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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 10. 2018.
donio
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o statusu igrača i registracijama

Članak 1.
U članku 7. stavku 4. Pravilnika o statusu igrača i registracijama mijenjaju se
podstavci 1. i 2. i glase:
„Igrači amateri koji se natječu u Trećoj HNL i u isključivo amaterskim ligama i igrači
amateri koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji
od 16 godina mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u
razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja.
Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji (prva
registracija) mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u
razdoblju između 01. svibnja i 14. lipnja.“
Članak 2.
U članku 17. stavku 7. riječi „i u zimskom prijelaznom roku do 01. veljače“ brišu se.
Članak 3.
U članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi:
„U Trećoj HNL mogu nastupati igrači amateri i profesionalci sa zaključenim
stipendijskim ugovorima te profesionalci koji su ustupljeni iz klubova Prve i Druge
HNL, odnosno igrači profesionalci drugih momčadi.“
Stavak 5. mijenja se i glasi:
„Klubovi Treće HNL mogu zaključiti stipendijske ugovore s igračima, s time da svaki
klub može imati najviše pet takvih zaključenih ugovora istovremeno.“
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNSa, osim odredbe članka 3. Pravilnika, koja stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.
Broj:

Predsjednik

Opatija, 15. 10. 2018.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. točka
6. i članka 44. stavka 8. Statuta na sjednici održanoj 15. 10. 2018. donio

PRAVILNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA
I NJEGOVIH TIJELA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se rad i organizacija Izvršnog odbora HNS, način
odlučivanja te sastav, djelokrug rada, nadležnost i broj članova njegovih
radnih tijela.
IZVRŠNI ODBOR
Članak 2.
Sastav, djelokrug rada, broj članova i nadležnost Izvršnog odbora,
određeni su Statutom HNS.
SAZIVANJE SJEDNICA
Članak 3.
1) Izvršni odbor o pitanjima iz svog djelokruga raspravlja i odlučuje na
sjednicama.
2) Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik.
3) Predsjednika Izvršnog odbora, u slučaju odsutnosti u trajanju do dva
mjeseca, kod sazivanja sjednica i na sjednicama zamjenjuje izvršni direktor.
Članak 4.
1) Sjednice Izvršnog odbora u pravilu se sazivaju pisanim putem, najmanje
8 dana prije održavanja, u hitnim slučajevima i na drugi pogodni način i u
kraćem roku.
2) Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda, a uz poziv se dostavljaju i materijali
vezani uz pojedine točke predloženog dnevnog reda. Iznimno, materijali za
neku od točaka predloženog dnevnog reda mogu se dostaviti i nakon
dostave poziva ili na samoj sjednici Izvršnog odbora.
NA IN ODLU IVANJA I DNEVNI RED
Članak 5.
Sjednicama predsjedava predsjednik Izvršnog odbora i potpisuje akte koje
donosi Izvršni odbor.
U slučaju odsutnosti predsjednika, donesene akte potpisuje osoba koja je
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predsjedala sjednicom.
Članak 6.
1) U dnevni red sjednice unose se pitanja o kojima Izvršni odbor treba
raspravljati i odlučivati.
2) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik, drugi članovi Izvršnog
odbora i izvršni direktor mogu predložiti izmjene i dopune dnevnog reda.
Članak 7.
1) Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više
od polovine svih članova Izvršnog odbora. Ukoliko se tijekom sjednice broj
članova Izvršnog odbora smanji na manje od polovine, sjednica se prekida,
a nastavak sjednice će se održati u što kraćem roku.
2) Odluke se donose, u pravilu javnim glasovanjem, većinom glasova
prisutnih članova Izvršnog odbora. U slučajevima predviđenim Statutom
Saveza, odluke se donose većinom svih članova Izvršnog odbora.
3) Izvršni odbor može odlučiti da se glasovanje provede i tajno.
4) Iznimno, Izvršni odbor između sjednica može donositi pravovaljane
odluke i telefonski, elektronskom poštom ili telefaksom. O tako obavljenom
glasovanju tajnik Saveza sastavlja zapisnik i na prvoj sljedećoj sjednici
Izvršnog odobra daje se na usvajanje. Na opisani način ne može se
odlučivati o pitanjima za koje je predviđena suglasnost većine svih članova
Izvršnog odbora.
Članak 8.
1) Sjednici Izvršnog odbora, osim članova, prisustvuju izvršni direktor, tajnik
Saveza, direktor natjecanja i infrastrukture i zapisničar te osobe iz radnih
tijela Izvršnog odbora, stručnih stožera ili Ureda Saveza koje budu pozvane
na sjednicu.
2) Pravo odlučivanja imaju samo članovi Izvršnog odbora.

NA IN RADA NA SJEDNICAMA
Članak 9.
1) O svakom predmetu dnevnog reda sjednice vodi se rasprava i donosi
odgovarajući akt.
2) Na početku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda uvod i kratko
obrazloženje daju predsjednik, član Izvršnog odbora koji je bio zadužen za
taj predmet, izvršni direktor, tajnik Saveza, direktor natjecanja i
infrastrukture ili član radnog tijela ili Ureda koji je pripremio prijedlog akta.
3) Nakon što predsjednik zaključi raspravu i predloži akt, ne može se više
voditi rasprava, osim ako to ne dopusti predsjednik Izvršnog odbora.
Članak 10.

2

1) Nakon dovršetka rasprave i donošenja akta o određenoj točki dnevnog
reda, Izvršni odbor može ovlastiti Odbor za hitnost, predsjednika, izvršnog
direktora, tajnika Saveza ili direktora natjecanja i infrastrukture da dodatno
razmotre predmet u okvirima i smjernicama koje proizlaze iz donesenog
akta.
2) Izvršni odbor može zadužiti Ured Saveza da uobliči ili obavi
odgovarajuće normativne dopune materijala, a sukladno okvirnoj odluci ili
zaključku Izvršnog odbora.
Članak 11.
1) Predsjednik na sjednicama daje riječ prema redoslijedu prijavljivanja za
raspravu. Predsjednik ne može odbiti dati riječ članu Izvršnog odbora osim
ako je taj član već raspravljao, a ne radi se o odgovoru na nečije izlaganje ili
raspravu.
2) Predsjednik može opomenuti ili oduzeti riječ članu Izvršnog odbora ili
drugoj osobi koja raspravlja ako u raspravi značajnije izlazi iz predmeta
raspravljanja ili je njegovo izlaganje neprimjereno.
Članak 12.
U dnevnom redu se predviđa točka “Razno” pod kojom se iznose
informacije, stavljaju prijedlozi ili postavljaju pitanja o stvarima koje nisu bile
predmet dnevnog reda.
Članak 13.
Članovi Izvršnog odbora mogu se zadužiti da koordiniraju, nadziru i skrbe o
aktivnostima u pojedinom segmentu nogometne organizacije. Član Izvršnog
odbora izvješćuje Izvršni odbora o aktivnostima u tom segmentu.
Članak 14.
1) Članovi Izvršnog odbora i druge osobe koje su prisutne na sjednicama
obvezne su kao poslovnu tajnu čuvati informacije koje se odnose na
materijalno-financijsko poslovanje Saveza, kao i ostale podatke za koje se
odluči da su povjerljivi.
2) Izvršni odbor odlučuje o kojim će se dijelovima financijskog poslovanja
Saveza izvijestiti javnost.

ZAPISNIK
Članak 15.
Sjednice Izvršnog odbora označavaju se rednim brojem koji označava broj
sjednice u mandatu Izvršnog odbora.
Članak 16.
1) O radu sjednice vodi se zapisnik koji sadrži redni broj sjednice, datum i
mjesto održavanja sjednice, oznaku tko je predsjedavao sjednicom, vrijeme
kada je sjednica započela i kada je završila, tko je od članova Izvršnog
odbora bio nazočan, a tko odsutan, ostale nazočne, zapisničara, dnevni red
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i odluke ili zaključke koje je Izvršni odbor donio o pojedinoj točki dnevnog
reda.
2) Zapisnik potpisuju predsjedavajući sjednice i zapisničar.
3) Zapisnik se usvaja na jednoj od sljedećih sjednica. Članovi Izvršnog
odbora imaju pravo stavljanja primjedbi na zapisnik. O primjedbama
stavljenim na zapisnik odlučuje se prilikom usvajanja zapisnika.
ODBOR ZA HITNOST
Članak 17.
1) Sjednicu Odbora za hitnost saziva predsjednik Izvršnog odbora, a u
njegovoj odsutnosti izvršni direktor.
2) Odbor za hitnost može odlučivati ako je na sjednici nazočna većina
članova Odbora.
3) Odluke Odbora za hitnost pravovaljane su ako su donesene većinom
glasova svih članova Odbora. U slučaju podijeljenog broja glasova,
odlučujući je glas predsjednik Izvršnog odbora.
4) O odlukama koje donese Odbor za hitnost raspravlja i verificira ih Izvršni
odbor na prvoj sljedećoj sjednici.
ZAMJENJIVANJE PREDSJEDNIKA
Članak 18.
1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika do dva mjeseca
sjednice saziva i na sjednicama ga zamjenjuje izvršni direktor.
2) U slučaju ostavke, razrješenja ili smrti predsjednika, do izbora novog
predsjednika, Savezom i Izvršnim odborom predsjedava prvi dopredsjednik.

PRIMJENA DRUGIH PROPISA
Članak 19.
Na postupak i djelovanje Izvršnog odbora i Odbora za hitnost koji nisu
regulirani ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu
Skupštine HNS-a.

RADNA TIJELA IZVRŠNOG ODBORA
STALNA I PRIVREMENA RADNA TIJELA
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Članak 20.
1) Stalna radna tijela Izvršnog odbora određena su Statutom HNS i to su:
-

Stručna komisija,
Natjecateljska komisija,
Komisija za novčano-materijalno poslovanje,
Komisija za internu reviziju,
Komisija za marketing,
Komisija za inozemne poslove,
Komisija za mlađe uzraste,
Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku
Komisija za izdavačku djelatnost,
Zdravstvena komisija,
Komisija za ženski nogomet,
Komisija za sportsku infrastrukturu,
Komisija za propise,
Komisija nogometnih sudaca,
Komisija nogometnih trenera,
Komisija za veteranski nogomet,
Komisija za Fair-Play,
Komisija za profesionalni nogomet,
Komisija za amaterski nogomet i Grassroots
Komisija za sigurnost.

2) Uz stalna radna tijela - komisije, Izvršni odbor može osnovati i
privremene komisije, odbore i radne skupine, s određenom zadaćom, a u
cilju rješavanja pojedinih pitanja iz djelokruga svoga rada i za određeno
vrijeme.
3) Stalna komisija može imenovati i stalnu radnu skupinu s određenom
zadaćom.
Članak 21.
1) Izvršni odbor za pojedine poslove važne za djelovanje Saveza koji imaju
trajniji karakter, a ne može ih se staviti u nadležnost neke od stalnih
komisija, osniva posebna povjerenstva.
OP E NADLEŽNOSTI KOMISIJA
Članak 22.
1) Komisije prate stanje na područjima za koje su osnovane, predlažu
Izvršnom odboru donošenje određenih akata, razmatraju prijedloge koji
dolaze od članova nogometne organizacije i daju mišljenje o njima, donose
odluke za koje ih je ovlastio Izvršni odbor, te obavljaju ostale poslove koji su
im određeni ovim Pravilnikom ili posebnom odlukom Izvršnog odbora.
2) Izvršni odbor prije odlučivanja o nekom važnom pitanju upućuje
pripadajući materijal odgovarajućoj komisiji tražeći njeno mišljenje o tom
pitanju.
3) Osim poslova i zadaća izričito navedenih u ovom Pravilniku, Izvršni
odbor može svakoj komisiji naložiti i obavljanje drugih poslova, a koji bi
proizlazili iz opće nadležnosti pojedine komisije za neko područje.

5

IMENOVANJA I LANSTVO U RADNIM TIJELIMA
Članak 23.
1) Izvršni odbor imenuje članove stalnih komisija, privremenih komisija,
povjerenstava i stručnog stožera za sve reprezentacije.
2) Izvršni odbor imenuje predsjednike i dopredsjednike svih stalnih i
privremenih radnih tijela.
3) Za članove komisija, odbora i stručnog stožera prijedlog može, pored
predlagatelja utvrđenih drugim normativnim aktima HNS-a, podnijeti i svaki
član IO HNS-a.
Članak 24.
Svaka komisija ima tajnika, kojega imenuje Izvršni odbor, iz redova članova
te komisije, Ureda HNS ili vanjskih suradnika.
Članak 25.
Tajnik komisije sudjeluje u pripremi sjednice, vodi zapisnik na sjednicama te
brine o provođenju odluka komisije.
Članak 26.
1) Izvršni odbor odlučuje u pojedinom mandatnom razdoblju o broju
članova pojedine komisije. Broj članova pojedine komisije može biti od tri
do sedam.
2) Svaka komisija ima predsjednika i dopredsjednika.
3) O pitanju potrebe formiranja uže radne skupine, komisije odlučuju
samostalno. Komisija je dužna o istome obavijestiti tajnika Saveza, koji
odluku o nadležnosti radne skupine može poništiti ili ograničiti, ako bi po
opsegu odlučivanja ona preuzela ovlaštenje komisije.
4) Prilikom ostvarivanja zadaća koje imaju u zajedničkoj nadležnosti ili u
drugim slučajevima kada je to potrebno, stalne komisije mogu osnovati
zajedničke radne skupine radi pripreme materijala temeljem kojih će
komisije donositi odluke, mišljenja, prijedloge i preporuke.
5) Prilikom formiranja radne skupine točno se utvrđuje način rada, obveza
informiranja svih članova komisije o odlukama, kao i djelokrug iz programa
rada o kojima se odlučuje.
Članak 27.
1) Mandat članova komisije traje 4 godine. Nakon isteka mandata, članovi
komisija mogu biti ponovno imenovani.
2) Ako Izvršnom odboru ranije prestane mandat, isti prestaje i stalnim
komisijama. U tom slučaju komisije djeluju u istom sastavu do imenovanja
novih članova.
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3) Izvršni odbor može i prije isteka mandata napraviti promjene članstva u
pojedinim komisijama ukoliko je to uvjet za bolji rad komisija i interes
Saveza.
NA IN RADA KOMISIJA
Članak 28.
1) Sjednice komisije saziva predsjednik komisije te pri tome predlaže dnevni
red sjednice. U slučaju sprječenosti predsjednika, sjednicu saziva
dopredsjednik.
2) Sjednicu komisije mogu sazvati i predsjednik Saveza, izvršni direktor
Saveza, tajnik Saveza ili direktor natjecanja i infrastrukture.
3) Sjednicu komisije vodi predsjednik, daje riječ sudionicima rasprave i
utvrđuje konačan tekst prijedloga, mišljenja, preporuke ili drugog akta
komisije, te isti daje na usvajanje.
4) U slučaju spriječenosti predsjednika, u svim njegovim aktivnostima
mijenja ga dopredsjednik Komisije.
Članak 29.
1) Komisija može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od
polovine svih članova komisije.
2) Odluke, mišljenja, prijedlozi i preporuke donose se većinom glasova svih
članova komisije. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika je
odlučujući.
3) Odluke, mišljenja, prijedlozi i preporuke se donose javnim glasovanjem,
ukoliko komisija ne odluči da se glasuje tajno.
4) Član komisije koji je izravno zainteresiran za predmet o kojem se
odlučuje ili daje mišljenje, prijedlog ili preporuka, ili je već sudjelovao u
odlučivanju u istom predmetu, izuzima se od odlučivanja, odnosno
usvajanja mišljenja, prijedloga ili preporuke.
Članak 30.
1) U iznimnim slučajevima, na prijedlog predsjednika komisije, komisija može
donijeti odluku pismenim izjašnjavanjem članova, ako se ne radi o odlukama
od posebnog i odlučnog značaja i interesa za nogometnu organizaciju.
2) Prijedlog za pismeno izjašnjavanje sastavlja predsjednik komisije ili član
koga on ovlasti. Uz prijedlog za pismeno izjašnjavanje, članovima se
dostavlja i pismeni materijal u vezi prijedloga.
3) Komisija za propise može ovlastiti svog predsjednika da sam daje
mišljenja i objašnjenja koja su zatražili županijski nogometni savezi, klubovi
ili druge osobe iz nogometne organizacije.
Članak 31.
1) Sjednicama komisije uz članove i tajnika komisije mogu prisustvovati
predsjednik, izvršni direktor, tajnik Saveza i direktor natjecanja i
infrastrukture. Sjednicama komisija mogu prisustvovati i članovi Izvršnog
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odbora koji su preuzeli zaduženje skrbiti se o određenom segmentu
nogometne organizacije.
2) Komisija može pozvati i druge osobe da sudjeluju u radu komisije ako
procijeni da prilikom rasprave o nekoj točki dnevnog reda treba dodatno
mišljenje ili savjet.
Članak 32.
Odluke i druge akte komisije potpisuje predsjednik ili predsjedavajući
sjednice na kojoj je odluka ili drugi akt donijet.
STALNE KOMISIJE
STRU NA KOMISIJA
Članak 33.
Stručna komisija :
- nositelj je izrade strategije razvoja nogometnog sporta u Republici
Hrvatskoj i utvrđuje osnove stručnog programa razvoja nogometa,
- donosi četverogodišnji plan i program razvoja hrvatskog nogometa,
- analizira osnovne aspekte treniranja i stručni razvoj nogometa,
- utvrđuje kriterije za izbor stručnih kadrova reprezentacija i instruktorske
službe (instruktora, izbornika, trenera, liječnika, fizioterapeuta i dr.)
- obavlja nadzor realizacije predloženog programa od strane glavnog
instruktora i izbornika reprezentacija, nakon što ga verificira Izvršni odbor
HNS-a,
- razmatra izvješća izbornika reprezentacija i glavnog instruktora,
- sudjeluje u izradi Kalendara natjecanja,
- surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama glede unapređenja
nogometa u Republici Hrvatskoj,
- utvrđuje normative za stručno-pedagoški rad za klubove na razini
natjecanja HNS,
- surađuje s Nogometnom akademijom HNS i institucijama koje su
uključene u školovanje i usavršavanje stručnih kadrova,
- prati provođenje Godišnjeg programa Nacionalnog programa sporta u
području nogometa i sudjeluje, putem prijedloga Izvršnom odboru, u
planiranju tog Programa,
- sudjeluje u organiziranju stručnih skupova i seminara i nadzire njihovo
održavanje,
- prati stručnu literaturu i predlaže Izdavačkoj komisiji izdavanje edicija
biltena i knjiga iz područja nogometnog sporta.

NATJECATELJSKA KOMISIJA
Članak 34.
Natjecateljska komisija :
- proučava i prati sustav natjecanja te predlaže pokretanje postupka
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dopuna i izmjena u sustavu u cilju unapređenja natjecanja,
- utvrđuje konačni nacrt prijedloga sustava stalnih natjecanja HNS,
- utrđuje i predlaže propozicije za prva tri stupnja natjecanja, završnicu
Hrvatskog nogometnog kupa i kalendar nogometnih natjecanja HNS,
- utvrđuje konačni prijedlog propozicija natjecanja ženskog i malog
nogometa,
- prati primjenu Pravilnika o natjecanju i propozicije natjecanja, te predlaže
izmjene i dopune,
- vodi natjecanje Hrvatskog nogometnog kupa i završnice prvenstva
Hrvatske i Hrvatskog nogometnog kupa za mlađe uzraste ako ih sustav
natjecanja predviđa. Komisija može ovlastiti jednog ili više svojih članova
da u ime Komisije obavljaju ove poslove.
- sastavlja završnu tablicu natjecanja prvog, drugog i trećeg stupnja
natjecanja, proglašava prvake-pobjednike, klubove koji prelaze u ove
stupnjeve natjecanja i ispadaju iz njega, proglašava pobjednika kup
natjecanja i klubove koji su izborili mjesto u međunarodnim natjecanjima,
- utvrđuje kriterije za delegate prvog, drugog i trećeg stupnja natjecanja te
predlaže Izvršnom odboru HNS-a liste delegata na usvajanje
- utrđuje ispunjenje kriterija klubova za određeni stupanj natjecanja koji nije
u stalnom sustavu licenciranja,
- predlaže listu delegate za potrebe FIFA-e i UEFA-e,
- obavlja nadzor nad radom vodstava prvog, drugog i trećeg stupnja
natjecanja,
- razmatra izvješća vodstava prvog, drugog i trećeg stupnja natjecanja
- organizira utakmicu Super kupa,
- provodi sve odluke koje proizlaze iz propozicija natjecanja i pravilnika
HNS-a.
- obavlja sve druge poslove koji se odnose na natjecanja u okviru HNS-a, a
nekim propisom nisu dani na obavljanje nekom drugom tijelu.
KOMISIJA ZA NOV ANO-MATERIJALNO POSLOVANJE
Članak 35.
Komisija za novčano-materijalno poslovanje :
- priprema i predlaže godišnji proračun prihoda i rashoda HNS-a,
- priprema i predlaže završni račun,
- predlaže Izvršnom odboru mjere za uspješno provođenje novčanomaterijalnog poslovanja HNS-a,
- sudjeluje i provodi, putem prijedloga Izvršnom odboru, u planiranju i
provedbi godišnjih javnih potreba u sportu u dijelu koji se odnosi na
nogomet,
- daje upute klubovima, županijskim savezima iz područja novčano materijalnog poslovanja,
- priprema prijedlog Pravilnika o novčano-materijalnom poslovanju HNS-a,
- provodi odluke iz Pravilnika o novčano-materijalnom poslovanju iz svoje
nadležnosti.

KOMISIJA ZA INTERNU REVIZIJU
Članak 36.
1) Komisija za internu reviziju:
- obavlja nadzor nad novčano-materijalnim poslovanjem HNS-a,
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- pregledava izvješća vanjskih revizora i daje prijedloge usklađivanja
poslovanja s eventualnim primjedbama revizora,
- podnosi izvješće Izvršnom odboru o eventualno uočenim nedostacima i
propustima u novčano-materijalnom poslovanju HNS-a,
- daje prijedloge za unapređenje poslovanja i organizacije HNS-a.
2) Članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Komisije za internu reviziju.
KOMISIJA ZA MARKETING
Članak 37.
Komisija za marketing :
- osigurava marketinško praćenje aktivnosti HNS-a i njegovih tijela,
- sudjeluje u skrbi oko promidžbe utakmica selekcija Saveza i obvezama
prema sponzorima i nositeljima prava,
- sudjeluje u programu izrade i katalog suvenira i obilježja HNS-a
- organizira obilježavanje obljetnica HNS-a (planovi i programi s
marketinškim pokrivanjem).
KOMISIJA ZA INOZEMNE POSLOVE
Članak 38.
Komisija za inozemne poslove:
- prati odluke, preporuke i obavijesti međunarodnih nogometnih
organizacija, brine se o obavljanju istih putem službenog glasnika, tiska i na
drugi pogodan način,
- daje stručnu pomoć klubovima i igračima u svezi međunarodne aktivnosti,
- organizira i održava veze s inozemnim predstavnicima u međunarodnoj
aktivnosti HNS-a
- obavlja ostale poslove vezane za međunarodnu aktivnost HNS-a.
KOMISIJA ZA MLAĐE UZRASTE
Članak 39.
Komisija za mlađe uzraste :
- proučava, prati, analizira, sama ili u suradnji sa Stručnom komisijom,
pitanja od značaja za razvitak stručno-pedagoškog rada selekcija mlađih
uzrasta,
- predlaže kalendar domaćih i međunarodnih natjecanja za mlađe uzraste,
- utvrđuje, u suradnji s Natjecateljskom komisijom, nacrt prijedloga sustava
natjecanja za mlađe uzraste,
- predlaže propozicije prvenstvenih i kup natjecanja za mlađe uzraste,
-sudjeluje i prati savjetovanja i seminare za usavršavanje stručnopedagoških kadrova za rad s nogometašima mlađih uzrasta,
- putem Ureda HNS ostvaruje suradnju s nogometnim klubovima,
županijskim nogometnim savezima i obrazovnim institucijama, s Hrvatskim
školskim športskim savezom i udruženjima školskih športskih društava te
predlaže aktivnosti za promicanje školskog sporta u dijelu koji se odnosi na
nogomet.
KOMISIJA ZA MALI NOGOMET I NOGOMET NA PIJESKU
Članak 40.
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Komisija za mali nogomet:
- utvrđuje u suradnji sa Stručnom komisijom program razvoja za
unapređenje malog nogometa (muškog i ženskog),
- usvaja nacrt prijedloga propozicija za natjecanje u malom nogometu i
upućuje ga Natjecateljskoj komisiji,
- nadzire natjecanja u malom nogometu za koja je nadležan HNS
- utvrđuje nacrt prijedloga odluke o sustavu stalnih natjecanja u dijelu koji
se odnosi na mali nogomet i nogomet na pijesku te ga dostavlja
Natjecateljskoj komisiji,
- predlaže imenovanje vodstva natjecanja u natjecanjima malog nogometa i
nogometa na pijesku,
- predlaže liste delegata na utakmicama malog nogometa i nogometa na
pijesku,
- predlaže uvjete koje trebaju ispuniti malonogometni klubovi da bi
sudjelovali u natjecanju,
- predlaže kalendar natjecanja,
- verificira tablice prvenstvenih natjecanja i pobjednika kup natjecanja,
- predlaže mjere za poticanje razvoja ženskog malog nogometa i nogometa
na pijesku,
- surađuje s Komisijom za sportsku infrastrukturu prilikom izgradnje igrališta
za nogomet na pijesku,
- daje prijedlog za reguliranje statusa igrača nogometa na pijesku,
- daje prethodno odobrenje za odigravanje međunarodnih malonogometnih
turnira,
- obavlja druge poslove vezane uz mali nogomet i nogomet na pijesku.
KOMISIJA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
Članak 41.
Komisija za izdavačku djelatnost :
- inicira i predlaže pravilnike o nagradama i priznanjima,
- priprema izdavanje godišnjaka i monografija HNS-a,
- predlaže izdavanje publikacija iz područja povijesti nogometa,
- predlaže i priprema izdavanje prigodnih publikacija za utakmice koje
organizira HNS
- predlaže program za proslavu značajnih obljetnica nogometne
organizacije,
- utvrđuje način osiguranja i čuvanja dokumentacije HNS-a,
- prati zastupljenost nogometnog sporta u medijima (radio, TV, tisak)
- proučava povijest HNS-a i osigurava povijesnu građu,
- prikuplja literaturu vezanu uz nogomet,
- prikuplja završne rezultate svih natjecanja HNS-a i ŽNS-a,
- vodi postupak za oblikovanje stalnih i povremenih trofeja i medalja iz
propozicija natjecanja i odluka o nagrađivanju koje donose tijela HNS,
- sudjeluje u pripremi nogometnih priredbi u organizaciji HNS-a,
- inicira dodjelu odgovarajućih priznanja klubovima i nogometnim
djelatnicima,.
ZDRAVSTVENA KOMISIJA
Članak 42.
Zdravstvena komisija :
- osigurava unapređivanje zdravstvene zaštite nogometaša svih uzrasta,
- radi programe za određivanje zdravstvenog stanja nogometaša, posebno
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mlađih uzrasta, te programe za stvaranje medicinsko-fiziološko-psihološke
kartoteke nogometaša,
- predlaže odluku o načinu obavljanja liječničkih pregleda igrača, sukladno
propisima ministarstva nadležnog za zdravlje,
- daje stručna mišljenja povjerenicima natjecanja,
- provjerava ispunjenost uvjeta za imenovanja medicinskog osoblja u
stručne stožere reprezentacija te daje načelnu suglasnost na takva
imenovanja,
- surađuje sa savezima i klubovima radi razvitka zdravstvene službe u
klubovima i redovitih liječničkih pregleda nogometaša,
- provodi anti-doping program, organizira edukaciju o anti-doping
aktivnostima i djeluje na prevenciji dopinga,
- organizira edukaciju iz područja medicine nogometa za liječnike,
fizioterapeute i nogometene trenere,
- surađuje s Medicinskim fakultetom, Kineziološkim fakultetom,
ministarstvom nadležnim za zdravstvo i Hrvatskim zavodom za
toksikologiju i antidoping,
- predlaže kriterije za liječnike i fizioterapeute za reprezentaciju, te
utvrđuje minimum potrebnih testova i kliničkih pretraga za članove
reprezentacije,
- organizira eminentne specijaliste medicine vezane uz sport , jednako
istraživače-znanstvene djelatnike, kao i praktičare sa terena, kao
savjetodavno-konzilijarni forum,
- sudjeluje preko svojih predstavnika, u radu Stručne komisije, Komisije za
mlađe uzraste, te u radu Stručnog stožera reprezentacije na svim naprijed
navedenim poslovima,
- sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu putem liječnika specijalista
sportske medicine i drugih struka veznanih uz nogomet.
KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET
Članak 43.
Komisija za ženski nogomet :
- utvrđuje u suradnji sa Stručnom komisijom program razvoja za
unapređenje ženskog nogometa,
- prati razvoj ženskog nogometa,
- usvaja nacrt prijedlog propozicija za natjecanja u ženskom nogometu i
upućuje ga Natjecateljskoj komisiji,
- nadzire natjecanja u ženskom nogometu za koja je nadležan HNS,
- predlaže imenovanje vodstava natjecanja u natjecanjima ženskog
nogometa,
- utvrđuje nacrt prijedloga odluke o sustavu stalnih natjecanja u dijelu koji
se odnosi na ženski nogomet te ga dostavlja Natjecateljskoj komisiji,
- predlaže uvjete koje trebaju ispuniti ženski nogometni klubovi da bi
sudjelovali u natjecanju,
- predlaže kalendar natjecanja,
- verificira tablice prvenstvenih natjecanja i pobjednika kup natjecanja u
ženskom nogometu,
- obavlja i druge poslove u vezi ženskog nogometa.
KOMISIJA ZA SPORTSKU INFRASTRUKTURU
Članak 44.
Komisija za sportsku infrastrukturu:
- prati stanje vezano za uvjete na nogometnim stadionima i igralištima, te
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popratnoj infrastrukturi,
- daje prijedloge za poboljšanje uvjeta na stadionima i igralištima,
- sudjeluje u predlaganju uvjeta koji klubovi trebaju ispuniti u
infrastrukturnom dijelu da bi sudjelovali u natjecanjima u kojima se ne
provodi postupak licenciranja klubova,
- daje stručno mišljenje investitorima koji grade ili preinačuju stadione i
igrališta u pogledu uvjeta koji se trebaju zadovoljiti,
- daje mišljenje o prijedlozima za davanje financijske pomoći vezane uz
izgradnju ili obnovu nogometne infrastrukture;
- prati primjenu FIFA i UEFA pravilnika o infrastrukturi stadiona i sigurnosti,
- daje mišljenje o podlogama s umjetnom travom te ugradnji istih,
- obavlja druge poslove vezane uz izgradnju, održavanje i poboljšanje
nogometnih stadiona i igrališta.
KOMISIJA ZA PROPISE
Članak 45.
Komisija za propise :
- priprema i razmatra prijedlog za donošenje Statuta, pravilnika, odluka i
ostalih pravnih akata koje donosi Skupština, Izvršni odbor i njegova tijela
- prati, razmatra, daje prijedloge i primjedbe na nacrte zakona i ostalih
propisa iz oblasti sporta,
- prati, razmatra i proučava primjenu Statuta i ostalih pravnih akata HNS-a,
te daje prijedloge za dopunu i izmjenu istih,
- utvrđuje pročišćene tekstove pravilnika i odluka,
- predlaže autentično tumačenje akata HNS, te ih upućuje Skupštini i
Izvršnom odboru,
- daje mišljenja o pitanjima i problematici što se javljaju u primjeni Statuta,
pravilnika i odluka,
- priprema upute za primjenu pravilnika HNS-a,
- između sjednica Izvršnog odbora HNS-a daje objašnjenje na zahtjev
kluba i saveza o primjeni pravilnika HNS-a,
- razmatra pitanja vezana uz status igrača i daje prijedlog za reguliranje
statusa igrača i prilagodbu propisima Republike Hrvatske, FIFA-e i
Europske unije,
- razmatra pitanja vezana uz posrednike za transfere igrača
KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA
Članak 46.
1) Komisija nogometnih sudaca:
- predlaže Izvršnom odboru prijedlog liste sudaca i kontrolora suđenja za
sve stupnjeve natjecanja koji su u nadležnosti Saveza..
- predlaže kandidate za listu sudaca i sudačkih kontrolora za potrebe FIFA i
UEFA,
- predlaže povjerenike za suđenje Prve, Druge i Treće HNL, završnice HNK,
međunarodne utakmice, Prve i Druge HMNL i Prve i Druge HNLŽ i
natjecanja mladeži koja su u nadležnosti Saveza,
- predlaže povjerenike za određivanje kontrolora suđenja u natjecanjima na
kojima se određuju kontrolori suđenja i nadzire njihov rad,
- obavlja provjeru tjelesne spremnosti i teoretskog znanja iz PNI za suce s
lista za prva tri stupnja natjecanja, sutkinja i sudaca malog nogometa prije
svake natjecateljske sezone, kao i za suce za međunarodnu listu,
- priprema i provodi stručne seminare za suce i kontrolore s lista Prve,
Druge i Treće HNL te Prve HMNL i sutkinja Prve I Druge HNLŽ,
- donosi odluke koje su joj stavljene u nadležnost temeljem Pravilnika o
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sucima, suđenju i sudačkim instruktorima i drugim propisima HNS,
- brine o jedinstvenoj primjeni propisa i Pravila nogometne igre (PNI) te s
tim u vezi daje upute i objašnjenja,
- obavlja analizu suđenja za natjecanja za koja je nadležan Savez i predlaže
mjere za unaprjeđenje suđenja,
- priprema prijedlog i radi na realizaciji programa razvoja suđenja,
- priprema prijedlog godišnjeg programa rada i operativno ga provodi,
- surađuje s međunarodnim institucijama u vezi s unaprjeđenjem suđenja,
- priprema odluke o primjeni PNI u okviru ovlaštenja iz PNI Međunarodnog
Boarda i bliža uputstva za primjenu tih odluka koje donosi Izvršni odbor,
- priprema službeni tekst PNI, PNI za mali nogomet i PNI za nogomet na
pijesku s odlukama HNS-a za primjenu PNI i uputstava koje objavljuje HNS,
- surađuje sa znanstvenim i stručnim organizacijama i tijelima u vezi
razvoja i unapređivanja suđenja,
- surađuje s komisijama nogometnih sudaca i zborovima nogometnih
sudaca županijskih nogometnih saveza,
- organizira i provodi stručno usavršavanje sudaca, sudačkih intruktora,
Kontrolora i igrača u vezi PNI, PNI za mali nogomet i PNI za nogomet na
pijesku,
- vodi evidencije sudaca i sudačkih instruktora,
- predlaže donošenje odluke o nagradama, priznanjima i pohvalama za
suce, instruktore i druge osobe koje pomažu u unapređenju suđenja,
2) Vezano uz označene zadaće na verifikaciju Izvršnom odboru podnosi:
- uputu o uvjetima, načinu i postupku određivanja sudaca te praćenju i
analizi suđenja,
- upute za ocjenjivanje sudaca
- izvješće o suđenju.
Članak 47.
1) Na razini nogometnog središta HNS-a osnivaju se kao stalna radna tijela
Komisije nogometnih sudaca komisije nogometnih sudaca nogometnog
središta HNS-a.
2) Komisija nogometnih sudaca nogometnog središta HNS:
- može predlagati kandidate sudaca Treće HNL,
- surađuje i koordinira rad organizacija nogometnih sudaca u županijskim
nogometnim savezima na svom području,
- obavlja analizu suđenja za natjecanja Treće HNL i predlaže mjere za
unaprjeđenje suđenja,
- prati realizaciju programa suđenja na razini trećeg i četvrtog stupnja
natjecanja i na razini županija,
- priprema i provodi stručne seminare za suce s lista četvrtih nogometnih
liga,
- obavlja druge poslove vezane uz nogometne suce i suđenje koje joj da u
zaduženje Komisija nogometnih sudaca.
3) Komisija nogometnih sudaca na razini nogometnog središta HNS
popunjava se na prijedlog županijskih nogometnih saveza. Sve komisije
imaju pet članova, osim Komisije Središta «Zagreb», koja ima sedam
članova. Pojedini županijski savezi mogu predlagati članove kako slijedi:
- Središte «Varaždin» - svaki ŽNS po jednog člana
- Središte «Rijeka»» - ŽNS Primorsko-goranski i ŽNS Istarski dva člana, a
ŽNS Ličko-senjski jednog člana,
- Središte «Osijek» - ŽNS Osječko-baranjski dva člana, a ostali ŽNS po
jednog člana,
- Središte «Split» - ŽNS Splitsko-dalmatinski dva člana, a ostali ŽNS po
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jednog člana,
- Središte «Zagreb» - ZNS i ŽNS Zagrebačke županije po dva člana, a ostali
ŽNS po jednog člana.
KOMISIJA NOGOMETNIH TRENERA
Članak 48.
1) Komisija nogometnih trenera:
- utvrđuje program razvoja i trenerske djelatnosti i prati njegovo
ostvarivanje,
- donosi četverogodišnji i godišnji razvoj programa rada,
- sudjeluje u postupku donošenja programa razvoja i unapređenja
nogometa u Hrvatskoj,
- sudjeluje u postupku predlaganja normativa stručno-pedagoškog rada u
klubovima svih razina natjecanja,
-sudjeluje u postupku utvrđivanja sustava školovanja i usavršavanja stručnih
kadrova,
- putem instruktora i tajnika provodi postupak za izdavanje licenci trenera,
- utvrđuje stručnjake koji će sudjelovati na stručnim seminarima
UEFA-e i FIFA-e,
- predlaže, nakon konzultacija sa Stručnom komisijom, uvjete potrebne za
dobivanje trenerske licence određenog stupnja,
- vodi evidenciju o trenerima,
- organizira seminare i stručna predavanja,
- surađuje sa znanstveno-stručnim tijelima iz oblasti nogometa i sporta
uopće,
- posebnom pozornošću vodi brigu o osposobljavanju trenera u ženskom i
malom nogometu,
- predlaže odluke o nagradama, priznanjima i pohvalama iz svoje
nadležnosti,
- surađuje sa Stručnom komisijom i Komisijom za mlađe uzraste,
- surađuje s Udruženjem europskih nogometnih trenera,
- prati primjenu UEFA konvencije o međusobnom priznavanju trenerskih
kvalifikacija
2) Ravnatelj Nogometne akademije HNS je po funkciji član Komisije
nogometnih trenera.

KOMISIJA ZA VETERANSKI NOGOMET
Članak 49.
Komisija za veteranski nogomet:
- skrbi o razvoju veteranskog nogometa te predlaže mjere za razvoj i
organizaciju veteranskog nogometa,
- koordinira rad komisija veteranskog nogometa u županijskim nogometnim
savezima
- predlaže utvrđivanje statusa igrača veterana,
- predlaže propozicije natjecanja veterana na nacionalnoj razini i osnove
organizacije natjecanja na županijskoj razini,
- vodi završnicu natjecanja veterana na razini HNS-a,
- skrbi o razvoju drugih oblika rekreacijskog nogometa.
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KOMISIJA ZA FAIR-PLAY
Članak 50.
Komisija za Fair-Play:
- predlaže fair-play aktivnosti za sve pripadnike nogometne organizacije,
gledatelje i medije,
- predlaže kampanje odnosa s javnošću s ciljem promocije fair-playa u
nogometu,
- predlaže dodjelu posebnog godišnjeg priznanja fizičkim i pravnim
osobama koje su se istakle naročito fair-play ponašanjem,
- predlaže program borbe protiv rasizma i drugih oblika diskriminacije i
prati njegovo provođenje,
- prati status igrača mlađih uzrasta u odnosu na mogućnost njihovog
nesmetanog i uspješnog školovanja, zaštite njihovih prava i sprječavanja
zlouporaba, te predlaže aktivnosti za otklanjanje mogućih nepravilnosti,
- skrbi, u dijelu u kojem im Savez pomaže, o aktivnostima selekcija
nacionalnih manjina i drugih selekcija kojima Savez daje potporu,
- predlaže i organizira programe suradnje s gledateljima, osobito navijačkim
skupinama,
- obavlja pripreme za provođenje Fair-Play dana,
- u obavljanju svojih zadaća surađuje s nadležnim državnim tijelima.
KOMISIJA ZA PROFESIONALNI NOGOMET
Članak 51.
Komisija za profesionalni nogomet:
- raspravlja o problematici koja se odnosi na natjecanja profesionalnog
nogometa;
- daje mišljenje o obrascima ugovora o igranju između klubova i igrača,
Pravilnika o radu Arbitražnog suda HNS i drugim propisima HNS koji se
izravno odnose na profesionalne klubove;
- daje prijedlog Izvršnom odboru o načinu raspodjele sredstava od TV
prava i sponzorstva, a u odnosu na natjecanje Prve HNL;
- daje prijedlog kalendara natjecanja Prve HNL i završnice Hrvatskog
nogometnog kupa;
- obavlja druge poslove koji se odnose na profesionalni nogomet i
profesionalne nogometne klubove, a ne obavlja ih neko drugo tijelo HNS-a.
KOMISIJA ZA AMATERSKI NOGOMET I GRASSROOTS
Članak 52.
1) Komisija za amaterski nogomet i grassroots:
- raspravlja o problematici koja se odnosi na natjecanja amaterskog
nogometa;
- predlaže mjere za unaprjeđenje amaterskog nogometa;
- prati broj igrača i klubova amaterskih natjecanja na nacionalnoj i
županijskoj razini;
- daje prijedloge za organizaciju Dana nogometa (Grassroots Day);
- poticanje promocije bavljenja nogometom u školama i vrtićima, osobito
kod djevojčica i djevojaka;
- suradnja sa školskim sportskim savezima;
- praćenje kvalitete uvjeta rada na amaterskim stupnjevima natjecanja;
- skrb o nogometnim aktivnostima nacionalnih manjina i izbjeglica
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2) Kao posebno povjerenstvo unutar Komisije za amaterski nogomet
formira se Povjerenstvo za suradnju s hrvatskim klubovima i selekcijama u
inozemstvu. Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo za suradnju s Hrvatskim klubovima i selekcijama u inozemstvu:
- povezuje se i održava veze s klubovima koje su osnovali hrvatski iseljenici
u inozemstvu ili pripadnici hrvatske nacionalne manjina te prikuplja podatke
o njihovom radu,
- sudjeluje u organizaciji natjecanja hrvatskih klubova u inozemstvu na
svjetskoj i europskoj razini,
- surađuje sa svjetskom i europskom organizacijom hrvatskih klubova u
inozemstvu,
- predstavlja HNS na turnirima, priredbama i drugim događajima koje
organiziraju hrvatski klubovi u inozemstvu,
- predlaže mjere za poboljšanje odnosa s hrvatskim klubovima u
inozemstvu i njihovim organizacijama i unaprjeđenje njihovog rada,
- obavlja druge poslove koji su vezani uz djelatnost hrvatskih klubova u
inozemstvu i njihovu suradnju s HNS-om.
KOMISIJA ZA SIGURNOST
Članak 53.
Komisija za sigurnost:
- priprema dokumente (standardne operativne procedure) kojima se
usklađuje djelovanje klubova na organizacijskoj i sigurnosnoj razini (npr.
usvajanje ujednačenih kriterija procjena sigurnosnih rizika te nastavno i
ustroja redarske službe i čitavog sigurnosnog osoblja);
- prati aktualnu problematiku i održava redovite sjednice, najmanje četiri
puta godišnje ;
- obavlja komunikaciju s državnim tijelima nadležnim za provođenje zakona
i drugih propisa relevantnih za pitanja sigurnosti (npr. Ministarstvo
unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa) radi analize primjene navedenih
propisa i utjecaja na ujednačavanje policijskog postupanja i sudske prakse;
- izrađuje jedinstvene baze podataka osoba evidentiranih zbog kršenja
Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i drugih
relevantnih propisa, sukladno zakonu. ;
- priprema personalizirane prodaje ulaznica za utakmice Prve i Druge HNL i
Hrvatskog nogometnog kupa, sukladno posebnim odlukama;
- organizira kontinuirane edukacije i obuke za sve povjerenike za sigurnost
klubova, direktore stadiona i druge sudionike u organizaciji utakmice putem
„work shopova“ (najmanje dva puta godišnje) na kojima će se analizirati
problemi navijačkog nasilja, upoznavati sa zakonskom regulativom
Republike Hrvatske i propisima FIFA-e, UEFA-e i HNS-a kojima se regulira
stadionska sigurnost, što ima za cilj dovesti do standardizacije i
ujednačavanja poduzetih mjera;
- obavlja stalni nadzor stadionske infrastrukture, osobito u dijelu koji se
odnosi na opremljenost stadiona video nadzorom i brojačima ulaznica,
postojanje kontrolne sobe te njihovu stvarnu funcionalnost;
- ostvaruje stalni kontakt s vladinim i nevladinim organizacijama za ljudska
prava koje evidentiraju protupravna ponašanja na stadionima te
usklađivanje prakse s njihovim pravilima i iskustvima;
- izrađuje publikacije kataloga simbola i skandiranja koje predstavljaju neki
od oblika diskriminacije, a proizlaze iz prakse vladinih i nevladinih
orgaizacija za ljudska prava te odluka nadležnih disciplinskih tijela FIFA-e,
UEFA-e i HNS-a;
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- ostvaruje dijalog sa navijačkih udrugama u cilju održavanja povoljnog
stanja stadionske sigurnosti te ukupne sigurnosti vezane za organizaciju
nogometne utakmice;
- predlaže imenovanje časnika za sigurnost te razrada i utvrđuje kriterije za
njihovo imenovanje;
- obavlja ostale poslove vezane uz sigurnost na nogometnim stadionima na
strateškoj razini, a koje operativno provode povjerenici za sigurnost HNS-a i
klubova.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 54.
Pravila o javnosti rada, obavještavanju javnosti o odlukama putem
sredstava javnog informiranja predviđena Statutom HNS, primjenjuju se i na
radna tijela Izvršnog odbora.
Članak 55.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu HNS.
Članak 56.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o radu
Izvršnog odbora te radu njegovih organa (Registracije 18/96, 52/96, 9/97,
Glasnik 2/99, 27/99, 11/00, 33/00, 23/04, 28/04, 33/04 i 22/05).
Broj:
Opatija, 15. 10. 2018.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 10. 2018.
donio
ODLUKU
1. Dario Skender razrješuje se dužnosti člana Komisije za mali nogomet i nogomet
na pijesku.
2. Tomislav Ciković imenuje se za člana Komisije za mali nogomet i nogomet na
pijesku.
3. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Opatija, 15. 10. 2018.

Predsjednik

Broj:

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor je temeljem članka 43. i članka 47. Statuta na prijedlog Komisije
nogometnih sudaca na sjednici održanoj 15. 10. 2018. god. donio

O D L U K U
A)

Za predsjednike i članove komisija nogometnih sudaca Nogometnih središta HNS
za razdoblje 2018. – 2022. god imenuju se:

I

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA Središta «ZAGREB»
1. Božidar SMREKAR, Šemnica – predsjednik
2. Slavko ČULINA, Zagreb – član
3. Boško VUKUŠIĆ, Zagreb - član
4. Branko KOŽAREC, Domaslovec - član
5. Dalibor MEIĆ, Mičevec - član
6. Igor PELC, Sisak – član
7. Dražen PAVLEŠIĆ, Duga Resa – član
- Danko UROIĆ, Gradec – tajnik

II

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA Središta «RIJEKA»
1. Domagoj VUČKOV, Rijeka – predsjednik
2. Ivan PERAIĆ, Rijeka - član
3. Mauro TOMIŠIĆ, Pazin - član
4. Armando LUŠETIĆ, Cerovlje – član
5. Petar FRKOVIĆ, Gospić – član

III

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA Središta «OSIJEK»
1. Miroslav VIDAK, Osijek – predsjednik
2. Milan BERGER, Osijek – član
3. Hrvoje MENĐUŠIĆ, Vinkovci – član
4. Denis RAJKOVIĆ, Slavonski Brod – član
5. Siniša SABLJAK, Požega – član

IV

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA Središta «VARAŽDIN»
1. Bruno MARIĆ, Daruvar – predsjednik
2. Zlatko ŠIMČIĆ, Koprivnica – član
3. Mladen LONČAR, Virovitica - član
4. Siniša PREMUŽAJ, Varaždin - član
5. Marin HORVAT, Čakovec – član

V

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA Saveza Središta «SPLIT»
1. Šime BUGARIJA, Bibinje – predsjednik
2. Ivica METLIČIĆ, Split – član
3. Boris STRUKAN, Split – član
4. Tomislav COPIĆ, Šibenik - član
5. Darij JASPRICA, Mokošica - član
B)

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

Opatija, 15. 10. 2018.

Predsjednik

Broj:

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske
komisije na sjednici održanoj 15. 10. 2018. donio
ODLUKU
I. Žarko Čanađija briše se s liste delegata HT prve lige
II. Ivan Medvedec briše se s liste delegata Treće HNL Jug.
III. Na listu delegata Druge HNL imenuju se:
1. Žarko Čanađija
2. Ivan Medvedec
3. Marinko Tadić-Šutra
IV. Na listu delegata Treće HNL Jug imenuju se:
1. Sandra Modrić
2. Jakov Bilić
3. Mario Jurić
4. Domagoj Čelić
5. Ivica Markota
6. Jure Blažević
7. Ante Prtenjača
8. Novica Ljubičić
9. Vedran Šetka
10. Dragan Vučković
11. Vlatko Vuletić
12. Ivica Popović
13. Suda Šoše
14. Dalibor Bebić
15. Ivan Gabelica
V. Na listu delegata Treće HNL Zapad imenuju se:
1. Rajko Bačko
2. Ivica Balenović
3. Lada Rojc
VI. Na listu delegata Treće HNL Istok imenuju se:
1. Goran Lučić
2. Nikola Marinčić
3. Dejan Horvat
4. Mijo Horvat
5. Slobodan Martić
6. Josip Pritišanac
7. Ivan Andrišić
8. Stjepan Culek
9. Čedomir Ignjatović
10. Josip Kustura
11. Zvonko Polić
12. Ivan Sušac
13. Jozo Bešlić
14. Željko Bacinger

VII. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Opatija, 15. 10. 2018.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 10. 2018.
donio
P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA PRVE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE ZA ŽENE
ZA NATJECATELJSKU 2018/2019. GODINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o sustavu stalnih
natjecanja HNS-a, i broju klubova pojedine lige, ostvarenih rezultata u natjecateljskoj
godini 2017/18, sudionici u natjecanju su sljedeći klubovi:
MNK „Alumnus futsalFer“ Zagreb
ŽNK „ Ombla“ Dubrovnik
MNK „ Mc Plus“ Donji Stupnik“
MNK „ Meteora Futsal“ Zagreb
MNK „ Mirlović Zagora“ Mirlović Zagora
MNK „ Siscia Sisak“ Sisak
MNK „ Super Chicks“ Poličnik
ŽNK „ Viktorija“ Slavonski Brod

Članak 2.
Natjecanjem Prve hrvatske malonogometne lige za žene (u daljnjem tekstu: 1.
HMNLŽ) rukovodi Komisija za mali nogomet I.O. HNS-a.
Članak 3.
Natjecanje se odigrava u dva dijela, turnirski i doigravanje (Play off) u kojem
sudjeluju četiri najbolje plasirana kluba nakon odigranih svih turnira.
Prvi dio: igra se jednokružnim bod sustavom (14 kola) raspored utakmica određuje
se ždrijebom natjecateljskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice, s time da
prvoplasirani klub iz natjecateljske godine 2017/2018. ima pravo izbora natjecateljskog
broja.
Drugi dio: Doigravanje (Play off)
- (½ finala), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su 1-4 2-3, a bolje
plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
- (finale), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su pobjednici iz ½ finalnih
susreta, a bolje plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
- (utakmica za treće mjesto), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su
izgubljeni iz ½ finalnih susreta, a bolje plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
U slučaju da dva ili više kluba ostvare identičan plasman nakon natjecanja (9. kola)
primjenjuju se odredbe iz članka 39. ovih Propozicija.
Natjecanje 1. HMNLŽ za natjecateljsku godinu 2018/2019. počinje najranije
01.12.2018. (1. kolo), a završava najkasnije 24. 02. 2018. godine, sukladno kalendaru
natjecanja.
Članak 4.
Sve utakmice 1. HMNLŽ igraju se u pravilu petkom, subotom i nedjeljom s tim da
se početak utakmice može zakazati između 10:00 i 21:00 sati.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i
satnice odigravanja pojedinih utakmica, ali najkasnije prije odigravanja utakmica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je obvezan voditi računa da predstavnici medija imaju osigurane uvjete za
rad i dobiju potrebne informacije o sastavima ekipa i službenim osobama, da se održi
konferencija za novinare nakon utakmice, a posebno da se izvrše sve obveze prema
televiziji ovlaštenoj za prijenos i praćenje utakmice prije, za vrijeme kao i poslije odigrane
utakmice.
Delegat kontrolira ispravnost podnijetih obračuna putnih troškova sudaca
utakmice, a obvezan je izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
Delegat je dužan odmah po odigranoj utakmici dostaviti obrazac o kontroli suđenja
Povjereniku za određivanje sudaca. Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat utakmice, onda
sve vezano za njegove obaveze preuzima treći ili drugi sudac.
Delegati su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni u odijelu s košuljom.
Ukoliko na utakmice ne dođe delegat, njegove obveze preuzima sudac utakmice.
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se ispunjava zapisnik o odigranoj
utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.
Ako se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u aplikacijskom
sustavu Comet, organizator turnira je obvezan delegatu utakmice staviti na raspolaganje
računalo sa internet vezom. dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i
osigurati da se zapisnik ispiše kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć
pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju određenih osoba, te korištenje fax
uređaja.
Delegat, suci i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom
unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati na
ispisanom izdanju.
SUCI UTAKMICE
Članak 18.
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za određivanje sudaca
Prve hrvatske malonogometne lige za žene.
Utakmicu sude 2 suca. Na dvije bočne strane terena po (1) jedan. Suci su dužni doći
u dvoranu najmanje jedan i pol sat prije vremena predviđenog za početak utakmice,
pregledati teren za igru prema „Pravilima igre za mali nogomet-Futsal“ sukladno Pravilu
1 i 2. Ako suci ustanove da je teren nepodoban za igru i da se utakmica ne može igrati,
dužni su svoju odluku priopćiti delegatu utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika
za natjecanje.
Članak 19.
Suci su obvezni u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik
svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igračica i nogometnih
djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 20.
Prvenstvene utakmice sude suci sa liste sudaca za mali nogomet-Futsal u
natjecateljskoj godini 2018/19., prema Pravilima igre za mali nogomet-Futsal, sukladno
Pravilu 5 i 6.
Suci su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni.
Ako na utakmici ne dođe netko od određenih sudaca, postupak odabiranja istih ide
na sljedeći način:

-

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

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

●

teren za igru propisanih dimenzija odvojen od gledališta posebnom ogradom
udaljenom najmanje 1,5 metra od linija terena (preporuča se 3 metra) zaštićenu
mekšim materijalom koji osigurava da se igrač ne ozlijedi o istu
klupe za momčadi s najmanje 15 mjesta i odvojeni stol za delegata utakmice i
trećeg suca s propisanom potrebnom opremom
zaštićeni prolaz za izlazak igrača i službenih osoba od svlačionica do terena,
najmanje dvije (2) odvojene svlačionice za momčadi s odvojenim kupaonicama
sa toplom vodom i posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu prostoriju za
sastavljanje zapisnika
mjesto na tribini za nesmetan rad novinara s osiguranim pristupom internetu,
odgovarajući prostor za televizijske kamere,
razglasni uređaj,
elektronski semafor i odgovarajući pribor za označavanje akumuliranih
prekršaja.

●
●
●
●
●
●
●

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

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

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

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

REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 35.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice
po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfait), utakmica će se registrirati postignutim
rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku
od 8 (osam) dana od dana odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice
produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke o žalbi.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za
natjecanja, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja
je konačna.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 36.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igračice, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac 1.HMNLŽ, na osnovu
odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a.
POPUNJAVANJE LIGE
Članak 37.
1. HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2018./2019. imat će 9 klubova. Na kraju
natjecateljske godine 2018/2019. na završnoj tablici nakon odigranog prvenstva 09 kola,
ligu napušta izravno posljednje plasirani klub, dok pretposljednje plasirani klub igra
dodatne kvalifikacije s drugoplasiranim iz dodatnog kvalifikacijskog natjecanja za ulazak
u 1. HMNLŽ.
Članovi 1. HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2019/2020. postaju:
-

Pobjednik, te drugoplasirani i trećeplasirani klub iz dodatnog kvalifikacijskog
natjecanja za ulazak u 1. HMNLŽ
Pobjednik kvalifikacija između četvrto plasiranog kluba iz dodatnog
kvalifikacijskog natjecanja iz natjecateljske godine 2018/2019. i osmo plasiranog
kluba u natjecateljskoj godini 2018/2019.

U dodatnom kvalifikacijskom natjecanju može sudjelovati klub samo u slučaju da
ispunjava uvjete iz licenciranja klubova 1. HMNLŽ, ukoliko isti budu objavljeni u Glasniku
HNS-a. Ukoliko ne ispunjava zadane uvjete sudjeluje prvi idući klub na završnoj tablici,
zaključno s trećeplasiranim klubom.
Ako ne bude dodatnog kvalifikacijskog natjecanja za ulazak u 1. HMNLŽ u
natjecateljskoj godini 2019/20. ili ne bude klubova koji ispunjavaju uvjete za ulazak u 1.
HMNLŽ, u 1. HMNLŽ ostaje osmo plasirani klub u natjecateljskoj godini 2019/20. Iznimno,
ukoliko se na drugi način ne bi mogla popuniti 1. HMNLŽ da broji 12 klubova, u 1. HMNLŽ
može ostati i deveto plasirani klub iz natjecateljske godine 2018/19.
Članak 38.
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2018/2019. pojavi prazno jedno ili više mjesta, 1. HMNLŽ se ne popunjava.

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

a) sucima utakmice putne troškove, naknadu za suđenje prema odluci IO HNS-a u
roku od 15 dana od dana odigravanja utakmice i smještaj sa punim pansionom.
b) delegatu utakmice putne troškove, naknadu prema odluci IO HNS-a u roku od 15
dana od dana odigravanja utakmice i smještaj sa punim pansionom.
c) Vodstvu natjecanja putne troškove i smještaj sa punim pansionom.
d) Ostale putne troškove, i smještaj sa punim pansionom, službenih osoba, ako ih
bude bilo.
e) Ako organizator turnira ne dokaže da je izvršio svoje obveze prema svim
službenim osobama u predviđenom roku, povjerenik natjecanja će prijaviti
Organizatora turnira disciplinskom sucu.
Svi klubovi 1. HMNLŽ podlijeću plaćanju novčanih kazni po konačnim odlukama
Disciplinskog suca 1.HMNLŽ za igračice, djelatnike i članove svog kluba.
TV PRIJENOSI
Članak 43.
Prvenstvene utakmice Prve Hrvatske malonogometne lige mogu se izravno prenositi
putem televizije temeljem ugovora za TV prava Hrvatskog nogometnog saveza i
ugovornog partnera.
U slučaju izravnog TV prijenosa ili emitiranja snimke utakmice na dan odigravanja
redovitog kola, moraju se poštivati odredbe o "zatvorenim TV-satima" iz odluke UEFA.
Iznimno, TV prijenosi utakmica u vrijeme obuhvaćeno odlukom UEFA-e o zatvorenim
satima mogu se realizirati uz posebnu suglasnost klubova i to samo na programima
televizije koju odredi vlasnik TV prava za natjecateljsku godinu 2018./19.
Klubovi ili organizator turnira su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi iz
ugovora Hrvatskog nogometnog saveza i ugovornog partnera za TV prava, a posebno
voditi računa da se na stadionima za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, bez
posebnog prethodnog odobrenja ugovornog partnera, ne mogu nalaziti kamere TV
postaja koje nemaju odobrenje ugovornog partnera za TV prava.
Klubovi organizator turnira su obvezni pridržavati se odredbi Pravilnika o načinu
korištenja medijskih i promotivnih prava HNS-a
U slučaju kršenja ovih odredbi, klubovi organizator turnira će Hrvatskom nogometnom
savezu nadoknaditi u cijelosti štetu nastalu s tog osnova, te će dodatno snositi sankcije
sukladno DP HNS-a zbog povrede odredbi iz Propozicija natjecanja.
NAGRADE
Članak 44.
Prvoplasirani klub prvenstva 1.HMNLŽ osvaja prijelazni pehar HNS-a. na kome se
upisuje ime natjecanja i godina osvajanja prvenstva.
Pored prijelaznog pehara HNS-a prvoplasiranom klubu se dodjeljuje pehar u trajno
vlasništvo na kojem se upisuje njegovo ime i 25 zlatne medalje, koje se dodjeljuju
igračicama, trenerima, liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema
pismenom prijedlogu kluba.
Drugoplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo na kojem se
upisuje njegovo ime i 25 srebrne medalje, koje se dodjeljuju igračicama, trenerima,
liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema pismenom prijedlogu
kluba.
Trećeplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo na kojem se upisuje
njegovo ime i 25 brončane medalje, koje se dodjeljuju igračicama, trenerima, liječnicima,
fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema pismenom prijedlogu kluba.
Pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem strijelcu i najboljem klubu u Fair
play-u temeljem ljestvice koju vodi povjerenik natjecanja. Najbolji je onaj strijelac koji ima
najveći broj postignutih zgoditaka u prvom dijelu natjecanja, a najbolja fair-play ekipa je
ona koja ima najbolji prosjek bodova u prvenstvu prvog dijela natjecanja.

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

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

POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 47.
Povjerenik za natjecanje:
●

ima nadzor nad natjecanjem u 1.HMNLŽ,

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

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

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

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

DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 49.
Disciplinski sudac:
●

●
●

rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi 1. HMNLŽ,
njihove igračice, treneri, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju 1.
HMNLŽ, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom i Kriterijima za djelovanje
disciplinskog suca,
podnosi izvješće Komisiji za mali nogomet o svom radu s prijedlogom oko
eventualnih mjera za uspješniji rad.
usko surađuje s Komisijom za mali nogomet, dostavljajući sve potrebno za
nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

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

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

Članak 57.
Ove Propozicije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu Hrvatskog nogometnog saveza.
Broj:
Opatija, 15. 10. 2018.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Komisije za
mali nogomet i nogomet na pijesku dana 15. 10. 2018. donio
ODLUKU
o imenovanju vodstva natjecanja Prve HMNLŽ
u natjecateljskoj godini 2018/19.

1. U vodstvo natjecanja Prve HMNL za žene u natjecateljskoj godini 2018/19.
imenuju se
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje

Zdenko Paltrinieri
Zlatko Nakić
Edi Šunjić

2. Utvrđuje se visina naknade za rukovodstvo natjecanja Prve HMNL za žene
u natjecateljskoj godini 2018/19:

Povjerenik natjecanja

- 1.000,00 kn

Disciplinski sudac

- 500,00 kn

Povjerenik za suđenje

- 500,00 kn

3. Svi iznosi iz točke 2. ove Odluke izraženi su u neto iznosu i isplaćuju se za svaki

turnir zasebno u okviru natjecanja
4. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Opatija, 15. 10. 2018.

Davor Šuker, v.r.

prijevod: 10.10.2018.(tip)

SAVEZIMA ČLANOVIMA FIFA-e

CIRKULARNO PISMO BR. 1649

Zurich, 5. listopada 2018.

Suspenzija Nogometnog saveza Sijera Leonea od 5. listopada 2018. do daljnje
obavijesti

Poštovani,
Obavještavamo vas da je temeljem odluke Ureda Vijeća FIFA-e dana 5. listopada
2018. Nogometni savez Sijera Leone (SLFA) suspendiran u skladu s Člankom 16 FIFA
Statuta s trenutnim učinkom te do daljnje obavijesti.
Slijedom toga, SLFA gubi sva svoja članska prava koja su definirana čl. 13 FIFA
Statuta s trenutnim učinkom te do daljnje obavijesti. Reprezentativne i klupske
momčadi SLFA više nemaju pravo sudjelovati u međunarodnim natjecanjima od 5.
listopada 2018. sve dok suspenzija ne bude ukinuta. To također znači da, od 5.
listopada 2018. niti SLFA, niti bilo koji od njegovih članova ili službenih osoba ne
mogu više koristiti prednosti iz bilo kojeg razvojnog programa, tečaja ili treninga
FIFA-e ili Afričke Nogometne Konfederacije (CAF). Štoviše, podsjećamo vas i vaše
pridružene članove da tijekom suspenzije tog saveza ne ulaze u bilo kakav sportski
kontakt s SLFA-om i/ili njegovih momčadima.
Naposljetku, Ured Vijeća FIFA-e ili Vijeće FIFA-e mogu ukinuti ovu suspenziju u bilo
koje vrijeme prije održavanja sljedećeg Kongresa FIFA-e, a o čemu ćemo vas na
vrijeme obavijestiti.
Zahvaljujemo što ste prije navedeno primili na znanje.
S poštovanjem,
FIFA
Fatma Samoura
Glavna tajnica
cc. Vijeće FIFA-e
Konfederacije

REGISTRACIJE
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 10.10.2018)
Raskidi ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Tomek Fran sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 188/17 od
17.02.2017.
Registracija ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač
Tomek Fran zaključili stipendijski ugovor
do 30.06.2021.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Obelić Emerik
("Zagreb", Zagreb), Matković Daniel
("Nacional Zagreb", Zagreb) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 11.10.2018)
NK "ŠPANSKO", ZAGREB:
trener Brnas Stipe (Seniori)
Registracija ugovora
NK "ŠPANSKO", ZAGREB i trener Brnas
Stipe zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2019.
Brisanje iz registra

(Kustošija, Zagreb), Virovec Ivan
(Miklinovec, Koprivnica), Čl. 36/1
Dilber Besedić Dorian (Lokomotiva,
Zagreb), Kranželić Josip (Rudeš, Zagreb),
Čl. 37/8
Smajić Sandro , Čl. 16-37/1
Cimenti Kyle Anthony (Sydney United 58
FC, -), Čl. 36/8
Lončarić Filip , Bolfek Jan , Čl. 37/1
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Punek
Luka (Utrina, Zagreb), Mirosavljević Filip
(Hrvatski Dragovoljac, Zagreb), Mrvičin
Marin (HAŠK, Zagreb), Čl. 37/8
Jandroković Juraj , Čl. 37/1
NK "HAŠK", ZAGREB: Kovačević Hrvoje
(Rovišće, Rovišće), Bojko Adrijano (HNK
Cibalia š.d.d., Vinkovci), Petreković
Emanuel (Sokol (L), Velika Ludina), Čl.
37/8
NK "DUBRAVA TIM KABEL", ZAGREB:
Herceg Tin (GNK Dinamo, Zagreb), Čl.
37/8
NK "SESVETE", SESVETE: Jelavić Lovro
(Donja Zelina, Donja Zelina), Martić
Leonardo (Ivanja Reka, Ivanja Reka), Čl.
37/8
Šostera Lovro , Čl. 37/1
MNK "USPINJAČA GIMKA", ZAGREB:
Opačić Sven , Čl. 37/1
NK "ZAGREB", ZAGREB: Topić Noa
(Hoofddorp s.v., -), Čl. 36/13
NK "JARUN", ZAGREB: Jurić Robert (HNK
Gorica, Velika Gorica), Čl. 37/8

Brisu se igraci iz registra Jerković Marko
("Lučko", Lučko) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NK "MAKSIMIR", ZAGREB: Večerin
Dominik (GNK Dinamo, Zagreb), Čl. 37/8
Čilaš Luka , Modrušan Mihael , Denac
Rafael , Čl. 37/1

(Sjednica 12.10.2018)

Registracija ugovora

NK "TRNJE", ZAGREB: Banović Mario
(Hrvace, Hrvace), Čl. 37/8
Pavić Lovro , Čl. 37/1

NK "LUČKO", LUČKO i igrač Pešić Šime
zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2020.
NK "LUČKO", LUČKO i igrač Pešić Duje
zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2020.

NK "PONIKVE", ZAGREB: Trogrlić Borna
(Inter-Zaprešić, Zaprešić), Čl. 36/1
Novak Lovro (Podsused, Zagreb), Čl. 37/8
Peroš Antonio , Herljević Petar , Škaro
Marko , Đeri Bruno , Barišić Niko , Čl. 37/1
NK "LUČKO", LUČKO: Behzadpour
Mohsen (Esteghlal Jonoob Tehran, -), Čl.
36/10
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC",
ZAGREB: Milaimović David (Ravnice,
Zagreb), Čl. 37/8
Valent Bruno , Čl. 37/1
NK "ŠPANSKO", ZAGREB: Veneti Vlaho
(Špansko, Zagreb), Hriberski Luka
(Špansko, Zagreb), Ćurković Ante

NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač
Vincelj Dominik zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2019.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Zvono Tomislav
("Sesvete", Sesvete), Radelić Žarkov
Darijan ("Lokomotiva", Zagreb), Mravunac
Luka ("Uspinjača Gimka", Zagreb), Čengić
Bruno ("GNK Dinamo", Zagreb) jer odlaze
na područje drugog saveza, Jurić Borna
("Sesvete", Sesvete), Mbida Mengue
Didier Alphonse ("Lokomotiva", Zagreb)
jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 15.10.2018)
NK "KUSTOŠIJA", ZAGREB: Bikić Oliver
(Inter-Zaprešić, Zaprešić), Radišić Marko
(Bubamara, Zagreb), Čl. 37/8
NK "ŠPANSKO", ZAGREB: Čučković
Hrvoje (Vrapče, Zagreb), Čl. 37/8
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Parger
Lukas (SV Tulfes , Tiroler FV), Čl. 36/13
NK "MAKSIMIR", ZAGREB: Bajrić Kaja
Danko (RNK Split s.d.d., Split), Čl. 37/8
NK "HAŠK", ZAGREB: Matteoni Paolo
(Trnje, Zagreb), Čl. 37/8

NK "KURILOVEC", VELIKA GORICA:
Golubić David (Gradići, Gradići), Čl. 37/8
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Gašpert Fran
("Meštrica", Gornja Lomnica) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 12.10.2018)
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA:
Ramadanaj Fantor (Gradići, Gradići), Čl.
37/8
Brisanje iz registra

NK "DUBRAVA TIM KABEL", ZAGREB:
Dujmović Dominik (HAŠK, Zagreb), Čl.
37/8

Brisu se igraci iz registra Jurić Robert
("HNK Gorica", Velika Gorica), Jelavić
Lovro ("Donja Zelina", Donja Zelina) jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 15.10.2018)

Brisu se igraci iz registra Fiket Fran Mihael
("Lučko", Lučko), Govorko Milivoj
("Zagreb", Zagreb), Balatinec Klara
("KOZAKIV Zagreb", Zagreb) jer odlaze
na područje drugog saveza.

NK "KURILOVEC", VELIKA GORICA:
Poturić Lovro (HNK Gorica, Velika
Gorica), Čl. 36/1
Grgić Leonardo , Čl. 37/1

(Sjednica 16.10.2018)
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Cancar
Phillip (Sydney FC, -), Čl. 36/13
NK "GNK DINAMO", ZAGREB:
trener Klingor Ugo (Juniori - pomoćni)

NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA: Vori
Domagoj (SLOGA NG, Nova Gradiška),
Penić Patrik (Dinamo Hidrel, Novo Čiće),
Puzak Viktor (Gradići, Gradići), Čl. 37/8

NS VRBOVEC
(Sjednica 11.10.2018)

NOGOMETNO SREDIŠTE
JASTREBARSKO

NK "VRBOVEC", VRBOVEC: Mašić
Gabriela , Livaja Lukas , Čl. 37/1

(Sjednica 12.10.2018)

(Sjednica 12.10.2018)

NK "VINOGRADAR", MLADINA: Mačešić
Dominik (Jaska, Jastrebarsko), Čl. 36/1
NOGOMETNO SREDIŠTE VELIKA
GORICA

NK "DUGO SELO", DUGO SELO: Marijan
Ivan (Dugo Selo, Dugo Selo), Čl. 36/1
Trupeljak Matija (Brcko, Božjakovina), Čl.
37/8

(Sjednica 08.10.2018)

(Sjednica 15.10.2018)

NK "KURILOVEC", VELIKA GORICA:
Bešlić Josip (Gradići, Gradići), Čl. 37/8

NK "VRBOVEC", VRBOVEC: Lee Jaehyuk
(Bjelovar, Bjelovar), Čl. 37/8

Transferi iz inozemstva

Brisanje iz registra

Igrač Mišić Marko Broj iskaznice 8410727
iz kluba NK NK Gošk, Gabela (Nogometni
savez Bosne i Hercegovine) u klub NK
Škola nogometa mladeži NK"Naftaš
Ivanić", Ivanić Grad

Brisu se igraci iz registra Šabić Tomislav
("Graničar", Tučenik), Bartol Valentino
("Croatia", Nova Kapela) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 10.10.2018)
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA:
Cvek Izidor , Brezlan Mihael , Cvek Tamara
, Vukoja Jan , Ajster Oliver , Čl. 37/1
(Sjednica 11.10.2018)

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 09.10.2018)
Transferi iz inozemstva
Igrač Žibert Alen Broj iskaznice 8261020
iz kluba NK Krško, Krško (Nogometni

savez Slovenije) u klub NK Bsk, Brdovec

trener Erceg Petar (Seniori)

(Sjednica 15.10.2018)

Registracija ugovora

Brisanje iz registra

MNK "VRGORAC", VRGORAC i trener
Erceg Petar zaključili ugovor o treniranju
do 30.06.2019.

Brisu se igraci iz registra Bikić Oliver
("Inter-Zaprešić", Zaprešić) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 12.10.2018)

(Sjednica 12.10.2018)
MNK "NOVO VRIJEME", MAKARSKA:
trener Škorlić Armando (Seniori pomoćni), trener Strunje Teo (Seniori)

Brisu se igraci iz registra Jagić Dominik
("Ivančica", Zlatar Bistrica) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "DUGOPOLJE", DUGOPOLJE: Rogošić
Duje , Tvrdić Toni , Martinović Frane ,
Krišto Marino , Tokić Luka , Ivanda
Domagoj , Zebić Matijaš Josip , Maretić
Vinko , Jambrek Luka , Milić Ivan , Gabrilo
Lovre , Jurić Lucian , Ćatipović Ivano ,
Ževrnja Marino , Akalović Ivan , Šimić
Gabriel , Čl. 37/1
Balić Goran (Dugopolje, Dugopolje), Čl.
37/10

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI

MNK "SPLIT", SPLIT:
trener Delpont Alen (Seniori)

(Sjednica 12.10.2018)

NK "KAMEN", KAMENMOST: Čondić
Begov Jakov (Imotski 1991, Imotski),
Lovrić Leo (Mladost (P), Proložac), Čl.
37/8
Jonjić Ivan , Madunić Jure , Madunić Ivano
, Brdar Ante , Gudelj Ivano , Šušnjar Ante ,
Šušnjar Tomislav , Karin Ivan , Šuvar Lovre
, Šitum Marko , Milas Ante , Karin Marijan ,
Šitum Ante , Bekavac Luka , Kujundžić
Marin , Frankić Marijan , Vuksan Andrej ,
Kujundžić Ivan , Frankić Branimir , Uvodić
Matej , Matković Ivan , Znaor Marijan ,
Sekelez Ivan , Mustapić Šamija Kristijan ,
Čl. 37/1

ŽNK "PREGRADA", PREGRADA: Hrgetić
Antonija („Oroslavje“,Oroslavje) , Čl. 37/8
Fišter Lucija , Čl. 37/1
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Koritnik
Domagoj ("Segesta", Sisak) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS KUTINA
(Sjednica 12.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Periša Davor
("Šartovac", Šartovac) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 14.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Petreković
Emanuel ("Sokol (L)", Velika Ludina) jer
odlaze na područje drugog saveza.

DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE
(Sjednica 10.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Božina Ivan
("Hajduk", Split) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 11.10.2018)
MNK "VRGORAC", VRGORAC:

NK "PRIMORAC", STOBREČ: Oršulić Ivan
(Dalmatinac (S), Split), Juginović Mirko
(Poljičanin 1921, Srinjine), Čl. 37/8
Družić Luka , Čl. 37/1
ŽNK "MARJAN", SPLIT: Majstrović Lana ,
Čl. 37/1
NK "IMOTSKI", IMOTSKI: Juričić Slaven
(Imotski 1991, Imotski), Čl. 37/8
Vidoš Ivan , MAJIĆ Renato , VUJEVIĆ
Ante , Čl. 37/1
Šerer Antonio (Urania, Baška Voda), Čl.
37/8
NK "URANIA", BAŠKA VODA: Vladova
Toni (Urania, Baška Voda), Čl. 36/1
Vuletić David (Zmaj (M), Makarska), Čl.
37/8
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT: Ružić
Vito (Galaxy, Split), Ištuk Marin (Pomak,
Split), Čl. 37/8
Telebar Davor (Varaždin, Varaždin), Čl.
36/13
Vukić Stipe , Paušić Luka , Taslak Marko ,
Petričević Marko , Damić Luka , Perković

Lovre , Ukić Bepo , Karlović Bruno , Boljat
Dino , Meter Duje , Nevešćanin Marin , Čl.
37/1
NK "USKOK", KLIS: Dragičević Marino
(Adriatic, Split), Zago Ivan (Adriatic,
Split), Čl. 37/8

na područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 11.10.2018)
Brisanje iz registra

NK "JUNAK", SINJ: Tadić Ivan (Junak,
Sinj), Čl. 36/1
NK "HRVACE", HRVACE: Banić Duje
(Kamen, Kamenmost), Čl. 37/8

Brisu se igraci iz registra Vincek Matija
("DRAGOVOLJAC", Poličnik) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 12.10.2018)

NK "SOLIN", SOLIN: Mrkonjić Josip
(Galaxy, Split), Čl. 37/8
Sabljić Ivano , Garac Frane , Pelivan
Dominik , Čl. 37/1
Raskidi ugovora
NK "DUGOPOLJE", DUGOPOLJE i igrač
Ljubišić Domagoj sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 759 od
31.08.2017.
Registracija ugovora
MNK "NOVO VRIJEME", MAKARSKA i
trener Škorlić Armando zaključili ugovor o
treniranju do 30.06.2019.
MNK "SPLIT", SPLIT i trener Delpont Alen
zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2019.
MNK "NOVO VRIJEME", MAKARSKA i
trener Strunje Teo zaključili ugovor o
treniranju do 30.06.2019.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Podržaj Marika
("Split", Split), Ljubišić Domagoj
("Dugopolje", Dugopolje), Ivančević Lovro
("Vrlika", Vrlika), Banović Mario ("Hrvace",
Hrvace) jer odlaze na područje drugog
saveza.
Transferi iz inozemstva

NK "PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD N/M:
Ivković David , Čl. 37/1

ŽNS ŠIBENSKO KNINSKI
(Sjednica 08.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Lipotica Frane
("MNK "Murter"", Murter), Ćurčija Toni
("MNK "Murter"", Murter) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 12.10.2018)
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Skorić
Marijan (SOŠK, Skradin), Čl. 37/8
(Sjednica 15.10.2018)
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Mikulić
Bruno , Kulušić Ivan Marin , Zaninović
Jakov , Svirčić Luka , Zaninović Andrija ,
Čl. 37/1

ŽNS DUBROVAČKO NERETVANSKI
(Sjednica 11.10.2018)
Brisanje iz registra

Igrač Ćorić Mate Broj iskaznice 2112063 iz
kluba NK Fjardabyggd (Nogometni savez
Islanda) u klub NK Orkan, Dugi Rat

Brisu se igraci iz registra Jukić Petar
("Omladinac", Lastovo) jer odlaze na
područje drugog saveza, Musulin Ante
("Gusar", Komin) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 13.10.2018)

(Sjednica 13.10.2018)

NK "HRVACE", HRVACE:
trener Labrović Mirko (Seniori)

NK "GOŠK - DUBROVNIK 1919",
DUBROVNIK:
trener Petrović Milan (Seniori)

Registracija ugovora
NK "HRVACE", HRVACE i trener Labrović
Mirko zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2019.

Registracija ugovora

(Sjednica 15.10.2018)

NK "GOŠK - DUBROVNIK 1919",
DUBROVNIK i trener Petrović Milan
zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2019.

Brisanje iz registra

(Sjednica 15.10.2018)

Brisu se igraci iz registra Bajrić Kaja
Danko ("RNK Split s.d.d.", Split) jer odlaze

NK "NERETVANAC", OPUZEN: Bošnjak
Benjamin (Jadran LP, Ploče), Čl. 36/1

Zvono Tomislav (Sesvete, Sesvete), Čl.
37/8
Vuković Noa , Lovrić Leon , Čl. 37/1
NK "NERETVA", METKOVIĆ: Mijić Jure ,
Čl. 37/1

NK "HNK ĐAKOVO CROATIA", ĐAKOVO:
Mikulandra Matej (Budućnost, Gorjani), Čl.
37/8
Husić Dino , Solin Borna , Pavić Matija ,
Nikolić Kovačić Petar , Čl. 37/1

NK "GOŠK - DUBROVNIK 1919",
DUBROVNIK: Ljubišić Domagoj
(Dugopolje, Dugopolje), Čl. 37/8

NK "ZRINSKI (J)", JURJEVAC: Bokanović
Karlo Ilija (Slavonija (P), Punitovci), Čl.
37/8

NK "BŠK ZMAJ", BLATO: Franić Vlatko
(Neretvanac, Opuzen), Čl. 37/8

(Sjednica 15.10.2018)
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šečer Marko
("čilipi", čilipi) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Erceg Stjepan
("Vučevci", Vučevci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE
SLAVONSKO PODRUČJE
(Sjednica 12.10.2018)

NS OSIJEK
(Sjednica 10.10.2018)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Barušić Franko
("Sloga", Podgorač) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Mikšić Ivan
("Osijek s.d.d.", Osijek) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 15.10.2018)

(Sjednica 12.10.2018)

Brisanje iz registra

NK "BSK", BIJELO BRDO: Mojsilović
Mihajlo , Čl. 37/1

Brisu se igraci iz registra Simić Igor
("Lila", Lila), Dubravac Matej ("Lila", Lila)
jer odlaze na područje drugog saveza.

(Sjednica 15.10.2018)

NS VALPOVO

Brisanje iz registra

(Sjednica 10.10.2018)

Brisu se igraci iz registra Marković Damjan
("Osijek s.d.d.", Osijek) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

NS BELI MANASTIR

Brisu se igraci iz registra Igrec Mario
("Zrinski ", Vinogradci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 12.10.2018)

NS VINKOVCI

Brisanje iz registra

(Sjednica 11.10.2018)

Brisu se igraci iz registra Trivunović
Ognjen ("NK "Darda"", Darda) jer odlaze
na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

NS DONJI MIHOLJAC

Brisu se igraci iz registra Bojko Adrijano
("HNK Cibalia š.d.d.", Vinkovci) jer odlaze
na područje drugog saveza.

(Sjednica 15.10.2018)

Transferi iz inozemstva

Brisanje iz registra

Igrač Mkrtichyan Artur Broj iskaznice
8008744 iz kluba NK FK ČSK Pivara,
Čelarevo (Nogometni savez Srbije) u klub
NK Hajduk Mirko, Mirkovci

Brisu se igraci iz registra Pušić Mario
("Bočkinci", Bočkinci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS ĐAKOVO
(Sjednica 12.10.2018)

(Sjednica 12.10.2018)
NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI:
Živković Ivano , Čl. 37/1

Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bošnjak Luka
("Hrvatski Sokol", Mirkovci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS VUKOVAR

Brisu se igraci iz registra Logarušić Žarko
("Mladost M", Malino), Marić Krunoslav
("Mladost M", Malino) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 10.10.2018)

(Sjednica 10.10.2018)

NK "HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR:
Ružanji Noa (HNK Vukovar 1991,
Vukovar), Čl. 36/1

NK "MARSONIA ", SLAVONSKI BROD:
Jaki Patrick (ŠN Legen, Slavonski Brod),
Kopić Mihael (ŠN Legen, Slavonski Brod),
Kelava Kristijan (ŠN Legen, Slavonski
Brod), Čl. 37/8
Kurtović Leonardo , Križanović Marko , Čl.
37/1

(Sjednica 11.10.2018)
NK "HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR:
Mikšić Ivan (Osijek s.d.d., Osijek), Čl. 37/8
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kasač Filip
("HNK Vukovar 1991", Vukovar) jer odlaze
na područje drugog saveza.
(Sjednica 12.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Antunić Milan
("Sloga (B)", Borovo) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 15.10.2018)

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Buković Josip
("Tomislav", Donji Andrijevci) jer odlaze
na područje drugog saveza.
(Sjednica 15.10.2018)
ŽNK "VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD:
Kovačević Lana , Čl. 37/1
NK "MARSONIA ", SLAVONSKI BROD:
Radelić Žarkov Darijan (Lokomotiva,
Zagreb), Čl. 36/8
Vrdoljak Luka , Bitunjac Ivan , Čl. 37/1
Brisanje iz registra

NK "HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR:
Nedić Antonio (Croatia, Bogdanovci), Čl.
37/8
Kuđerski Borna , Čl. 37/1

Brisu se igraci iz registra Andrijanić
Nediljko ("Marsonia ", Slavonski Brod) jer
odlaze u inozemstvo.

NS ŽUPANJA

NS NOVA GRADIŠKA

(Sjednica 09.10.2018)

(Sjednica 13.10.2018)

Brisanje iz registra

NK "SLOGA NG", NOVA GRADIŠKA:
Matošević Emanuel (HNK Gorica, Velika
Gorica), Čl. 36/1

Brisu se igraci iz registra Mauer Luka
("Graničar", Županja) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 15.10.2018)

(Sjednica 10.10.2018)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Vori Domagoj
("SLOGA NG", Nova Gradiška), Mijatović
Šimun ("BATRINA", Batrina) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Lučić Josip
("Rnk Sladorana", Županja) jer odlaze u
inozemstvo.

ŽNS POŽEŠKO-SLAVONSKI
(Sjednica 12.10.2018)
(Sjednica 10.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jukić Toni
("Šokadija", Babina Greda) jer odlaze na
područje drugog saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 09.10.2018)

NK "SLAVONIJA", POŽEGA: Belaj Matej
(Kutjevo, Kutjevo), Čl. 37/8
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Brus Ivan
("Croatia", Mihaljevci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 11.10.2018)
NK "SLAVONIJA", POŽEGA: Akmačić
Leon (Požega, Požega), Čl. 37/8

Brisu se igraci iz registra Petrović Antonio
("Vinodol", Novi Vinodolski), Duvnjak
Jurica ("Halubjan", Viškovo) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 12.10.2018)

(Sjednica 12.10.2018)

NK "SLAVONIJA", POŽEGA: Akmačić Noa
(Požega, Požega), Čl. 37/8

NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA: Stančić
Šime (HNK Orijent 1919, Rijeka), Čl. 36/1
Slako Dalen , Vrsaljko Jakov , Mušac Ante
, Šepac Kristijan , Aladžić Mateo , Škara
Leon , Čl. 37/1

(Sjednica 13.10.2018)
NK "SLAVIJA", PLETERNICA: Mijatović
Šimun (BATRINA, Batrina), Čl. 36/1

ŽNK "RIJEKA", RIJEKA: Cuculić Ana , Čl.
37/1

(Sjednica 15.10.2018)
NK "KRK", KRK: Lukarić Tomas , Čl. 37/1
NK "SLAVIJA", PLETERNICA: Tomić
Antonio , Šunjo Ivano , Mogušar Mislav ,
Kelemović Andrija , Čl. 37/1
NK "SLAVONIJA", POŽEGA: Kezić David ,
Čl. 37/1

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 07.10.2018)
Raskidi ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i trener
Kek Matjaž Sporazumno raskinuli su
ugovor o profesionalnom treniranju broj I17/18-10 od 10.07.2017.

(Sjednica 16.10.2018)
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA:
trener Bišćan Igor (Seniori), trener
Pilipović Renato (Seniori - pomoćni),
Registracija ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i trener
Bišćan Igor zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2022.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i trener
Pilipović Renato zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2022.

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE
(Sjednica 11.10.2018)

(Sjednica 09.10.2018)

Aneksi ugovora

Raskidi ugovora

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Sane
Arona potpisali su aneks (651/2018)broj
ugovora 457/2018 od 20.07.2018 (ugovor
o profesionalnom igranju).

NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i trener
Pilipović Renato Sporazumno raskinuli su
ugovor o treniranju broj I-18/19-50 od
22.08.2018.
(Sjednica 10.10.2018)
Raskidi ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i trener
Miletić Vjekoslav Sporazumno raskinuli su
ugovor o profesionalnom treniranju broj I18/19-07 od 25.07.2018.
Registracija ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i trener
Miletić Vjekoslav zaključili ugovor o
treniranju do 30.06.2019.
(Sjednica 11.10.2018)
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA:
trener Miletić Vjekoslav (Juniori)
Brisanje iz registra

(Sjednica 12.10.2018)
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Šetić Paola
(Istra 1961 š.d.d., Pula), Čl. 37/10
Laudi Larissa , Čl. 37/1
(Sjednica 15.10.2018)
Raskidi ugovora
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač
Bubnjar Andrija sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 556/2018 od
24.08.2018.
Registracija ugovora
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač
Stanić Ivan zaključili stipendijski ugovor
do 30.06.2021.
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Cindrić Josip
("Pula ICI", Pula) jer odlaze na područje

drugog saveza.
(Sjednica 16.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bubnjar Andrija
("Istra 1961 š.d.d.", Pula) jer odlaze u
inozemstvo.

NS LUDBREG
(Sjednica 11.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Crnjaković Ivana
("Podravina 02", Ludbreg) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS SJEVERNE ISTRE - UMAG
(Sjednica 15.10.2018)
(Sjednica 11.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Iveljić Željko
("Savudrija", Savudrija) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 12.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Vratonja Deni
("Livade", Livade) jer odlaze na područje
drugog saveza.

ŽNS LIČKO SENJSKI
(Sjednica 12.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Lopac Vladimir
("Nehaj", Senj) jer odlaze na područje
drugog saveza.

SJEVERNO PODRUČJE
ŽNS VARAŽDINSKI

Brisu se igraci iz registra Stovrag Marko
("Polet", Martijanec) jer odlaze na
područje drugog saveza.

ŽNS MEĐIMURSKI
(Sjednica 12.10.2018)
ŽNK "KATARINA ZRINSKI", ČAKOVEC:
Kalšan Lorena , Klobučarić Paula , Čl. 37/1
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Pros Nikola
("Bratstvo(SV)", Savska Ves) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 10.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Nikić Fabijan
("Koprivnica", Koprivnica) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 08.10.2018)
(Sjednica 12.10.2018)
Transferi iz inozemstva
Igrač Kolarek Kristijan Broj iskaznice
4211147 iz kluba NK ŠD Gorišnica
(Nogometni savez Slovenije) u klub NK
Lepoglava, Lepoglava

NK "KOPRIVNICA", KOPRIVNICA: Bači
Karlo (Tomislav D, Drnje), Čl. 37/8
Jakupek Petar , Čl. 37/1
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA:
Matijašić Teo , Čl. 37/1

(Sjednica 10.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Težački Lovro
("Varaždin", Varaždin) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Virovec Ivan
("Miklinovec", Koprivnica) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 15.10.2018)

(Sjednica 15.10.2018)
Brisanje iz registra
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN: Šoić Ivan ,
Fošnjar Jan , Čl. 37/1
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Vukešin Vanja
("Orač", Petrijanec) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Šegović Emanuel
("Borac", Imbriovec) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 10.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Karačić David
("Dapci", Dapci) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 12.10.2018)
NK "BJELOVAR", BJELOVAR: Jovanović
Lucas , Dmitrašinović Mario , Švegović
Mihael , Kudeljnjak Jakov , Čl. 37/1
NK "MLADOST", ŽDRALOVI: Maletić
Antonio , Marković Filip , Čl. 37/1
(Sjednica 15.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Lee Jaehyuk
("Bjelovar", Bjelovar) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS ORAHOVICA
(Sjednica 13.10.2018)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Volenik Dario
("SLOGA", ZDENCI) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

