bočne strane terena po (1) jedan. Suci su dužni doći
u dvoranu najmanje jedan i pol sat prije vremena predviđenog za početak utakmice,
pregledati teren za igru prema „Pravilima igre za mali nogomet-Futsal“ sukladno Pravilu
1 i 2. Ako suci ustanove da je teren nepodoban za igru i da se utakmica ne može igrati,
dužni su svoju odluku priopćiti delegatu utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika
za natjecanje.
Članak 19.
Suci su obvezni u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik
svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igračica i nogometnih
djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 20.
Prvenstvene utakmice sude suci sa liste sudaca za mali nogomet-Futsal u
natjecateljskoj godini 2017/18., prema Pravilima igre za mali nogomet-Futsal, sukladno
Pravilu 5 i 6.
Suci su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni.
Ako na utakmici ne dođe netko od određenih sudaca, postupak odabiranja istih ide
na sljedeći način:

-

ako nije došao 1. sudac, ulogu 1. suca preuzima 2. sudac. Ako u publici bude netko
prisutan od sudaca koji se nalazi na listi suđenja, on preuzima ulogu 2. suca.
Ako na utakmicu ne dođu suci, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu može suditi
netko od nazočnih sudaca sa Liste za suđenje Prve i Druge HMNL, a tako dogovoreni
sudac mora odabrati ostale suce koji se nalaze na listi za suđenje Prve i Druge HMNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji
ispunjava uvjet da se nalazi na jedinstvenoj listi za suđenje Prve i Druge HMNL) suditi
utakmicu, a on si odabire ostale suce iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički
upisati.
Članak 21.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ili se ne
pridržava odnosno ne provodi zaključke i upute nadležnih organa ili koji pokaže
nedovoljno poznavanje „Pravila igre za mali nogomet-Futsal“ ili propisa organa HNS, a u
svezi s nogometnim natjecanjem biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom
ili težem slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za određivanje
sudaca.
Članak 22.
Suci nisu odgovorni za bilo kakav oblik ozlijede igračica, službene osobe ili
gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi
pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu
Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i
kontrole utakmice.
TEREN ZA IGRU - UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 23.
Prvenstvene utakmice 1.HMNLŽ mogu se igrati samo u dvorani koja zadovoljava
propisane uvjete „Pravila igre za mali nogomet-Futsal“.,sukladno Pravilu 1.
Pregled dvorane i podloge za igranje mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i
to u vrijeme određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali
istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana obje momčadi i suca utakmice.
Da li su dvorana i podloga za igranje nepodobni za igru zbog nevremena ili zbog
nečeg drugog, što spada u višu silu, odlučuju suci, koji su određeni suditi utakmicu.
Suci i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice odluku o nepodobnosti
dvorane i zapisnik odmah dostaviti Povjereniku za natjecanje 1.HMNLŽ.
Članak 24.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik
reklamiranja ukoliko prethodno nije prijavljen i odobren.
Na mrežama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili pribor (npr.,
kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na podu dvorane
(korištenjem lasera i sl.).
Članak 25.
Organizator turnira mora imati vlastitu dvoranu ili ugovorom sa vlasnikom
dvorane regulirano pravo korištenja dvorane koja je licencirana za odigravanje
prvenstvenih utakmica s tim da ima:
●

kvalitetnu podlogu, bez ikakvih oštećenja iz koje bi mogla nastati bilo kakva
ozljeda igrača,

●

teren za igru propisanih dimenzija odvojen od gledališta posebnom ogradom
udaljenom najmanje 2 metra od linija terena (preporuča se 3 metra) zaštićenu
mekšim materijalom koji osigurava da se igrač ne ozlijedi o istu
klupe za momčadi s najmanje 15 mjesta i odvojeni stol za delegata utakmice i
trećeg suca s propisanom potrebnom opremom
zaštićeni prolaz za izlazak igrača i službenih osoba od svlačionica do terena,
najmanje dvije (2) odvojene svlačionice za momčadi s odvojenim kupaonicama
sa toplom vodom i posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu prostoriju za
sastavljanje zapisnika
mjesto na tribini za nesmetan rad novinara s osiguranim pristupom internetu,
odgovarajući prostor za televizijske kamere,
razglasni uređaj,
elektronski semafor i odgovarajući pribor za označavanje akumuliranih
prekršaja.

●
●
●
●
●
●
●

Članak 26.
Organizator turnira dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju:
●
prostorije za čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom s dozvoljenim
pićima i čašama za piće,
●
prostorija s radnom površinom za popunjavanje obrazaca i rad s uzorkom.
Pristup prostorijama i lokacija prostora za provođenje doping kontrole trebaju biti
jasno označene natpisom DOPING KONTROLA.
Članak 27.
Organizator turnira dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i
predstavnika klubova, koji će se održati šezdeset (60) minuta prije početka utakmice pod
rukovodstvom delegata utakmice, a kojem su obvezno nazočni:
●
●
●
●

suci utakmice,
službeni predstavnici klubova,
rukovoditelj osiguranja kluba organizatora turnira,
predstavnik domaćina, organizator turnira.

U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da sastanku
prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih u organizaciju utakmice.
Povjerenik za natjecanje u slučaju potrebe, a posebno kod utakmica visokog rizika,
može odrediti da se sastanak službenih osoba i predstavnika klubova održi prije
utvrđenog vremena iz stavka 1. ovog članka.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje
utakmice, koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija
natjecanja, Odluke o sigurnosti na malonogometnim utakmicama, Zakona o javnom
okupljanju, te ostalih odluka IO HNS-a.
Članak 28.
Organizator turnira dužan je osigurati prostoriju za eventualnu konferenciju za
novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani treneri
obje momčadi, te po jedan igračica iz svake momčadi koji je nastupila na utakmici.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 29.
Suspendirana ekipa ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici sve dok traje
suspenzija.

TRENERI
Članak 30.
Treneri i pomoćni treneri mogu obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama
samo ako imaju dozvolu za rad (licencu) izdanu od Komisije nogometnih trenera HNS-a.
Ako delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dopustiti da bude u ograđenom dijelu
igrališta niti na klupi za zamjenske igrače i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik
kao trener. Plaćeni treneri ne mogu nastupiti na prvenstvenim utakmicama svojih klubova
kao igrači.
ŽALBA
Članak 31.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom
stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se pisanim putem najaviti odmah od odigravanja
utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, odmah nakon odigrane
utakmice, dokazom o uplaćenoj pristojbi.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije prije odigravanja
slijedeće utakmice.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
PRISTOJBA NA ŽALBU
Članak 32.
Visina pristojbe na žalbu je jednaka kao u natjecanju Druge HMNL.
Pristojbe se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Članak 33.
Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u
postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.
Članak 34.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe Prve
HMNLŽ u roku od pet (5) dana od uručenja odluke.
Za utakmice dva posljednja kola ili utakmice doigravanja, rok za podnošenje žalbe
je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika za natjecanje, čija se odluka žalbom
pobija.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Povjerenika za natjecanje donose se
najkasnije u roku od deset (10) dana, a o žalbama podnijetim na utakmice posljednja dva
kola ili utakmice doigravanja u roku od pet (5) dana od dana prijema žalbe.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe Prve HMNLŽ u
roku od osam (8) dana od uručenja odluke.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u
roku od jednog (1) mjeseca.
Protiv odluke Komisije za žalbe Prve HMNLŽ ne može se uložiti žalba.
Ako drugostupanjsko tijelo ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da je
žalba usvojena na način da je pobijana odluka ukinuta i vraćena na rješavanje tijelu prvog
stupnja.

REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 35.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice
po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica će se registrirati postignutim
rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku
od 8 (osam) dana od dana odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice
produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke o žalbi.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za
natjecanja, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja
je konačna.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 36.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igračice, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac 1.HMNLŽ, na osnovu
odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a.
POPUNJAVANJE LIGE
Članak 37.
1. HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2017./2018. imat će 10 klubova. Na kraju
natjecateljske godine 2017/2018. na završnoj tablici nakon odigranog prvenstva 09 kola,
ligu napušta izravno posljednje plasirani klub, dok pretposljednje plasirani klub igra
dodatne kvalifikacije s drugoplasiranim iz dodatnog kvalifikacijskog natjecanja za ulazak
u 1. HMNLŽ.
Članovi 1. HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2018/2019. postaju:
-

Pobjednik, te drugoplasirani i trećeplasirani klub iz dodatnog kvalifikacijskog
natjecanja za ulazak u 1. HMNLŽ
Pobjednik kvalifikacija između četvrto plasiranog kluba iz dodatnog
kvalifikacijskog natjecanja iz natjecateljske godine 2017/2018. i deveto plasiranog
kluba u natjecateljskoj godini 2018/2018.

U dodatnom kvalifikacijskom natjecanju može sudjelovati klub samo u slučaju da
ispunjava uvjete iz licenciranja klubova 1. HMNLŽ, ukoliko isti budu objavljeni u Glasniku
HNS-a. Ukoliko ne ispunjava zadane uvjete sudjeluje prvi idući klub na završnoj tablici,
zaključno s trećeplasiranim klubom.
Ako ne bude dodatnog kvalifikacijskog natjecanja za ulazak u 1. HMNLŽ u
natjecateljskoj godini 2018/19. ili ne bude klubova koji ispunjavaju uvjete za ulazak u 1.
HMNLŽ, u 1. HMNLŽ ostaje deveto plasirani klub u natjecateljskoj godini 2018/19. Iznimno,
ukoliko se na drugi način ne bi mogla popuniti 1. HMNLŽ da broji 12 klubova, u 1. HMNLŽ
može ostati i 10-plasirani klub iz natjecateljske godine 2017/18.
Članak 38.
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2017/2018. pojavi prazno jedno ili više mjesta, 1. HMNLŽ se ne popunjava.

UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 39.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki
klub osvaja po jedan bod.
Plasman na tablici u prvom dijelu utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Završna tablica od 1.-4. mjesta utvrđuje se temeljem rezultata iz doigravanja
Plasman klubova u završnoj tablici od 5. - 10. mjesta određuje se temeljem rezultata iz
prvog dijela prvenstva (9. kola).
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između danih i primljenih
zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je
postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im
pripadaju.
Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o poretku nakon prvog dijela natjecanja
(nakon. 9. kola) i određivanje natjecateljskih brojeva za utvrđivanje rasporeda za drugi
dio natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova klubova, poredak se utvrđuje na osnovu
dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa istim
brojem bodova. Ako se poredak klubova nakon prvog dijela natjecanja ne može utvrditi
niti nakon primjene dodatne tablice, primijeniti će se kriterij bolje ukupne razlike između
danih i primljenih zgoditaka iz svih utakmica koje su klubovi odigrali tijekom prvenstva
sukladno stavku 2. ovog članka. Ako se niti na taj način ne može utvrditi poredak,
Povjerenik lige će ždrijebom utvrditi natjecateljske brojeve klubova za drugi dio
natjecanja dok će se za opstanak igrati jedna odlučujuća utakmica na neutralnom terenu
po odluci Komisije za mali nogomet.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako
je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima
(kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih golova (kada su u
kombinaciji tri ili više klubova).
Tablicu proglašava Komisija za mali nogomet i utvrđuje predstavnike HNS-a za
UEFA natjecanja.
SUDJELOVANJE KLUBOVA U MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA
Članak 40.
Ukoliko UEFA organizira natjecanje malonogometnih klubova za žene, u takvo
natjecanje obavezno se uključuje:
●
prvak prvenstva 1.HMNLŽ sudjeluje u UEFA futsal Kupu, a klub koji zauzima
drugo mjesto u prvenstvu, sudjeluje u eventualnim UEFA natjecanjima.
U svim ostalim slučajevima koji nisu naznačeni primjenjivat će se odredbe iz odluka
UEFA-e.
PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Članak 41.
Na svim prvenstvenim utakmicama 1.HMNLŽ prodaju se ulaznice koje samostalno
tiska organizatori domaćinstva turnira prema svojim potrebama.
Prihode od ulaznica, reklama, oglasa i drugih marketinških akcija na prvenstvenim
utakmicama 1.HMNLŽ ubire organizator turnira.
0rganizator domaćin turnira, dobiti će financijsku pripomoć od HNS za plaćanje svih
nastalih troškova i taksi službenih osoba i vodstva natjecanja, temeljem odluke I.O. HNS-a
na žiro račun organizatora domaćinstva, a sve sukladno ugovoru između organizatora
domaćinstva turnira i HNS-a.
Članak 42.
Organizator turnira podliježe obveznom plaćanju sljedećih troškova:

a) sucima utakmice putne troškove, naknadu za suđenje prema odluci IO HNS-a u
roku od 15 dana od dana odigravanja utakmice i smještaj sa punim pansionom.
b) delegatu utakmice putne troškove, naknadu prema odluci IO HNS-a u roku od 15
dana od dana odigravanja utakmice i smještaj sa punim pansionom.
c) Vodstvu natjecanja putne troškove i smještaj sa punim pansionom.
d) Ostale putne troškove, i smještaj sa punim pansionom, službenih osoba, ako ih
bude bilo.
e) Ako organizator turnira ne dokaže da je izvršio svoje obveze prema svim
službenim osobama u predviđenom roku, povjerenik natjecanja će prijaviti
Organizatora turnira disciplinskom sucu.
Svi klubovi 1. HMNLŽ podlijeću plaćanju novčanih kazni po konačnim odlukama
Disciplinskog suca 1.HMNLŽ za igračice, djelatnike i članove svog kluba.
TV PRIJENOSI
Članak 43.
Prvenstvene utakmice Prve Hrvatske malonogometne lige mogu se izravno prenositi
putem televizije temeljem ugovora za TV prava Hrvatskog nogometnog saveza i
ugovornog partnera.
U slučaju izravnog TV prijenosa ili emitiranja snimke utakmice na dan odigravanja
redovitog kola, moraju se poštivati odredbe o "zatvorenim TV-satima" iz odluke UEFA.
Iznimno, TV prijenosi utakmica u vrijeme obuhvaćeno odlukom UEFA-e o zatvorenim
satima mogu se realizirati uz posebnu suglasnost klubova i to samo na programima
televizije koju odredi vlasnik TV prava za natjecateljsku godinu 2017./18.
Klubovi ili organizator turnira su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi iz
ugovora Hrvatskog nogometnog saveza i ugovornog partnera za TV prava, a posebno
voditi računa da se na stadionima za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, bez
posebnog prethodnog odobrenja ugovornog partnera, ne mogu nalaziti kamere TV
postaja koje nemaju odobrenje ugovornog partnera za TV prava.
Klubovi organizator turnira su obvezni pridržavati se odredbi Pravilnika o načinu
korištenja medijskih i promotivnih prava HNS-a
U slučaju kršenja ovih odredbi, klubovi organizator turnira će Hrvatskom nogometnom
savezu nadoknaditi u cijelosti štetu nastalu s tog osnova, te će dodatno snositi sankcije
sukladno DP HNS-a zbog povrede odredbi iz Propozicija natjecanja.
NAGRADE
Članak 44.
Prvoplasirani klub prvenstva 1.HMNLŽ osvaja prijelazni pehar HNS-a. na kome se
upisuje ime natjecanja i godina osvajanja prvenstva.
Pored prijelaznog pehara HNS-a prvoplasiranom klubu se dodjeljuje pehar u trajno
vlasništvo na kojem se upisuje njegovo ime i 22 zlatne medalje, koje se dodjeljuju
igračicama, trenerima, liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema
pismenom prijedlogu kluba.
Drugoplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo na kojem se
upisuje njegovo ime i 22 srebrne medalje, koje se dodjeljuju igračicama, trenerima,
liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema pismenom prijedlogu
kluba.
Trećeplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo na kojem se upisuje
njegovo ime i 22 brončane medalje, koje se dodjeljuju igračicama, trenerima, liječnicima,
fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema pismenom prijedlogu kluba.
Pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem strijelcu i najboljem klubu u Fair
play-u temeljem ljestvice koju vodi povjerenik natjecanja. Najbolji je onaj strijelac koji ima
najveći broj postignutih zgoditaka u prvom dijelu natjecanja, a najbolja fair-play ekipa je
ona koja ima najbolji prosjek bodova u prvenstvu prvog dijela natjecanja.

Službenim osobama (sucima i delegatima) na utakmicama posljednje odigranog
turnira pripada odgovarajuće obilježje HNS-a (plakete).
Protokol za organizaciju turnirskih utakmica utvrđuje Komisija za mali nogomet
HNS-a. Svi sudionici turnirskih utakmica dužni su u cijelosti poštivati odredbe protokola.
OPREMA EKIPA
Članak 45.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena prije početka natjecanja. Svi klubovi 1. HMNLŽ dužni su vodstvu natjecanja
najmanje 15 dana prije, u pismenoj formi prijaviti osnovnu i pričuvnu boju dresova u kojima
će se natjecati.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi
sportsku opremu boje različite od svojih.
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno
čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet
centimetara) i 35 cm (trideset pet centimetara), kao i obavezno istaknuti istovjetan broj
na gaćicama. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.
Vratarka mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova
njegovih suigračica, igračica suparničke ekipe i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igračica u Zapisniku o
utakmici, prema „Pravilima igre za mali nogomet-Futsal“ ,a sukladno Pravilu III.
Na dresu i gaćicama ekipe za vrijeme utakmice treba biti istaknut službeni logotip
kluba.
Klubovi su obvezni osigurati markere različitih boja od sportske opreme za
pričuvne igračice, koje uručuju igraču koji izlazi iz igre prilikom zamjene.
Igračice svake ekipe na klupi moraju imati identične marke po boji i obliku.
Ako gostujući klub nema markere, domaćin će mu posuditi.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake koje su oni
obvezni nositi za vrijeme utakmice.
Igračice koje nastupaju na prvenstvenim utakmicama obvezne su na desnom
rukavu dresa imati oznaku – logo eventualnog sponzora 1.HMNLŽ. Sponzor je obvezan
pravovremeno osigurati oznake putem Komisije za mali nogomet I.O. HNS a. Svaki nastup
na utakmici u dresu bez oznake smatrat će se povredom Propozicija i bit će sankcioniran
od strane Disciplinskog suca.
TIJELA NATJECANJA
Članak 46.
Tijela natjecanja su:
•
•
•
•

Povjerenik za natjecanje,
Povjerenik za određivanje sudaca,
Disciplinski sudac,
Komisija za žalbe malog nogometa

POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 47.
Povjerenik za natjecanje:
●

ima nadzor nad natjecanjem u 1.HMNLŽ,

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim
pravilnicima koji se primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama IO HNS-a i
Komisije za mali nogomet.
određuje delegate s Liste delegata,
registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u
prvom stupnju,
vodi tablicu natjecanja,
vodi evidenciju opomena igračica te je dužan obavijestiti klub o eventualnoj
automatskoj kazni zabrane igranja istih
utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja sukladno
Propozicijama natjecanja i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora HNS-a,
prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
priprema prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama 1.
HMNLŽ,
priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme
odigravanja utakmica,
vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za Trofej Fair play i Trofej za
najboljeg strijelca,
kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova 1.HMNLŽ neophodnih za odvijanje
natjecanja, podnosi prijave protiv sudionika natje. 1.HMNLŽ koji prekrše
odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Kodeksa o
ponašanju,
priprema i predlaže sve normativne akte i odluke potrebne za natjecanje.
najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu s prijedlogom oko
eventualnih mjera za uspješniji rad.
usko surađuje s Komisijom za mali nogomet, dostavljajući sve potrebno za
nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 48.
Povjerenik za određivanje sudaca:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke
problematike,
određuje suce za utakmice s liste za suđenje
vodi brigu o suđenju na svim utakmicama 1. HMNLŽ,
prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja,
prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
informira nadležne organe o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera,
podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i
žalbi u svezi sa suđenjem,
nakon završetka natjecanja izrađuje i daje izvješće o suđenju,
obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS.
usko surađuje s Komisijom za mali nogomet, dostavljajući sve potrebno za
nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 49.
Disciplinski sudac:
●

●

rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi 1. HMNLŽ,
njihove igračice, treneri, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju 1.
HMNLŽ, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom i Kriterijima za djelovanje
disciplinskog suca,
podnosi izvješće Komisiji za mali nogomet o svom radu s prijedlogom oko
eventualnih mjera za uspješniji rad.

●

usko surađuje s Komisijom za mali nogomet, dostavljajući sve potrebno za
nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

KOMISIJA ZA ŽALBE MALOG NOGOMETA
Članak 50.
Komisija za žalbe 1. HMNLŽ rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika
za natjecanje i Disciplinskog suca.
Poslove iz nadležnosti Komisije za žalbe 1. HMNLŽ obavlja Komisija za žalbe 1.
HMNL.
Žalba na odluke Povjerenika za natjecanje dostavlja se u roku predviđenim
člankom 34. Propozicija, a žalbe na odluku Disciplinskog suca u roku od osam (8) dana
od uručenja putem preporučene pošte ili telefaksom uz dokaz o uplati propisane takse.
Odluka Komisije za žalbe je konačna.
OSTALE ODREDBE
Članak 51.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,
odluke organa natjecanja kao i načela Fair Play-a.

Članak 52.
Na turnirima čije propozicije nisu odobrili ŽNS/ZNS te ujedno nisu dobili
suglasnost za održavanje istog turnira zabranjuje se nastup svim igračicama koje su
registrirane za malonogometne klubove 1. HMNLŽ. Ukoliko je turnir dobio pismeno
odobrenje nadležnog nogometnog saveza, igračica registrirana u 1. HMNLŽ može
nastupiti na tom turniru samo ako dobije pismeno odobrenje matičnog kluba.
KAZNENE ODREDBE
Članak 53.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to
odgovorni klubovi, igračice, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
Članak 54.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila
malonogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te
ostalih propisa i odluka HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 55.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog
saveza, a između sjednica Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O HNS-a.
Članak 56.
Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O HNS-a mora poduzeti mjere
i pokrenuti disciplinski postupak, ako je ostvarena sumnja na regularnost utakmice i
doping prekršaja.

Članak 57.
Ove Propozicije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu Hrvatskog nogometnog saveza.
Broj:
Zagreb, 11. 12. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog
Komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku dana 11. 12. 2017. donio
ODLUKU
1. U vodstvo natjecanja Prve HMNL za žene u natjecateljskoj godini
2017/18. imenuju se
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje

Miroslav Dugeč
Zlatko Nakić
Edi Šunjić

2. Utvrđuje se visina naknade za rukovodstvo natjecanja Prve HMNL
za žene u natjecateljskoj godini 2017/18:
Povjerenik natjecanja
- 1.000,00 kn
Disciplinski sudac
- 300,00 kn
Povjerenik za suđenje
- 300,00 kn
Naknada se isplaćuje za svaki turnir u okviru natjecanja, iznosi su u
netu.
3. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 11. 12. 2017.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 28. st. 3. i članka 43. Statuta na
sjednici održanoj 11. 12. 2017. donio
ODLUKU
1. Ovlašćuju se nogometna središta Velika Gorica, Jastrebarsko i
Zaprešić, koja djeluju unutar Nogometnog saveza Zagrebačke županije
da na području za koja su nadležna obavljaju poslove registracije
klubova i igrača.
2. Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u službenom
glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 11. 12. 2017.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog
Komisije nogometnih sudaca na sjednici održanoj 11. 12. 2017. donio
ODLUKU
1. Goran Tenžera iz Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske
županije imenuje se za člana Povjerenstva za određivanje sudaca na
utakmicama Treće HNL Jug u natjecateljskoj godini 2017/18.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 11. 12. 2017.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog
Komisije nogometnih sudaca na sjednici održanoj 11. 12. 2017. godine
donio
ODLUKU
o
verifikaciji proglašenja u zvanje
SAVEZNI SUDAČKI INSTRUKTOR u nogometu
I
Potvrđuje se proglašenje u zvanje SAVEZNI sudački instruktor u
nogometu slijedeći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dalibor BULJIĆ, Čepin
Zoran HAJDINJAK, Čakovec
Kristijan HOLSINGER, Petrinja
Danijel KELEČIĆ, Jastrebarsko
Branko LAFTER, Jastrebarsko
Goran NOVOSEL, Bjelovar
Vladimir TURBELIJA, Ferdinandovac

II Temeljem članka 65./66. Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim
instruktorima te članka 5. / 6. PRAVILA o stjecanju zvanja SAVEZNI
SUDAČKI INSTRUKTOR u nogometu, Odlukom Komisije nogometnih
sudaca IO HNS-a od 31. kolovoza 2017. god. gore navedeni proglašeni
su u zvanje SAVEZNI SUDAČKI INSTRUKTORI u nogometu.
III Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
Službenom glasilu HNS-a.

Broj:
Zagreb: 11. 12. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker, v. r.
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prijevod: 08.12.2017.
naš broj: INT-14458/17

ČLANOVIMA FIFA-E

Cirkularno pismo br. 1607

Zurich, 6. prosinca 2017.
ZBO/coj/nak

Ukidanje suspenzije Nogometnog saveza Kuvajta
Poštovani,
Ovime vas izvješćujemo da je temeljem odluke Ureda FIFA Vijeća donesene 5.
prosinca 2017. ukinuta suspenzija Nogometnog saveza Kuvajta (KFA) s
trenutačnim učinkom.
U skladu s navedenim, KFA ponovno ima sva članska prava, kako je utvrđeno čl.
13 FIFA Statuta, s trenutačnim učinkom. Prema tome, reprezentativne i klupske
momčadi KFA-a ponovno imaju pravo sudjelovati u međunarodnim natjecanjima.
To također znači da članovi i službene osobe SFA-a mogu ostvarivati
pogodnosti iz razvojnih programa, tečajeva i edukacije od strane FIFA-e i Azijske
nogometne konfederacije. Nadalje, savezi članovi FIFA-e mogu ponovno
ostvarivati sportske kontakte s KFA-om i/ili njegovim momčadima.
Zahvaljujemo vam što ste gore navedeno primili na znanje.
S poštovanjem,
FIFA

Zvonimir Boban
Zamjenik Glavne tajnice (Nogomet)

Kopija:

- FIFA Vijeće
- Konfederacije

prijevod: 11.12.2017.

ČLANOVIMA FIFA-E
CIRKULARNO PISMO BR. 1609

Zurich, 8. prosinca 2017.
Ur. br. HNS-a: INT-14470/17.

FIFA TMS - Administrativni postupak izricanja kazni (APIK) - Promjena postupka

Poštovani,
Osnovne informacije
kao što znate, od 1. listopada 2010. Sustav usklađivanja transfera (u daljnjem tekstu „TMS“),
sastavni je dio FIFA-inog Pravilnika o statusu i transferima igrača (u daljnjem tekstu:
Pravilnik).
Korištenje TMS-a obvezno je za sve međunarodne transfere profesionalnih igrača nogometa
(11 igrača), a od 1. siječnja 2018. bit će obvezan i za sve međunarodne transfere igračica (v.
FIFA-ino cirkularno pismo broj 1601). Posebice su Dodatkom 3 Pravilnika, između ostalog,
utvrđene obveze saveza i klubova u odnosu na korištenje TMS-a prilikom provođenja
međunarodnih transfera profesionalnih igrača.
FIFA-ina Disciplinska komisija je 2011. godine utvrdila da su određene obveze koje proizlaze
iz korištenja FIFA-inog Sustava usklađivanja transfera, sadržane u Dodatku 3 Pravilnika,
tehničke ili minorne prirode. Neispunjavanje spomenutih obveza predstavlja evidentno
kršenje odredaba Dodatka 3 Pravilnika, što ima neposredni negativni učinak na relevantni
međunarodni transfer.
Cirkularno pismo br. 1259 (7. travnja 2011.) - Prijenos nadležnosti i uvođenje
Administrativnog postupka izricanja kazni
Putem cirkularnog pisma br. 1259 (datiranog 7. travnja 2011.), savezi članovi FIFA-e
obaviješteni su o odluci FIFA-ine Disciplinske komisije u vezi prekršaja obveza utvrđenih u
Dodatku 3.

Kako bi se uspostavio pojednostavljen i učinkovitiji postupak rješavanja prekršaja Dodatka
3, FIFA-ina Disciplinska komisija prenijela je na FIFA TMS GmbH svoju nadležnost kažnjavanja
deset kategorija prekršaja putem postupka poznatog pod nazivom Administrativni postupak
izricanja kazni (op. prev.: engleski naziv i kratica: Administrative Sanction Procedure - ASP,
u daljnjem tekstu „APIK“). Kazne koje FIFA TMS GmbH može izreći putem APIK-a mogu
uključivati upozorenje, ukor i/ili novčanu kaznu u najvišem iznosu do 14.000 CHF.
Cirkularno pismo br. 1478 (6. ožujka 2015.) - Proširenje opsega APIK-a
U ožujku 2015., putem cirkularnog pisma br. 1478, savezi članovi obaviješteni su o odluci
FIFA-ine Disciplinske komisije prema kojoj je potrebno revidirati i proširiti opseg korištenja
APIK-a kako bi se povećalo postupanje sukladno relevantnim odredbama među
nogometnim dionicima, a iz razloga povećanog korištenja TMS-a od travnja 2011. Shodno
tome, FIFA-ina Disciplinska komisija proširila je broj kategorija u okviru APIK-a sa 10 na 14.
Moguće kazne koje je FIFA TMS GmbH mogao izreći i dalje su uključivale upozorenje, ukor
i/ili novčanu kaznu do 14.000 CHF.
Administrativni postupak izricanja kazni (APIK)
-

Trenutni postupak

Od uvođenja APIK-a u travnju 2011., postupak u vezi slučaja APIK-a bio je sljedeći:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Ako se otkrije jedan od 14 prekršaja koji spadaju pod APIK, FIFA TMS GmbH
(sada FIFA-in Odjel za TMS Transfere & Sukladnost) prvo bi kontaktirao savez
ili klub kako bi se utvrdio prekršaj i zatražilo očitovanje stranke u utvrđenom
roku („slučaj APIK-a“). Odjel za TMS Transfere & Sukladnost također je
zatražio da se prekršajno ponašanje ispravi.
Potom bi Odjel za TMS Transfere & Sukladnost, u okviru svojih vremenskih
rokova, poslao dopis(e) kojim(a) se izriče(u) kazna(e). U takvom dopisu bilo bi
naznačeno da stranka može prihvatiti primjenu kazne ili opovrgnuti izrečenu
kaznu i zatražiti otvaranje disciplinskog postupka u skladu s FIFA-inim
Disciplinskim kodeksom. Ako bi stranka potpisala dopis kojim se izriče kazna,
kazna bi stupila na snagu datumom potpisa.
Ako bi stranka prihvatila kaznu Odjela za TMS Transfere & Sukladnost te
postupila u skladu s izrečenom kaznom i ispravila prekršaj u TMS-u, predmet
bi bio zatvoren.
Međutim, ako bi stranka propustila odgovoriti na dopis o izricanju kazne, ako
ne bi prihvatila i/ili platila kaznu ili ne bi ispravila prekršaj u TMS-u, predmet
bi bio proslijeđen FIFA-inoj Disciplinskoj komisiji radi ocjenjivanja i odluke.
Tajništvo Disciplinske komisije bi tada provelo potrebnu istragu koju bi
smatralo neophodnom te bi službeno pokrenulo disciplinski postupak.
Stranica 2 of 3

vi.

Naposljetku, slučaj bi bio podnesen tajništvu FIFA-ine Disciplinske komisije,
koje je imalo pravo izreći kaznu koju je smatralo prikladnom u skladu sa
sadržajem FIFA-inog Disciplinskog kodeksa.

-

Novi postupak

Kako bi se slučajevi APIK-a brže rješavali, time omogućujući nesmetano funkcioniranje
međunarodnih transfera i postupanje sukladno Pravilniku, FIFA-ina Disciplinska komisija
odlučila je da će u gore navedenim slučajevima administrativne poslove vezane uz istragu
slučaja isključivo i izravno obavljati Odjel za TMS Transfere & Sukladnost. Prema tome, novi
postupak ostat će isti kako je gore opisano, uz iznimku gornje točke „v.“ koja više neće biti
potrebna.
Prema novom postupku, u slučajevima kada stranka propusti odgovoriti na dopis o izricanju
kazne, ne prihvati i/ili ne plati kaznu ili ne ispravi prekršaj u TMS-u, Odjel za TMS Transfere
& Sukladnost obavijestit će odnosnog dionika (klub ili savez), putem dodatnog i konačnog
dopisa, da će slučaj APIK-a biti podnesen izravno FIFA-inoj Disciplinskoj komisiji. Stoga
prijašnja intervencija tajništva FIFA-ine Disciplinske komisije neće biti potrebna. U
dodatnom i konačnom dopisu bit će utvrđen datum kada će FIFA-ina Disciplinska komisija
raspravljati o predmetnom slučaju APIK-a te će dioniku biti dan rok do kojeg može podnijeti
eventualno konačno očitovanje koje će razmotriti FIFA-ina Disciplinska komisija.
Tajništvo će i nadalje podnositi predmete FIFA-inoj Disciplinskoj komisiji, koja će nastaviti
pomagati Disciplinskoj komisiji, osiguravajući da se poštuju svi elementi propisanog
postupka prije donošenja odluke temeljem spisa zaprimljenog od Odjela za TMS Transfere
& Sukladnost u vezi slučaja APIK-a.
Zahvaljujemo vam što ste gore navedeno primili na znanje i o tome obavijestili svoje
klubove.
S poštovanjem,
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION
Marco Villiger
zamjenik Glavne tajnice (Administracija)
Kopija: - Disciplinska komisija
Odjel za međunarodne poslove i licenciranje (V.J.)
Kopija: Izvršni direktor, Glasnik HNS-a, www.hns-cff.hr, FIFA TMS menadžeri klubova
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UEFA, Nyon
Švicarska
Prijevod IS

Cirkularno pismo br. 35/2017
- savezima članovima UEFA-e
Na pažnju Predsjednika i Glavnog tajnika
Naš znak
GS/TIM/HCH

Datum
30. lipnja 2017

Neovisno izvješće o zdravstvenim i sigurnosnim problemima pirotehnike
Poštovani,
Izvolite u privitku potražiti neovisno izvješće iz 2016. o Zdravstvenim i sigurnosnim problemima u svezi s
upotrebom pirotehnike na nogometnim stadionima, koje je pripremljeno u skladu s opisom projekta koji
je pripremila UEFA u partnerstvu s Europskom udrugom navijača (Football Supporters Europe – FSE).
Izvješće, čiji je autor dr. Tom Smith uz pomoć drugih neovisnih stručnjaka konstatira sljedeće:
• Postoje značajni zdravstveni i sigurnosni rizici vezani uz upotrebu pirotehnike u neposrednoj
blizini drugih ljudi i uz kršenje sigurnih udaljenosti koje su navedene na samim pirotehničkim
proizvodima.
• Upotrebom pirotehnike njeni korisnici, navijači u njihovoj blizini, stadionsko i sigurnosno osoblje,
igrači i službene osobe izlažu se ozbiljnim zdravstvenim i sigurnosnim rizicima.
• Sve pirotehničke naprave iz vrlo dobrog razloga imaju svoju „sigurnu“ udaljenost, koja prelazi
dostupan prostor na krcatim tribinama ili stadionu.
• Niti jedno pirotehničko sredstvo u područjima za gledatelje na nogometnim stadionima nije
sigurno za upotrebu.
Pored zdravstvenih i sigurnosnih rizika, u ovom su izvješću identificirani rizici poput opeklina na tijelu,
zapaljenje odjeće, zapaljenje građevina te ostale opasnosti, eksplozivni učinci na ljudima, eksplozivni učinci
na građevinama, akutni toksični učinci dima, kronični učinci dima, izravni utjecaji na oči, vid, utjecaji na sluh
i panika.
Izvješće također navodi da se trebaju predvidjeti metode obuke o tome kako postupati s pirotehničkim
napravama na stadionima. Samo odgovarajuće trenirano i opremljeno osoblje treba postupati s
pirotehnikom.
Ljubazno vas molimo da razmotrite i podijelite sadržaj ovog izvješća s vašim relevantnim partnerima.
S ciljem razvoja strategija upozoravanja i smanjenja upotrebe pirotehnike na nogometnim stadionima
UEFA, Vijeće Europe i EU obvezali su se s vama surađivati.

U svezi s prije navedenim, UEFA će organizirati ekspertni seminar o ovoj temi tijekom jeseni 2017. O tome
ćemo vam naknadno dati više informacija. S dodatnim pitanjima, molimo da se ne ustručavate obratiti se
i kontaktirati Chantal Hectors (tel: +41-79-829.2254 email Chantal.Hectors@uefa.ch)
S poštovanjem,
UEFA
Theodore Theodoridis
Glavni tajnik

privitak
- Pirotehnika na stadionima – izvješće 2016.

-

cc (s privitkom)
UEFA Izvršni odbor
europski članovi Vijeća FIFA-e
FIFA, Zurich
cc. interno – ovdje – emailom (D.Vrbanović, Z. Cvrk, M. Marković, T. Pacak)

Prijevod (IS), 11.12.2017.
Br. 69/2017
- savezima članovima UEFA-e
Na pažnju Predsjednika i Glavnog tajnika

Naš znak
GS/ega

Datum
8. prosinac 2017.

Čl. 39 UEFA Disciplinskog pravilnika – pravna pomoć i pro bono savjetnik
Poštovani,
Na svojoj sjednici održanoj 1. lipnja ove godine u Cardiffu, Izvršni odbor UEFA-e usvojio je izdanje 2017.
UEFA Disciplinskog pravilnika, koji je stupio na snagu 15. lipnja.
Svrha ovog cirkularnog pisma je objasniti koncept pravne pomoći i pro bono savjetnika a što je opisano u
članku 39 tog pravilnika,te kako biste mogli odgovoriti na sva pitanja koja eventualno dobijete.
Pravna pomoć
UEFA je obvezna jamčiti prava pojedinaca koji nemaju financijskih sredstava da se u postupcima pred
UEFA Kontrolno, etičkim i disciplinskim tijelom ili UEFA Žalbenim tijelom primjereno brane. Članak 39.
važećeg Disciplinskog pravilnika navodi tri vrste pravne pomoći:


Oslobođenje tražitelja njegove/njene obveze plaćanja troškova relevantnih postupaka;



imenovanje pro bono savjetnika da bude od pomoći pojedincu; i



plaćanje razumnih putnih i troškova smještaja tražitelju (kao i onih svjedoka, eksperata i pro
bono savjetnika).

Radi izbjegavanja sumnje, pravna pomoć nije dostupna nacionalnim savezima, klubovima ili drugim
pravnim subjektima koji nisu fizičke osobe.

Postupak podnošenja molbe
Tražitelj može podnijeti molbu za pravnu pomoć tako da pošalje email Uefinoj administraciji na
discipline@uefa.ch, te objasni potrebu za podnošenje svoje molbe za pravnu pomoć. Pored toga,
tražitelj mora dostaviti sve informacije potrebne da bi se utvrdila njegova/njena financijska situacija.
Uefina administracija odlučit će o molbama za pravnu pomoć po vlastitoj diskreciji. Pravna pomoć se ne
može dodijeliti ukoliko je jasno da tražitelj ima financijskih sredstava da se brani ili da je tražiteljeva
obrana očigledno bez osnove.
Odluka Uefine administracije je konačna i protiv nje se ne može podnijeti žalba. Tražitelj može, međutim,
zahtijevati da se njegova/njena molba ponovno razmotri ukoliko se njegova/njena financijska situacija
znatno pogoršala nakon što je bio razmatran i odbijen njegov/njen prvotni zahtjev za pravnu pomoć .
Optuženik može pravnu pomoć zahtijevati čim je protiv njega/nje pokrenut postupak. Iako se pravna
pomoć može zahtijevati u bilo koje vrijeme tijekom postupka, tražitelje se potiče da svoje molbe za
pravnu pomoć podnesu čim je prije moguće.
Pro bono savjetnik
Ukoliko je zatražena i odobrena pomoć pro bono savjetnika, tražitelj ga može izabrati s liste koju je
utvrdila Uefina administracija.
Uefina administracija je trenutno u postupku sastavljanja ove liste i cilj je osigurati da budu izabrani samo
neovisni pravnici s odgovarajućim iskustvom i stručnim znanjem, odgovarajućom dostupnošću i s
pogodne lokacije.
Svi pro bono savjetnici tijekom svog cjelokupnog angažmana u obavljanju svojih poslova trebat će raditi
u skladu s najvišim standardima integriteta i čestitosti.
Pro bono savjetnik neće primati naknadu za svoj rad. Međutim, UEFA može odlučiti da mu/joj plati
razumne putne i troškove smještaja.
Dodatne informacije i pitanja
Daljnje informacije o Uefinom sustavu pravne pomoći i pro bono savjetniku bit će uskoro objavljene na
UEFA.com .
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U međuvremenu, ukoliko imate bilo kakvih pitanja u svezi ove teme, molim da kontaktirate, Carlos
Schneider, UEFA pravnog savjetnika putem: carlos.schneider@uefa.ch.

S poštovanjem,
U E F A

Theodore Theodoridis
Glavni tajnik

cc
-

UEFA Izvršni odbor
europski članovi FIFA Vijeća
FIFA, Zurich

cc. Predsjednik, Izvršni direktor, Tajnik – ovdje (mailom interno), HNS Glasnik i www.hns-cff.hr
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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici
održanoj 11. 12. 2017. donio

ODLUKU
1. Godišnja pretplata na službeno glasilo «Glasnik HNS» za 2018.
godinu iznosi 1200,00 kn + PDV.
2.Iznos pretplate se uplaćuje na IBAN:HR25 23400091100187844 uz
svrhu doznake «Za Glasnik». Nakon uplate potrebno je poslati ovjerenu
kopiju virmana na broj faksa 01/2441-500.
3. Županijski nogometni savezi, ženski nogometni klubovi,
povjerenici natjecanja i članovi Izvršnog odbora HNS-a oslobođeni su
plaćanja pretplate.
4. U 2018. godini obveznici plaćanja objave registracija u
službenom glasilu HNS-a oslobađaju se te obveze.
5. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu
HNS-a.

Broj:
Zagreb, 11. 12. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj
11. 12. 2017.
ODLUKU
1.Visina blagajničkog maksimuma za 2018. godinu određuje se u visini
od 50.000,00 kn.
2.U slučaju potrebe iznos blagajničkog maksimuma iz točke 1. ove
odluke može privremeno iznositi do 20% više od 50.000,00 kn.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
službenom glasilu Saveza.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 11. 12. 2017.

Davor Šuker, v.r.
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REGISTRACIJE
Brisu se igraci iz registra Pejić Stjepan
"Stubica" Donja Stubica jer odlaze u
inozemstvo.

ZAGREBAČKO PODRUČJE

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI
(Sjednica 06.12.2017)

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Rakas Milan
"Podovi" Dvor, Barešić Robert "Mladost"
Petrinja jer odlaze u inozemstvo.

MNK "METEORA FUTSAL" ZAGREB:
Godinić Andrea , Požgaj Dalibor , Klarić
Sara , Barić Igor , Jandrečić Dražen , Delač
Nedeljko , Jelić Ivica , Nađi Miroslav ,
Meglajec Goran , Mekovec Ana , Trstenjak
Sandra , Prga Vedran , Mekovec Terezija ,
Smiljanec Valentina , Maceković Siniša , Čl.
37/1

DALMATINSKO PODRUČJE

MNK "NACIONAL ZAGREB" ZAGREB:
Žanić Ante , Čl. 37/1

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

MNK "ZAGREB GIMKA" ZAGREB: Mlinarić
Lukas , Čl. 37/1

(Sjednica 06.12.2017)

MNK "ALUMNUS FUTSALFER" ZAGREB:
Barukčić Dominik , Hranjec Filip , Čl. 37/1

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Galić Mateo
"Omiš" Omiš jer odlaze u inozemstvo.

MNK "USPINJAČA" ZAGREB: Klarić Lucija
, Vučković Marija , Čl. 37/1

(Sjednica 11.12.2017)
Registracija kluba
MNK "SPLIT" SPLIT: Tomkić Ignacije ,
Vujević Duje , Grubišić Ante , Čl. 37/1

Temeljem članka 4. Pravilnika o statusu
igrača i registracijama HNS-a i Rješenja
Gradskog ureda za opću upravu grada
Zagreba Klasa: UP/I-230-02/17-02/206
URBROJ: 251-07-11-17-2 od
22. studenog 2017. god. registrira se
malonogometni klub: MNK „METEORA
FUTSAL“ Zagreb, sa sjedištem Primorska
7, 10000 Zagreb.

MNK "VRGORAC" VRGORAC: Govorko
Josip , Čl. 37/1
(Sjednica 12.12.2017)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Popović Filip
"Omiš" Omiš jer odlaze u inozemstvo.

NS VRBOVEC

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE

(Sjednica 05.12.2017)
Raskidi ugovora

(Sjednica 08.12.2017)
NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA i
igrač Španja Toni sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj bb
od 01.07.2017.

MNK "SUPER CHICKS" POLIČNIK: Pernar
Ena , Čl. 37/1

ŽNS DUBROVAČKO NERETVANSKI

(Sjednica 06.12.2017)

(Sjednica 30.11.2017)

Brisanje iz registra

MNK "SQUARE" DUBROVNIK: Lonco
Mario , Lončarica Kristijan , Grgurević Toni
, Devčić Tomislav , Matković Ivan , Bupić
Miho , Milić Petar , Čl. 37/1

Brisu se igraci iz registra Iveljić Domagoj
"Gradići" Gradići jer odlaze u inozemstvo.

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 08.12.2017)
Brisanje iz registra
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SLAVONSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE
(Sjednica 07.12.2017)

NS VUKOVAR

Raskidi ugovora

(Sjednica 07.12.2017)

NK "ISTRA 1961 Š.D.D." PULA i igrač
Ofosu Reagy Baah jednostrano su
raskinuli ugovor o profesionalnom igranju
broj 468/2017 od 04.08.2017. prema čl.
47.Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Oluić Dragan
"Borovo" Vukovar jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 08.12.2017)

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Raskidi ugovora

(Sjednica 11.12.2017)

NK "ISTRA 1961 Š.D.D." PULA i igrač
Kitanovski Tome jednostrano su raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj
91/2017 od 20.02.2017. prema čl.
47.Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Ivanić Nemanja
"Svjetlost" Lužani jer odlaze u
inozemstvo.

SJEVERNO PODRUČJE

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 09.12.2017)

(Sjednica 01.12.2017)

Raskidi ugovora

Registracija kluba

NK "SLAVEN BELUPO" KOPRIVNICA i
igrač Telushi Bruno sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj
26/2017 od 07.07.2017.

Temeljem članka 4. Pravilnika o statusu
igrača i registracijama HNS-a i Rješenja
Ureda za opću upravu u Primorskogoranskoj županiji Klasa: UP/I-230-02/1701/59 URBROJ: 2170-06-02/1-17-2 od
31. listopada 2017. god. registrira se
malonogometni klub: MNK „FUTSAL
FIUME“ Rijeka, sa sjedištem Turkovo 17/9,
Rijeka.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

MNK "FUTSAL FIUME" RIJEKA,
Luka Rukavina,37/1
Mauro Ciani,37/1
Bruno Lončar,37/1
Marko Čop,37/1
Vito Polić,37/1
Sanel Kuši,37/1
Kristijan Štimac,37/1
Deni Balen,37/1
Karlo Kružić,37/1
Domagoj Polić,37/1
(Sjednica 08.12.2017)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Aščić Jakov
"HNK Orijent 1919" Rijeka jer odlaze u
inozemstvo.
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