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PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO HRVATSKI TELEKOM PRVE LIGE
ZA NATJECATELJSKU GODINU 2018/2019.
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SUSTAV I KALENDAR NATJECANJA
Članak 1.
U svezi s Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o sustavu
stalnih natjecanja HNS-a i broju klubova pojedine lige na temelju dobivenih licenci
prema Pravilniku o licenciranju klubova HNS-a i ostvarenih rezultata u natjecateljskoj
godini 2017./2018., sudionici natjecanja Hrvatski telekom Prve lige su:
1. GNK “DINAMO“ Zagreb
2. HNK “HAJDUK š.d.d.“ Split
3. HNK “GORICA“ Velika Gorica
4. NK “INTER-ZAPREŠIĆ“ Zaprešić
5. NK “ISTRA 1961 š.d.d.“ Pula

6. NK “LOKOMOTIVA“ Zagreb
7. NK “OSIJEK s.d.d.“ Osijek
8. HNK “RIJEKA s.d.d.“ Rijeka
9. NK “RUDEŠ“ Zagreb
10. NK“SLAVEN BELUPO“ Kopriv.

Članak 2.
Natjecanjem rukovodi Hrvatski nogometni savez putem tijela natjecanja koje
imenuje Izvršni odbor.
Članak 3.
Natjecanje se odvija po ČETVEROKRUŽNOM bod sustavu (9+9+9+9=36 kola).
Raspored se utvrđuje ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu
Bergerove tablice time da prvoplsirani klub iz natjecateljske godine 2017./2018. ima
pravo izbora natjecateljskog broja.
Natjecanje Prve lige za natjecateljsku godinu 2018./2019. počinje 28. srpnja
2018. (1. kolo), a završava 25. svibnja 2019. godine (36.kolo).
Članak 4.
Utakmice Hrvatski Telekom Prve lige igraju se prema usvojenom Kalendaru
natjecanja subotom kao osnovnim danom igranja u dnevnom ili večernjem terminu
prema satnici koja se utvrđuje rasporedom prije početka prvenstva u dogovoru s
ugovornim partnerom za TV prava. Najmanje jedna utakmica u svakom kolu igrat će
se u popodnevnom ili večernjem terminu petkom, a po dvije subotom i nedjeljom radi
izravnog prijenosa na TV. Iznimno, radi potrebe izravnog televizijskog prijenosa ili
zbog obveza klubova u UEFA natjecanju, pojedine utakmice mogu se igrati i u
večernjem terminu ponedjeljkom. Satnica odigravanja utakmica može se izmijeniti na
zahtjev ugovornog partnera za TV prava prema posebnoj odluci Povjerenika za
natjecanje. Utakmice koje HNK Gorica, NK Inter-Zaprešić i NK Lokomotiva igraju kao
domaćini, igrat će se u pravilu petkom u večernjem terminu kada to dozvoljavaju
obveze njihovih suparnika te televizijske potrebe.
Utakmice koje se igraju tijekom tjedna, igraju se u pravilu utorkom i srijedom u
dnevnom i večernjem terminu, a po zahtjevu ugovornog partnera za TV prava i
četvrtkom.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima (sudjelovanje
klubova u UEFA natjecanjima, vremenske nepogode i sl.) odobriti izmjenu dana i
satnice odigravanja pojedinih utakmica na način da se iste odigraju prije ili poslije
rasporedom utvrđenog datuma, odnosno najkasnije prije odigravanja utakmica
slijedećeg kola, osim ako Natjecateljska komisija HNS iz opravdanih razloga ne odluči
drugačije. U slučaju da se neka utakmica zbog razloga više sile nije mogla odigrati
prije narednog kola, odigrat će se u prvom mogućem slobodnom terminu prema
odluci Povjerenika za natjecanje.
Utakmice koje se na osnovu Ugovora o TV pravima izravno prenose na
televiziji, mogu se igrati izvan utvrđenog osnovnog rasporeda i satnice o čemu, na
zahtjev ugovornog partnera, odluku donosi Povjerenik za natjecanje najkasnije sedam
(7) dana prije odigravanja utakmice osim za utakmice 36. kola kada se rok skraćuje
na četiri (4) dana.

Sve utakmice posljednjeg kola prvenstva (36. kolo) igraju se u isto vrijeme
subotom prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Ako dva ili više klubova koriste isti
stadion za odigravanje utakmica kao domaćin, klub koji nije izravni korisnik stadiona
igra utakmicu na jednom od licenciranih stadiona o čemu mora Povjerenika za
natjecanje pismeno izvijestiti najmanje 14 dana prije Kalendarom natjecanja
utvrđenog termina za odigravanje utakmice. Iznimno, na zahtjev ugovornog partnera
za TV prava ili iz drugih opravdanih razloga, pojedine utakmice zadnjeg kola
prvenstva mogu se igrati s početkom u različito vrijeme, ali samo ako te utakmice
izravno ne utječu na poredak ostalih klubova za prvo mjesto, pravo sudjelovanja u
UEFA natjecanju i ispadanju iz lige ili se zainteresirani klubovi pismeno suglase s
promjenom početka tih utakmica.
Klub domaćin koji zbog opravdanih razloga ne može odigrati utakmicu na
svom igralištu, dužan je najkasnije četrnaest (14) dana prije navedene utakmice
prijaviti grad i licencirani stadion gdje će biti domaćin utakmice ili u dogovoru s
protivničkim klubom obaviti zamjenu domaćinstva ukoliko je moguće s obzirom na
raspored odigravanja utakmica.
U slučaju da zbog radova na obnovi terena za igru na stadionima nije moguće
odigrati utakmicu niti uz zamjenu domaćinstva, Povjerenik za natjecanje može u
dogovoru s klubovima odrediti da se utakmica odigra u nekom slobodnom terminu
nakon redovitog kola kada se steknu uvjeti na jednom od stadiona.
U iznimnim slučajevima (elementarne nepogode, vremenskih nepogoda i
slično), Povjerenik za natjecanje može skratiti rok iz stavka 4. i 6. ovog članka na dva
(2) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu
utakmicu.
Članak 5.
Klubovi u natjecanju Hrvatski Telekom Prve lige imaju pravo na izmjenu
rasporeda odigravanja određenih prvenstvenih utakmica ukoliko daju više od dva
igrača u “A“ ili “U-21“ reprezentaciju
za potrebe igranja utakmica službenih
natjecanja.
ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 6.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i
obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon
utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti
kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
Prodaja ulaznica za sve utakmice je personalizirana, sa osobnim podacima na
ulaznici. Klubovi su obvezni prodavati ulaznice uz prethodno evidentiranje osobnih
podataka i predočenje važećeg osobnog dokumenta. Klubovi ne smiju prodavati
ulaznice osobama kojima je izrečena zaštitna mjera ili mjera opreza zabrane
prisustvovanja nogometnim utakmicama pojedinog kluba i/ili reprezentacije kao i
osobama koje su od strane Ravnateljstva policije kategorizirane u tzv. C kategoriju
navijača. Klubovi – organizatori su obvezni poduzeti mjere za onemogućavanje
pristupa na prostor sportskog objekta takvim osobama.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez
svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti sa tri (3) video kamere, te DVD
predati delegatu neposredno po završetku utakmice. Kamere se moraju nalaziti na
tribini ili na povišenom položaju (min. 6 m) time da je glavna kamera na poziciji
središnje crte igrališta, a dvije kamere u razini poprečnih crta kaznenog prostora.
Ukoliko se utakmica snima i izravno televizijski prenosi od strane ugovornog
partnera za TV prava, klub domaćin obvezan je snimati utakmicu samo s jednom
kamerom s povišene pozicije središnje crte terena za igru na način da snima
kontinuirano tijek igre, a u slučaju prekida igre zbog nekog incidenta, snima mjesto i
razlog incidenta.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu
osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET
HNS (http://comet.hns-cff.hr).
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna
su pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.
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Članak 7.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu
dolaska u mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca,
kontrolora, delegata i gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do
napuštanja igrališta - stadiona odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati
liječničku službu i vozilo hitne medicinske pomoći, koja moraju biti na igralištu stadionu pola sata prije početka utakmice.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako
bi se izvršila obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička služba i vozilo prve pomoći
ne dođu na igralište do početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin
ne osigura prikladno osobno vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti
do najbliže zdravstvene ustanove i osigura dežurstvo liječnika licenciranog pri HNS-u.
Klub domaćin 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 8.
Prvenstvene utakmice Hrvatski Telekom Prve lige moraju se igrati na
igralištima koja u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre, Pravilnika o
nogometnim natjecanjima i Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a te su verificirana
u postupku licenciranja za Prvu HNL za natjecateljsku godinu 2018/19.
Članak 9.
Za odigravanje utakmica Hrvatski Telekom Prve lige klub domaćin obvezan je
osigurati sedam (7) ispravnih lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila
nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte ne mogu
biti bijele boje već moraju biti crvene ili u nekoj drugoj vidno uočljivoj boji.
Članak 10.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila (ili prikladno vozilo) i potrebno
osoblje za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena za igru.
Članak 11.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u
zaštitnim kabinama može se nalaziti sedam (7) rezervnih igrača u sportskoj opremi i
šest službenih osoba kluba. Predstavnici klubova trebaju biti licencirani kod
povjerenika natjecanja Prve HNL i za vrijeme utakmice nositi njenu oznaku, treneri
moraju imati licencu HNS-a (Komisije nogometnih trenera HNS-a), liječnici i
fizioterapeuti moraju imati licencu HNS-a (Odjela za licenciranje HNS-a).
Ukoliko to dopušta prostor oko igrališta, na dodatnim kabinama (klupama)
mogu se nalaziti dodatne (najviše pet po momčadi) osobe iz stručnog stožera (npr.
oružar, drugi liječnik ili fizioterapeut) ili registrirani igrač kluba. Ta dodatna mjesta se
moraju postaviti izvan tehničkog prostora i trebaju se nalaziti najmanje pet metara
iza, odnosno postrani, od zaštitnih kabina iz stavka 1. ovog članka i omogućavati
prolaz prema svlačionicama.
Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi priprema
za ulazak u igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili kondicijski trener, ako se prije
toga nalazio u zaštitnoj kabini ili na dodatnoj klupi.
Službene osobe obvezne su za vrijeme odigravanja utakmica ponašati se u
duhu fair-playa i biti na raspolaganju i pomoći igračima i sucima u nesmetanom
odigravanju utakmice. U zaštitnim kabinama i na dodatnim klupama zabranjeno je
pušenje tijekom odigravanja utakmice.
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2 - 4 osobe uz nosila, posebno
označene za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
- minimum 10 dodavača lopte odjevenih u sportsku opremu različite boje od
boje dresova obiju momčadi,
- liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
- fotoreporteri i televizijski snimatelji s odgovarajućim oznakama,
- potreban broj redara i organa reda te vatrogasaca vidljivo obilježeni.
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Članak 12.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama (najmanje 5%
ukupnog kapaciteta stadiona) za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili najave
većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za taj sektor
gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub
domaćin o načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača te osigurati nazočnost
na utakmici Povjerenika za sigurnost kluba.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu stadiona koji je rezerviran za
gostujuće navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe
sankcijama iz Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Disciplinskog pravilnika
HNS-a.
Članak 13.
Prije otvaranja stadiona pred početak utakmice, klub domaćin obvezan je
izvjesiti na vidno mjesto zastave Republike Hrvatske i HNS-a te zastavu Hrvatski
Telekom Prve lige.
Za vrijeme odigravanja utakmice klub domaćin obvezan je uz teren za igru na
poziciji središnje crte u prvom redu u vidokrugu TV kamera postaviti jedan
pano/banner veličine 6 x 1 m ili 48 m dužine rotacijskog panoa sa znakom Hrvatski
Telekom Prve lige te dva bannera s oznakom proizvoda ili imena naslovnog sponzora
iste veličine postaviti odvojeno u prvom redu reklamnih panoa ili na poziciji korner
zastavice.
Na službenom semaforu (gdje postoje tehničke mogućnosti), panou u prostoriji za
održavanje konferencije za novinare te u prostorima mix zone mora biti vidno
istaknut službeni znak-logotip Hrvatski Telekom Prve lige. Putem službenog razglasa
na prvenstvenim utakmicama mora se objavljivati ime Lige te prije utakmice, u
poluvremenu i na kraju utakmice objaviti snimljena čitana poruka naslovnog sponzora
Lige.
Prema posebnom ugovoru sa sponzorom lige, unutar centralnog dijela kruga
terena za igru i to na početku svakog poluvremena postavlja se znak sponzora lige
(banner – zastava min.8 x 4 m ili okrugli znak polumjera 9,15 metara), a osobito se to
odnosi na utakmice koje su u izravnom TV prijenosu.
Pred početak utakmice, na dijelu terena gdje suci i momčadi ulaze na teren za
igru, mora se nalaziti službeni stalak Hrvatski Telekom Prve lige s loptom kojom će
započeti utakmica, a koju će preuzeti sudac utakmice.
Članak 14.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova,
navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
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.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 15.
Pravo nastupa na utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige imaju svi pravilno
registrirani igrači upisani u aplikacijski sustav COMET HNS koji su navršili 17 godina
života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama temeljem odredbi
Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Izuzetno na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16
godina života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu
momčad. Odobrenje se mora ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu,
a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.
Na utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige mogu nastupiti samo oni igrači koji
su proglašeni zdravstveno sposobni, 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.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme,
kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u sportsku
iskaznicu, a igrač može nastupati od dana upisa pregleda do dana kada ističe
određeno vrijeme upisa sposobnosti.
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Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u
određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome
liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ne može nastupiti na javnoj
utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti na javnoj
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
pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja.
Iznimno, za igrače koji su tijekom prvenstva nastupali za klub, u nedostatku
sportske iskaznice i potvrde o obavljenom liječničkom pregledu, delegat utakmice
može dozvoliti nastup igraču za kojeg će identitet i valjanost liječničkog pregleda
utvrditi iz skenirane sportske iskaznice i taj dokaz priložiti uz zapisnik o odigranoj
utakmici.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene,
odnosno igrači koji po posebnim propisima nemaju pravo nastupa.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog
dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj slijedećoj prvenstvenoj utakmici.
Disciplinski sudac obvezan je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod
automatskom kaznom, a klubovi su obvezni disciplinskog suca izvijestiti o broju
opomena igrača koji se tijekom prvenstva registrira za klub.
Klubovi Prve HNL obvezni su prijaviti sve igrače koji nastupaju na utakmicama
Hrvatski Telekom Prve lige povjereniku natjecanja Prve HNL, na posebnom obrascu.
Članak 16.
U natjecanju Hrvatski Telekom Prve lige, dopušten je nastup osam (8) igrača
strana državljana na utakmici.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država članica Europske
unije i Europskog ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio
ukoliko nije ušao u igru.
Članak 17.
Na svim prvenstvenim utakmicama može biti imenovano do najviše sedam (7)
zamjenskih igrača, koji mogu zamijeniti najviše tri (3) igrača.
DELEGATI UTAKMICA
Članak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje Prve lige određuje
delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira ispravnost sportskih
iskaznica, licenci službenih osoba i nadležan je za kontrolu cjelokupne organizacije
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, delegat dostavlja povjereniku
natjecanja Prve HNL u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak potpisanog zapisnika skenirati i dostaviti na e-mail
ili putem telefaxa kojeg osigurava klub domaćin dostaviti povjereniku natjecanja Prve
HNL odmah po završetku utakmice te telefonski izvijestiti povjerenika natjecanja o
rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.
Delegat rukovodi sastankom pred utakmicu na kojem sudjeluju službene
osobe, predstavnici klubova i rukovoditelji službi koje sudjeluju u organizaciji
utakmice i o tome popunjava zapisnik te provjerava ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika
o sigurnosti na nogometnim utakmicama i Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a.
Delegat je obvezan voditi računa da predstavnici medija imaju osigurane
uvjete za rad i dobiju potrebne informacije o sastavima momčadi i službenim
osobama, da se održi konferencija za novinare nakon utakmice, a posebno da se
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izvrše sve obveze prema naslovnom sponzoru Lige i 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.
Članak 19.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj
utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.
Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice
staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i
osigurati da se zapisnik ispiše kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu neophodnu
pomoć pri sastavljanju zapisnika, te korištenje fax uređaja. Delegat je u ovakvim
slučajevima obvezan odmah po potpisivanju zapisnika i izvještaja utakmice te
izvještaja o fair-play ponašanju momčadi voditi računa da se isti dostave na službeni
telefax Prve lige ili na e-mail adresu povjerenika.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom
unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.
KONTROLORI SUĐENJA
Članak 20.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za kontrolore određuje kontrolora
suđenja s Liste kontrolora suđenja Prve HNL koji obavlja kontrolu i ocjenu suđenja
prema posebnim odlukama i uputama Komisije nogometnih sudaca i Izvršnog odbora
HNS-a.
ČASNIK ZA SIGURNOST
Članak 20A.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za sigurnost može prema potrebi
odrediti Časnika za sigurnost koji obavlja poslove sigurnosti sukladno Pravilniku o
sigurnosti na nogometnim utakmicama.
SUCI UTAKMICA
Članak 21.
Za sve prvenstvene utakmice Hrvatski Telekom Prve lige, suce određuje
Povjerenik za određivanje sudaca Prve HNL s Liste za suđenje Prve HNL.
Članak 22.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti podatke o rezultatu
utakmice, strijelcima, zamjenama igrača i zapisnik svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik-izvještaj o utakmici unijeti pismenu prijavu protiv
igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije
utakmice.
Članak 23.
Prvenstvene utakmice sude suci s Jedinstvene liste sudaca za suđenje i
pomoćno suđenje utakmica Prve i Druge HNL.
Četvrti sudac je s Jedinstvene liste za suđenje utakmica Prve i Druge HNL ili s
liste za pomoćno suđenje kada su za utakmicu određeni dodatni pomoćni suci.
U slučaju nedolaska određenog suca za suđenje u vrijeme određeno za
početak utakmice ili u slučaju povrede suca za vrijeme utakmice, dužnost suca
preuzima četvrti sudac odnosno prvi dodatni pomoćni sudac ako je određen za
utakmicu.
Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se sporazumjeti
da utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca s Liste za suđenje Prve HNL, a
tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su s Liste za pomoćno
suđenje Prve HNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji
ispunjava uvjet da se nalazi na Listi za suđenje Prve HNL) suditi utakmicu, a on si
odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički konstatirati.
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Postupak iz stavka 4. i 5. ovog članka primjenjuje se i kada na utakmicu ne
dođe četvrti sudac.
Komisija nogometnih sudaca ili povjerenik za suđenje mogu iznimno odlučiti
da se na pojedinim utakmicama za koje procijene da su posebno zahtjevne za
suđenje odrede dva dodatna pomoćna suca iza svake gol crte.
Članak 24.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ili se ne
pridržava odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji
pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS, a u
svezi s nogometnim natjecanjem bit 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 suđenje.
Članak 25.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni ili četvrti sudac) nije odgovoran za bilo
kakav oblik ozljede igrača, 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.
Članak 26.
Na prvenstvenim utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige dopuštena je
upotreba Video pomoći sucima - VAR tehnologije (video assistant referee) sukladno
odobrenju i odlukama Odbora Međunarodnog nogometnog borda (IFAB).
Na utakmicama na kojima se koristi VAR-sustav, klub domaćin dužan je
osigurati parkirno mjesto za reportažna kola, prostoriju za suce koji pružaju video
pomoć sucu utakmice te najmanje jedan prostor na vidljivoj i označenoj lokaciji
pokraj terena za igru na kojoj sudac obavlja provjeru snimke.
TEREN ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH
UTAKMICA
Članak 27.
Prvenstvene utakmice Hrvatski Telekom Prve lige mogu se igrati samo na
terenu koji je osposobljen za igru.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za
odigravanje utakmice. Ukoliko gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na
igralištu, dužan je to u pismenom obliku predati sucu utakmice na sastanku sudaca,
delegata i predstavnika klubova 90 minuta prije početka utakmice.
Pregled terena 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 je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što
spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu odluku o
nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti povjereniku natjecanja u roku od 24 sata, uz
prethodnu obavijest telefonom odnosno telefaxom ili e-mailom povjereniku
natjecanja.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno
komunicirati s Povjerenikom za natjecanje putem telefona.
U slučaju vremenskih nepogoda uslijed čega je teren nepogodan za igru i nije
ga moguće pripremiti za nesmetano odigravanje utakmice u zakazanom terminu,
ukoliko postoji suglasnost klubova, pregled terena može se obaviti dan ili dva prije
zakazanog termina odigravanja utakmice od strane predstavnika klubova ili
Povjerenika za natjecanje te donijeti odluka o promjeni stadiona za odigravanje
utakmice ili o eventualnoj odgodi odigravanja utakmice radi smanjenja nepotrebnih
troškova.
Članak 28.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik
reklamiranja.
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Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen reklamni
materijal ili pribor (npr., kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija
logotipa na travnatom dijelu terena za igru (korištenjem lasera i sl.).
Članak 29.
Svaki klub koji sudjeluje u prvenstvu Prve HNL mora imati vlastiti ili ugovorom
sa vlasnikom regulirano pravo korištenja stadiona za odigravanje prvenstvenih
utakmica time da ima:
- minimalni kapacitet stadiona je najmanje 3.000 (tri tisuće) individualnih sjedalica,
- kvalitetan travnati teren minimalnih dimenzija 100x64 metra odvojen od gledališta
posebnom ogradom ili na drugi propisima regulirani način,
-zaštitne kabine za momčadi sa minimum 13 mjesta i odvojenu zaštitnu kabinu za
četvrtog suca utakmice, koje se postavljaju na uzdužnoj strani igrališta, propisno
udaljene od terena,
- zaštićeni prolaz - tunel za izlazak igrača i službenih osoba od svlačionica do terena,
- najmanje četiri (4) svlačionice za momčadi sa kupaonicama sa toplom vodom i
posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu prostoriju za sastavljanje zapisnika,
- prostoriju sa kompletnom ambulantnom opremom,
- prostoriju za održavanje konferencija za novinare (po završetku utakmice) za
minimum 30 osoba,
- natkrivena mjesta na tribini za nesmetan rad minimum 30 novinara,
- odgovarajući povišeni i ograđeni prostor za najmanje 4 televizijske kamere,
- uređeni prostor na tribini za televizijsko komentiranje i prijenos utakmica,
- uređeni prostor-studio za izravna javljanja u TV-emisije i snimanje izjava sudionika
utakmice,
- razglasni uređaj,
- elektronski ili priručni semafor,
- da ispunjava ostale uvjete iz Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a.
Ukoliko se na stadionu za vrijeme odigravanja utakmice koristi sat koji
pokazuje odigrano vrijeme utakmice, isti mora biti zaustavljen na kraju regularnog
vremena igre svakog poluvremena, tj. nakon isteka 45. i 90. minuta igre.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u slučaju korištenja elektronskog video
ekrana na stadionu, dozvoljeno je isključivo izravno prikazivanje tijeka utakmice bez
emitiranja ponavljanja pojedinih akcija i usporenih snimki. Korištenje takvih ekrana
izvan stadiona i prikazivanje izravno ili snimke utakmice dozvoljeno je uz posebno
odobrenje HNS-a - povjerenika natjecanja i vlasnika TV prava utakmica Hrvatski
Telekom Prve lige.
Kontrolu ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a za Prvu
HNL provode ovlašteni predstavnici Odjela za licenciranje HNS-a, a na utakmicama
delegati utakmica.
Članak 30
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju:
- prostorija 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 31.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i
predstavnika klubova, koji će se održati devedeset (90) minuta prije početka
utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a kojem obvezno prisustvuju:
- četvrti sudac utakmice ili peti sudac ako su određeni dodatni suci,
- kontrolor suđenja,
- predstavnici klubova,
- povjerenici za sigurnost klubova,
- rukovoditelji osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj stadiona kluba domaćina,
- časnik za sigurnost ukoliko je odlukom Povjerenika za sigurnost određen za
utakmicu.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da sastanku
prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih u organizaciju utakmice.

8

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 te da na sastanku budu nazočni svi
određeni suci utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za
odigravanje utakmice, koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o licenciranju klubova HNSa, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Pravilnika o
sigurnosti na nogometnim utakmicama, Zakona o javnom okupljanju te ostalih
Odluka IO HNS-a.
Članak 32.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati
konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju
licencirani treneri obje momčadi te po potrebi jedan igrač iz svake momčadi koji je
nastupio na utakmici.
U slučaju da se treneri ne odazovu na konferenciju za novinare ili ne izvrše
obveze prema ugovornom partneru za TV prava davanjem izjave neposredno po
završetku utakmice na određenom mjestu ispred roll up bannera Lige, delegat
utakmice dužan je podnijeti prijavu Disciplinskom sucu Lige.

NOGOMETNI TRENERI
Članak 33.
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. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da
bude u ograđenom dijelu igrališta niti na klupi za zamjenske igrače i službene osobe,
niti da bude upisan u zapisnik kao trener.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 34.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici sve dok
traje suspenzija.
ŽALBA
Članak 35.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u
prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti telefaxom u roku od dva (2) dana
od dana odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka,
s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Za utakmice posljednja dva kola (35. i 36.) prvenstva, žalbe se najavljuju i
dostavljaju u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju, ili na državni praznik, on se produžava na
prvi slijedeći dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od
četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno tri (3) dana za skraćeni
postupak.
PRISTOJBE NA ŽALBU
Članak 36.
Iznos pristojbi na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.
Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Članak 37.
Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u
postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim
rezultatom.
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Pri ocjeni pravovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu
preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj
telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 38.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe HNS-a
u roku od pet (5) dana od uručenja odluke.
U izuzetnim slučajevima (posljednja dva kola i sl.) vodi se skraćeni postupak i
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 u skraćenom postupku u roku od tri (3) dana
od dana prijema žalbe.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe HNS-a u roku
od osam (8) dana od uručenja odluke.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se
najkasnije u roku od tri (3) mjeseca.
Protiv odluke Komisije za žalbe HNS-a 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 39.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju
utakmice po službenoj dužnosti sa 3 - 0 (par forfe), utakmica se registrira sa
postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u
roku od osam (8) 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. Jednom
registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za natjecanje, ako
je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je
konačna, osim u postupku predviđenom pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 40.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac HNS za Prvu HNL,
temeljem odredaba Disciplinskog pravilnika HNS.
OBNAVLJANJE LIGE
Članak 41.
U natjecateljskoj godini 2019./20. Prva HNL imat će 10 klubova sudionika.
Na kraju natjecateljske godine 2018./2019. ligu napušta klub plasiran na
posljednjem (10.) mjestu na tablici, a pretposljednji (9.) klub igra kvalifikacije za
ostanak s drugoplasiranim iz Druge HNL po dvostrukom kup sustavu. Kvalifikacijama
rukovodi Povjerenik za natjecanje Prve lige, a domaćin prve utakmice određuje se
ždrijebom. Utakmice kvalifikacija igraju se u cijelosti prema odredbama Propozicija
natjecanja Prve HNL uključujući i odredbe o pravu nastupa igrača sukladno
odredbama Pravilnika o statusu igrača i registracijama.
Pobjednik Druge HNL iz natjecateljske godine 2018./19. postaje član Prve HNL
u natjecateljskoj godini 2019./20.
U Prvu HNL mogu ući ili igrati kvalifikacije samo klubovi koji su dobili licencu
za igranje u Prvoj HNL u natjecateljskoj godini 2019./20. U Prvu HNL ne može ući, niti
igrati kvalifikacije za ulazak, druga momčad kluba čija se prva momčad natječe u
Prvoj HNL.
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Ako pobjednik Druge HNL ne dobije licencu za igranje u Prvoj HNL ili odustane
od prava nastupanja u Prvoj HNL, u Prvu HNL plasirat će se drugoplasirani klub
Druge HNL (bez kvalifikacija s 9. plasiranim) ukoliko je dobio licencu.
Ako niti jedan od dva prvoplasirana kluba Druge HNL ne dobije licencu ili
odustanu od nastupa u Prvoj HNL, u Prvoj HNL u prvenstvu 2019./2020. ostat će 9-to
plasirani klub Prve HNL te će se Liga popuniti s trećeplasiranim klubom Druge HNL
ukoliko je dobio licencu za Prvu ligu.
U slučaju da neki klub Prve HNL koji je ostvario sportski rezultat za ostanak u
Prvoj HNL ne dobije licencu za igranje u Prvoj HNL u prvenstvu 2019./2020., u Prvoj
HNL ostaje 9-to plasirani klub bez kvalifikacija te će se u Prvu ligu izravno plasirati
drugoplasirani iz Druge HNL ili će se Prva liga popuniti prvim sljedećim klubom po
plasmanu (zaključno s treće plasiranim) iz Druge HNL kojem je izdana licenca za Prvu
HNL.
Posljednjeplasirani (10.) klub Hrvatski Telekom prve lige u natjecateljskoj
godini 2018./19. obvezno ispada iz lige.
U slučaju da su sva tri kluba druge momčadi profesionalnog kluba Hrvatski
Telekom Prve lige HNL plasirana na prva tri mjesta u Drugoj HNL u Prvu HNL izravno
će se plasirati četvrtoplasirani klub Druge HNL, a petoplasirani klub Druge HNL igra
kvalifikacije s 9-to plasiranim klubom Prve HNL ukoliko su dobili licencu za Prvu HNL.
U slučaju da jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba osvoji prvo mjesto
u Drugoj HNL u Prvu HNL izravno će se plasirati drugoplasirani klub Druge HNL, a
trećeplasirani klub Druge HNL igra kvalifikacije s 9-to plasiranim klubom Hrvatski
Telekom prve lige ukoliko su dobili licencu za Prvu HNL.
U slučaju da jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba Hrvatski Telekom
prve lige bude drugoplasirani klub Druge HNL, u Prvu HNL izravno se plasira
prvoplasirani klub, a trećeplasirani klub Druge HNL igra kvalifikacije s
devetoplasiranim klubom Hrvatski Telekom prve lige ukoliko su dobili licencu za Prvu
HNL.
U slučaju da jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba Hrvatski Telekom
prve lige bude prvoplasirani klub Druge HNL, a druga takva momčad trećeplasirani ili
četvrtoplasirani klub Druge HNL, u Prvu HNL izravno se plasira drugoplasirani klub,
ukoliko je dobio licencu za Prvu HNL, a četvrtoplasirani odnosno petoplasirani igra
kvalifikacije s 9-to plasiranim klubom Prve HNL, uz uvjet da su oba dobili licence za
Prvu HNL.
Četvrtoplasirani ili petoplasirani klub Druge HNL može se izravno plasirati ili
igrati kvalifikacije za Prvu HNL samo u slučaju ako su sva tri kluba drugih momčadi
profesionalnog kluba Hrvatski Telekom prve lige bolje plasirana.
Ako su među pet prvoplasiranih u Drugoj HNL tri druge momčadi
profesionalnih klubova, a preostala dva kluba među pet prvoplasiranih nisu dobili
licence ili odustane od prava nastupanja u Prvoj HNL, u Prvu HNL može ući, umjesto
posljednjeplasiranog, i šestoplasirani klub Druge HNL, ako je dobio licence.
Ukoliko se niti na jedan način utvrđen ovim člankom ne može popuniti Prva
HNL da broji 10 klubova u natjecateljskoj godini 2019./20., odluku o sastavu lige
donijet će Izvršni odbor HNS-a.
Članak 42.
Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2018/2019. uprazni jedno ili više mjesta, Prva HNL se ne popunjava.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 43.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata
svaki klub osvaja po jedan bod.
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 odlučivanju o prvaku, mjestu koje osigurava sudjelovanje u
međunarodnim natjecanjima ili o prijelazu u niži rang natjecanja, u slučaju jednakog
broja bodova nakon 36. kola, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od
rezultata koje su u međusobnim utakmicama tijekom prvenstva postigli klubovi sa
jednakim brojem bodova.
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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).
Ako se poredak klubova ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice,
primijenit će se kriterij bolje ukupne gol razlike između danih i primljenih zgoditaka iz
svih utakmica koje su klubovi odigrali tijekom prvenstva.
Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice
između zainteresiranih klubova i to:
- jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dva
kluba,
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u
kombinaciji tri kluba,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako je
u kombinaciji 4 ili više klubova.
Ukoliko se usaglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje
pobjednika može se utvrditi ždrijebom koji će provesti Povjerenik za natjecanje.
Završnu tablicu proglašava Natjecateljska komisija HNS i utvrđuje predstavnike
HNS za UEFA natjecanja.
SUDJELOVANJE KLUBOVA U MEDUNARODNIM NATJECANJIMA
Članak 44.
Prvoplasirani klub prvenstva Prve HNL sudjeluje u natjecanju UEFA Lige
prvaka, a klubovi koji zauzmu drugo i treće mjesto u prvenstvu, sudjeluje u natjecanju
UEFA Europske lige.
Međutim, ako u UEFA Ligi prvaka sudjeluju dva kluba, za ovo natjecanje vrijedi
plasman na drugo mjesto Prve HNL, te u tom slučaju pravo natjecanja u UEFA
Europskoj ligi ostvaruje i četvrtoplasirani klub Prve HNL.
U svim ostalim slučajevima koji nisu naznačeni primjenjivat će se odredbe iz
Odluka UEFA.
PRAVA IZ NATJECANJA
Članak 45.
Na svim prvenstvenim utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige prodaju se
ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama. Na ulaznicama
obvezno mora biti istaknut službeni znak i ime Hrvatski Telekom Prve lige.
Prihode od ulaznica, reklama, oglasa i drugih marketinških akcija na
prvenstvenim utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige ubiru klubovi domaćini.
Članak 46.
U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te
utakmice, po odbitku svih službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i
delegata, dijeli se na jednake dijelove.
Ukoliko se iz prihoda sa nove prvenstvene utakmice ne mogu podmiriti
službeni rashodi i troškovi iz prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.
Članak 47.
Svi klubovi Prve hrvatske nogometne lige podliježu obveznom plaćanju
sljedećih troškova:
a) članarina - pologa za natjecanje u Prvoj ligi koju određuje IO HNS-a a iz koje se
plaćaju naknade i svi troškovi sudaca na utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige.
Navedena članarina uplaćuje se na žiro račun HNS-a.
b) naknada i putnih troškova delegata na utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige
prema odluci IO HNS-a,
c) novčanih kazni po pravomoćnim odlukama Disciplinskog suca Prve HNL za klub,
igrače, djelatnike i članove svog kluba.
OBVEZE PREMA SPONZORU PRVE HNL
Članak 48.
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U slučaju posebnog sponzorstva Prve HNL, neovisno od ostalih odredbi ovi
Propozicija klubovi sudionici imaju sljedeće obveze prema posebnom sponzoru:
- objavljivanje logotipa posebnog sponzora na službenoj opremi igrača, na svim
konferencijama za novinare, na službenim semaforima na utakmicama Prve HNL, na
objavama putem službenog razglasa na utakmicama Prve HNL;
- korištenje igrača kluba za marketinške i PR svrhe uključujući i unapređenje prodaje
te prisutnost igrača klubova Prve HNL na prodajnim mjestima posebnog sponzora,
vodeći pri tome računa o obvezama klubova Prve HNL prema svojim sponzorima;
- isticanje znaka i oglasa posebnog sponzora na svim stadionima na kojima se igraju
utakmice Prve HNL i to fiksnog oglasa veličine 6X1 metar ili 48 metara rotacijskog
panoa na najbolju moguću poziciju u odnosu na televizijsko snimanje;
- isticanja znaka i oglasa posebnog sponzora na svim stadionima na kojima se igraju
utakmice Prve HNL, na kutnim pozicijama, dva kornera, za specifična oglase
posebnog sponzora, pop-up ili roll-up bannere ili posebne oglasne površine, koje ni
na koji način ne mogu ometati pogled gledatelja ili službenih osoba na igru, a nalaze
se na najboljoj mogućoj poziciji u odnosu na televizijsko snimanje
Klub domaćin je obvezan, na njegovo traženje i uz prethodnu najavu od
najmanje 14 dana prije odigravanja utakmice, ugovornom partneru za TV prava bez
naknade ustupiti do 10 ulaznica u VIP zoni, odnosno ulaznica najvišeg razreda na
pojedinom stadionu.
TV I RADIO PRIJENOSI
Članak 49.
Prvenstvene utakmice Hrvatski Telekom Prve lige mogu se izravno prenositi
putem televizije i radija temeljem ugovora za TV prava HNS-a i ugovornog partnera.
Televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na zahtjev ugovornog
partnera te uz prethodnu odluku Povjerenika za natjecanje.
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.
Klubovi su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi iz ugovora HNS-a i
ugovornog partnera za TV prava, a posebno voditi računa da se na stadionima za
vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, bez posebnog prethodnog odobrenja, ne
mogu nalaziti kamere TV postaja koje nemaju odobrenje ugovornog partnera za TV
prava.
Klubovi će imenovati odgovornu osobu koja će biti zadužena za komunikaciju,
prihvat TV ekipe i pomoć u organizaciji tehničkih uvjeta na stadionu za nesmetanu
realizaciju izravnih televizijskih prijenosa utakmica.
U slučaju kršenja ovih odredbi, klubovi će ugovornim stranama 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 50.
Prvoplasirani klub prvenstva Hrvatski Telekom Prve lige osvaja prijelazni pehar
HNS-a, na kome se upisuju njegovo ime i godina osvajanja prvenstva.
Pored prijelaznog pehara, osvaja i stalni pehar HNS-a koji se prvaku uručuje
nakon ponovnog osvajanja prijelaznog pehara ili vraćanja HNS-u prijelaznog pehara.
Hrvatski nogometni savez prvoplasiranom klubu dodjeljuje i 40 zlatnih medalja
koje se dodjeljuju igračima, trenerima, liječnicima, fizioterapeutima i članovima
rukovodstva kluba prema pismenom prijedlogu kluba.
Fair-play klub koji po Pravilniku zauzme 1. mjesto, dobiva u trajno vlasništvo
pehar – plaketu, dar Hrvatskog nogometnog saveza.
Igrač koji tijekom prvenstva postigne najviše pogodaka, osvaja trofej za
najboljeg strijelca kojeg dodjeljuje HNS. U slučaju da je više igrača postiglo isti broj
pogodaka, trofej za najboljeg strijelca osvaja igrač koji je nastupajući za klub tijekom
prvenstva ostvario najmanju minutažu.
Pehar i medalje za osvojeno prvo mjesto predaju se u pravilu na utakmicama
36. kola, a nagrada za fair-play i najboljeg strijelca na prigodnoj svečanosti ili na nekoj
utakmici novog prvenstva.
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OPREMA MOMČADI
Članak 51.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena povjereniku natjecanja Prve HNL prije početka natjecanja.
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).
Na dresovima se iznad ili ispod brojeva mogu napisati prezimena igrača, a
iznimno ime ili nadimak ako se radi o igraču koji dolazi iz zemlje u kojoj je to
uobičajeno i propisano.
Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova
njegovih suigrača, igrača suparničke momčadi i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o
utakmici.
Ako su dresovi ili majice prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj
podlozi.
Gostujući klub dužan je poštivati eventualni zahtjev ugovornog partnera za TV
prava Lige za promjenom boje sportske opreme u odnosu na prijavljenu osnovnu
boju kluba domaćina.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za
zamjenske igrače.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s
brojevima od 1 - 50, koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
Igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama obvezni su na desnom
rukavu dresa imati oznaku – logo Hrvatski Telekom Prve lige ili logo proizvoda
naslovnog sponzora Lige. Klubovi su obvezni pravovremeno osigurati oznake putem
povjerenika za natjecanje Prve HNL. Svaki nastup na utakmici u dresu bez oznake
smatrat će se povredom Propozicija i bit će sankcioniran od strane Disciplinskog
suca.
TIJELA NATJECANJA






Članak 52.
Tijela natjecanja su:
Povjerenik za natjecanje,
Povjerenik za određivanje sudaca ,
Povjerenik za sigurnost,
Disciplinski sudac HNS za Prvu HNL,
Komisija za žalbe HNS-a

POVJERENIK ZA NATJECANJE
-

Članak 53.
Povjerenik za natjecanje:
ima nadzor nad natjecanjem u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi,
rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima
koji se primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama IO HNS-a,
određuje delegate s Liste delegata Prve HNL,
registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom
stupnju,
vodi tablicu natjecanja,
utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja sukladno
Pravilniku o nogometnim natjecanjima HNS-a i Propozicijama natjecanja,
prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
donosi upute o vršenju dužnosti delegata na utakmicama Prve hrvatske
nogometne lige,
vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za Trofej fair play i igrača za
Trofej za najboljeg strijelca,
kontrolira putem delegata ispunjavanje uvjeta klubova Prve HNL neophodnih za
odvijanje natjecanja,
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- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja Prve HNL koji prekrše odredbe ovih
Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Kodeksa o ponašanju,
- priprema i predlaže sve normativne akte i odluke potrebne za natjecanje
- priprema i provodi seminar i testiranje delegata za Prvu HNL,
- najmanje dva puta godišnje, a obavezno po završetku sezone izrađuje i podnosi
Natjecateljskoj komisiji i Izvršnom odboru HNS-a izvješće o natjecanju Prve HNL.
POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA PRVE HNL

-

Članak 54.
Povjerenik za određivanje sudaca Prve HNL:
priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke
problematike,
sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce, kontrolore suđenja i delegate,
određuje suce za utakmice s Liste za suđenje i pomoćno suđenje Prve HNL,
vodi brigu o suđenju na svim utakmicama Prve HNL,
prati suđenje kroz izvještaje kontrolora, delegata i sredstva javnog priopćavanja,
prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
informira nadležne organe o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera,
podnosi prijave protiv prekršitelja propisa i Kodeksa HNS-a
sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora
i žalbi u svezi sa
suđenjem,
najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje
izvješće o suđenju Izvršnom odboru HNS-a,
obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS.

POVJERENIK ZA SIGURNOST

-

Članak 55.
Povjerenik za sigurnost:
obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica, a što je posebno definirano u
Pravilniku o sigurnosti na nogometnim utakmicama,
donosi upute za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja utakmica
sukladno odlukama HNS-a, UEFA-e i odredbama Zakona Republike Hrvatske,
stalno surađuje sa Povjerenicima za sigurnost klubova Prve HNL i pomaže im u
radu,
prema potrebi određuje časnika za sigurnost koji na utakmici obavlja poslove
sukladno Pravilniku o sigurnosti na nogometnim utakmicama,
aktivno sudjeluje u organizaciji i kontroli provedbi svih mjera sigurnosti na
utakmicama, posebno utakmica visokog rizika,
najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Natjecateljskoj komisiji i Izvršnom
odboru HNS-a s prijedlozima odluka i eventualnih novih mjera za uspješniji rad u
organizaciji i provedbi sigurnosnih mjera na utakmicama, a posebno u domeni
sprečavanja nereda u gledalištu.

DISCIPLINSKI SUDAC HNS za Prvu HNL
Članak 56.
Disciplinski sudac HNS za Prvu HNL:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi Prve HNL,
njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju Prve
HNL, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom.
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Natjecateljskoj komisiji i Izvršnom
odboru HNS-a o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.
KOMISIJA ZA ŽALBE HNS-a
Članak 57.
Komisija za žalbe HNS-a rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika
za natjecanje i Disciplinskog suca HNS za Prvu HNL.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje dostavljaju se u roku predviđenim
člankom 38. Propozicija, a žalbe na odluku Disciplinskog suca u roku od osam (8)
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dana od uručenja putem preporučene pošte ili telefaxom uz dokaz o uplati propisane
takse.
Odluka Komisije za žalbe je konačna.
Komisija za žalbe ima predsjednika i četiri člana. Komisija odlučuje većinom
svih članova. Sjednicu Komisije saziva njezin predsjednik i predlaže dnevni red.
Predsjednik može odlučiti da Komisija radi u vijeću od tri člana.
OSTALE ODREDBE
Članak 58.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS-a, Propozicija natjecanja, Kodeksa o ponašanju
nogometnih djelatnika, Pravilnika o načinu korištenja medijskih i promotivnih prava,
odluke organa natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Članak 59.
Svaki klub Hrvatski Telekom Prve lige obvezan je najkasnije do početka
prvenstva u natjecateljskoj 2018./19. godini
imenovati povjerenika za poslove
licenciranje kluba i o tome pisanim putem izvijestiti Odjel za licenciranje HNS-a i
povjerenika natjecanja Prve HNL.
Klubovi su obvezni u postupku licenciranja ostvarivati stalnu suradnju s
Odjelom za licenciranje HNS-a i povjerenikom natjecanja Prve HNL.
Licenca, sukladno odredbama Pravilnika o licenciranju klubova, može biti
opozvana tijekom natjecateljske godine ukoliko nogometni klub prekrši bilo koju od
svojih obveza iz Pravilnika o licenciranju klubova ili ukoliko klub bude u stečajnom
postupku.
Klubovi koji namjeravaju dobiti licencu za sljedeću natjecateljsku godinu
obvezni su, sukladno odredbama Pravilnika o licenciranju klubova, podnijeti molbu s
pripadajućom dokumentacijom najkasnije do 31. siječnja 2019. godine (za financijske
kriterije do 01. travnja 2019.).
Neispunjavanje odredbi iz ovog članka predstavlja prekršaj i kažnjava se
sukladno Disciplinskom pravilniku HNS-a.
Članak 60.
Disciplinski postupci vezanim uz natjecanje Prve HNL koji su započeti prije stupanja
na snagu ovih Propozicija , a nisu okončani, dovršit će se sukladno odredbama ovih
Propozicija.
KAZNENE ODREDBE
Članak 61.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za
to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
Članak 62.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila
nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te
ostalih propisa i odluka HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 63.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog
nogometnog saveza, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora, Natjecateljska
komisija HNS-a.
Članak 64.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se u
službenom glasilu HNS.
Zagreb, 18. 07. 2018
Broj:

.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta
na prijedlog Natjecateljske komisije dana 17. 07. 2018. donio
PROPOZICIJE
ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA ZA HRVATSKI NOGOMETNI KUP
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U završnom dijelu natjecanja za Hrvatski nogometni kup sudjeluje 48 klubova:
a/ 16 najuspješnijih klubova po koeficijentu uspješnosti u natjecanju za HNK u zadnjih
pet godina,
b/ 21 klub – pobjednici natjecanja za Županijski kup (pod rukovodstvom Županijskih
nogometnih saveza) i
c/ 11 klubova finalista natjecanja za Županijski kup iz 11 županijskih nogometnih saveza
sa najvećim brojem registriranih nogometnih klubova.
Klubovi iz točke b/ i c/ igraju pretkolo za ulazak u 1/16 završnice Hrvatskog
nogometnog kupa.
Članak 2.
Utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometi kup igraju se u pretkolu,
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 i završnici (finalu) po jednostrukom kup sustavu.
Članak 3.
Sudionici natjecanja koji igraju na domaćem terenu, mogu utakmice organizirati
isključivo na terenu koji je za istu natjecateljsku godinu licenciran za odigravanje
prvenstvenih utakmica tog kluba.
Klub domaćin ne može mijenjati mjesto odigravanja utakmice, niti međusobnim
dogovorom klubova. Samo u slučaju više sile ili radi sigurnosnih razloga i sprječavanja
eventualnih štetnih posljedica, uz pisanu suglasnost oba kluba, može se odobriti zamjena
mjesta domaćinstva utakmice.
Iznimno, tijelo koje vodi natjecanje može u slučaju opravdanog razloga, i uz suglasnost
oba kluba, odrediti da se utakmica igra na drugom licenciranom igralištu, a ne onom na
kojem klub domaćin igra prvenstvene utakmice.
Utakmica završnice (finala) igra se na unaprijed utvrđenom terenu, neovisno o sjedištu
klubova finalista, u gradu kojem se dodijeli domaćinstvo. O izboru grada i kluba domaćina
detaljnije će se propisati Odlukom o obvezama domaćina i sudionika organizacije finalne
utakmice Hrvatskog nogometnog kupa
OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 4.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su
brinuti o uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice
i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih
zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti sa video kamerom te DVD predati delegatu
neposredno po završetku utakmice. Na utakmicama 1/2 i finalnim utakmicama klub domaćin
obvezan je utakmicu snimiti sa 3 (tri) video kamere. Kamere se moraju nalaziti na tribini ili
na povišenom položaju (min. 6 m) time da je glavna kamera na poziciji središnje crte igrališta,
a dvije kamere u razini poprečnih crta kaznenog prostora.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za
pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su
pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.

Članak 5.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska
u mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata
i gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona
odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim kup utakmicama osigurati liječničku službu i vozilo
hitne medicinske pomoći, koja moraju biti na igralištu - stadionu pola sata prije početka
utakmice.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako bi se
izvršila obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička služba i vozilo prve pomoći ne dođu na
igralište do početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura prikladno
osobno vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene
ustanove i osigura dežurstvo liječnika licenciranog pri HNS-u.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se u
protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice.
Prije početka svake utakmice predstavnici klubova obvezni su delegatu utakmice dati
na uvid sportske iskaznice igrača, licence trenera i službenih osoba. Sudionik natjecanja –
domaćin, obvezan je delegatu utakmice pružiti svu pomoć pri sastavljanju zapisnika i
eventualnom saslušanju osoba.
Članak 6.
Za vrijeme odigravanja kup utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama
mogu se nalaziti sedam rezervnih igrača u sportskoj opremi i šest službenih osoba kluba.
Predstavnici klubova trebaju biti licencirani kod nadležnog organa lige u kojoj nastupa klub
i za vrijeme utakmice nositi iskaznicu-oznaku, treneri moraju imati licencu HNS-a, liječnici i
fizioterapeuti moraju imati licencu HNS-a i nositi iskaznicu-oznaku lige.
Ukoliko to dopušta prostor oko igrališta, na dodatnim kabinama (klupama) mogu se
nalaziti dodatne (najviše pet po momčadi) osobe iz stručnog stožera (npr. oružar, drugi
liječnik ili fizioterapeut) ili registrirani igrač kluba. Ta dodatna mjesta se moraju postaviti
izvan tehničkog prostora i trebaju se nalaziti najmanje pet metara iza, odnosno postrani, od
zaštitnih kabina iz stavka 1. ovog članka i omogućavati prolaz prema svlačionicama.
Službene osobe obvezne su za vrijeme odigravanja utakmica ponašati se u duhu fairplaya i biti na raspolaganju i pomoći igračima i sucima u nesmetanom odigravanju utakmice.
U zaštitnim kabinama i na dodatnim klupama zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja
utakmice.
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2 - 4 osobe uz nosila, posebno označene za
iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
- minimum 10 dodavača lopte odjevenih u sportsku opremu različite boje od boje
dresova obiju momčadi,
- liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
- potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih.
Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi priprema za
ulazak u igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili kondicijski trener, ako se prije toga nalazio
u zaštitnoj kabini.
Članak 7.
Za odigravanje utakmica završnog dijela natjecanja za HNK klub domaćin obvezan je
osigurati pet (5) ispravnih lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila
nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte ne mogu biti bijele
boje već moraju biti crvene ili u nekoj drugoj vidno uočljivoj boji.
Članak 8.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama (najmanje 5 %
ukupnog kapaciteta stadiona) za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili najave većeg
broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za taj sektor gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 24 sata prije utakmice obavijestiti klub domaćin o
načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača.

Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu stadiona koji je rezerviran za gostujuće
navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.
Članak 9.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i
svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
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.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 10.
Klubovi sudionici završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup mogu
nastupiti samo sa igračima koji su pravilno registrirani i koji su stekli pravo nastupa na kup
utakmicama temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a na dan
odigravanja utakmice HNK-a.
U ovom natjecanju imaju pravo nastupa igrači koji su navršili 17 godina života,
izuzetno mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, a kojima je specijalna
liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad. Odobrenje se mora ovjeriti u nadležnom
županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.
Na utakmicama HNK-a mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno
sposobni, 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 športsku
iskaznicu.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme, kraće od
onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u sportsku iskaznicu, a igrač
može nastupati od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa
sposobnosti.
Na utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom
zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene, odnosno igrači koji po posebnim
propisima nemaju pravo nastupa.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne kup utakmice nastalu zbog dobivene tri
opomene, igrač izdržava na prvoj slijedećoj kup utakmici.
Disciplinska komisija HNS-a popis opomenutih igrača i igrača pod automatskom
kaznom objavljuje u Glasniku HNS-a, a klubovi su obvezni disciplinsku komisiju izvijestiti o
broju opomena igrača koji se tijekom natjecanja registrira za klub.
Članak 11.
Na utakmicama završnog dijela natjecanja za HNK, dopušten je nastup osam (8) igrača
strana državljana na utakmici.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od
kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog
ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko
nije ušao u igru.
Članak 12.
Na utakmicama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup mogu biti
imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača, koji mogu zamijeniti najviše tri (3) igrača.
U slučaju da se igraju produžeci, svaka momčad može obaviti ukupno četiri (4)
zamjene igrača, s time da se četvrta zamjena može obaviti samo tijekom odigravanja
produžetaka.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 13.
Na utakmicama pretkola, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 i završnice (finala) koje se igraju po
jednostrukom kup sustavu pobjednik je momčad koja u regularnom tijeku igre (devedeset
minuta) postigne više golova.
Ako po isteku regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno, igrat će se produžeci
od 2 x 15 minuta. Ako odlučujući pogodak ne bude postignut do kraja produžetaka,

pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen
uputama Međunarodnog BORDA.
PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 14.
Pobjednik natjecanja za Hrvatski nogometni kup stječe pravo sudjelovanja u
natjecanju UEFA EUROPA lige.
Pobjednik natjecanja za HNK osvaja prijelazni pehar HNS-a na kome se upisuje ime
pobjednika i godina osvajanja.
Izvršni odbor HNS-a može odlučiti da Hrvatski nogometni kup ima sponzora
natjecanja. Sponzor natjecanja može imati pravo da se njegov naziv nalazi uz naziv
natjecanja, da igrači koji nastupaju na kup utakmicama na desnom rukavu dresa nose oznaku
– logo HNK, da bude pokrovitelj natjecanja ili da na utakmicama Hrvatskog nogometnog
kupa bude istaknuta njegova reklama. Odluka o sponzoru, njegovim pravima i obvezama,
kao i pravima i obvezama klubova sudionika Hrvatskog nogometnog kupa činit će sastavni
dio ovih Propozicija i bit će obvezna za sve sudionika.
HNS pobjedniku Hrvatskog nogometnog kupa dodjeljuje i zlatne medalje igračima,
treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i fizioterapeutu, rukovodstvu kluba, sveukupno 40
medalja.
Klubu drugom sudioniku završne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa HNS
dodjeljuje srebrne medalje igračima, treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i
fizioterapeutima, rukovodstvu kluba, sveukupno 40 medalja.
Dodjela pehara pobjedniku natjecanja i dodjela medalja pobjedniku i drugom
sudioniku finalne utakmice uređuje se Protokolom za organizaciju finalne utakmice.
Službenim osobama (sucima, kontrolorima suđenja i delegatima) finalnih utakmica
pripada odgovarajuće obilježje HNS-a.
Protokol za organizaciju finalnih utakmica utvrđuje Natjecateljska komisija HNS-a. Svi
sudionici finalnih utakmica dužni su u cijelosti poštivati odredbe Protokola i Odluku o
obvezama organizatora, domaćina i sudionika finalne utakmice HNK.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 15.
Za svaku utakmicu završnog dijela ovog natjecanja, Povjerenstvo za natjecanje HNKa odredit će delegata sa liste delegata Prve HNL koji zastupa rukovodstvo natjecanja i ima
vrhovni nadzor na utakmici.
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, video-kazete ili DVD snimljene utakmice,
obračune naknada i troškova službenih osoba, delegat dostavlja Povjerenstvu u roku od 48
sati nakon odigrane utakmice. Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje
službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak potpisanog zapisnika skenirati i dostaviti na e-mail ili
putem telefaxa kojeg osigurava klub domaćin dostaviti Povjerenstvu za natjecanje HNK-a
odmah po završetku utakmice te telefonski izvijestiti tajnika Povjerenstva o rezultatu
utakmice i eventualnim nepravilnostima.
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu i
o tome popunjava zapisnik te provjerava ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o licenciranju
klubova HNS-a.
Delegat je obvezan voditi računa da predstavnici medija imaju osigurane uvjete za rad
i dobiju potrebne informacije o sastavima momčadi 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 je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenstvo za natjecanje
HNK-a.
Članak 16.
Za svaku utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu
kojeg je utvrdio HNS.
Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na

raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se
zapisnik ispiše pisaćim strojem ili kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć
pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju određenih osoba, te korištenje fax
uređaja.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.
KONTROLORI SUĐENJA
Članak 17.
Za svaku utakmicu završnog dijela natjecanja za HNK, Povjerenik za kontrolore
određuje kontrolora suđenja s Liste kontrolora suđenja Prve HNL koji obavlja kontrolu i
ocjenu suđenja prema posebnim odlukama i uputstvima Komisije nogometnih sudaca i
Izvršnog odbora HNS-a.
SUCI UTAKMICE
Članak 18.
Za sve utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup, suce
određuje isti organ koji određuje suce na utakmicama Prve HNL.
Članak 19.
Utakmice završnog dijela natjecanja za HNK sude suci s Jedinstvene liste sudaca za
suđenje utakmica Prve i Druge HNL – prva i druga skupina suđenja i prva i druga skupina
pomoćnog suđenja.
Četvrti sudac je s Jedinstvene liste sudaca za suđenje utakmica Prve i Druge HNL.
Iznimno, pojedine utakmice pretkola i 1/16 završnice mogu suditi i suci s liste za
suđenje i pomoćno suđenje utakmica Treće HNL.
U slučaju nedolaska određenog suca za suđenje u vrijeme određeno za početak
utakmice ili u slučaju povrede suca za vrijeme utakmice, četvrti sudac preuzima dužnost
suca.
Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se sporazumjeti da
utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca sa Liste sudaca za suđenje Prve ili Druge
HNL a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su Liste sudaca za pomoćno
suđenje Prve ili Druge HNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji
ispunjava uvjete da se nalazi na Listama sudaca za suđenje Prve ili Druge HNL) suditi
utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički
konstatirati.
Komisija nogometnih sudaca ili povjerenik za suđenje mogu iznimno odlučiti da se na
pojedinim utakmicama za koje procijene da su posebno zahtjevne za suđenje odrede dva
dodatna pomoćna suca iza svake gol crte.
Članak 20.
Sudac je dužan svojim potpisom ovjeriti zapisnik o odigranoj utakmici i u njega unijeti
primjedbe. Isto tako sudac je dužan po završenoj utakmici, u slučaju žalbe, dati svoju izjavu
delegatu u pogledu navoda žalbe.
Sudac je dužan po završenoj utakmici delegatu dati izvještaj o opomenutim i
isključenim igračima i da taj izvještaj ovjeri svojim potpisom.
Članak 21.
Sudac (ili kada je primjenjivo, pomoćni ili četvrti sudac) nije odgovoran za bilo kakav
oblik ozljede igrača, 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.
Članak 22.
Na prvenstvenim utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige dozvoljena je upotreba
Video pomoći sucima - VAR tehnologije (video assistant referee) sukladno odobrenju i
odlukama Odbora Međunarodnog nogometnog borda (IFAB).
Na utakmicama na kojima se koristi VAR-sustav, klub domaćin dužan je osigurati
parkirno mjesto za reportažna kola, prostoriju za suce koji pružaju video pomoć sucu

utakmice te najmanje jedan prostor na vidljivoj i označenoj lokaciji pokraj terena za igru na
kojoj sudac obavlja provjeru snimke.

TERENI ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA
Članak 23.
Utakmice ovog natjecanja mogu se igrati na igralištima koji u svemu odgovaraju
propisima Pravila nogometne igre, koja su registrirana od strane nadležnog organa,
licencirana od Odjela za licenciranje HNS-a ili nadležnog organa lige te odgovaraju uvjetima
natjecanja minimum III. HNL.
Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice završnice HNK-a moraju odgovarati
mjerama za međunarodna natjecanja i to: dužina najmanje 100, a najviše 110 metara, a širina
najmanje 64 i najviše 75 metara. Iznimno, na utakmicama pretkola u kojima su domaćini
klubovi nižeg ranga natjecanja tereni za igru mogu odstupati od ovih mjera, ali ne mogu biti
kraći od 90 metara niti uži od 60 metara.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih
igrača izvan terena.
Članak 24.
Utakmice završnog dijela natjecanja HNK-a mogu se igrati samo na terenu koji je
osposobljen za igru.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za
odigravanje utakmice. Ukoliko gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na
igralištu, dužan je to u pismenom obliku predati sucu utakmice na sastanku sudaca, delegata
i predstavnika klubova 90 minuta prije početka utakmice.
Pregled terena 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 je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u
višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o
nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti Povjerenstvu za natjecanje HNK-a u roku od 24 sata,
uz prethodnu obavijest telefonom tajniku Povjerenstva.
Članak 25.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik
reklamiranja.
Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal
ili pribor (npr., kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na
travnatom dijelu terena za igru (korištenjem lasera i sl.).
Članak 26.
Ukoliko se na stadionu za vrijeme odigravanja utakmice koristi sat koji pokazuje
odigrano vrijeme utakmice, isti mora biti zaustavljen na kraju regularnog vremena igre
svakog poluvremena, tj. nakon isteka 45. i 90. minuta igre.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u slučaju korištenja elektronskog video ekrana na
stadionu, zabranjeno je izravno prikazivanje utakmice ili snimke ponavljanja akcija. Korištenje
takvih ekrana izvan stadiona i prikazivanje izravno ili snimke utakmica dozvoljeno je uz
posebno odobrenje vlasnika TV prava.
Članak 27.
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju:
- prostorija 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 28.

Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i
predstavnika klubova, koji će se održati devedeset (90) minuta prije početka utakmice pod
rukovodstvom delegata utakmice, a kojem obvezno prisustvuju:
- četvrti sudac utakmice ili peti sudac ako su određeni dodatni suci,
- kontrolor suđenja,
- predstavnici klubova,
- rukovoditelji osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj stadiona kluba domaćina.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da sastanku
prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih u organizaciju utakmice.
Povjerenstvo za natjecanje HNK-a u slučaju potrebe, a posebno kod utakmica visokog
rizika i utakmici finala, može odrediti da se sastanak službenih osoba i predstavnika klubova
održi prije utvrđenog vremena iz stavka 1. ovog članka te da na sastanku budu nazočni svi
određeni suci utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje
utakmice, koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a, Pravilnika o
nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o sigurnosti na nogometnim
utakmicama, Zakona o javnom okupljanju te ostalih Odluka IO HNS-a.
Članak 29.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati
konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju
licencirani treneri obje momčadi te po jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na
utakmici.
Članak 30.
Kontrolu ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a provode
ovlašteni predstavnici Odjela za licenciranje HNS-a i delegati utakmica.
OPREMA MOMČADI
Članak 31.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena rukovodstvu lige u kojoj klub nastupa prije početka natjecanja.
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).
Na dresovima se iznad ili ispod brojeva mogu napisati prezimena igrača, a iznimno
ime ili nadimak ako se radi o igraču koji dolazi iz zemlje u kojoj je to uobičajeno i propisano.
Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih suigrača,
igrača suparničke momčadi i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o
utakmici.
Ako su dresovi ili majice prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.
Gostujući klub dužan je poštivati eventualni zahtjev ugovornog partnera za TV prava
kupa kod izravnih televizijskih prijenosa utakmica za promjenom boje sportske opreme u
odnosu na prijavljenu osnovnu boju kluba domaćina.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske
igrače.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s brojevima od
1 - 50, koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
KALENDAR NATJECANJA
Članak 32.
Završni dio natjecanja za Hrvatski nogometni kup odvijat će se prema službenom
kalendaru natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza. Povjerenstvo za natjecanje HNK-a

može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i u drugom terminu, pod uvjetom da se ne
dovodi u pitanje regularnost i normalni tijek odvijanja natjecanja.
REGISTRACIJE UTAKMICA
Članak 33.
Sve odigrane utakmice završnog dijela natjecanja registrira Povjerenstva za natjecanje
HNK-a, u roku koji omogućava redovito odvijanje natjecanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje
se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do izvršnosti te odluke.
Jednom registrirana utakmica ovog natjecanja ne može biti poništena, ako je
prvostupanjska odluka postala punovažna ili je u drugom stupnju donijela odluku koja je
konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
ŽALBE
Članak 34.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjerenstvu za natjecanje HNK-a koje ih rješava u
prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se telefaxom ili elektroničkom poštom najaviti u roku
od dva (2) dana od odigravanja utakmica, a obrazloženje u dva primjerka sa dokazom o
uplaćenoj taksi mora se dostaviti u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se produžava
za prvi naredni dan.
Članak 35.
Nepravovremeno najavljena žalba ili neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno
taksirana žalba neće se uzimati u postupak, već će biti odbačena, a utakmica će se registrirati
postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe uzimat će se u obzir datum poštanskog žiga
preporučenog pisma, odnosno novčane uplatnice.
Članak 36.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od osam (8) dana od
dana prijema žalbe.
Članak 37.
Žalba na odluku Povjerenstva za natjecanje HNK-a podnosi se Komisiji za žalbe HNS,
u roku od tri (3) dana od dana prijema pismene odluke.
Članak 38.
Taksa na žalbu u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku je u iznosu kao na
utakmicama Prve hrvatske nogometne lige.
Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Eventualni troškovi žalbenog postupka padaju na teret kluba koji ih je prouzročio.
DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 39.
Disciplinski prekršaji koje naprave klubovi, igrači, treneri, službene osobe i ostali
nogometni djelatnici rješavaju se po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U prvom stupnju nadležna je Disciplinska komisija HNS. Žalba na odluku Disciplinske
komisije može se izreći Komisiji za žalbe HNS, u roku od osam (8) dana od primitka odluke.
Taksa na žalbu u drugom stupnju je u iznosu kao na utakmicama Prve hrvatske
nogometne lige.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 40.
Prihode od utakmica ubire domaćin koji podmiruje i sve troškove organizacije
utakmice, plaća sve propisima utvrđene doprinose, kao i troškove službenih osoba i to:
- sucima – nadoknada svih troškova (smještaj, prijevoz) te naknada za suđenje prema
odluci Izvršnog odbora HNS-a,
- delegatu – nadoknada svih troškova (smještaj, prijevoz) te naknada za delegata prema
odluci Izvršnog odbora HNS-a.

TV I RADIO PRIJENOSI
Članak 41.
Utakmice završnice Hrvatskog nogometnog kupa mogu se izravno prenositi putem
televizije i radija temeljem ugovora za TV prava HNS-a i ugovornog partnera.
Televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na zahtjev ugovornog partnera
te uz prethodnu odluku Povjerenstva za natjecanje HNK-a.
Klubovi su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi iz ugovora HNS-a i
ugovornog partnera za TV prava, a posebno voditi računa da se na stadionima za vrijeme
odigravanja prvenstvenih utakmica, bez posebnog prethodnog odobrenja, ne mogu nalaziti
kamere TV postaja koje nemaju odobrenje ugovornog partnera za TV prava.
Klubovi će imenovati odgovornu osobu koja će biti zadužena za komunikaciju, prihvat TV
ekipe i pomoć u organizaciji tehničkih uvjeta na stadionu za nesmetanu realizaciju izravnih
televizijskih prijenosa utakmica
OSTALE ODREDBE
Članak 42.
Utakmice završnice Hrvatskog nogometnog kupa počevši od 1/16 igraju se loptama
robne marke NIKE. Hrvatski nogometni savez osigurati će svim klubovima domaćinima
utakmica 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 ukupno po pet (5) lopti. HNS će osigurati dovoljan broj lopti za
odigravanje finalne utakmice.
Iznimno, ukoliko je klub u trenutku donošenja ovih Propozicija već imao zaključen
ugovor s dobavljačem sportske opreme kojim je obvezan igrati svoje domaće utakmice s
loptama tog dobavljača, nije obvezan igrati kao domaćin utakmice Završnice Hrvatskog
nogometnog kupa s loptama NIKE i tada nema pravo na dostavu tih lopti.
Članak 43.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, odluke Skupštine i I.O. HNS-a, organa
natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Članak 44.
Sudionici završnog dijela ovog natjecanja imaju pravo za odlaganje određenih
utakmica prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 45.
Svaki sudionik natjecanja za Hrvatski nogometni kup može nastupiti samo sa jednom
momčadi.
Članak 46.
Natjecanje za HNK u prednatjecanju u okviru županijskih nogometnih saveza, za
završnicu Hrvatskog nogometnog kupa u svezi sa člankom 1. ovih Propozicija mora završiti
do 15. lipnja svake godine, ukoliko IO HNS ne utvrdi drugačiji rok.
Članak 47.
Nadležni nogometni savezi provodit će ovo natjecanje sve do završnog dijela na
osnovu svojih Propozicija, koje ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Propozicijama.
Članak 48.
Sastavni dio ovih Propozicija čine Upute za odigravanje završnog dijela natjecanja za
Hrvatski nogometni kup i Odluka o obvezama domaćina i sudionika organizacije finalne
utakmice Hrvatskog nogometnog kupa.
Članak 49.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila nogometne igre,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, kao i ostalih pravilnika i propisa Hrvatskog
nogometnog saveza.

Članak 50.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, objavljuju se u Službenom glasilu
Hrvatskog nogometnog saveza, a primjenjuju se od natjecateljske godine 2018./2019.

Predsjednik
Zagreb, 18. 07. 2018.
Broj:

Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog
Natjecateljske komisije na dana 18. 07. 2018. usvojio
KALENDAR NATJECANJA ZA 2018. / 2019. GODINU
Kolo

Dan igranja

Datum

Satnica

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
PONEDJELJAK
Subota
Subota
Subota
Subota
Nedjelja

25. 08. 2018.
01. 09. 2018.
08. 09. 2018.
15. 09. 2018.
22. 09. 2018.
29. 09. 2018.
06. 10. 2018.
13. 10. 2018.
20. 10. 2018.
27. 10. 2018.
03. 11. 2018.
10. 11. 2018.
17. 11. 2018.
02. 03. 2019.
09. 03. 2019.
16. 03. 2019.
23. 03. 2019.
30. 03. 2019.
06. 04. 2019.
13. 04. 2019.
22. 04. 2019.
27. 04. 2019.
04. 05. 2019.
11. 05. 2019.
18. 05. 2019.
26. 05. 2019.

17.30
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
15.30
15.00
15.00
15.00 // 14.00
14.00
13.30
13.30
15.00
15.00
15.30
15.30
15.30// 16.30
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.30
17.30

Kvalifikacije => Prva utakmica =>
Druga utakmica =>

02.06.2019.
05.06.2019.

( nedjelja )
( srijeda )

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 18. 07. 2018.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog Natjecateljske
komisije dana 18. 07. 2018. donio

P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA ZA PRVENSTVO DRUGE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE ZA
NATJECATELJSKU 2018./2019. GODINU
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SUSTAV I KALENDAR NATJECANJA
Članak 1.
U svezi s Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o sustavu stalnih
natjecanja HNS-a i broju klubova pojedine lige, ostvarenih rezultata u natjecateljskoj godini
2017./2018., te izdanih licenci za natjecanje, sudionici natjecanja u Drugoj hrvatskoj nogometnoj
ligi su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NK „BSK“, Bijelo brdo
GNK „DINAMO II“, Zagreb
NK „DUGOPOLJE“, Dugopolje
HNK „HAJDUK II“, Split
NK „HRVATSKI DRAGOVOLJAC“, Zagreb
NK „KUSTOŠIJA“, Zagreb
NK „LUČKO“, Lučko

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NK „MEĐIMURJE“, Čakovec
NK „OSIJEK II“, Osijek
NK „SESVETE“, Sesvete
NK „SOLIN“, Solin
HNK „ŠIBENIK s.d.d.“, Šibenik
NK “VARAŽDIN“, Varaždin
NK „ZADAR“, Zadar

Članak 2.
Natjecanjem rukovodi HNS putem tijela natjecanja koje imenuje Izvršni odbor sa sjedištem
u Zagrebu.
Članak 3.
Natjecanje se odvija po DVOKRUŽNOM bod sustavu u dva dijela. (13 + 13 kola)
Raspored utakmica određuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu
“Bergerove tablice“.
Natjecanje Druge HNL za natjecateljsku godinu 2018./2019. počinje 25.08.2018. (1. kolo),
a završava 26.05.2019. godine (26. kolo).
Članak 4.
Sve utakmice Druge HNL igraju se prema usvojenom Kalendaru natjecanja subotom
(petkom ili nedjeljom), osim onih kola koja se poklapaju s terminom nastupa A reprezentacije, a
koja se igraju dan ranije ili dan kasnije, prema satnici koja je utvrđena rasporedom prije početka
prvenstva. Ako se utakmice igraju tijekom tjedna, igraju se utorkom, srijedom ili četvrtkom u
dnevnom ili večernjem terminu.
Ukoliko prva momčad kluba koji u ovom natjecanju sudjeluje s drugom momčadi svoju
prvenstvenu utakmicu igra na dan kalendarom predviđenog kola Druge HNL, druga momčad tog
kluba ima mogućnost svoju utakmicu odigrati dan prije ili dan poslije dana prvenstvenog kola, uz
obvezu da ostvarivanje tog prava potvrdi najmanje deset dana ranije.
Povjerenik lige može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i satnice odigravanja
pojedinih utakmica na način da se iste odigraju prije rasporedom utvrđenog datuma, odnosno
najkasnije prije odigravanja utakmica sljedećeg kola, osim ako Natjecateljska komisija HNS-a iz
opravdanih razloga ne odluči drugačije. U slučaju da se neke utakmice ili cijelo kolo zbog razloga
više sile nije moglo odigrati prije narednog kola odigrati će se u prvom mogućem, slobodnom
terminu prema odluci Povjerenika za natjecanje.
Sve utakmice zadnjeg kola (26. kolo) prvenstva, neovisno o odredbama iz stavka 2. ovog
članka, igraju se u isto vrijeme prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Iznimno, iz opravdanih
razloga, pojedine utakmice zadnjeg kola prvenstva mogu se igrati s početkom u različito vrijeme, ali
samo ako to izravno ne utječe na plasman klubova.

Klub domaćin koji zbog opravdanih razloga ne može odigrati utakmicu na svom igralištu,
dužan je najkasnije četrnaest (14) dana prije navedene utakmice, odrediti grad i igralište gdje će
biti domaćin utakmice.
U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik lige može skratiti rok iz
stavka 5. ovog članka na tri (3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za
pojedinu utakmicu.
Satnica i dan igranja utakmice može se izmijeniti na zahtjev ugovorenog partnera za TV,
prava (HNTV) uz suglasnost Povjerenika za natjecanje.
ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 5.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o
uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će
pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za
naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti s tri ( 3 ) kamere na DVD medij te snimke predati
delegatu neposredno po završetku utakmice. Kamere se moraju nalaziti na tribini ili na povišenom
položaju (min. 3 m) time da je jedna kamera na poziciji središnje crte terena za igru a dvije druge
na poziciji crte kaznenog prostora.
U koliko se utakmica snima i izravno televizijski prenosi od strane ugovorenog partnera za
TV prava, klub domaćin obvezan je snimati utakmicu samo s jednom kamerom s povišene pozicije
središnje crte terena za igru na način da snima kontinuirano tijek igre, a u slučaju prekida igre zbog
nekog incidenta, snima mjesto i razlog incidenta.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za pisanje
zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
( http://comet.hns-cff.hr ).
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su pružiti svu
neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.
Članak 6.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u
mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice, te koliko mu treba ulaznice za VIP
goste (maksimalno do 10 karata) i osigurati parking mjesto za VIP goste (maksimalno za 3
automobila). Klub domaćin obvezan je ustupiti ulaznice iz ovog stavka gostujućem klubu bez
naknade.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost službenih osoba i
gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona
odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku službu i
vozilo hitne medicinske pomoći, koja moraju biti na igralištu - stadionu pola sata prije početka
utakmice.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako bi se izvršila
obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička služba i vozilo prve pomoći ne dođu na igralište do
početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura prisustvo liječnika i prikladno
osobno vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene ustanove.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka, i to najkasnije 15
minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će
snositi sve posljedice neodigravanja utakmice.
Članak 7.
Prvenstvene utakmice klubova Druge HNL moraju se igrati na igralištima koja u svemu
odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima, koja su
registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela, te koja su klubovi prijavili u postupku
licenciranja.

Članak 8.
Za odigravanja utakmica Druge HNL klub domaćin obvezan je osigurati šest (6) ispravnih
lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti crvene boje
ili neke druge uočljive boje, kako bi bile dobro vidljive na snijegu.
Utakmice Druge HNL igraju se loptama robne marke NIKE, koje će osigurati Hrvatski
nogometni savez svim klubovima Druge HNL.
Članak 9.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih igrača
izvan terena za igru.
Članak 10.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim
kabinama zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena za igru, u zaštitnim
kabinama mogu se nalaziti sljedeće službene osobe:
- predstavnici klubova (do dva) s oznakom i licencom HNS-a,
- treneri (po dva) sa oznakom, uz obvezno posjedovanje licence HNS-a,
- zamjenski igrači u sportskoj opremi (do sedam),
- fizioterapeuti u sportskoj opremi s oznakom i licencom HNS-a,
- liječnici klubova s oznakom licencom HNS-a.
- rukovoditelj osiguranja s oznakom i licencom HNS-a,
Ukoliko to dopušta prostor oko igrališta, na dodatnim kabinama (klupama) mogu se nalaziti
dodatne (najviše) pet po momčadi osobe iz stručnog stožera (npr. oružar, drugi liječnik ili
fizioterapeut) ili registrirani igrač kluba. Ta dodatna mjesta se moraju postaviti izvan tehničkog
prostora i trebaju se nalaziti najmanje pet metara iza, odnosno postrani, od zaštitnih kabina i
omogućavati prolaz prema svlačionicama.
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i najmanje 4 osobe uz nosila, posebno označene,
za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena za igru,
- liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
- minimum 10 dodavača lopti odjevenih u sportsku opremu različite boje od boje dresova
obje momčadi,
- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
- potreban broj redara, zaštitara i organa reda vidljivo obilježenih.
Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi priprema za ulazak u
igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili kondicijski trener, ako se prije toga nalazio u zaštitnoj
kabini (dodatnim klupama).
Članak 11.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače, te u
slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za
taj sektor gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin o načinu i
organizaciji dolaska većeg broja navijača.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je rezerviran za gostujuće navijače,
gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.
Članak 12.
Prije otvaranja stadiona pred početak utakmice, klub domaćin obvezan je izvjesiti na vidno
mjesto zastavu Republike Hrvatske i zastavu HNS-a ukoliko je primjenjivo.

Članak 13.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
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.
PRAVO NASTUPA
Članak 14.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su
stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a.
Za drugu momčad profesionalnog kluba koji se natječe u Drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi
mogu nastupiti igrači koji na dan 01. 07. 2018. nisu stariji od 21 godine i najviše pet igrača na
utakmici koji su dan 01. 07. 2018. bili stariji od 21 godine. U zapisnik utakmice može se prijaviti
najviše pet starijih igrača.
Izuzetno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina
života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad. Odobrenje se
treba ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana
izdavanja.
Na utakmicama Druge hrvatske nogometne lige mogu nastupiti samo oni igrači koji su
proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu, ovjereno potpisom
liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pregled.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u sportsku
iskaznicu.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga
označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u sportsku iskaznicu, a igrač može
nastupiti od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom
roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije
upisan u iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu, ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled
u iskaznici može nastupiti na javnoj 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 pojedinog
igrača i vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja.
Iznimno, za igrače koji su tijekom prvenstva nastupali za klub, u nedostatku sportske
iskaznice i potvrde o obavljenom liječničkom pregledu, delegat utakmice može dozvoliti nastup
igraču za kojeg će se identitet i valjanost liječničkog pregleda utvrditi iz skenirane sportske
iskaznice i taj dokaz priložiti uz zapisnik o odigranoj utakmici.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom,
kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene, odnosno igrači koji po posebnim
propisima nemaju pravo nastupa.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri
opomene, igrač izdržava na prvoj slijedećoj prvenstvenoj utakmici.
Disciplinski sudac, obvezan je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom
kaznom, a klubovi su obvezni disciplinskog suca izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom
prvenstva registrira za klub.
Na prvenstvenim utakmicama Druge HNL, klubovi su obvezni započeti utakmicu s najmanje
3 igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, podrazumijeva se igrač koji na
dan 01.07.2018. nije bio stariji od 21 godine. U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do 21
godine može zamijeniti samo igrač starosti do 21 godine. Ukoliko nakon zamjene u igri na strani
jedne momčadi ostaje najmanje tri igrača starosti do 21 godine, igrača starosti do 21 godine u
prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač.

Članak 15.
Na utakmicama Druge HNL dopušten je nastup najviše pet (5) igrača stranih državljana u
jednoj momčadi. Iznimno, druge momčadi profesionalnih klubova na terenu mogu istovremeno
imati najviše pet (5) igrača stranih državljana.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od
kojih je jedno hrvatsko te igrači državljani država članica Europske unije i Europskog ekonomskog
prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije
ušao u igru.
Članak 16.
Na svim prvenstvenim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih
igrača, koji mogu zamijeniti najviše tri (3) igrača.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik natjecanja Druge HNL određuje delegata koji
zastupa rukovodstvo natjecanja, i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegat kontrolira ispravnost
športskih iskaznica, osobito je li je upisan liječnički pregled, licenci službenih osoba i nadležan je za
kontrolu cjelokupne organizacije 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, te svu ostalu službenu
dokumentaciju delegat dostavlja Udruženju u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima
klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem telefaxa kojeg osigurava klub
dostaviti u sjedište klubova Druge HNL odmah po završetku utakmice.
Delegat je dužan ODMAH nakon odigrane utakmice, kao i u poluvremenu telefonski
izvijestiti Povjerenika o rezultatu utakmice (maksimalno 10 minuta).
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu, a koji
se održava 90 minuta prije početka utakmice i o tome popunjava zapisnik te provjerava
ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a i Pravilnika o sigurnosti na
nogometnim utakmicama.
Delegat koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava
odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih tijela ili koji pokaže nedovoljno poznavanje
Pravila nogometne igre ili propisa tijela HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će
izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinskistegovni postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za natjecanje.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
Članak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema
obrascu kojeg je utvrdio HNS.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.
U slučaju odsutnosti ili odstranjenja službenog predstavnika kluba s klupe za službene osobe
od strane suca, zamjenjuje ga kapetan momčadi.
KONTROLORI SUĐENJA
Članak 19.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za kontrolore određuje kontrolora suđenja s Liste
kontrolora suđenja Prve i Druge HNL koji obavlja kontrolu i ocjenu suđenja prema posebnim
odlukama i uputama Komisije nogometnih sudaca i Izvršnog odbora HNS-a.

SUCI UTAKMICE
Članak 20
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za određivanje sudaca određuje suce iz 1. i 2.
Skupine sudaca s „A“ i „B“ liste i suce 3. Skupine s „A“ i „B“ liste.
Četvrti sudac je iz 1. i 2. Skupine sudaca za suđenje Druge HNL kao i 3. Skupine sudaca s
„A“ liste.
Članak 21.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik
svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za
prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Članak 22.
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za određivanje sudaca određuje suce iz 1. i 2.
Skupine sudaca s „A“ i „B“ liste i suce 3. Skupine s „A“ i „B“ liste.
Četvrti sudac je iz 1. i 2. Skupine sudaca za suđenje Druge HNL kao i 3. Skupine sudaca s
„A“ liste.
U slučaju nedolaska određenog suca na suđenje u vrijeme određeno za početak utakmice ili
u slučaju ozljede suca za vrijeme utakmice, četvrti sudac preuzima dužnost suca.
Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu
može suditi jedan od nazočnih sudaca iz 1. i 2. Skupine sudaca s „A“ liste sudaca za suđenje Prve i
Druge HNL, a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su u 1. i 2. Skupini „B“ liste
Prve i Druge HNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji ispunjava
uvjete da se nalazi u 1. i 2. Skupini sudaca za suđenje Prve i Druge HNL) suditi utakmicu, a on si
odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički konstatirati.
Postupak iz stavka 4. i 5. ovog članka primjenjuje se i kada na utakmicu ne dođe četvrti
sudac.
Članak 23.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava
odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih tijela ili koji pokaže nedovoljno poznavanje
Pravila nogometne igre ili propisa tijela HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će
izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinskistegovni postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za određivanje sudaca.
Članak 24.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni ili četvrti sudac) nije odgovoran za bilo kakav oblik
ozljede igrača, 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.
Ako tehničke mogućnosti omogućuju može se koristiti VAR – tehnologija.
TEREN ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 25.
Svaki klub je dužan osigurati sve uvjete propisane Pravilnikom za licenciranje klubova za
Drugu HNL.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.
Minimalne dimenzije igrališta su 100 x 64 metara.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za odigravanje
utakmice. Ukoliko gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na igralištu, dužan je to u

pismenom obliku predati sucu utakmice, na sastanku suca, delegata i predstavnika klubova, 90
minuta prije početka utakmice.
Pregled terena 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.
Je li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu
silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o nesposobnosti
terena i zapisnik dostaviti u Sjedište lige u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom,
odnosno telefaksom ili e-mailom.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno komunicirati s
Povjerenikom lige putem telefona.
U slučaju vremenskih nepogoda uslijed čega je teren nepogodan za igru i nije ga moguće
pripremiti za nesmetano odigravanje utakmice u zakazanom terminu, ukoliko postoji suglasnost
klubova, pregled terena može se obaviti dan ili dva sata prije zakazanog termina odigravanja
utakmice od strane predstavnika klubova ili Povjerenika za natjecanje te donijeti odluka o promjeni
stadiona za odigravanje utakmice ili o eventualnoj odgodi odigravanja utakmice radi smanjenja
nepotrebnih troškova.
Članak 26.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja.
Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili
pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom
dijelu terena za igru (korištenjem lasera i sl.)
Članak 27.
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju:
- prostorija 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 28.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika
klubova, koji će se održati 90 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice,
a kojem obvezno prisustvuju:
- četvrti sudac utakmice,
- kontrolor suđenja,
- predstavnici klubova,
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj stadiona kluba domaćina.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da sastanku prisustvuju i
rukovoditelji pojedinih službi i tijela uključenih u organizaciju utakmice.
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 nogometnim utakmicama, Zakona o javnom okupljanju, te ostalih odluka
Izvršnog odbora HNS-a.
Članak 29.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati konferenciju
za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani treneri obje
momčadi te po jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.

NOGOMETNI TRENERI
Članak 30.
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad
(licencu) izdanu od Komisije nogometnih trenera HNS-a. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema
licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđen za zamjenske igrače i
službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener. Plaćeni treneri ne mogu nastupati na
prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 31.
Suspendirana momčad kluba ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
ŽALBA
Članak 32.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaxom u roku od
dva (2) dana od dana odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka,
s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Za utakmice posljednja dva kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od dva
(2) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju, ili na državni praznik, on se produžava na prvi slijedeći
dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14)
dana od dana prijema žalbe, odnosno tri (3) dana kod žalbi podnijetih na utakmice posljednja dva
kola prvenstva.
PRISTOJBE NA ŽALBU
Članak 33.
Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.
Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u službenom glasilu HNS.
Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.
Članak 34.
Nenajavljene, nepravodobne ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već
će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravodobnosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog
pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj
uplatnici.
Članak 35.
Žalbe na odluke Povjerenika lige podnose se Komisiji za žalbe HNS-a u roku od pet (5) dana
od dana uručenja odluke.
U slučaju da se žalba odnosi na utakmice posljednja dva kola, rok za podnošenje žalbe je
dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika lige, čija se odluka žalbom pobija.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u slučaju
utakmice iz posljednja dva kola u roku od tri (3) dana od dana prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe ne može se uložiti pravni lijek.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe HNS-a u roku od osam (8)
dana od uručenja odluke.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u roku od
tri (3) mjeseca.
Ako drugostupanjsko tijelo ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da je žalba
usvojena na način da je pobijena odluka ukinuta i vraćena na rješavanje tijelu prvog stupnja.

REGISTRACIJA UTAKMICE
Članak 36.
Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po
službenoj dužnosti sa 3 - 0 ( par forfe ), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana
odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se
do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti
poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju
donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim
natjecanjima.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 37.
O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni
djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac Druge HNL, na osnovu odredaba
Disciplinskog pravilnika HNS.
POPUNA PRVE HNL
Članak 38.
U natjecateljskoj godini 2019./2020. Prva HNL imat će 10 klubova sudionika.
Na kraju natjecateljske godine 2018./2019. ligu napušta klub plasiran na posljednjem (10.)
mjestu na tablici, a pretposljednji (9.) klub igra kvalifikacije za ostanak s drugoplasiranim iz Druge
HNL po dvostrukom kup sustavu. Kvalifikacijama rukovodi Povjerenik za natjecanje Prve HNL, a
domaćin prve utakmice određuje se ždrijebom. Utakmice kvalifikacija igraju se u cijelosti prema
odredbama Propozicija natjecanja Prve HNL uključujući i odredbe o pravu nastupa igrača sukladno
odredbama Pravilnika o statusu igrača i registracijama.
Pobjednik Druge HNL iz natjecateljske godine 2018./2019. postaje član Prve HNL u
natjecateljskoj godini 2019./2020.
U Prvu HNL i kvalifikacije mogu ući samo klubovi koji su dobili licencu za igranje u Prvoj HNL
u natjecateljskoj godini 2019./2020.
Ukoliko pobjednik Druge HNL ne dobije licencu za igranje u Prvoj HNL ili odustane od prava
nastupanja u Prvoj HNL, u Prvu HNL plasirat će se drugoplasirani klub Druge HNL (bez kvalifikacija
s 9-to plasiranim) ukoliko je dobio licencu.
Ako ni jedan od dva prvoplasirana kluba Druge HNL ne dobije licencu ili odustane od
nastupa u Prvoj HNL, u Prvoj HNL u prvenstvu 2019./2020. ostat će devetoplasirani klub Prve HNL
te će se liga popuniti s trećeplasiranim klubom Druge HNL ukoliko je dobio licencu za Prvu HNL.
U slučaju da neki klub Prve HNL koji je ostvario sportski rezultat za ostanak u Prvoj HNL ne
dobije licencu za igranje u Prvoj HNL u prvenstvu 2019./2020., u Prvoj HNL ostaje 9-to plasirani
klub bez kvalifikacija te će se u Prvu HNL izravno plasirati drugoplasirani iz Druge HNL ili će se Prva
liga popuniti prvim sljedećim po plasmanu (zaključno s treće plasiranim) iz Druge HNL kojem je
izdana licenca za Prvu HNL.
Posljednjeplasirani (10) klub Prve HNL u natjecateljskoj godini 2018./2019. obvezno ispada
iz lige.
Druga momčad profesionalnog kluba ne može ostvariti plasman u Prvu HNL kao pobjednik
Druge HNL niti kroz kvalifikacije.
U slučaju da su sva tri kluba druge momčadi profesionalnog kluba Prve HNL plasirana na
prva tri mjesta u Drugoj HNL u Prvu HNL izravno će se plasirati četvrtoplasirani klub Druge HNL, a
petoplasirani klub Druge HNL ide u kvalifikacije s devetoplasiranim klubom Prve HNL ukoliko su
dobili licencu za Prvu HNL.
U slučaju da jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba Prve HNL osvoji prvo mjesto u
Drugoj HNL u Prvu HNL izravno će se plasirati drugoplasirani klub Druge HNL, a trećeplasirani klub
Druge HNL igra kvalifikacije s devetoplasiranim klubom Prve HNL ukoliko su dobili licencu za Prvu
HNL.

U slučaju da jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba Prve HNL bude drugoplasirani
klub Druge HNL, u Prvu HNL izravno se plasira prvoplasirani klub, a trećeplasirani klub Druge HNL
igra kvalifikacije s devetoplasiranim klubom Prve HNL ukoliko su dobili licencu za Prvu HNL.
U slučaju da je jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba Prve HNL bude prvoplasirani
klub Druge HNL, a druga takva momčad trećeplasirani ili četvroplasirani klub Druge HNL, u Prvu
HNL izravno se plasira drugoplasirani klub, ukoliko je dobio licence za Prvu HNL, a četvrtoplasirani
odnosno petoplasirani klub igra kvalifikacije s 9-to plasiranim klubom Prve HNL, uz uvjet da su oba
dobili licence za Prvu HNL.
Četvrtoplasirani ili petoplasirani klub Druge HNL može se izravno plasirati ili igrati
kvalifikacije za Prvu HNL samo u slučaju ako su sva tri kluba drugih momčadi profesionalnog kluba
Prve HNL bolje plasirana.
Ako su među pet prvoplasiranih u Drugoj HNL tri druge momčadi profesionalnih klubova, a
preostala dva kluba među pet prvoplasiranih nisu dobili licence ili odustane od prava nastupanja u
Prvoj HNL, u Prvu HNL može ući, umjesto posljednjeplasiranog, i šestoplasirani klub Druge HNL,
ako je dobio licencu.
Ukoliko se niti na jedan način utvrđen ovim člankom ne može popuniti Prva HNL da broji 10.
klubova u natjecateljskoj godini 2019./2020. odluku o sastavu lige donijet će Izvršni odbor HNS-a.
OBNAVLJANJE LIGE
Članak 39.
U natjecateljskoj godini 2019./2020. Drugu HNL će činiti 16 klubova i to:
Klub (klubovi) koji je/su u prvenstvu 2018./2019. ispao/li iz Prve HNL, klubovi koji su u prvenstvu
2018./2019. igrali u Drugoj HNL, a nisu se plasirali u Prvu HNL, klubovi koji su se plasirali do
zaključno trinaestog mjesta u Drugoj HNL u natjecateljskoj godini 2018./2019. te tri (3) kluba
prvaka tri skupine Treće HNL.
Ako ni jedan klub Treće HNL, pojedine skupine, plasiran od 1 - 3 mjesta ne dobije licencu za
Drugu HNL ili odustane od nastupa u Drugoj HNL u prvenstvu 2019./2020. u Drugu HNL plasirat će
se bolje plasirani klub iz jedne od druge dvije skupine, zaključno s trećim mjestom u skupini, koji je
dobio licencu za Drugu HNL. Ako su klubovi jednakoplasirani u svojoj skupini, igrat će kvalifikacije
po dvostrukom kup sustavu za popunu Druge HNL.
U svakom slučaju posljednj plasirani (14) klub Druge HNL u natjecateljskoj godini
2018./2019. obvezno ispada iz lige.
U koliko se niti na jedan način određen ovim člankom ne može popuniti Druga HNL da broji
16. klubova u natjecateljskoj godini 2019./2020. odluku o sastavu lige donijet će Izvršni odbor
HNS-a.
Članak 40.
Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2018./2019. uprazni jedno ili
više mjesta, Druga hrvatska nogometna liga se ne popunjava.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 41.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja
po jedan bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između postignutih i primljenih
zgoditaka. U slučaju istog broja primljenih i postignutih zgoditaka (razlika zgoditaka), 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 odlučivanju o prvaku odnosno mjestu koje osigurava sudjelovanje u
kvalifikacijama za Prvu HNL, ili u prijelazu u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja
bodova nakon 26. kola, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u
međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između postignutih 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 zgoditaka (kada su u kombinaciji tri ili više
klubova).

Ako se poredak klubova ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice primijeniti će
se kriterij bolje ukupne gol razlike između postignutih i primljenih zgoditaka iz svih utakmica koje su
klubovi odigrali tijekom prvenstva.
Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između
zainteresiranih klubova i to:
 jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dva kluba,
 tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
 potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako je u
kombinaciji 4 ili više klubova.
Ukoliko se usaglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se
utvrditi ždrijebom koji će provesti Povjerenik za natjecanje.
Plasman se utvrđuje temeljem odredbi iz ovih Propozicija i odredbi iz članka 65. i 65 A.
Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
Tablicu proglašava Natjecateljska komisija IO HNS.
PRAVA IZ NATJECANJA
Članak 42.
Na svim prvenstvenim utakmicama Druge HNL prodaju se ulaznice koje samostalno tiskaju
klubovi prema svojim potrebama.
Prihode sa prvenstvenih utakmica Druge HNL ubiru klubovi domaćini.
Članak 43.
U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te utakmice, po odbitku
svih službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i delegata, dijeli se na jednake dijelove.
Ukoliko se iz prihoda sa nove prvenstvene utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i
troškovi iz prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.
Članak 44.
Svi klubovi Druge HNL podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
a) članarine za natjecanja u Drugoj HNL koju određuje Izvršni odbor HNS-a. Članarinu su
klubovi dužni uplatiti u dva dijela, do početka natjecanja u svakoj sezoni. Pod obračun
se može priznati prihod klubova Druge HNL (TV, sponzori i drugo)
b) sucima putne troškove, troškove hotelskog smještaja i naknadu (taksu) prema odluci
Izvršnog odbora HNS-a,
c) delegatu utakmice putne troškove, troškove hotelskog smještaja i naknadu (taksu)
prema odluci Izvršnog odbora HNS-a,
d) Plaćanje službenih osoba (sudaca i delegata), putni troškovi i troškovi smještaja,
naknade, do sljedeće utakmice koju igra kao domaćin. Ukoliko klub ne dokaže da je
izvršio svoje obveze prema službenim osobama s prethodne utakmice kada je bio
domaćin, delegat će to upisati u zapisnik utakmice, a Povjerenik natjecanja će prijaviti
klub disciplinskom sucu.
e) za održavanja - korištenje objekta na kome je utakmica odigrana, visinu nadoknade
sporazumno utvrđuju vlasnik objekta i klub korisnik.
Članak 45.
Troškove vođenja natjecanja i funkcioniranja klubova Druge HNL nadoknadit će klubovi
Duge HNL, do potrebnog iznosa ako se iz ostalih prihoda ne osiguraju dovoljna novčana sredstva.
TV PRIJENOSI
Članak 46.
Prvenstvene utakmice klubova Druge HNL mogu se izravno prenositi putem televizije,
odnosno odvojeno jedan dan ranije ili kasnije od ostalih utakmica redovitog prvenstvenog kola.
Televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na osnovu suglasnosti HNS-a i
temeljem odredbi Pravilnika o načinu korištenja medijskih i promotivnih prava. Prijenos na dan
redovnog kola može početi najmanje 60 minuta nakon završetka posljednje utakmice tog kola,
odnosno završiti 45 minuta prije termina predviđenog za odigravanje redovitog kola.

Program izravnih prijenosa utakmica i reportaža Druge HNL, te novčano-materijalnu
naknadu utvrđuje HNS.
NAGRADE
Članak 47
Prvoplasirani klub prvenstva Druge HNL dobiva u trajno vlasništvo pehar HNS-a, na kome se
upisuje godina osvajanja prvenstva te 40 medalja.
Pehar i medalje se klubu predaju na utakmici po izboru kluba.
OPREMA MOMČADI
Članak 48.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u
sjedištu Druge HNL prije početka natjecanja.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji športske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema športsku opremu druge boje, domaćin će mu uz naknadu posuditi
športsku opremu boje različite od svojih.
Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.
Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju na zadnjoj strani svojih dresova imati
brojeve vidljive boje u odnosu na boju dresa (od 1 - 99), propisane veličine (20 x 25 do 35 cm,
debljine linije 5 cm). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.
Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od športske opreme za zamjenske igrače
(markeri).
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s brojevima od 1 - 50,
koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
TIJELA NATJECANJA
Članak 49.
Tijela natjecanja su:







Povjerenik za natjecanje,
Povjerenik za određivanje sudaca,
Povjerenik za određivanje kontrolora,
Povjerenik za sigurnost,
Disciplinski sudac,

 Komisija za žalbe HNS-a.
 POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 50.
Povjerenik za natjecanje:

 ima nadzor nad natjecanjem u Drugoj HNL,
 rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u
natjecanju, odnosno Odlukama IO HNS-a,
 registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju
 vodi tablicu natjecanja,
 određuje delegate za utakmice,
 utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,
 prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
 donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama Druge HNL,
 priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja utakmica
zajedno s Povjerenikom za sigurnost,
 vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za “Fair Play“,

 kontrolira putem delegata ispunjavanje uvjeta klubova Druge HNL neophodnih za odvijanje
natjecanja,

 podnosi prijave protiv sudionika natjecanja Druge HNL koji prekrše odredbe ovih Propozicija,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa HNS-a,

 priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,
 priprema i provodi seminar i testiranje za delegate,
 najmanje dva puta godišnje, a obavezno po završetku sezone izrađuje i podnosi Izvršnom
odboru Saveza i Plenumu klubova izvješće o radu.

 POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 51.
Povjerenik za određivanje sudaca:

 određuje suce za utakmice Druge HNL
 priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike,
 sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce,
 vodi brigu o suđenju na svim utakmicama Druge HNL,
 prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja,
 prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
 informira nadležna tijela o potrebi poduzimanja odgovarajućih mjera,
 podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i žalbi u vezi sa
suđenjem,

 najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku natjecateljske godine izrađuje i daje

izvješće o suđenju,
 obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS.
 POVJERENIK ZA SIGURNOST

Članak 52.
Povjerenik za sigurnost:

 obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica, a što je posebno definirano u Odluci o

sigurnosti, te stalno surađuje s povjerenicima za sigurnost klubova Druge HNL i pomaže im
u radu,
 priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja utakmica,
 najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS i Plenumu klubova Druge
HNL s prijedlozima eventualnih novih mjera za uspješniji rad.
 DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 53.
Disciplinski sudac:

 rješava u prvom stupnju o prekršajima koje su počinili klubovi Druge HNL, njihovi igrači,

treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju Druge HNL, a u skladu s
Disciplinskim pravilnikom,
 najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS i Plenumu klubova Druge
HNL o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.
KOMISIJA ZA ŽALBE HNS-a
Članak 54.
Komisija za žalbe rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika lige i Disciplinskog
suca.
Žalba na odluke Povjerenika lige se dostavlja u roku predviđenom člankom 35. ovih
Propozicija, a žalbe na odluku Disciplinskog suca u roku od osam (8) dana od dana uručenja putem
preporučene pošte ili telefaxom uz dokaz o uplati propisane takse.
Odluka Komisije za žalbe je konačna.

OSTALE ODREDBE
Članak 55.
Svaki klub Druge HNL obvezan je najkasnije do početka prvenstva u natjecateljskoj
2018./2019. godini imenovati dva povjerenika za poslove licenciranje kluba i o tome pisanim putem
izvijestiti Odjel za licenciranje HNS-a.
Klubovi su obvezni ostvarivati stalnu suradnju s Odjelom za licenciranje HNS-a.
Licenca, sukladno odredbama Pravilnika o licenciranju klubova, može biti opozvana tijekom
natjecateljske godine ukoliko nogometni klub prekrši bilo koju od svojih obveza iz Pravilnika o
licenciranju klubova ili ukoliko klub bude u stečajnom postupku.
Klubovi koji namjeravaju dobiti licencu za sljedeću natjecateljsku godinu obvezni su,
sukladno odredbama Pravilnika o licenciranju klubova, podnijeti molbu s pripadajućom
dokumentacijom najkasnije do 31. siječnja 2019. godine.
Neispunjavanje odredbi iz ovog članka predstavlja prekršaj i kažnjava se sukladno
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Članak 56.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke
tijela natjecanja kao i načela Fair Play-a.
KAZNENE ODREDBE
Članak 57.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni
klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Članak 58.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre,
Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.
Članak 59.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a, a u vremenu između
sjednica Izvršnog odbora Natjecateljska komisija.
Članak 60.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 18. 07. 2018.
Broj: ……. / 2018

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. na prijedlog Komisije nogometnih
sudaca dana 18. 07. 2018. donio

O D L U K U
o uvrštavanju na Listu nogometnih sudaca za suđenje i pomoćno suđenje
JEDINSTVENE LISTE PRVE i DRUGE HNL
za natjecateljsku 2018. /2019. godinu

„A“ lista

Ukupno: 28 nogometnih sudaca

I
Ime i prezime
Godina rođenja
Grad
ELITNA SKUPINA
6 nogometnih sudaca
→ uvršteni su nogometni suci koji će obavljati svoje dužnosti na prvenstvenim
utakmicama Prve i Druge HNL-e i Završnice HNK-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ivan BEBEK
Fran JOVIĆ
Igor PAJAČ
Tihomir PEJIN
Duje STRUKAN
Mario ZEBEC

1977. god.
1984. god.
1985. god.
1981. god.
1984. god.
1982. god.

Rijeka
Zagreb
Sv. Ivan Zelina
Osijek
Split
Cestica

PRVA SKUPINA
8 nogometnih sudaca
→ uvršteni su nogometni suci koji će obavljati svoje dužnosti na prvenstvenim
utakmicama Prve i Druge HNL-e i Završnice HNK-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Damir BATINIĆ
Dario BEL
Goran GABRILO
Igor KRIŽARIĆ
Marko MATOC
Dalibor MLAKAR
Marin VIDULIN
Ivan VUČKOVIĆ

1975. god.
1988. god.
1977. god.
1977. god.
1979. god.
1975. god.
1980. god.
1986. god.

Osijek
Osijek
Split
Čakovec
Zaprešić
Zagreb
Kanfanar
Zagreb

DRUGA SKUPINA
14 nogometnih sudaca
→ uvršteni su nogometni suci koji će obavljati svoje dužnosti na prvenstvenim
utakmicama Prve i Druge HNL-e; Završnice HNK-a i Mladeži Prve HNL-e
1. Tomislav BIONDA
2. Andrej BURILO
3. Marko CESTARIĆ
4. Ante ČULJAK
5. Željko FRKOVIĆ
6. Tino KREČAK
7. Dario KULUŠIĆ
8. Marko LINIĆ
9. Zdenko LOVRIĆ
10. Josip LUČIĆ
11. Ivan MATIĆ
12. Goran PEČARIĆ
13. Jakov TITLIĆ
14. Ivan ŽUPAN

1982. god.
1981. god.
1989. god.
1991. god.
1982. god.
1987. god.
1986. god.
1986. god.
1981. god.
1986. god.
1988. god.
1986. god.
1984. god.
1988. god.

Zaprešić
Osijek
Sisak
Zagreb
Zagreb
Velika Gorica
Šibenik
Dražice
Đakovo
Vinkovci
Osijek
Zagreb
Potravlje - Hrvace
Bjelovar

„B“ lista

Ukupno: 26 pomoćnih sudaca

II
Ime i prezime

Godina rođenja

Grad

ELITNA SKUPINA
10 pomoćnih sudaca
→ uvršteni su pomoćni nogometni suci koji će obavljati svoje dužnosti na
prvenstvenim utakmicama Prve i Druge HNL-e i Završnice HNK-a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jerko CRNČIĆ
Miro GRGIĆ
Borut KRIŽARIĆ
Igor KRMAR
Ivica MODRIĆ
Goran PATAKI
Goran PERICA
Tomislav PETROVIĆ
Hrvoje RADIĆ
Bojan ZOBENICA

1979. god.
1973. god.
1979. god.
1973. god.
1975. god.
1980. god.
1978. god.
1973. god.
1982. god.
1983. god.

Vrbovec
Osijek
Čakovec
Zagreb
Zagreb
Đakovo
Šibenik
Valpovo
Split
Velika Gorica

PRVA SKUPINA
16 pomoćnih sudaca
→ uvršteni su pomoćni nogometni suci koji će obavljati svoje dužnosti na
prvenstvenim utakmicama Prve i Druge HNL-e, Završnice HNK-a i Mladeži Prve HNL-e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Krunoslav AMBRINAC
Dejan BERGER
Vedran ĐURAK
Alen JAKŠIĆ
Nikola KEČKIŠ
Tomislav KEGLEVIĆ
Robi KEZELE
Davor KOŽAREC
Goran LOPARAC
Kristijan NOVOSEL
Mario PEPUR
Luka PUŠIĆ
Sanja ROĐAK KARŠIĆ
Marko STOLNIK
Kruno ŠARIĆ
Marjan TOMAS

1976. god.
1979. god.
1986. god.
1988. god.
1981. god.
1988. god.
1977. god.
1986. god.
1976. god.
1989. god.
1977. god.
1988. god.
1983. god.
1986. god.
1986. god.
1985. god.

Zagreb
Osijek
Stupno
Solin
Virovitica
Našice
Rijeka
Domaslovec
Sladojevci
Valpovo
Split
Zagreb
Podravske Sesvete
Varaždin
Županja
Osijek

„A“ lista
Ime i prezime
Godina rođenja
Grad
TREĆA SKUPINA
Ukupno: 22 nogometna suca
→ uvršteni su nogometni suci koji će obavljati svoje dužnosti na prvenstvenim
utakmicama Druge HNL-e, Završnice HNK-a i Mladeži Prve HNL-e
1. Ivan ANTUNOVIĆ
1991. god.
Velika Gorica
2. Toni BEŠKER
1988. god.
Solin
3. Sabina BOLIĆ
1989. god.
Zagreb
4. Vesna BUDIMIR
1983. god.
Split
5. Ante BUNDOVIĆ
1995. god.
Bjelovar
6. Mario CINDRIĆ
1988. god.
Zagreb
7. Mateo ČALIĆ
1991. god.
Marčana
8. Ivan ČUŽIĆ
1989. god.
Velika Gorica
9. Josip DUGANDŽIĆ
1981. god.
Komin
10. Matej HORVAT
1985. god.
Zagreb
11. Vedran JELENČIĆ
1985. god.
Rijeka
12. Darko JURČEVIĆ
1989. god.
Karlovac
13. Lukša KLAIĆ
1981. god.
Konavle
14. Mišo KREŠIĆ
1987. god.
Metković
15. Domagoj KURTOVIĆ
1992. god.
Osijek
16. Marino MAJSTROVIĆ
1991. god.
Split
17. Igor MARIĆ
1988. god.
Sisak
18. Ivana MARTINČIĆ
1985. god.
Koprivnica
1985. god.
Sisak
19. Vlatko MLINARIĆ
20. Dino PAPAK
1989. god.
Šibenik
21. Denis PLANTOSAR
1988. god.
Darda
22. Zvonimir SINOVČIĆ
1989. god.
Novigrad
"B" lista
DRUGA SKUPINA
Ukupno: 34 pomoćnih sudaca
→ uvršteni su pomoćni nogometni suci koji će obavljati svoje dužnosti na
prvenstvenim utakmicama Druge HNL-e, Završnice HNK-a i Mladeži Prve HNL-e
1. Igor BABIĆ
1983. god.
Orahovica
2. Branko BACINGER
1980. god.
Čakovec
3. Marko BALEN
1986. god.
Rijeka
4. Vedran BARKIĆ
1988. god.
Dugo Selo
5. Ivan BATUŠIĆ
1984. god.
Jastrebarsko
6. Dominik BENKOVIĆ
1991. god.
Zaprešić
7. Diego BILJUH
1989. god.
Marčana
8. Željko BUČAR
1987. god.
Duga Resa
9. Hrvoje ČATIPOVIĆ
1990. god.
Split
10. Marin ĆOSIĆ
1986. god.
Bjelovar
11. Deni GROFELNIK
1992. god.
Valpovo
12. Neven GULIN
1985. god.
Šibenik
13. Marko GVOZDANOVIĆ
1985. god.
Jastrebarsko
14. Tomislav HUDIKA
1979. god.
Varaždin
15. Ivan JANIĆ
1987. god.
Ilok
16. Ivan JOVIĆ
1981. god.
Zagreb
17. Dino KNEZ
1989. god.
Osijek
18. Dario KOLAREVIĆ
1992. god.
Zagreb
19. Damir KRALJEVIĆ
1979. god.
Zadar
20. Ivan LACOVIĆ
1984. god.
Osijek
1977. god.
Vrsar
21. Hrvoje MAĐARIĆ
22. Anto MARIĆ
1991. god.
Zagreb
23. Ivan MIHALJ
1991. god.
Velika Gorica
24. Tomislav MIOKOVIĆ
1989. god.
Sisak
25. Branimir NIMAC
1979. god.
Benkovac
26. Luka PAJIĆ
1990. god.
Rijeka
27. Dražen PEJIĆ
1976. god.
Vukovar
28. Miodrag PLANTAK
1984. god.
Križevci
29. Ivica RADOŠEVIĆ
1980. god.
Gospić
30. Dalibor TOTIĆ
1987. god.
Đakovo
31. Emir TRKLJA
1986. god.
Petrinja
32. Mile VARIVODA
1992. god.
Zagreb
33. Vice VIDOVIĆ
1987. god.
Solin
34. Dejan VUKOVIĆ
1989. god.
Zagreb
III
Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 18.07.2018.
Broj:
/18.
Predsjednik HNS
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog
Komisije nogometnih sudaca dana 17. 07. 2018. donio
O D L U K U
o uvrštavanju na Listu KONTROLORA SUDACA
JEDINSTVENE LISTE PRVE i DRUGE HNL
za natjecateljsku 2018. /2019. godinu
01. SKUPINA
I Ime i prezime
1. Dragutin Karlo POLJAK
2. Vlado SVILOKOS
3. Miroslav VITKOVIĆ

3 kontrolora
Godina rođenja
1952. god.
1969. god.
1960. god.

sudaca
Grad
Zagreb
Sisak
Velika Gorica

➫ obavljaju Kontrole sudaca Prve i Druge HNL
02. SKUPINA
II Ime i prezime
1. Branko BAJIĆ
2. Šime BUGARIJA
3. Slavko ČULINA
4. Dušan KUKIĆ
5. Domagoj LJUBIČIĆ
6. Božo MAMIĆ
7. Miro MARIJANOVIĆ
8. Branko STIPKOVIĆ
9. Tomislav ŠETKA
10. Zlatko ŠIMČIĆ
11. Alojzije ŠUPRAHA
12. Danijel TRAMPUS
13. Dragutin VUK
14. Šime VUKIĆ

15 kontrolora sudaca
Godina rođenja
Grad
1958. god.
Split
1972. god.
Bibinje
1965. god.
Zagreb
1949. god.
Sisak
1972. god.
Osijek
1949. god.
Bjelovar
1958. god.
Osijek
1953. god.
Krašić
1967. god.
Đakovo
1970. god.
Koprivnica
1963. god.
Split
1970. god.
Osijek
1957. god.
Čakovec
1965. god.
Rijeka

➫ obavljaju Kontrole sudaca Prve HNL
03. SKUPINA
III Ime i prezime
Godina rođenja
1. Nikola ANTOLOVIĆ
1973. god.
2. Predrag BOROVEC
1963. god.
3. Željko BOŠNJAK
1962. god.
4. Dalibor CONJAR
1972. god.
5. Mladen FIRM
1951. god.
6. Bruno MARIĆ
1972. god.
7. Kristijan MARIĆ
1980. god.
8. Marijan MATOČEC
1963. god.
9. Ivica METLIČIĆ
1954. god.
10. Dražen PAVLEŠIĆ
1971. god.
11. Igor PELC
1972. god.
12. Siniša PREMUŽAJ
1973. god.
13. Pero RADIĆ
1968. god.
14. Darko SLIVAR
1961. god.
15. Božidar SMREKAR
1960. god.
16. Kristijan STRUSA
1973. god.
17. Mauro TOMIŠIĆ
1970. god.
18. Damir VOLF
1966. god.
19. Boško VUKUŠIĆ
1966. god.

19 kontrolora sudaca
Grad
Našice
Višnjevac
Harkanovci
Osijek
Zagreb
Daruvar
Vrbovec
Đurđevac
Nerežišće, o. Brač
Duga Resa
Sisak
Varaždin
Rijeka
Valpovo
Donja Šemnica
Virovitica
Pazin
Viškovo
Zagreb

➫ obavljaju Kontrole sudaca Druge HNL
NAPOMENA:
Uz imenovane kontrolore sudaca, članovi Komisije nogometnih sudaca IO HNS-a i
tajnik Komisije nogometnih sudaca IO HNS-a također će obavljati dužnosti Kontrolora
sudaca na Prvoj, Drugoj i Trećoj HNL.
Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 18. 07. 2018.
Broj:
/18.
Predsjednik HNS
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana
18. 07. 2018. donio
ODLUKU
o imenovanju tijela natjecanja Hrvatski Telekom prve lige,
Prve HNL stariji pioniri/kadeti, Prve HNL juniori i završnice HNK
za natjecateljsku godinu 2018/2019.
1. Imenuju se tijela natjecanja Hrvatski telekom prve lige, Prve HNL juniora,
Prve HNL starijih pionira i kadeta za natjecateljsku godinu 2018/19.
Povjerenik za natjecanje:

Josip Brezni

Disciplinski sudac HNS za HT Prvu i Drugu HNL:

Alan Klakočer

Povjerenik za određivanje sudaca HT Prve lige

Alen Gerek

Povjerenik za određivanje kontrolora
suđenja HT Prve i Druge HNL i završnice HNK

Ante Kulušić

Povjerenik za sigurnost:

Miroslav Marković

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

Broj:
Zagreb, 18. 07. 2018.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta
dana 17. 07. 2018. donio
ODLUKU
o imenovanju vodstva natjecanja Druge HNL
u natjecateljskoj godini 2018/19.
I. U vodstvo natjecanja Druge HNL u natjecateljskoj godini 2018/19.
imenuju se:
1.

Povjerenik natjecanja

Ivica Šparavec

2. Disciplinski sudac Prve i Druge HNL

Alan Klakočer

3. Povjerenik za određivanje sudaca

Mladen Lončar

4. Povjerenik za određivanje kontrolora
suđenja Prve i Druge HNL

Ante Kulušić

5. Povjerenik za sigurnost

Miroslav Marković

6. Tehnički tajnik

Darko Cvitković

II. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:
Predsjednik
Zagreb, 18. 07. 2018.
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43., članka 46. st. 6. i članka 47. Statuta na
prijedlog Natjecateljske komisije donio 18. 07. 2018. donio

ODLUKU
1. U povjerenstvo za provedbu završnice natjecanja za Hrvatski nogometni kup za
natjecateljsku godinu 2018/19. imenuju se:
a) Davor Ivić, predsjednik
b) Željko Bel, član
c) Josip Brezni, član i tajnik
2. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS.

Broj:
Zagreb, 18. 07. 2018.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 18. 07.
2018. donio
ODLUKU
o visini naknada službenim osobama i visini članarina klubova
u natjecateljskoj godini 2018/19.
1. Visina naknada službenim osobama u natjecateljskoj godini 2018/19. iznosi:
HT prva liga
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac
četvrti sudac
dodatni pomoćni sudac
(iza gol crte)
kontrolor suđenja

1.100,00 kn
2.800,00 kn
1.800,00 kn
700,00 kn
1.200,00 kn
1.100,00 kn

Naknade, putni troškovi i smještaj (na bazi noćenja s doručkom) suca utakmice,
pomoćnih sudaca i četvrtog suca na utakmicama HT prve lige podmiruju se iz
sredstava članarine klubova. Naknade, putne troškove i smještaj (na bazi noćenja s
doručkom) delegata isplaćuju klubovi domaćini utakmice. Naknade delegatima
trebaju se platiti najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Druga HNL
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac
četvrti sudac
kontrolor suđenja

500,00 kn
1.000,00 kn
700,00 kn
200,00 kn
500,00 kn

Završnica Hrvatskog nogometnog kupa
utakmice 1/32, 1/16, 1/8
delegat
300,00 kn
sudac utakmice
600,00 kn
pomoćni sudac
400,00 kn
četvrti sudac
200,00 kn
dodatni pomoćni sudac
(iza gol crte)
kontrolor suđenja 250,00 kn
Treća HNL
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac
četvrti sudac

350,00 kn
450,00 kn
300,00 kn
150,00 kn

Prva HNL starijih pionira i kadeta
delegat
sudac utakmice

150,00 kn
200,00 kn

utakmice ¼, ½, finala
1.100,00 kn
2.800,00 kn
1.800,00 kn
700,00 kn
1.200,00 kn
1.100,00 kn

pomoćni sudac

150,00 kn

Prva HNL juniora
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac

150,00 kn
200,00 kn
150,00 kn

Prvenstvo juniora, kadeta i pionira na razini središta HNS
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac

100,00 kn
150,00 kn
100,00 kn

Završnica Hrvatskog nogometnog kupa za starije pionire i kadete i Završnica
Hrvatskog nogometnog kupa za juniore
utakmice 1/32, 1/16, 1/8

utakmice ¼, ½ , finala

delegat
150,00 kn
sudac utakmice
250,00 kn
pomoćni sudac
150,00 kn
četvrti sudac (finalne utakmice)

250,00 kn
350,00 kn
250,00 kn
150,00 kn

Svi iznosi navedeni su u netu.
2. Klubovi su obvezni platiti putne troškove službenim osobama (osim sucima i
kontrolorima suđenja na utakmicama Prve HNL).
3. Naknade na razini županijskog stupnja natjecanja ne mogu biti više nego
naknade u Trećoj HNL.
4. Članarina za sudjelovanje u natjecanju iznosi:
HT prva liga
360.000,00 kn za natjecateljsku godinu
Članarina se treba uplatiti u tri jednaka obroka na žiro račun HNS-a i to:
- prvi obrok najkasnije do 01. 08. 2018.
- drugi obrok najkasnije do 30. 10. 2018.
- treći obrok najkasnije do 01. 03. 2019.
Druga HNL
10.000,00 kn po sezoni, ukupno 20.000,00 kn u natjecateljskoj godini
Treća HNL
5.000,00 kn po sezoni, ukupno 10.000,00 kn u natjecateljskoj godini
Prva HNL starijih pionira i kadeta
2.500,00 kn po sezoni i po momčadi, ukupno 5.000,00 kn u natjecateljskoj godini
po momčadi.

Prva HNL juniora

2.500,00 kn po sezoni, ukupno 5.000,00 kn u natjecateljskoj godini.
Juniori i kadeti na razini središta HNS
800,00 kn po sezoni i po momčadi, ukupno 1.600,00 kn u natjecateljskoj godini po
momčadi
Pioniri i mlađi pioniri na razini središta HNS
400,00 kn po sezoni i po momčadi, ukupno 800,00 kn u natjecateljskoj godini po
momčadi
Svi iznosi navedeni su u netu.
5. Licence za službene osobe u HT prvoj ligi iznose 200,00 kn po službenoj osobi,
Drugoj HNL iznose 100,00 kn po službenoj osobi, a u Trećoj HNL iznose 60,00 kn
po službenoj osobi.
6. Odluke o visini naknada za službene osobe na utakmicama i članarine za
natjecanja malog i ženskog nogometa donijet će se naknadno.
7. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Saveza.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 18. 07. 2018.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 18. 07.
2018 donio
ODLUKU
I. Klubovi u natjecanju Treće HNL u natjecateljskoj godini 2018/19 su:
Skupina Istok
1. NK Bedem, Ivankovo
2. NK Belišće, Belišće
3. NK Bjelovar, Bjelovar
4. HNK Cibalia sdd, Vinkovci
5. NK Čepin, Čepin
6. NK Đakovo Croatia, Đakovo
7. NK Koprivnica, Koprivnica
8. NK Marsonia, Slavonski Brod
9. NK Mladost, Ždralovi
10. NK Oriolik, Oriovac
11. NK Slavija, Pleternica
12. NK Slavonija, Požega
13. NK Sloga, Nova Gradiška
14. NK Vihor, Jelisavac
15. NK Vukovar 1991, Vukovar
16. NK Zrinski, Jurjevac
SkupinaJug
1. NK Croatia, Zmijavci
2. NK GOŠK Dubrovnik 1919, Dubrovnik
3. NK Hrvace, Hrvace
4. NK Imotski, Imotski
5. NK Jadran LP, Ploče
6. NK Junak, Sinj
7. NK Kamen, Podbablje
8. NK Neretva, Metković
9. NK Neretvanac, Opuzen
10.HNK Primorac, Biograd
11. NK Primorac, Stobreč
12. RNK Split sdd, Split
13. NK Urania, Baška Voda
14. NK Uskok, Klis
15. NK Zagora, Unešić
16. BŠK Zmaj, Blato
Skupina Zapad
1. NK Dugo Selo, Dugo Selo
2. NK Dubrava Tim kabel, Zagreb
3. HAŠK, Zagreb
4. NK Jadran-Poreč, Poreč
5. NK Jarun, Zagreb
6. NK Krk, Krk
7. NK Kurilovec, Velika Gorica
8. NK Maksimir, Zagreb
9. NK Novigrad, Novigrad
10. NK Opatija, Opatija

11. NK Orijent 1919, Rijeka
12. NK Ponikve, Zagreb
13. NK Špansko, Zagreb
14. NK Trnje, Zagreb
15. NK Vinogradar, Mladina
16. NK Vrbovec, Vrbovec
17. NK Zagorec, Krapina
18. NK Zagreb, Zagreb
II. Odluka stupa na snagu dana donošenja i objavljuje se u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 18. 07. 2018.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na
prijedlog Komisije za mlađe uzraste dana 18. 07. 2018. usvojio
KALENDAR NATJECANJA PRVE HNL JUNIORA
za natjecateljsku godinu 2018./2019.
Sezona “JESEN 2018.“
1. kolo

KOLOVOZ 2018.
subota

25.08.2018.

RUJAN 2018.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

subota
subota
subota
subota

01.09.2018.
15.09.2018.
22.09.2018.
29.09.2018.

subota
subota
subota
subota

06.10.2018.
13.10.2018.
20.10.2018.
27.10.2018.

LISTOPAD 2018.
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo

STUDENI 2018.
subota
subota
subota

03.11.2018.
10.11.2018.
24.11.2018.

13. kolo
14. kolo

PROSINAC 2018.
subota
subota

01.12.2018.
08.12.2018.

Sezona “PROLJEĆE 2019.“
VELJAČA 2019.
15. kolo
subota
Planirane KUP utakmice srijeda

16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo

OŽUJAK 2019.
subota
subota
subota
subota

TRAVANJ 2019.
Planirane KUP utakmice srijeda
20. kolo
21. kolo
Planirane KUP utakmice

subota
subota
srijeda

23.02.2019.
27.02.2019. razina
HNS
02.03.2019.
09.03.2019.
16.03.2019.
30.03.2019.
03.04.2019.
razina HNS-a
06.04.2019.
13.04.2019.
17.04.2019. razina
HNS
20.04.2019.

22. kolo
subota
Zamjenski termin dogovorom klubova
23. kolo
subota
27.04.2019.

SVIBANJ 2019.
24. kolo
subota
25. kolo
subota
26. kolo
subota
26. kolo
subota
FINALE KUPA HNS
srijeda

04.05.2019.
11.05.2019.
18.05.2019.
25.05.2019.
30.05.2019.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 18. 07. 2018.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 17.
07. 2018. usvojio
KALENDAR NATJECANJA PRVE HNL
PIONIRI – KADETI
za natjecateljsku godinu 2018./2019.
Sezona “JESEN 2018.“
KOLOVOZ 2018.
1. kolo

nedjelja

26.08.2018.

RUJAN 2018.
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

nedjelja
nedjelja
nedjelja
subota
nedjelja

02.09.2018.
09.09.2018.
16.09.2018.
22.09.2018.
30.09.2018.

LISTOPAD 2018.
7. kolo
8. kolo
9. kolo

nedjelja
nedjelja
subota

07.10.2018.
14.10.2018.
20.10.2018.

STUDENI 2018.
10. kolo
nedjelja
04.11.2018.
(rezervni termin zbog U-17 kvalifikacija je srijeda, 07.11.2018.)
11. kolo
nedjelja
11.11.2018.
12. kolo
nedjelja
18.11.2018.
13. kolo
nedjelja
25.11.2018.
PROSINAC 2018.
14. kolo
15. kolo

nedjelja
nedjelja

02.12.2018.
09.12.2018.

VELJAČA 2019.
16. kolo
Planirane KUP utakmice

nedjelja
srijeda

24.02.2019.
27.02.2019. - razina HNS

OŽUJAK 2019.
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo

nedjelja
nedjelja
nedjelja
nedjelja

03.03.2019.
17.03.2019.
24.03.2019.
31.03.2019.

Sezona “PROLJEĆE 2019.“

TRAVANJ 2019.
21. kolo
nedjelja
Planirane KUP utakmice srijeda
Planirane KUP utakmice srijeda
22. kolo
nedjelja

SVIBANJ 2019.
23.kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
FINALE KUPA HNS

nedjelja
nedjelja
nedjelja
nedjelja
srijeda

07.04.2019.
17.04.2019. - razina HNS
24.04.2019. -razina HNS
28.04.2019.

05.05.2019.
12.05.2019.
19.05.2019.
26.05.2019.
30.05.2019.

Ako se ostvari plasman na UEFA U-17 Europsko prvenstvo promijenit će se termini
21., 22. i 23. kola za KADETE. Zamjenski termini su:
21. kolo – 03.04. (srijeda)
22. kolo – 14.04. (nedjelja)
23. kolo – 20.04. (subota)

Broj:
Zagreb, 17. 07. 2018.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog Komisije
nogometnih sudaca Izvršni odbor HNS-a donio je dana 18. 07.2018.

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.

Damir BOŽINOVIĆ
Dalibor CONJAR
Marin HORVAT
Jurica MIHALJ
Boris STRUKAN

1977. god.
1972. god.
1979. god.
1981. god.
1982. god.

Split
Osijek
Čakovec
Velika Mlaka
Split

II
Temeljem članka 65./66. Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim
instruktorima te članka 6. / 7. PRAVILA o stjecanju zvanja SAVEZNI SUDAČKI
INSTRUKTOR u nogometu, Odlukom Komisije nogometnih sudaca IO HNS-a od
03. srpnja 2018. god. gore navedeni proglašen je u zvanje SAVEZNI SUDAČKI
INSTRUKTORI u nogometu.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom glasilu
HNS-a.

Zagreb, 18. 07.2018.
Broj:
/18.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

REGISTRACIJE

ZAGREBAČKO PODRUČJE

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 10.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Ćalić Tin
("Hrvatski Dragovoljac", Zagreb) jer
odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 11.07.2018)
Raskidi ugovora
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač
Sadiki Kosovar sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj
212/18 od 15.02.2018.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Galilea Azaceta
Einar ("Rudeš", Zagreb), Paez Cardona
Rafael ("Rudeš", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 13.07.2018)
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Kadzior
Damian (Gornik Zabrze, -), Leovac Marin
(FC PAOK Thessaloniki, -), Čl. 36/10
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Pobi Filip
(Sesvete, Sesvete), Curman Marin (InterZaprešić, Zaprešić), Čl. 36/2
Grbić Ivo (HNK Hajduk š.d.d., Split), Čl.
36/7

NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Kadzior Damian zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šimić Martin
("Vrapče", Zagreb), Špikić Dario ("GNK
Dinamo", Zagreb), Topić Mateo
("Kustošija", Zagreb), Pršir Jurica ("GNK
Dinamo", Zagreb) jer odlaze na područje
drugog saveza, Al Tharwan Ivan
("Kustošija", Zagreb), Pemper Monika
("Dinamo", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 16.07.2018)
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "HNK HAJDUK Š.D.D. (SPLIT), NK
"RUDEŠ (ZAGREB) i igrač Vojković Frane
zaključili sporazum o ustupanju do
31.12.2018.
(Sjednica 17.07.2018)
Registracija ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Bagarić Ilija zaključili stipendijski ugovor
do 30.06.2019.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Pavić Markus
("Rudeš", Zagreb), Lisakovich Vitali ("GNK
Dinamo", Zagreb), Dos Santos Magalhaes
Gabriel ("GNK Dinamo", Zagreb), De
Almeida Santos Matos Marcos Guilherme
("GNK Dinamo", Zagreb), Kontek Ivan
("Lokomotiva", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.

NOGOMETNO SREDIŠTE
JASTREBARSKO

Raskidi ugovora

(Sjednica 13.07.2018)

NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač
Oluić Maksim sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj 604
od 01.07.2016.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač
Kontek Ivan sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 132/18 od
07.02.2018.
NK "SESVETE", SESVETE i igrač Hranjec
Filip sporazumno raskinuli stipendijski
ugovor broj 1003/17 od 01.09.2017.

Brisanje iz registra

Registracija ugovora

Brisu se igraci iz registra Brdarić Filip
("Sava Strmec", Strmec), Držić Bruno
("Sava Strmec", Strmec), Orešković Niki
("Stupnik", Stupnik), Jukić Matej ("Top",
Kerestinec) jer odlaze u inozemstvo.

NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač
Grbić Ivo zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2022.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Leovac Marin zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2020.

Brisu se igraci iz registra Kovačić Andrej
("Vinogradar", Mladina) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS SAMOBOR
(Sjednica 13.07.2018)
Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE VELIKA
GORICA

(Sjednica 13.07.2018)
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA:
Jovičić Aleksandar (Slaven Belupo,
Koprivnica), Lovrić Kristijan (Lokomotiva,
Zagreb), Čl. 36/7

Brisu se igraci iz registra Merkl Krešimir
("Vatrogasac", Zdenci) jer odlaze na
područje drugog saveza, Martinčević
Leon ("Inter-Zaprešić", Zaprešić) jer
odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 17.07.2018)

Registracija ugovora

Brisanje iz registra

NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA i
igrač Jovičić Aleksandar zaključili ugovor
o profesionalnom igranju do 31.05.2021.
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA i
igrač Lovrić Kristijan zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 31.05.2021.

Brisu se igraci iz registra Šiljić Frane
("Inter-Zaprešić", Zaprešić), Vukmanić Tin
("Inter-Zaprešić", Zaprešić), Vuletić Nikola
("Inter-Zaprešić", Zaprešić) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Ojamaa Henrik
("HNK Gorica", Velika Gorica) jer odlaze u
inozemstvo.

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ

ŽNS KARLOVAČKI
(Sjednica 13.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Mihelić Domagoj
("Croatia '78", Žakanje) jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 13.07.2018)
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ:
Čeliković Jasmin (HNK Rijeka s.d.d.,
Rijeka), Vuk Matej (HNK Rijeka s.d.d.,
Rijeka), Čl. 36/9
Ajayi Goodness Ohiremen (HNK Rijeka
s.d.d., Rijeka), Valentić Tomislav
(Lokomotiva, Zagreb), Solomon
Theophilus (HNK Rijeka s.d.d., Rijeka),
Muhar Karlo (GNK Dinamo, Zagreb), Čl.
36/7
Burzanović Marko (FK Rudar, Pljevlja),
Luštica Steven Peter (Western Sydney
Wanderers FC, -), Čl. 36/10
Registracija ugovora
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Valentić Tomislav zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2020.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Solomon Theophilus zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2020.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Burzanović Marko zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Ajayi Goodness Ohiremen zaključili
ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2020.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Luštica Steven Peter zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2020.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Čeliković Ivan zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2019.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Muhar Karlo zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.
Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 13.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Rožman Matija
("Rudar DZ", Dubrava Zabočka) jer odlaze
u inozemstvo.

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI
(Sjednica 16.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Grganović Frano
("Segesta", Sisak) jer odlaze u
inozemstvo.

DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE
(Sjednica 11.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bajić Dominik
("Adriatic", Split) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 13.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Grbić Ivo ("HNK
Hajduk š.d.d.", Split) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 16.07.2018)

ugovor).

NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT: Špikić
Dario (GNK Dinamo, Zagreb), Pršir Jurica
(GNK Dinamo, Zagreb), Ivanovski Mirko
(Slaven Belupo, Koprivnica), Čl. 36/2
Vojković Frane (HNK Cibalia š.d.d.,
Vinkovci), Šehić Edin (Rudar, Velenje), Čl.
36/12
Posavec Josip (US Palermo, -), Čl. 36/11 –
ustupanje igrača do 30.06.2019.
Vučur Stipe (1. FC Kaiserslautern,
Kaiserslautern), Beširović Dino (Radnik,
Bijeljina), Duka Tomislav (CFR Cluj, Cluj),
Čl. 36/10

Brisanje iz registra

Raskidi ugovora
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Carbonieri Santa Rosa Gustavo
sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 498 od
10.07.2017.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Gkentsoglou Savvas sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj 469
od 04.07.2017.

Brisu se igraci iz registra Mrkonjić
Tomislav ("Croatia", Zmijavci) jer odlaze
na područje drugog saveza.

SLAVONSKO PODRUČJE
NS OSIJEK
(Sjednica 11.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Tatar Antonio
("Čepin", Čepin) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 12.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Imeri Lindon
("Olimpija", Osijek) jer odlaze u
inozemstvo.

Registracija ugovora

(Sjednica 13.07.2018)

NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Posavec Josip zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2019.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Bašić Josip zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2019.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Beširović Dino zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2021.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Pršir Jurica zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2021.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Duka Tomislav zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2020.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Špikić Dario zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2021.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Vučur Stipe zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2020.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Ivanovski Mirko zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2019.
NK "SOLIN", SOLIN i igrač Zoungrana
Patrice zaključili ugovor o radu do
30.06.2019.

NK "BSK", BIJELO BRDO: Kovačić Andrej
(Vinogradar, Mladina), Čl. 36/2
Krajček Kristijan (NK Brežice 1919, -), Čl.
36/10

Registracija sporazuma o ustupanju
NK "HNK HAJDUK Š.D.D. (SPLIT), NK
"RUDEŠ (ZAGREB) i igrač Vojković Frane
zaključili sporazum o ustupanju do
31.12.2018.
Aneksi ugovora
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač
Batarelo Ivica potpisali su aneks (313)broj
ugovora 644 od 18.08.2017 (stipendijski

(Sjednica 16.07.2018)
Raskidi ugovora
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Barać
Mateo sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 3-03/17 od
30.01.2017.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač
Bubalo Luka sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 4-07/18 od
19.01.2018.
Registracija ugovora
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač
Hudećek Matej zaključili stipendijski
ugovor do 30.06.2019.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Barać Mateo
("Osijek s.d.d.", Osijek) jer odlaze u
inozemstvo.

NS DONJI MIHOLJAC
(Sjednica 11.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šmaguc Toni
("Bratstvo", Radikovci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS ĐAKOVO
(Sjednica 14.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Hanuljak Luka
("Velebit", Potnjani) jer odlaze u
inozemstvo.

ŽNK "VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD:
Perić Marina (Viktorija, Slavonski Brod),
Jurić Emanuela (Tomislav Donji
Andrijevci) , Čl. 36/1
Glavić Irena , Jurić Sara , Zorić Katarina ,
Ćurić Ana , Žugaj Lucija , Biondić Lea , Čl.
37/1

ŽNS POŽEŠKO-SLAVONSKI
NS VALPOVO
(Sjednica 11.07.2018)
(Sjednica 10.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bibić Adam
("Dubrava", Ivanovci) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Sadilek Fran
("Slavonija", Požega) jer odlaze u
inozemstvo.

NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC
(Sjednica 12.07.2018)
(Sjednica 10.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Špoljarić Ivan
("Drava", Nard) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Fogl Antonio
("HAJDUK", PAKRAC) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS VINKOVCI
(Sjednica 13.07.2018)
(Sjednica 16.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Rašić Ivan ("HNK
Cibalia š.d.d.", Vinkovci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Ostojić Dino
("HAJDUK", PAKRAC) jer odlaze u
inozemstvo.

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
(Sjednica 17.07.2018)
Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE

Brisu se igraci iz registra Muženjak Luka
("HNK Cibalia š.d.d.", Vinkovci) jer odlaze
u inozemstvo.

(Sjednica 10.07.2018)

NS VUKOVAR

NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Dangubić Filip sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj 310VII/16. od 08.07.2016.

(Sjednica 12.07.2018)

Raskidi ugovora

Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Cho Minse
("HNK Vukovar 1991", Vukovar) jer odlaze
u inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Dangubić Filip
("HNK Rijeka s.d.d.", Rijeka) jer odlaze u
inozemstvo.

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 11.07.2018)

(Sjednica 13.07.2018)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jurić Ivan
("Omladinac ST", Staro Topolje) jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Ajayi Goodness
Ohiremen ("HNK Rijeka s.d.d.", Rijeka),
Solomon Theophilus ("HNK Rijeka s.d.d.",
Rijeka) jer odlaze na područje drugog
saveza.

(Sjednica 16.07.2018)

(Sjednica 13.07.2018)

(Sjednica 16.07.2018)
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA:
Križanović Dominik (HNK Cibalia š.d.d.,
Vinkovci), Čl. 36/12
Velkovski Darko (FK Vardar AD, Skopje, ), Lončar Stjepan (Široki Brijeg, Široki
Brijeg), Pavelic Mario (SK Rapid Wien, -),
Čl. 36/10
Raspopović Momčilo (FK Budućnost,
Podgorica -), 36/10 – odobrava se stalna
registracija nakon završenog ustupanja
igrača
Raskidi ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Šantek Matej sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju broj 215VI/17. od 16.06.2017.
Registracija ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Župarić Dario zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2020.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Pavelic Mario zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2021.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Raspopović Momčilo zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2022.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Lončar Stjepan zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Velkovski Darko zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "HNK RIJEKA S.D.D. (RIJEKA), NK
"DNŠ MURA (-) i igrač Nevistić Ivan
zaključili sporazum o ustupanju do
15.06.2019.
Aneksi ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Boadu Acosty Maxwell potpisali su aneks
(306-VII/18.)broj ugovora 381-VIII/17. od
01.07.2018 (ugovor o profesionalnom
igranju).

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jurešić Mateo
("HNK Rijeka s.d.d.", Rijeka) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE
(Sjednica 13.07.2018)
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Espinosa
Michel Patrick (Stade Lavallois FC, -),
Rodriguez Lopez Julio Cesar (Recreativo
de Huelva, -), Čl. 36/10
Registracija ugovora
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač
Rodriguez Lopez Julio Cesar zaključili
ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2021.
ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Espinosa
Michel Patrick zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.05.2021.
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Roce
Goran zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 30.06.2019.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Buić Lukas
("Istra 1961 š.d.d.", Pula) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS SJEVERNE ISTRE - UMAG
(Sjednica 13.07.2018)
NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI:
Perković Manuel (Rudar, Labin), Boglić
Kristian (Pazinka-Pazin, Pazin), Čl. 36/12
(Sjednica 14.07.2018)
Raskidi ugovora po službenoj dužnosti
prema članku 49.Pravilnika o statusu
igrača i registracijama HNS-a

Brisanje iz registra

NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI i
igrač Čakarun Luka raskinuli stipendijski
ugovor broj 11/UM/2016 od 05.09.2016.

Brisu se igraci iz registra Šantek Matej
("HNK Rijeka s.d.d.", Rijeka) jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 16.07.2018)

(Sjednica 14.07.2018)
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA: Buić
Lukas (Istra 1961 š.d.d., Pula), Čl. 36/2
Registracija ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Buić Lukas zaključili stipendijski ugovor
do 15.06.2021.

Raskidi ugovora po službenoj dužnosti
prema članku 49.Pravilnika o statusu
igrača i registracijama HNS-a
NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI i
igrač Ibrahimović Amel raskinuli
stipendijski ugovor broj 03-29-06-UM-NS17 od 01.07.2017.
NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI i
igrač Polić Dejan raskinuli stipendijski
ugovor broj 04-2018-UM od 15.02.2018.
NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI i

igrač Perković Manuel raskinuli
stipendijski ugovor broj 125-NSUM-08-17
od 25.08.2017.
NK "NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI i
igrač Boglić Kristian raskinuli stipendijski
ugovor broj 28/UM/2016 od 01.07.2016.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Vidaković Fran
("Varteks", Varaždin) jer odlaze na
područje drugog saveza.

ŽNS LIČKO SENJSKI

ŽNS MEĐIMURSKI

(Sjednica 13.07.2018)

(Sjednica 12.07.2018)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Biondić Karlo
("Nehaj", Senj) jer odlaze u inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Topolnjak Edo
("Dinamo(D)", Domašinec), Marković
Matija ("Dinamo(D)", Domašinec) jer
odlaze na područje drugog saveza.

SJEVERNO PODRUČJE
ŽNS VARAŽDINSKI
(Sjednica 10.07.2018)
Raskidi ugovora
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač
Šimek Karlo sporazumno raskinuli ugovor
o radu broj 002/2017 od 01.07.2017.
(Sjednica 11.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Dolovski Ivan
("Varaždin", Varaždin), Sabo Toma
("Varaždin", Varaždin) jer odlaze na
područje drugog saveza,
Posavec Marko ("Varteks", Varaždin) jer
odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 12.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Mihov
Aleksandar ("Varaždin", Varaždin) jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 13.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šimunić Jan
("Međimurje", Čakovec) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 13.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Ivanovski Mirko
("Slaven Belupo", Koprivnica), Jovičić
Aleksandar ("Slaven Belupo", Koprivnica)
jer odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 16.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šantalab Dragan
("Graničar Đ", Đurđevac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 13.07.2018)

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE

Raskidi ugovora

(Sjednica 10.07.2018)

NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Erić
Nenad sporazumno raskinuli ugovor o
radu broj 001/2017 od 01.07.2017.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač
Hranilović Josip-Domagoj sporazumno
raskinuli stipendijski ugovor broj
003/2017 od 10.07.2017.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač
Mesarić Leonard sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 002/2017 od
10.07.2017.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Stjepanović
Renato ("Napredak", Rajić), Bačani Zoran
("Napredak", Rajić), Kušec Antonijo
("Napredak", Rajić), Stjepanović Dario
("Napredak", Rajić) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 12.07.2018)
Brisanje iz registra

(Sjednica 16.07.2018)
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN: Cesar Petar
(Dubravka-Zagorac, Turčin), Čl. 36/2
Bobnjarić Roko (Varteks, Varaždin), Čl.
25-36/2

Brisu se igraci iz registra Gaši Anton
("Dinamo P.", Predavac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

ŽNS VIROVITIČKO PODRAVSKI
(Sjednica 11.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Pratljačić David
("Virovitica", Virovitica) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS ORAHOVICA
(Sjednica 11.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Mimić Borna
("Papuk", Orahovica), Podboj David
("Papuk", Orahovica), Ognjenović Kristijan
("Mladost", Čačinci) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

