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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta i članka 58. Pravilnika o
suđenju, sucima i sudačkim instruktorima na prijedlog Komisije nogometnih
sudaca na sjednici održanoj 25. 07. 2018. usvojio
PRAVILNIK
O SUĐENJU, SUCIMA I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA
MALOG NOGOMETA

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju osnovna pitanja vezana za suđenje
malog nogometa.
Članak 2.
Komisija nogometnih sudaca Izvršnog odbora HNS-a je najviše tijelo
zaduženo za suđenje pri HNS-u, a u radu mu pomažu Zborovi ili Komisije
županijskih nogometnih saveza te Komisije nogometnih središta.
Komisija nogometnih sudaca Izvršnog odbora HNS (nastavno KNS),
Komisije sudaca nogometnih središta (nastavno KNSS) te Komisije
odnosno Zborovi sudaca županijskih nogometnih saveza (KNSŽ) brinu o
sucima malog nogometa i sudačkim instruktorima malog nogometa.
Članak 3.
Ispit za suca malog nogometa može polagati osoba koja u vrijeme
prijavljivanja za ispit nije mlađa od 16 godina niti stariji od 35 godina.
Sudac
malog
nogometa
može
početi
obavljati
dužnost
malonogometnog suca na seniorskim utakmicama sa navršenih 18. godina.
Članak 4.
Ispit za suca malog nogometa ne može polagati:
a) osoba koja ima zapreku za obavljanje dužnosti nogometnog suca
temeljem odredbi Zakona o sportu (NN br. 71/2006, 150/2008,
124/2010, 124/2011, 86/2012,94/13, 85/15 i 19/16; nastavno ZS),
b) osoba koja je diskvalificirana odlukom nadležnog tijela vezanog uz
sport,
c) osoba za koju nije utvrđena zdravstvena sposobnost za nogometnog
suca sukladno Zdravstvenom pravilniku za nogometne suce i
instruktore HNS-a.
Potvrde i ocjene o zadovoljavanju traženih uvjeta kandidati su, uz
ostale dokumente, dužni dostaviti prije polaganja ispita te uvijek na
traženje KNS odnosno KNSŽ.

Članak 5.
Uz prijavu o polaganju ispita za suca malog nogometa, potrebno je
dostaviti:
a) domovnicu (fotokopija),
b) kratki životopis s osvrtom na sportski rad,
c) liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za sportska natjecanja,
d) uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se
progoni o službenoj dužnosti i koje je počinjeno s izravnom
namjerom.
Članak 6.
Prijava za polaganje ispita sadrži tekst :
“Prijavljujem se za polaganje ispita za suca malog nogometa i
izjavljujem da ću utakmice malog nogometa voditi savjesno prema
najboljem znanju i vlastitom uvjerenju, poštujući Pravila nogometne igre za
mali nogomet i propise u nogometnom natjecanju, pri čemu ću se
pridržavati Statuta Hrvatskog nogometnog saveza i ostalih akata HNS-a,
FIFA-e i UEFA-e”
Članak 7.
Ispite za suca malog nogometa provodi komisija od minimalno tri
člana koju čine instruktori malog nogometa ili suci malog nogometa sa
najvišeg stupnja natjecanja, a određuje ih KNSŽ. Ispitna komisija donosi
odluke većinom glasova, a o svojem radu vodi zapisnik.
Članak 8.
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.
Teorijski dio ispita temelji se na Pravilima nogometne igre za mali
nogomet, odlukama međunarodnog Boarda (IFAB), Statuta, Pravilnika i
uputa HNS-a.
Praktični dio ispita kandidat za suca pripravnika malog nogometa
polaže suđenjem na jednoj utakmici pred komisijom koju osniva KNSŽ.
Članak 9.
U slučaju odustanka kandidata od polaganja ispita tijekom provođenja
ispita smatra se da ispit nije položio, osim u slučaju više sile o čemu
odlučuje tijelo koje provodi ispit.
Članak 10.
Zapisnikom se konstatira je li kandidat položio oba ispita. U odnosu na
kandidata koji je položio oba ispita, nadležni KNSŽ donosi odluku kojom ga
proglašava sucem pripravnikom malog nogometa i odluku objavljuje u
Službenom glasilu NSŽ-a, a kandidatu se izdaje Uvjerenje o položenom
ispitu za suca pripravnika malog nogometa.
II.

KATEGORIZACIJA SUDACA MALOG NOGOMETA
Članak 11.

Suci se dijele na skupine:
a) sudac malog nogometa - 1. SKUPINE,

b) sudac malog nogometa - 2. SKUPINE,
c) sudac malog nogometa - 3. SKUPINE,
d) sudac pripravnik malog nogometa.
Zvanje suca malog nogometa više skupine stječe se kvalitetnim
suđenjem i brojem utakmica u svojstvu suca na utakmicama seniorskih ili
juniorskih momčadi (suđenje juniorskih utakmica odnosi se samo na
Županije i Središta koja nemaju seniorsko natjecanje i na dolazak suca u 3.
SKUPINU). Sudac malog nogometa u pravilu može biti promaknut samo za
jednu skupinu i može biti vraćen u niže (bez ograničenja) sukladno odluci
KNS. KNS će po usvajanju Pravilnika izvršiti početnu kategorizaciju
sukladno zatečenom stanju na dan usvajanja pravilnika. Status suca malog
nogometa biti će određen odlukom KNS, a suci malog nogometa moraju
zadovoljavati temeljne uvijete za predloženi status.
Članak 12.
Napredovanje iz zvanja sudac pripravnik malog nogometa u zvanje
suca malog nogometa 3. SKUPINE reguliraju KNSŽ. Status pripravnika ne
traje manje od 6 (šest) mjeseci, a ni dulje od 1 (jedne) godine, a status suca
pripravnika malog nogometa teče od dana položenog ispita, s time da
osobe mlađe od 18 godina zadržavaju status suca pripravnika malog
nogometa do dana punoljetnosti.
III. NAPREDOVANJE NOGOMETNIH SUDACA MALOG NOGOMETA
Članak 13.
Suci malog nogometa, po stjecanju statusa sudac malog nogometa 3.
SKUPINE mogu suditi utakmice u nadležnosti Županijskih nogometnih
saveza ili Središta HNS-a. Za napredovanje u status suca malog nogometa
2. SKUPINE suci malog nogometa moraju ispuniti sljedeće uvjete:
1. da su najmanje tri natjecateljske godine sudili utakmice u nadležnosti
Županija ili Središta HNS-a, koju potvrdu izdaje i ovjerava ŽNS ili
Središte HNS-a.
2. da su uspješno sudili najmanje 25 utakmica seniorskih ili juniorskih
momčadi iz točke 1.
3. da imaju pozitivno mišljenje mentorske komisije nadležne za tu
skupinu sudaca.
Članak 14.
Suci malog nogometa, po stjecanju statusa sudac malog nogometa 2.
SKUPINE mogu suditi utakmice u nadležnosti HNS-a (2. HMNL) i nižih liga.
Za napredovanje u status suca malog nogometa 1. SKUPINE suci malog
nogometa moraju ispuniti sljedeće uvjete:
1. da su najmanje 3 (tri) natjecateljske godine sudili utakmice u
nadležnosti HNS-a
(2. HMNL).
2. da su uspješno sudili 25 utakmica seniorskih momčadi iz točke 1.
3. da imaju pozitivno mišljenje mentroske komisije nadležne za tu
skupinu sudaca.
Članak 15.
Suci malog nogometa, po stjecanju statusa sudac malog nogometa 1.
SKUPINE sude utakmice u nadležnosti HNS-a (1. HMNL) i nižih liga, te mogu
biti predlagani na međunarodnu listu sudaca malog nogometa.

Članak 16.
Kategorizaciju odnosno utvrđivanje statusa sudaca malog nogometa
na prijedlog Mentorske komisije obavlja KNS na svojim sjednicama barem
jednom godišnje. Ispunjavanje statusnih preduvijeta od strane suca ne
obvezuje KNS da imenuje pojedinog suca malog nogometa u određenu
statusnu kategoriju nego samo predstavlja preduvijet za to.
IV.

MENTORSKI PROGRAM
Članak 17.

KNS imenuje mentorsku komisiju i određuje njene nadležnosti.
Mentorska komisija ima tri člana koji se imenuju po načelu izvrsnosti (uvjeti
su predviđeni u Pravilniku o mentorstvu) te mora imati svog predsjednika
(osoba koja je obavljala dužnost suca malog nogometa na najvišoj razini) i
zamjenika (osoba koja je obavljala dužnost suca malog nogometa na
najvišoj razini).
KNSŽ koje na svom području nemaju osobe koje su obavljale dužnost
suca malog nogometa na najvišoj razini u mentorsku komisiju mogu
imenovati osobe sa prvog niže stupnja natjecanja..
Članak 18.
Mentorska komisija imenuje za svaku skupinu mentore čiji broj ovisi o
broju sudaca u skupini za koju su zaduženi, a isto će biti uređeno
Pravilnikom o mentorstvu.
Članak 19.
Mentorska komisija će najmanje jednom godišnje iznositi prijedlog
statusa sudaca.
V.

STRUČNO USAVRŠAVANJE SUDACA MALOG NOGOMETA
Članak 20.
Suci malog nogometa su se dužni stručno usavršavati putem:
a) radnih sastanaka,
b) seminara,
c) materijala dostavljenih im od strane KNS, KNSŽ, FIFA i UEFA,
d) zajedničkog gledanja utakmice, pisanja izvješća i analize suđenja.
Članak 21.

Radne sastanke pripremaju i organiziraju KNS, KNSŽ i KNSS sa sve
suce malog nogometa sa područja svoje nadležnosti.
Članak 22.
Seminari se organiziraju najmanje dva puta godišnje za sve suce malog
nogometa s liste određenog stupnja natjecanja, a pripremaju ih i provode
nadležne komisije KNS, KNSŽ ili KNSS.

Članak 23.
Provjeru teorijskog znanja i tjelesne pripremljenosti sudaca malog
nogometa obavlja komisija od najmanje tri člana koju određuje KNS, KNSŽ
ili KNSS. Provjera se provodi testiranjem u smislu čl. 8. st. 2. ovog Pravilnika
i provjere tjelesne pripremljenosti, a sudac malog nogometa koji ne
zadovolji na provjeri, kao i onaj koji joj nije pristupio može biti pozvan na
drugu provjeru, u roku koji ne može biti kraći od 14 dana od dana kada je
prva provjera teorijskog znanja obavljena.
Provjere teorijskog znanja i tjelesne pripremljenosti se provode najmanje
dva puta godišnje.
Iznimno, u slučaju potrebe, KNS, KNSŽ ili KNSS može provesti još provjera.
Članak 24.
U cilju postizanja optimanlne tjelesne pripremljenosti suci malog
nogometa su dužni redovito trenirati.
Provjeru tjelesne pripremljenosti provodi komisija od najmanje tri člana
imenovana od strane KNS, KNSŽ ili KNSS.
Kriterije provjere tjelesne pripremljenosti i mogućnosti pristupa istoj
određuje KNS, KNSŽ ili KNSS sukladno Pravilniku o provođenju fitness
testova i Zdravstvenom pravilniku za nogometne suce i instruktore HNS-a.
Prije testiranja tjelesene pripremljenosti sudac malog nogometa mora
obaviti liječnički pregled, na način određen od strane KNS, KNSŽ ili KNSS
sukladno Zdravstvenom pravilniku za nogometne suce i instruktore HNS-a.
Ukoliko sudac malog nogometa ne zadovolji na provjeri tjelesne
pripremljenosti ili ne zadovolji druge uvjete u svezi s provjerom tjelesne
pripremljenosti (uvjeti predviđeni naprijed spomenutim pravilnicima)
prema potrebi će biti ponovno pozvan na provjeru tjelesne pripremljenosti
u roku koji ne može biti kraći od 14 dana od dana kada je prethodna
provjera tjelesne pripremljenosti obavljena.
VI.

ODREĐIVANJE SUDACA MALOG NOGOMETA
Članak 25.

Nogometne suce malog nogometa određuje KNS, KNSŽ ili KNSS
odnosno od njih određena/predložena tijela ili osobe, a prema listi sudaca
malog nogometa za određeni stupanj natjecanja.
Članak 26.
Tijela ili osobe zadužene za određivanje sudaca malog nogometa
odgovaraju KNS, KNSŽ ili KNSS i dužna su slijediti smjernice KNS, KNSŽ ili
KNSS u cilju omogućavanja razvoja suđenja.
Članak 27.
Prijateljske međunarodne utakmice malog nogometa u Republici
Hrvatskoj sude suci 1. skupnine, a iznimno 2. skupine, o čemu odluku donosi
KNS odnosno tijelo određeno/predloženo od strane KNS.
Članak 28.
Za svaki stupanj natjecanja KNS, KNSŽ ili KNSS određuje listu ili
zajedničku listu sudaca malog nogometa, pri čemu se uzima u obzir
mišljenje Mentorske komisije, a tu listu verificira izvršni odbor nadležnog
saveza

Liste se utvrđuju prije početka natjecanja natjecateljske godine, a
iznimno u slučaju potrebe prema ocjeni KNS, KNSŽ ili KNSS mogu se
korigirati tijekom natjecateljske sezone.
Članak 29.
Malonogometne utakmice u redovnim natjecanjima suci malog
nogometa mogu suditi najdulje do granice životne dobi koju za natjecanja
pod ingerencijom HNS-a određuje KNS, a za natjecanja pod ingerencijom
NSŽ-a tijela nogometnih saveza županija na prijedlog ZNS, ali najviše do 55
godine života. Iznimno, u slučaju potrebe prema odluci ZNS spomenuta
dobna granica za potrebe veteranskih liga može biti i veća.
VII. UVJETI ZA UVRŠTAVANJE NOGOMETNIH SUDACA MALOG
NOGOMETA NA LISTE ZA SUĐENJE PRVE I DRUGE HRVATSKE
MALONOGOMETNE LIGE, TE ŽUPANIJSKIH MALONOGOMETNIH LIGA
Članak 30.
Odluke o zasebnoj ili zajedničkoj listi donosi/predlaže KNS, KNSŽ ili
KNSS (zavisno od stupnja natjecanja), najkasnije do početka natjecateljske
godine.
Utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup sude
suci malog nogometa sa lista iz prethodnog stavka koji se nalaze na listama
za suđenje prvenstvenih utakmica odgovarajućeg ranga natjecanja.
Članak 31.
Suci malog nogometa se uvrštavaju na liste suđenja ovisno o
dosadašnjoj uspješnosti suđenja te cjelokupnog obnašanja dužnosti
malonogometnog suca sukladno kodeksu ponašanja nogometnih
djelatnika, pri čemu zadovoljavajući plasman u suđenju (prema ocjenama
kontrolora i mišljenju mentora u protekloj natjecateljskoj godini) ne
obvezuje nadležno tijelo da suca ponovo uvrsti/predloži na listu.
Članak 32.
Sudac malog nogometa, da bi bio uvršten na listu za suđenje, glede
starosne dobi mora ispunjavati sljedeće uvjete:
a) Prva HMNL - suci malog nogometa - 1. SKUPINE
Na dan 01. 01. tekuće godine u kojoj se predlaže sudac malog nogometa
ne može biti stariji od 45 godina, ako se već nalazio na listi suđenja te
razine natjecanja.
Na dan 01.01. tekuće godine sudac malog nogometa ne može biti stariji
od 35 godina, ako se prvi put predlaže na listu suđenja.
b) Druga HMNL - suci malog nogometa – 2. SKUPINE
Na dan 01. 01. tekuće godine u kojoj se predlaže sudac malog nogometa
ne može biti stariji od 45 godina, ako se već nalazio na listi suđenja te
razine natjecanja.
Na dan 01.01. tekuće godine sudac malog nogometa (futsal) ne može
biti stariji od 33 godina, ako se prvi put predlaže na listu suđenja.
c) Županijske MNL – svi suci malog nogometa s liste za suđenje malog
nogometa

Na dan 01. 01. tekuće godine u kojoj se predlaže sudac malog nogometa
ne može biti stariji od 50 godina, ako se već nalazio na listi suđenja te
razine natjecanja.
Na dan 01.01. tekuće godine sudac malog nogometa (futsal) ne može
biti mlađi od 18 godina niti stariji od 35 godina, ako se prvi put predlaže
na listu suđenja.
VIII. OBVEZE
NOGOMETA

I

PRAVA

SUDACA

U
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SUĐENJEM MALOG

Članak 33.
Suci malog nogometa u pravilu sude utakmice u ligama ili turnirima
ovisno o skupini u koju su uvršteni sukladno svome statusu.
Članak 34.
Perspektivni suci (talent program) malog nogometa, uvršteni u 1. i 2.
skupinu suđenja za mali nogomet mogu suditi utakmice 1. HMNL.
Perspektivnim sucima (talent program) malog nogometa mogu se
proglasiti suci malog nogometa koji su na dan 01.01. tekuće godine mlađi
najmanje tri godine od starosne granice predviđene, temeljem člankas 32.
ovog Pravilnik, za dolazak u određenu skupinu.
Članak 35.
KNS donosi Upute o uvjetima, načinu i postupcima određivanja,
praćenju, analizi i rangiranju sudaca malog nogometa.
Članak 36.
Tijekom natjecateljske godine KNS može proglasiti, suce malog
nogometa, neuspješnima i iste zamijeniti sucima malog nogometa koji
kvalitetom i uvjetima ispunjavaju uvjete za uvrštavanje. Suci malog
nogometa koji su odlukom KNS proglašeni neuspješnima ne mogu se
ponovo uvrštavati na iste liste suđenja u toj natjecateljskoj godini kao i
prvoj narednoj natjecateljskoj godini.
Članak 37.
Suci malog nogometa koriste opremu prema odluci izvršnog odbora
nadležnog saveza
Članak 38.
U opravdanim slučajevima utakmice se mogu i otkazati, ali najkasnije
48 sati prije početka susreta. U slučaju više sile, otkazi se uvažavaju i u
kraćem roku, o čemu odlučuje tijelo za određivanje sudaca za utakmice
određenog stupnja natjecanja.
Članak 39.
Određeni suci malog nogometa dužni su pravovremeno doći u
dvoranu, pripremiti se i na vrijeme izaći na teren za igru. Vrijeme dolaska u
dvoranu utvrđuje se Propozicijama natjecanja. Ako vrijeme nije određeno,
suci su dužni doći u dvoranu najkasnije 90 minuta prije početka utakmice.

Jedan sat prije početka utakmicesuci malog nogometa su u obvezi biti
prisutni službenom sastanku pred utakmicu, gdje će dati smjernice glede
sudačke materije, a u suradnji s delegatom utakmice
Članak 40.
Sucima malog nogometa za obavljeno suđenje pripada naknada visinu
koje, na prijedlog KNS, KNSŽ ili KNSS, određuje izvršni odbor HNS, izvršni
odbori županijski nogometnih saveza ili tijela ovlaštena od strane
županijskih nogometni saveza (ovisno o stupnju natjecanja).
Za suđenje prijateljskih utakmica na razini ŽNS-a naknadu određuje
izvršni odbor ŽNS-a.
Za obavljanje drugih poslova u svezi sa suđenjem visinu naknade
predlaže KNS, odnosno KNSŽ, a određuje nadležni izvršni odbor.
Članak 41.
Naplati li sudac veću naknadu od propisane ili putne troškove više od
stvarno učinjenih, razliku je dužan vratiti.
Ovisno o razlogu, tijela koja vode natjecanje mogu protiv suca u
slučaju iz stavka 1. pokrenuti disciplinski postupak.
Članak 42.
Suci malog nogometa su dužni o suđenju ili u svezi sa suđenjem u
određenom roku podnijeti izvještaj nadležnom tijelu ako isto to od njih
zatraži.
Članak 43.
Često otkazivanje utakmica ili otkazivanje utakmica nižeg stupnja
natjecanja smatrat će se nesportskom gestom i takvi slučajevi bit će
predani ovlaštenoj disciplinskoj komisiji.
Članak 44.
Sudac malog nogometa kod kojega tijekom sudačke karijere nastupe
zdravstvene teškoće zbog kojih bude upućen na bolovanje, odnosno zbog
kojih privremeno ili trajno bude proglašen nesposobnim za rad tj. zbog
toga bude upućen u invalidsku mirovinu, ako ga te zdravstvene teškoće
onemogućuju u obavljanju sudačkog poziva, ne može suditi.
Ako se radi o privremenoj nesposobnosti, nastavak suđenja moguć je
nakon prestanka uzroka prekida.
O nastalim zdravstvenim teškoćama sudac malog nogometa je dužan
pisanim putem izvijestiti nadležnu KNS odnosno povjerenika za određivanje
sudaca na listi gdje vrši dužnost suca, a ako to ne učini podnijet će se
disciplinska prijava nadležnom tijelu.
Članak 45.
Sudac koji obavlja dužnost trenera odnosno koji je registrirani igrač u
natjecanjima pod ingerencijom HNS-a (1. HMNL, 2. HMNL - natjecanje
seniori) može obavljati dužnost suca u svim natjecanjima osim onih u
kojima se natječe neka od selekcija njegovog kluba.

Članak 46.
Igrači mogu polagati ispit za suca malog nogometa, ali ne mogu suditi
utakmice u ligama u kojima se natječe neka od selekcija njihovog kluba.
Članak 47.
Sudac malog nogometa angažiran u nogometnom klubu (član uprave,
zaposlenik i sl.) ne može obavljati dužnost suca malog nogometa u ligama
u kojima se natječe neka od selekcija njegovog kluba.
Članak 48.
Sudac malog nogometa koji je član drugih nacionalnih saveza može uz
pisanu suglasnost svog nacionalnog saveza suditi utakmice za vrijeme svog
boravka u Republici Hrvatskoj.
Sudac malog nogometa koji dolazi iz inozemstva dužan je učlaniti se u
KNSŽ prema mjestu stanovanja i preko te organizacije dostaviti KNS-u
dokumentaciju radi utvrđivanja svog statusa.
Na temelju dostavljene dokumentacije KNS donosi odluku o priznatom
statusu, koja se dostavlja sucu malog nogometa i njegovom KNSŽ.
Članak 49.
Strani futsal sudac, sukladno propisima FIFA-e i UEFA-e, može suditi
utakmice stalnih natjecanja HNS-a.
Izvršni odbor HNS-a će posebnom odlukom, na prijedlog KNS, odrediti
uvjete i postupak angažiranja stranih futsa sudaca iz stavka 1. ovog članka.
Članak 50.
Prestankom suđenja, sucu malog nogometa na njegovu zamolbu KNS
može dodijeliti status instruktora malog nogometa.
Upute i uvjete za dodjelu statusa instruktora malog nogometa
određuje KNS i objavljuje u službenom glasilu HNS-a.
Instruktori malog nogometa se svrstavaju u 3 kvalitativne skupine (1, 2
i 3) o čemu se donosi odluka koja se objavljuje u službenom glasilu HNS.
Članak 51.
Instruktoru malog nogometa se po odluci KNS može dodijeliti status
mentora za mali nogomet.
Sucu malog nogometa sa najvišeg ranga natjecanja se može dodijeliti
status mentora na razini ŽNS-a.
Članak 52.
Za vrijeme utakmice, suci malog nogometa na prsima nose amblem
koji ovjerava Izvršni odbor HNS-a, a jedinstven je za sve suce malog
nogometana području HNS-a.
Članak 53.
Sucima malog nogometa i instruktorima za mali nogomet ovisno o
statusu mogu se dodijeliti diplome čiji oblik i sadržaj određuje HNS- a.

IX.
UVJETI ZA UVRŠTAVANJA NA LISTE MEĐUNARODNIH SUDACA
MALOG NOGOMETA
Članak 54.
Prema propisima FIFA-e i UEFA-e do roka koji odredi FIFA, KNS
predlaže, a Izvršni odbor HNS-a verificira kandidate za listu ili liste
međunarodnih futsal sudaca za iduću kalendarsku godinu.
Članak 55.
Uz kriterij izvrsnosti prije predlaganja na međunarodnu futsal listu
sudac mora zadovoljiti zahtjeve liječničkog pregleda sukladno
Zdravstvenom pravilniku za nogometne suce i instruktore HNS-a,
zadovoljiti na provjeri teorijskog znanja, tjelesne pripremljenosti i u
poznavanju engleskog jezika stupnja kojeg traži FIFA. Navedene provjere
ne mogu biti starije od šest (6) mjeseci u odnosu na termin kada se
prijedlog dostavlja FIFA-i.
Lista međunarodnih sudaca utvrđuje se temeljem kriterija koje
propisuju FIFA i UEFA.
Članak 56.
Lista međunarodnih futsal sudaca utvrđuje se temeljem kriterija koje
propisuju FIFA i UEFA.
X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.

Za izvanredne uspjehe u suđenju utakmica ili u radu na stručnoj
izobrazbi kadrova, KNS odnosno ZNS u županijskom nogometnom savezu
može nogometnim sucima malog nogometa dodijeliti pohvale, nagrade ili
priznanja.
Pohvale ili priznanja dodjeljuju se u pisanom obliku, a nagrade u obliku
sportskih trofeja.
Članak 58.
Sudac malog nogometa prestaje biti članom:
a) na osobni zahtjev,
b) u slučaju osude na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest
mjeseci za neko od kaznenih djela počinjeno s namjerom, a nije
primijenjena uvjetna osuda,
c) smrću,
Sudac malog nogometa, instruktor malog nogometa ili mentor malog
nogometa protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak za kazneno dijelo za
koje se pokreće postupak po službenoj dužnosti sve do pravomoćnog
završetka kaznenog postupka ne može obavljati nijednu dužnost u tijelima
sudačke organizacije te ne može suditi odnosno obavljati dužnost delegata
i sudačkog kontrolora.
O pokretanju postupka nogometni sudac malog nogometa, instruktor
malog nogometa ili mentor malog nogometa dužan je u pisanom obliku u
roku 7 dana obavijestiti nadležno tijelo sudačke organizacije u kojoj djeluje.
O statusu sudaca malog nogometa na listama protiv kojih se vodio
kazneni postupak a koji nisu mogli ostvariti plasman odlučuje KNS, KNSŽ ili
KNSS, ovisno o stupnju natjecanja.

Članak 59.
Osoba kojoj je prestao status suca može podnijeti molbu za vraćanje
statusa suca.
Za suce malog nogometa 3. skupine odluku donosi KNSŽ, a za suce
malog nogometa 1. i 2. skupine na prijedlog KNSŽ odluku donosi KNS.
Članak 60.
Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika kao i ostalih Pravilnika i Uputa
koje donosi KNS, kao i ostalih slučajeva vezanih uz suce, instruktore i
mentore malog nogometa nadležna je KNS.
Članak 61.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
službenom glasilu HNS-a.
Članak 62.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti PRAVILNIK O
SUCIMA I SUĐENJU MALOG NOGOMETA – (FUTSAL) od 11..10.2013.
godine.
Broj:
/18.
Zagreb: 25. 07. 2018.

Predsjednik:
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 25.
07. 2018. donio
ODLUKU
1. Božo Galić imenuje se za člana Komisije za sportsku infrastrukturu.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS.
Broj:
Zagreb, 25. 07. 2018.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

REGISTRACIJE
(Sjednica 26.07.2018)

ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 25.07.2018)
NK "RUDEŠ", ZAGREB:
trener Adilji Džemal (Seniori - pomoćni),
trener Matić Ivan (Seniori)

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Pavić Mark
("Prečko", Zagreb), Prihistal Leo
("Ponikve", Zagreb), Stolnik Marko ("GNK
Dinamo", Zagreb) jer odlaze na područje
drugog saveza, Živković Marko ("GNK
Dinamo", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.

NK "GNK DINAMO", ZAGREB:
trener Čavlina Silvije (Seniori - pomoćni)

(Sjednica 27.07.2018)

NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB:
trener Mujčin Edin (Seniori - pomoćni),
trener Tomić Goran (Seniori), trener
Prskalo Draženko (Seniori - pomoćni)

NK "RUDEŠ", ZAGREB: Diakiese Jordan
Dueni (FC La Chaux de Fonds, -), Obanor
Erhun (SpVgg Greuther Fürth, -),
Milenković Marko (FK Slavija, -), Čl. 36/10
Tomičić Ivan (Inter-Zaprešić, Zaprešić), Čl.
36/7

Registracija ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Razum Tomo zaključili stipendijski ugovor
do 30.06.2021.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Šarkanj Tin zaključili stipendijski ugovor
do 30.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač
Goričan Silvio zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2019.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač
Hranjec Filip zaključili stipendijski ugovor
do 15.06.2019.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač
Milićević Ivan zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2022.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i trener
Tomić Goran zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i trener
Prskalo Draženko zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i trener
Mujčin Edin zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Banić Ivan
zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Mrkonjić
Tomislav zaključili ugovor o radu do
15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Vojković
Mario Lovre zaključili stipendijski ugovor
do 15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Oluić
Maksim zaključili ugovor o radu do
15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Jukić Matej
zaključili ugovor o radu do 15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Pantalon
Renato zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i trener Adilji
Džemal zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i trener Matić Ivan
zaključili ugovor o profesionalnom
treniranju do 30.06.2019.

NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC",
ZAGREB: Miličević Ivan (Vinogradar,
Mladina), Lagundžić Ivan (HAŠK, Zagreb),
Pejić Pejo (Dubrava Tim kabel, Zagreb),
Šubarić Zvonimir (HNK Cibalia š.d.d.,
Vinkovci), Čl. 36/2
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Dora Luka
(HNK Gorica, Velika Gorica), Čl. 36/2
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB:
Franceković Dorjan (Zagreb, Zagreb),
Kobetić Fran (Zagreb, Zagreb), Kobetić
Luka (Zagreb, Zagreb), Čl. 36/2
NK "MAKSIMIR", ZAGREB: Perović Marko
(Urania, Baška Voda), Budan Matko
(Zagreb, Zagreb), Vlahović Vuk (Urania,
Baška Voda), Čl. 36/2
Ćurić Marijan , Ćurić Ivan Pavao , Čl. 37/1
Registracija ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Šipoš
Leon zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2019.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Anić
Lovro zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2019.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Bašić
Kruno zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2019.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Juric
Lovro zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2019.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jankavić Mateo
("Prečko", Zagreb), Milas Luka ("Sesvete",
Sesvete) jer odlaze na područje drugog
saveza, Ljubičić Ivan ("Špansko", Zagreb),
Brkić Zlatko ("Dubrava Tim kabel",
Zagreb), Garić Luka ("Sesvete", Sesvete),
Garić Ivan ("Studentski Grad", Zagreb) jer
odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 30.07.2018)

Istarski), Čl. 36/8
Raskidi ugovora
Brisanje iz registra
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Pršo
Luka sporazumno raskinuli stipendijski
ugovor broj 48/18 od 18.01.2018.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Dizdarević Alen sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 121/17 od
10.02.2017.

Brisu se igraci iz registra Pavlović Dominik
("Vinogradar", Mladina), Karasman
Antonio ("Vinogradar", Mladina) jer
odlaze na područje drugog saveza.

NS SAMOBOR

Registracija ugovora

(Sjednica 26.07.2018)

NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Jurilj
Alen zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2019.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Dizdarević Alen zaključili stipendijski
ugovor do 30.06.2021.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Obanor
Erhun zaključili ugovor o radu do
15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Milenković
Marko zaključili ugovor o radu do
15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Tomičić
Ivan zaključili ugovor o radu do
15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Lojber
David zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2019.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Diakiese
Jordan Dueni zaključili ugovor o radu do
15.06.2019.

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Zekić Kristijan
("Lučko", Lučko), Huska Ivica ("Hrvatski
Dragovoljac", Zagreb), Đusi Antonio
("Hrvatski Dragovoljac", Zagreb),
Mujkanović Petar ("Hrvatski Dragovoljac",
Zagreb) jer odlaze na područje drugog
saveza, Lukić Fran ("Šparta-Elektra",
Zagreb), Kim Junho ("Dinamo OO",
Odranski Obrež), Pamić Zvonko ("GNK
Dinamo", Zagreb), Cho Hyeokjun ("Trnje",
Zagreb), Bukvić Hrvoje ("Hrvatski
Dragovoljac", Zagreb), Crnov Marko
("Nur", Zagreb) jer odlaze u inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Petrušić Yan
("Bregana", Bregana) jer odlaze na
područje drugog saveza, Muhek Saša
("Rakov Potok", Rakov Potok) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Vlahović Mihael
("Samobor", Samobor) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Musović Fran
("Samobor", Samobor), Bogdanović Ivan
("Stupnik", Stupnik), Musović Leon
("Samobor", Samobor) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE VELIKA
GORICA
(Sjednica 24.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Dora Luka ("HNK
Gorica", Velika Gorica) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 31.07.2018)

(Sjednica 25.07.2018)

Brisanje iz registra

NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA:
trener Jakirović Sergej (Seniori), trener
Sabljak Saša (Seniori - pomoćni)

Brisu se igraci iz registra Petanjek Filip
("Sesvete", Sesvete) jer odlaze u
inozemstvo.

Registracija ugovora

NOGOMETNO SREDIŠTE
JASTREBARSKO

NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA i
trener Jakirović Sergej zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2021.

(Sjednica 27.07.2018)

Brisanje iz registra

NK "VINOGRADAR", MLADINA:
Bjelanović Marko (Kustošija, Zagreb),
Grdenić Marijan (Kurilovec, Velika Gorica),
Topić Mateo (Kustošija, Zagreb), Čl. 36/2
Čakarun Luka (Novigrad, Novigrad

Brisu se igraci iz registra Rodić Viktor Vito
("HNK Gorica", Velika Gorica), Conjar Ivan
("Croatia", Hrastje) jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 26.07.2018)

Ćulum Milan zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.05.2019.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Grdenić Marijan
("Kurilovec", Velika Gorica) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Grgić Luka
("Polet", Buševec) jer odlaze na područje
drugog saveza.

ŽNS KARLOVAČKI
(Sjednica 26.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bajrektarević
Fikret ("Petrova gora", Vojnić) jer odlaze
u inozemstvo.
(Sjednica 28.07.2018)
Brisanje iz registra

NS VRBOVEC
(Sjednica 26.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Kurečki Toni
("Ilovac", Karlovac) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisanje iz registra
(Sjednica 30.07.2018)
Brisu se igraci iz registra Kriste Dubravko
("Rugvica", Rugvica) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 30.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Sablić Niko
("Karlovac 1919", Karlovac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bešlić Andrej
("Dugo Selo", Dugo Selo), Breščaković
Matija ("Oborovo 74", Oborovo), Sviben
Damjan ("Strmec", Bedenica) jer odlaze
na područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 24.07.2018)

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bračko Mihael
("Golubovec", Novi Golubovec) jer odlaze
na područje drugog saveza.

NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ:
Vlahović Mihael (Samobor, Samobor), Čl.
36/2

(Sjednica 27.07.2018)

(Sjednica 27.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Fruk Marko
("Zagorec", Krapina) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Dubravec Filip
("Bistra", Bistra), Tomičić Ivan ("InterZaprešić", Zaprešić) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Dragić Antonio
("Savski Marof", Savski Marof) jer odlaze
na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI
(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Matešković Luka
("Slavonac", Lipovljani), Grgić David
("Sokol", Rajić) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 30.07.2018)

(Sjednica 31.07.2018)

Brisanje iz registra

NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ: Ćulum
Milan (FK Partizani Tirana, -), Čl. 36/10

Brisu se igraci iz registra Matić Jan
("Segesta", Sisak), Martinović Pero ("Stari
Grad", Kraljeva Velika) jer odlaze na
područje drugog saveza, Zrile Davor
("Croatia", Stara Subocka) jer odlaze u
inozemstvo.

Registracija ugovora
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač

Brisanje iz registra

NS KUTINA
(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Vidak Tin
("Mladost (R)", Repušnica) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 30.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Gašpar Bruno
("Zadar s.d.d.", Zadar) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 26.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Čubrilo Branko
("Zadar s.d.d.", Zadar) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra

ŽNS ŠIBENSKO KNINSKI
Brisu se igraci iz registra Zlatunić Dean
("Sokol (L)", Velika Ludina), Benković
Florijan ("Sokol (L)", Velika Ludina),
Zadravec Ivan ("Sokol (L)", Velika Ludina)
jer odlaze na područje drugog saveza.

DALMATINSKO PODRUČJE

(Sjednica 24.07.2018)
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Rogić
Lovre (PRIMORAC (BNM), Biograd n/m),
Labrović Nediljko (Junak, Sinj), Čl. 36/2
Pandža Boris (NK Čelik, -), Čl. 36/10
(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

Brisu se igraci iz registra Višić Hrvoje
("VODICE", Vodice) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 24.07.2018)

(Sjednica 30.07.2018)

Brisanje iz registra

NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Gašpar
Bruno (Zadar s.d.d., Zadar), Čl. 36/1

Brisu se igraci iz registra Romić Marin
("OSK", Otok) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 25.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Stanić Paško
("Šibenik s.d.d.", Šibenik) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
ŽNS DUBROVAČKO NERETVANSKI
Brisu se igraci iz registra Turković Petar
("Dugopolje", Dugopolje) jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 26.07.2018)
Brisanje iz registra

(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Kraljević Ante
("Jadran LP", Ploče) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Puljić Martin
("Imotski", Imotski) jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra

(Sjednica 31.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Mornar Mario
("Junak", Sinj), Novak Tihomir ("Split",
Split), Čeko Pavo ("OSK", Otok) jer odlaze
u inozemstvo.

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Perić Nikola
("Neretvanac", Opuzen), Šimunović Josip
("BŠK Zmaj", Blato), Velemirović Dino
("BŠK Zmaj", Blato), Čeko Petar ("GOŠK Dubrovnik 1919", Dubrovnik) jer odlaze na
područje drugog saveza.

SLAVONSKO PODRUČJE
NS OSIJEK
(Sjednica 25.07.2018)

1949", Vladislavci), Matajz Boris ("Sarvaš",
Sarvaš), Bačmaga Nino ("Višnjevac",
Višnjevac) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NS DONJI MIHOLJAC

trener Grnja Ronald (Seniori - pomoćni)
(Sjednica 25.07.2018)
Registracija ugovora
Brisanje iz registra
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i trener Grnja
Ronald zaključili ugovor o profesionalnom
treniranju do 30.06.2019.
Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Pavlović Davor
("Graničar", Šljivoševci), Knežević Matija
("Graničar", Šljivoševci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Šaronić Matej
("Višnjevac", Višnjevac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 26.07.2018)

(Sjednica 27.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Milović Goran
("Osijek s.d.d.", Osijek) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Filipović Damir
("Kućanci", Kućanci), Filipović Dejan
("Kućanci", Kućanci), Matoković Martin
("Podravac", Moslavina Podravska),
Pandurić Antonio ("Viljevo", Viljevo), Ivić
Željko ("Viljevo", Viljevo) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 30.07.2018)

(Sjednica 27.07.2018)

NK "BSK", BIJELO BRDO: Ušćebrka
Stefan (HYPO LIMAČ, Osijek), Čl. 36/2

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK: Turk Daniel
(Slaven Belupo, Koprivnica), Sabo Toma
(Varaždin, Varaždin), Šimunić Jan
(Međimurje, Čakovec), Dolovski Ivan
(Varaždin, Varaždin), Stanišić Mateo
(BATRINA, Batrina), Čl. 36/2
Lesjak Zoran (Santarcangelo Calcio, -),
Žitnjak Borna (Šibenik s.d.d., Šibenik),
Ždinjak Benjamin (Čepin, Čepin), Kasač
Matko (BSK, Bijelo Brdo), Hlišć Neven
(Međimurje, Čakovec), Čl. 36/12
Daku Mirlind (KF-FC Llapi, -), Čl. 36/10

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Kovačević Toni
("Graničar", Šljivoševci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS ĐAKOVO
(Sjednica 24.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bulut Dario
("Velebit", Potnjani), Barušić Antonio
("Velebit", Potnjani) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Registracija ugovora
(Sjednica 26.07.2018)
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Lesjak
Zoran zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 30.06.2020.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Čikvar
Josip zaključili stipendijski ugovor do
31.12.2018.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Rajić
Marijo zaključili stipendijski ugovor do
31.12.2018.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Daku
Mirlind zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 30.06.2022.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Marković Marijan
("Torpedo", Kuševac), Djak-Skeledžija
Mario ("Velebit", Potnjani) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 27.07.2018)
NK "HNK ĐAKOVO CROATIA", ĐAKOVO:
Beljan Ilija (Torpedo, Kuševac), Čl. 36/2

Brisanje iz registra

(Sjednica 30.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Damjanović
Domagoj ("Čepin", Čepin), Sambol Dino
("Radnik", Josipovac), Žaja Mario ("BSK",
Bijelo Brdo), Falamić Hrvoje ("Tomislav Livana", Livana), Mihaljević Josip ("LIV
1949", Vladislavci), Škoro Hrvoje ("LIV

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Radoš Danijel
("Šokadija", Strizivojna), Kovač Stjepan
("Velebit", Potnjani) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE
(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra

Cibalia š.d.d.", Vinkovci), Vojković Josip
("HNK Cibalia š.d.d.", Vinkovci) jer odlaze
na područje drugog saveza, Starič Filip
("HNK Cibalia š.d.d.", Vinkovci), Jureta
Ivan ("Dilj", Vinkovci) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Stošić Ivan
("Vuka", Razbojište) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS VUKOVAR

NS VALPOVO

Brisanje iz registra

(Sjednica 27.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Brajković
Antonio ("Sremac", Ilača) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Plužarić Izidor
("Dubrava", Ivanovci), Kovačević Luka
("BSK Termia", Bizovac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS VINKOVCI
(Sjednica 24.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šubarić Zvonimir
("HNK Cibalia š.d.d.", Vinkovci), Varičak
Milan ("Sremac", Markušica), Novosel
Dejan ("Mladost C", Cerić), Mendeš
Katarina ("Borac R", Retkovci) jer odlaze
na područje drugog saveza.

(Sjednica 25.07.2018)

(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Trivunović Marko
("Borac-Agrar", Bobota) jer odlaze u
inozemstvo.

NS ŽUPANJA
(Sjednica 25.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Lučić Luka
("Graničar", Županja) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 25.07.2018)

Transferi iz inozemstva

Brisanje iz registra

Igrač Kovačević Hrvoje Broj iskaznice
6103230 iz kluba NK Huntly FC, Huntly
(Nogometni savez Škotske) u klub NK
Graničar, Županja

Brisu se igraci iz registra Močilac Danijel
("Sloga", N. Mikanovci) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 26.07.2018)

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Brisanje iz registra

(Sjednica 25.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Batinić Ante
("HNK Cibalia š.d.d.", Vinkovci), Vojnić
Damjan ("HNK Cibalia š.d.d.", Vinkovci) jer
odlaze na područje drugog saveza,
Tomašević Josip ("HNK Cibalia š.d.d.",
Vinkovci), Mrdeša Duje ("HNK Cibalia
š.d.d.", Vinkovci) jer odlaze u inozemstvo.

NK "MARSONIA ", SLAVONSKI BROD:
Mihelc Danijel (Amater, Slavonski Brod),
Čl. 25-36/2
Brisanje iz registra

(Sjednica 27.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Golemović Alen
("Podvinje", Podvinje) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra

(Sjednica 26.07.2018)

Brisu se igraci iz registra Vujasinović Miloš
("VIDOR-MATIJEVIĆ", Srijemske Laze) jer
odlaze na područje drugog saveza.

ŽNK "VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD:
Jurić Irena , Domović Matea , Čl. 37/1
Brisanje iz registra

(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Galičić Dino
("Bedem", Ivankovo), Jelić Andrija ("HNK

Brisu se igraci iz registra Kurtušić Igor
("Tomislav", Donji Andrijevci) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 27.07.2018)

ŽNK "VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD:
Lajtman Marija (MIKANOVCI, Stari
Mikanovci), Mendeš Katarina , Čl. 36/1
NK "ORIOLIK", ORIOVAC: Bunt Vedran
(Marsonia , Slavonski Brod), Mijić Patrik
(HNK Željezničar, Slavonski Brod),
Majstorić Josip (Svjetlost, Lužani), Čl.
36/2
Klarić Lovro , Krištija Marko , Orešković
Luka , Grivičić Patrik , Čl. 37/1
NK "MARSONIA ", SLAVONSKI BROD:
Jelinić Anto (Amater, Slavonski Brod),
Jelinić Stjepan (Amater, Slavonski Brod),
Dančević Mario (HNK Željezničar,
Slavonski Brod), Jelić Luka (Amater,
Slavonski Brod), Čl. 36/2
Čondrić David (HNK Cibalia š.d.d.,
Vinkovci), Čl. 36/1
Čuljak Bruno (Svačić, Stari Slatinik),
Čeović Dominik (Svačić, Stari Slatinik),
Vukotić Matej (Slobodnica, Slobodnica),
Čl. 25-36/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Janković
Romano ("LIPIK 1925", Lipik), Bubnjić Leo
("DINAMO (B)", BADLJEVINA) jer odlaze
na područje drugog saveza.

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 25.07.2018)
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA:
trener Kek Matjaž (Seniori), trener Miletić
Vjekoslav (Seniori - pomoćni), trener
Matrljan Danko (Seniori - pomoćni)
Registracija ugovora

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Štefančić Filip
("Posavac R", Ruščica), Ivanković
Krunoslav ("Amater", Slavonski Brod),
Jelčić Alen ("Marsonia ", Slavonski Brod)
jer odlaze na područje drugog saveza.

NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i trener
Miletić Vjekoslav zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i trener
Matrljan Danko zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.

NS NOVA GRADIŠKA

(Sjednica 27.07.2018)

(Sjednica 27.07.2018)

NK "OPATIJA", OPATIJA: Turkalj Marin
(Krk, Krk), Čl. 36/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Didović Gabrijel
("SLAVONAC NK", Nova Kapela),
Gospočić Josip ("SLOGA NG", Nova
Gradiška), Gospočić Zdravko ("SLOGA
NG", Nova Gradiška) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA: Gojak
Mario (Halubjan, Viškovo), Čl. 36/2
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Popeškić Lisa
("Rijeka", Rijeka) jer odlaze u inozemstvo.

ŽNS POŽEŠKO-SLAVONSKI

(Sjednica 30.07.2018)

(Sjednica 25.07.2018)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Bašić Dorijan
("Risnjak", Lokve), Majkić Lovro ("HNK
Rijeka s.d.d.", Rijeka) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Perić Matej
("Slavonija", Požega) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE

(Sjednica 27.07.2018)

(Sjednica 25.07.2018)

Brisanje iz registra

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA:
trener Raić Sudar Darko (Seniori pomoćni), trener Roca Manuel Marquez
(Seniori)

Brisu se igraci iz registra Osmanović
Zlatko ("LIPIK 1925", Lipik), Cerovečki
Danko ("HAJDUK", PAKRAC) jer odlaze
na područje drugog saveza.
(Sjednica 30.07.2018)

Registracija ugovora
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i trener

Roca Manuel Marquez zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.

(Sjednica 31.07.2018)

(Sjednica 27.07.2018)

Brisanje iz registra

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Iglesias
Gago Daniel (Deportivo Alaves SAD, -),
Oneto Tomas Alexis (CA Talleres de
Cordoba, -), Čl. 36/11 – ustupanja igrača
do 30.06.2019.
Laukžemis Karolis (FK Suduva, -), Landeta
Batiz Joritz (Deportivo Alaves SAD, -), Čl.
36/10

Brisu se igraci iz registra Bubalo Ivan
("Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze
u inozemstvo.

SJEVERNO PODRUČJE

NK "JADRAN-POREČ", POREČ: Romić
Marin (OSK, Otok), Čl. 36/2

ŽNS VARAŽDINSKI
Registracija ugovora
(Sjednica 25.07.2018)
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač
Laukžemis Karolis zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač
Landeta Batiz Joritz zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2020.
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač
Iglesias Gago Daniel zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2019.
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač
Oneto Tomas Alexis zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2019.
(Sjednica 30.07.2018)
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Majkić
Lovro (HNK Rijeka s.d.d., Rijeka), Čl. 36/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Simao Da Cunha
Gabriel ("Zelengaj", Donji Kućan), Kos
Jura ("Varaždin", Varaždin) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 26.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kupčić Valentina
("Lepoglava", Lepoglava), Vrbanić Renato
("Varteks", Varaždin) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 30.07.2018)

Registracija ugovora

NS SJEVERNE ISTRE - UMAG

NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN: Blagus
Jožek (Graničar(N), Novakovec), Korpar
Patrik (Rudar 47, Ladanje Donje),
Perković Dominik (GNK Dinamo, Zagreb),
Stolnik Marko (GNK Dinamo, Zagreb), Čl.
36/2
Berger Jona (Zelengaj, Donji Kućan), Horg
Daniel (Varteks, Varaždin), Čl. 36/1
Blaguški Niko (Varteks, Varaždin),
Polanec Karlo (Varteks, Varaždin), ŠpremVeljavečki Jakob (Varteks, Varaždin),
Novosel Leon (Varteks, Varaždin), Čl. 2536/2

(Sjednica 26.07.2018)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Beblek Vedran
("Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze
na područje drugog saveza, Smirnov
Aleksandr ("Novigrad", Novigrad Istarski)
jer odlaze u inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Šobak Nikola
("Varteks", Varaždin), Novko Damjan
("Varaždin", Varaždin), Težak Patrik
("Obreš", Sveti Ilija) jer odlaze na
područje drugog saveza, Gomes da
Rocha Matheus ("Jalžabet", Jalžabet) jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 27.07.2018)

(Sjednica 31.07.2018)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Batelić Kristian
("Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze
na područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Santana de
Freitas Caio Vinicius ("Zelengaj", Donji
Kućan) jer odlaze u inozemstvo.

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač
Majkić Lovro zaključili stipendijski ugovor
do 30.06.2020.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šoškić Enis
("Jadran-Poreč", Poreč), Kralj Josip
("Kaštelir Labinci", Kaštelir Labinci) jer
odlaze na područje drugog saveza.

NS LUDBREG
(Sjednica 25.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Mesec Vladimir,
Banfić Jura ,Milošević Igor svi iz
("Podravina", Ludbreg) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 26.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Goričanec
Martina ("Podravina 02", Ludbreg) jer
odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Novak Mario
("Razvitak", Čičkovina), Vuković Leo
("Podravac Kitro", Sesvete L.), Gal Lovro
("Podravina", Ludbreg), Golubić Martina
("Podravina 02", Ludbreg), Crnković
Matija ("Razvitak", Čičkovina), Čičkar Ana
("Podravina 02", Ludbreg), Vagjunec
Fabijan ("Podravac Kitro", Sesvete L.) jer
odlaze na područje drugog saveza, Novak
Valentin ("Mladost (SP)", Sveti Petar) jer
odlaze u inozemstvo.

Markan Štefica (Trnava, Goričan), Nagy
Barbara Krisztina (Trnava, Goričan), Čl.
37/9
Goričanec Martina (Podravina 02,
Ludbreg), Kupčić Valentina (Lepoglava,
Lepoglava), Čl. 25-36/2
Lepir Linda , Vitez Dijana , Čl. 37/1
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Božić David
("Pušćine", Pušćine), Amanović Davor
("Sloga(Š)", Štrigova), Ribić Dario
("Dinamo(D)", Domašinec), Božić Dino
("Pušćine", Pušćine), Orehovec Nenad
("Jadran", Štefanec) jer odlaze na
područje drugog saveza, Moharić Denis
("Strahoninec", Strahoninec) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Govedić Stjepan
("Jedinstvo(NSD)", Novo Selo na Dravi),
Šegović Marko ("Naprijed", Cirkovljan),
Videc Mateja ("Trnava", Goričan), Novak
Ivan ("Budućnost(M)", Miklavec) jer
odlaze na područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 25.07.2018)

ŽNS MEĐIMURSKI
(Sjednica 24.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šegović Emanuel
("Spartak", Mala Subotica) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 25.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bali Željko
("Galeb", Oporovec) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Zver Dominik Broj iskaznice
4006747 iz kluba NK TSV Waldenbronn
Esslingen (Nogometni savez Njemačke) u
klub NK Torpedo, Križovec
(Sjednica 27.07.2018)
ŽNK "KATARINA ZRINSKI", ČAKOVEC:
Jurčec Ana , Grašić Ela , Taradi Janja ,
Cirkvenčić Paulina , Srnec Magdalena ,
Marčec Helena , Živčec Mila , Goričanec
Ana , Čl. 36/2
Hanaček Lara (Dinamo, Zagreb), Taradi
Stošija , Kedmenec Laura , Čl. 36/1

NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA:
trener Ivković Tomislav (Seniori), trener
Balagović Vladimir (Seniori - pomoćni)
Registracija ugovora
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i
trener Balagović Vladimir zaključili ugovor
o profesionalnom treniranju do
30.06.2019.
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i
trener Ivković Tomislav zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2019.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jančijev Miroslav
("Podravec", Torčec) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kesić Ranko
("Ferdinandovac", Ferdinandovac),
Topalović Alen ("Mladost KP", Kloštar
Podravski) jer odlaze na područje drugog
saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Kovač Vedran Broj iskaznice

4802804 iz kluba NK USV Alu Hofstatter
Wirtschaft Eichberg (Nogometni savez
Austrije) u klub NK Borac, Imbriovec
Igrač Rumenjak Robert Broj iskaznice
4803702 iz kluba NK USV Alu Hofstatter
Wirtschaft Eichberg (Nogometni savez
Austrije) u klub NK Križevci, Križevci
(Sjednica 30.07.2018)
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA:
Lima Cruz Mateus (FK Borac Čačak, -), Čl.
36/11 – privremena registracija igrača do
11.07.2019.godine
Registracija ugovora
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i
igrač Lima Cruz Mateus zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 11.07.2019.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bistrović
Leonard ("Koprivnica", Koprivnica) jer
odlaze u inozemstvo.

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Padro Fran
("Zdenka 91", Veliki Zdenci), Topić Hrvoje
("Zdenka 91", Veliki Zdenci), Grebenar
Marin ("Draganec", Gornji Draganec),
Dončević Ivan ("Napredak", Rajić), Grlić
Josip ("Zdenka 91", Veliki Zdenci), Jurić
Siniša ("Radnički", Veliko Vukovje),
Vuković Ivan ("Daruvar", Daruvar) jer
odlaze na područje drugog saveza.

NS ORAHOVICA
(Sjednica 27.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kundid Ante
("SLOGA", ZDENCI) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 30.07.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Banić Ivan
("SLOGA", ZDENCI) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

