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usvojio
PRAVILNIK
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILNIKA O NOGOMETNIM NATJECANJIMA

Članak 1.
U Pravilniku o nogometnim natjecanjima članak 6. mijenja se i glasi:
„Članak 6.

Odluka o primjeni sustava natjecanja donosi se najkasnije godinu dana prije
početka natjecanja.”
Članak 2.
Članak 49a mijenja se i glasi:
„Druge mom adi profesionalnih klubova
Članak 49 a
Profesionalni nogometni klubovi mogu formirati druge momčadi koje
sudjeluju u redovnom prvenstvenom natjecanju seniora.
Za drugu momčad mogu nastupati igrači koji na dan 01. 07. te natjecateljske
godine nisu stariji od 21 godine te najviše četiri igrača koji su na dan 01. 07.
tekuće natjecateljske godine bili stariji od 21 godine i mlađi od 24 godine.
Najkasnije osam dana prije početka prvenstva klub koji se natječe s drugom
momčadi treba povjereniku natjecanja prijaviti 22 igrača koji će nastupati za
drugu momčad i još šest igrača do kraja ljetnog prijelaznog roka te samo ti
igrači imaju pravo nastupa za drugu momčad.
Najkasnije sedam dana prije početka prvenstva u proljetnoj sezoni klubovi
mogu napraviti do četiri promjene na prijavljenoj listi.
Na listi istovremeno može biti samo četiri igrača koji su na dan 01. 07. tekuće
natjecateljske godine bili stariji od 21 godine i mlađi od 24 godine.
Popis se objavljuje u službenom glasilu natjecanja u kojem nastupa druga
momčad.
Igrači profesionalnog kluba koji su prijavljeni za drugu momčad mogu
nastupati za prvu momčad. Ako igrač koji je na dan 01. 07. tekuće
natjecateljske godine bio stariji od 21 godine i prijavljen je za drugu momčad,

tri puta nastupi za prvu momčad na prvenstvenoj utakmici u toj
natjecateljskoj godini gubi pravo nastupa za drugu momčad.
Broj igrača stranih državljana koji imaju pravo nastupa za drugu momčad
ovisi o pravilima za određeni stupanj natjecanja.
Druge momčadi ne mogu nastupati u istom stupnju natjecanja u kojem se
nalazi i njihova prva seniorska momčad, kao niti u natjecanju za Hrvatski
nogometni kup.
Druga momčad u natjecanju koristi ime svog kluba uz dodatak rimskog broja
dva – II.“

Članak 3.
Članak 51. mijenja se i glasi:
„Članak 51.

Na utakmicama Prve HNL te završnice natjecanja Hrvatskog nogometnog
kupa dopušten je nastup šest (6) igrača stranih državljana u jednoj
momčadi. Od natjecateljske godine 2020/21. na utakmicama Prve HNL te
završnice natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa dopušten je nastup pet
(5) igrača stranih državljana u jednoj momčadi.
Na utakmicama Druge HNL dopušten je nastup tri (3) igrača strana
državljana u jednoj momčadi. Od natjecateljske godine 2020/21 na
utakmicama Druge HNL dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana
u jednoj momčadi.
Na utakmicama Prve HNLŽ dopušten je nastup tri (3) igračice strane
državljanke u jednoj ekipi.
Na utakmicama Prve HMNL dopušten je nastup dva (2) igrača strana
državljana u jednoj momčadi.
Na utakmicama ostalih stalnih natjecanja HNS-a i ŽNS-a dopušten je nastup
dva (2) igrača/ice stranih državljana u jednoj ekipi. Od natjecateljske godine
2020/21. na utakmicama ostalih natjecanja HNS-a i ŽNS-a dopušten je
nastup jednog/e (1) igrača/ice stranog državljana u jednoj ekipi.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država članice
Europske unije i drugih država Europskog ekonomskog prostora.”

Članak 4.

Poslije članka 51. dodaje se se novi članak 51a koji glasi:
“Članak 51a
Klub Prve HNL obvezan je u zapisnik utakmice prijaviti najmanje šest (6)
igrača, klub Druge HNL deset (10), a klub Treće HNL dvanaest (12) igrača
koji su u razdoblju od natjecateljske godine u kojoj je igrač navršio 12
godina do natjecateljske godine u kojoj je igrač navršio 19 godina bili
najmanje četiri (4) natjecateljske godine registrirani za neki od klubova
Hrvatskog nogometnog saveza. Tekuća natjecateljska godina ne računa se
u traženo razdoblje.”
Članak 5.
Pravilnik stupa na snagu 01. 07. 2019., osim članka 1. koji stupa na snagu
osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Medulin, 22. 05. 2019.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 22. 05. 2019.
donio
PRAVILNIK
O
DOPUNI PRAVILNIKA O RADU
IZVRŠNOG ODBORA I NJEGOVIH TIJELA
Članak 1.
U članku 51. Pravilnika o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela dodaje se novi
podstavak 5. koji glasi:
„- u slučaju potrebe saziva plenum klubova Prve HNL;“
Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.
Članak 2.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Medulin, 22. 05. 2019.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Komisije
nogometnih sudaca na sjednici održanoj 22. 05. 2019. god. usvojio

PRAVILNIK
O MENTORIMA I RAZVOJNOM PROGRAMU SUDACA
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Pravilnikom definiraju osnovna pitanja vezana za organizaciju
mentorstva i talent programa suđenja, uvjete za stjecanje statusa te prava,
obveze, dužnosti mentora i sudaca te način izvještavanja.
Članak 2.
Komisija nogometnih sudaca (u daljnjem tekstu: KNS), kao najviše tijelo
zaduženo za suđenje pri HNS-u, imenuje Mentorsku komisiju (u daljnjem
tekstu: MK) te određuje njene osnovne obveze i nadležnosti. Sukladno svojim
potrebama KNS može formirati MK na razini središta HNS, županijskog
nogometnog saveza ili županijskog središta.
Članak 3.
Mentorska komisija daje prijedlog KNS za imenovanje mentora i
sudaca za sudjelovanje u talent programu vodeći se načelima izvrsnosti,
kompetentnosti, kvalitete i temeljnim uvjetima za svaku od predloženih
skupina mentora i sudaca.
II.

KATEGORIZACIJA I UVJETI ZA STJECANJE ULOGE MENTORA
Članak 4.

Mentori se svrstavaju u 4 kvalitativne skupine (MENTOR 1, 2, 3, 4
skupine).
KNS će na prijedlog MK instruktorima koji zadovoljavaju tražene uvjete
ovisno o svojim potrebama dodijeliti status mentora određene skupine.
Članak 5.
Osnovni uvjeti za stjecanje zvanja mentor:
-

osoba završila aktivnu sudačku karijeru i prevedena u zvanje
instruktor ili instruktor-kontrolor,
mora imati najmanje 10 godina aktivnog sudačkog staža,
ne smije imati zapreke za obavljanje dužnosti temeljem odredbi
Pravilnika o suđenju, sucima i sudačkim instruktorima,
treba imati zdravstvenu sposobnost sukladno Zdravstvenom
pravilniku za nogometne suce i instruktore HNS-a.

Profilni uvjeti:
-

komunikatorske sposobnosti
osobni nastup
sudačko iskustvo
promatračke vještine
poznavanje PNI
osobna etika, profesionalizam i autoritet.

Vremenski uvjeti:
Mentor – 1. skupina
-

-

-

-

instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 5 godina nalazio na
FIFA listi suđenja i sudio najmanje 20 utakmica seniorskih momčadi
u organizaciji FIFE i/ili UEFE,
instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 8 godina nalazio na
listama suđenja I stupnja natjecanja HNL i sudio najmanje 80
prvenstvenih utakmica seniorskih momčadi tog stupnja natjecanja,
instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 8 godina nalazio na
FIFA pomoćnoj listi i pomoćno sudio najmanje 20 utakmica
seniorskih momčadi u organizaciji FIFE i/ili UEFE,
instruktor-kontrolor koji se danom donošenja Pravilnika nalazi na
listi kontrolora I HNL, a nije stariji od 70 godina.

Mentor – 2. skupina
-

-

-

-

instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 4 godine nalazio
na listama suđenja I stupnja natjecanja HNL i sudio najmanje 40
prvenstvenih utakmica seniorskih momčadi tog stupnja natjecanja,
instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 8 godina nalazio na
listama suđenja II ili višeg stupnja natjecanja HNL i sudio najmanje
80 prvenstvenih utakmica seniorskih momčadi tog ili višeg stupnja
natjecanja,
instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 5 godina nalazio na
pomoćnoj listi suđenja prvog stupnja natjecanja HNL i pomoćno
sudio najmanje 50 prvenstvenih utakmica seniorskih momčadi tog
stupnja natjecanja,
instruktor-kontrolor koji se danom donošenja Pravilnika nalazi na
listi II HNL, a nije stariji od 70 godina.

Mentor – 3. skupina
-

-

-

instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 2 godine nalazio na
listama I stupnja natjecanja HNL i sudio najmanje 20 prvenstvenih
utakmica seniorskih momčadi tog stupnja natjecanja,
instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 4 godina nalazio na
listama II ili višeg stupnja natjecanja HNL i sudio najmanje 40
prvenstvenih utakmica seniorskih momčadi tog ili višeg stupnja
natjecanja,
instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 8 godina nalazio na
listama III ili višeg stupnja natjecanja HNL i sudio najmanje 80
prvenstvenih utakmica seniorskih momčadi tog ili višeg stupnja
natjecanja,

-

instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 2 godine nalazio na
pomoćnoj listi suđenja I stupnja natjecanja HNL i pomoćno je sudio
najmanje 20 prvenstvenih utakmica seniorskih momčadi tog stupnja
natjecanja,
instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 4 godine nalazio
na pomoćnoj listi suđenja drugog ili višeg stupnja natjecanja HNL i
pomoćno je sudio najmanje 40 prvenstvenih utakmica seniorskih
momčadi tog ili višeg stupnja natjecanja,
instruktor (instruktor-kontrolor) koji se najmanje 8 godina nalazio na
pomoćnoj listi suđenja trećeg ili višeg stupnja natjecanja HNL i
pomoćno je sudio najmanje 80 prvenstvenih utakmica seniorskih
momčadi tog ili višeg stupnja natjecanja.

-

-

Mentor – 4. skupina
-

prevedeni instruktor

Edukativni uvjeti:
-

dovoljan broj bodova skupljenih tijekom natjecateljske godine na
bazi stručnog usavršavanja (seminara).
Članak 6.

Osobe koje zadovoljavaju osnovne uvjete trebaju MK na njen zahtjev
dostaviti:
a) potvrdu
o
aktivnom
sudačkom
stažu
i
radu
kao
instruktor/instruktor-kontrolor (ovjerenu od nedležnog županijskog
nogometnog saveza),
b) liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti sukladno važećem
Zdravstvenom Pravilniku za nogometne suce i instruktore HNS-a.
III.

EDUKACIJA, STATUS I RAD MENTORA
Članak 7.

Mentori su dužni educirati se i stručno usavršavati pomoću:
a)
b)
c)
d)
e)

radnih sastanaka,
seminara,
obrade materijala dostavljenih im od strane KNS, FIFA i UEFA,
zajedničkog gledanja utakmice, pisanja izvješća i analize suđenja,
koordinacije i razmjene pisanih izvješća (tjednih, mjesečnih,
godišnjih) sa MK, povjernikom i drugim mentorima,
f) analizom i povratnom informacijom od sudaca,
g) druge prigodne načine koje odredi nadležna MK.

MK će neposredno prije svake natjecateljske godine donijeti plan i
program edukacije te način bodovanja svake od navedenih aktivnosti. Da bi
instruktor/instruktor-kontrolor mogao obavljati dužnost mentora bilo koje
kategorije isti će tijekom zadanog vremenskog razdoblje morati skupiti
minimalni propisani broj bodova za svaku od mentorskih skupina.

Članak 8.
Selekcija mentora obavlja se putem seminara neposredno prije
početka svake natjecateljske sezone. Seminari se organiziraju na županijskoj,
regionalnoj i nacionalnoj razini, a za njihovo provođenje nadležna je MK koja
će o rezultatima istih izvijestiti KNS. MK je nadležna na seminarima zajedno
sa stručnim službama utvrditi sve osnovne, profilne, vremenske i edukativne
uvjete svakog pojedinog kandidata.
Članak 9.
Mentori su sukadno svojoj kategoriji i statusu zaduženi za rad sa
sucima određene razine.
Kategorije Mentora prema razini sudaca:
-

mentor 1. skupine nadzire suce 1. razine koju čine perspektivni suci i
pomoćni suci na listi II HNL-e i po potrebi dio sudaca izvan
mentorskog programa po odluci KNS-a,
mentor 2. skupine nadzire suce 2. razine koju čine perspektivni suci
i pomoćni suci na listi III HNL-e i po potrebi dio sudaca izvan
mentorskog programa po odluci KNS-a,
mentor 3. i 4. skupine nadziru suce 3. razine koju čine perspektivni
suci i pomoćni suci ŽNS-a (na listama MŽNL i 1 ŽNL).

Mentori 1. i 2. skupine rade izravno pod MK prema njenom programu, a
Mentori 3. i 4. skupine pod MK središta HNS ili/i ŽNS. Ako MK niže razine nisu
formirane, Mentori 3. i 4. skupine rade pod MK KNS.
MK će imenovati zasebne mentore za suce i pomoćne suce sukladno
uvjetima iz ovog pravilnika.
IV.

TALENT PROGRAM SUDACA I POMOĆNIH SUDACA
Članak 10.

Suci se svrstavaju u 3 kvalitativne razine programa (suci 1., 2., 3. razine).
KNS će na prijedlog MK sucima i pomoćnim sucima koji zadovoljavaju
tražene uvjete ovisno o svojim potrebama omogućiti prolazak programa.
Članak 11.
Osnovni uvjeti za ulazak u program talent suđenja:
-

sudac odnosno pomoćni sudac, aktivne sudačke karijere koji se
nalazi na traženom stupnju natjecanja za određenu razinu programa,
ne smije imati zapreke za obavljanje obveza temeljem odredbi
Pravilnika o suđenju, sucima i sudačkim instruktorima,
treba imati zdravstvenu sposobnost sukladno Zdravstvenom
pravilniku za nogometne suce i instruktore HNS-a.

Profilni uvjeti:
-

sudačko iskustvo,
poznavanje PNI,
osobna etika i profesionalizam,
želja za učenjem i napredovanjem,
opće i znanje stranih jezika.

Vremenski uvjeti po razinama:
I.

Talent sudac 1. razine:
-

II.

perspektivni suci odnosno pomoćni suci sa liste II HNL koji na dan
01.01. godine kada ulaze u talent program suđenja nisu stariji od 29
godina.
Talent sudac 2. razine:

-

III.

perspektivni suci odnosno pomoćni suci sa liste III HNL koji na dan
01.01. godine kada ulaze u talent program suđenja nisu stariji od 26
godine.
Talent sudac 3. razine:

V.

perspektivni suci odnosno pomoćni suci iz ŽNS (liste 4. HNL i 1. ŽNL).
EDUKACIJA I RAD SA SUCIMA U TALENT PROGRAMU
Članak 12.

MK će sukladno svom programu rada predložiti vremenski okvir za
školovanje po svakoj od razina na kojima se nalaze suci. Načelno program za
svaku od razina mora trajati najmanje 2 godine te se svaki od perspektivnih
sudaca prati od početne razine 3 do završetka programa u razini 1. Sukladno
zatečenom stanju MK će po usvajanju Pravilnika izvršiti početnu selekciju i
svrstati suce u razine programa te im omogućiti u slučaju potrebe dodatne
upute iz neposredno nižih razina programa.
Članak 13.
Suci koji sudjeluju u Talent programu za napredovanje na sljedeću
razinu trebaju ispuniti uvjet o potrebnom broju utakmica praćenih od strane
mentora te ili više razine.
Broj potrebnih utakmica praćenih od strane mentora po razinama sudaca:
I.
Talent sudac 1. razine:
- 8 utakmica, od kojih najmanje jedna mora biti od člana MK ili člana KNS
HNS,
II.
-

Talent sudac 2. razine:
8 utakmica, od kojih najmanje dvije moraju biti od MENTORA 1.
skupine, člana MK ili člana KNS HNS,

-

Talent sudac 3. razine:
8 utakmica, od kojih najmanje dvije moraju biti od MENTORA 1. ili 2.
skupine, člana MK ili člana KNS HNS.

III.

MK će ovisno i o uspješnosti tijekom praćenja na utakmicama zauzeti stav
o svakom od polaznika u programu te mu omogučiti napredovanje kroz
razine edukacije ili završiti njegovo praćenje izlaskom iz programa.

Članak 14.
MK će educirati talent suce i provoditi program pomoću:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

radnih sastanaka (individualnih i grupnih),
seminara (testiranja),
obrade materijala dostavljenih im od strane KNS, FIFA i UEFA,
zajedničkog gledanja i analize utakmica,
test utakmica,
anonimnim anketama (suci, mentori, delegati, klubovi),
analizom i povratnom informacijom od sudaca,
druge prigodne načine koje odredi nadležna MK.

MK će neposredno prije svake natjecateljske godine donijeti plan i
program edukacije. Sudac koji sudjeluje u talent programu tijekom zadanog
vremenskog perioda biti će vrednovan u odnosu na tražene kriterije. Odluke
u svezi selekcije i sudjelovanja sudaca u talent programu donose se na
godišnjoj bazi, ali u slučaju potrebe MK može izvršiti promjene i tijekom
trajanja programa.
Članak 15.
Selekciju sudaca za dolazak u 2. i 3. skupinu sudaca obavlja se putem
seminara neposredno prije početka svake natjecateljske sezone. Seminari se
organiziraju na županijskoj i nacionalnoj razini, a za njihovo provođenje
nadležna je MK koja će o rezultatima istih izvijestiti KNS. MK je nadležna na
seminarima zajedno sa stručnim službama formirati liste za svaku od razina
talent programa te utvrditi sve osnovne, profilne i vremenske uvjete svakog
pojedinog suca iz programa.
VI.

MENTORSKA KOMISIJA
Članak 16.

Osnovne nadležnosti MK:
-

predlaže i provodi program rada mentorstva na nacionalnoj razini,
provodi postupake praćenja, edukacije, stručnog usavršavanja
mentora,
nadgleda rad MK na regionalnoj i županijskoj razini,
predlaže Upute o uvjetima, načinu i postupcima određivanja,
praćenju, analizi i rangiranju sudaca,
daje mišljenje i prijedlog KNS-a HNS o statusu sudaca, instruktora i
mentora.
Članak 17.

MK ima tri člana koji se imenuju po načelu izvrsnosti te mora imati svog
predsjednika i zamjenika. U MK trebaju biti imenovane osobe koje su
obavljale dužnost nogometnog suca na najvišoj razini. Najmanje jedan član
MK treba biti osoba koja je obavljala dužnost pomoćnog suca na najvišoj
razini.
Mandat članova MK traje koliko i mandat članova KNS. KNS može
razriješiti i imenovati članove MK i prije isteka mandata.

Članak 18.
Ovisno o svojim potrebama KNS može imenovati MK po središtima i/ili
županijskim razinama te osobu za koordinaciju s nižim razinama. Tako
imenovane komisije imaju isti broj članova kao i ona na nacionalnoj razini,
ispunjavaju program rada i zadatke prema naputcima Mentorske komisije na
nacionalnoj razini te im je ona izravno nadležna.
U slučaju da pojedine Mentorske komisije na nižoj razini nemaju
kadrovska rješenja koja zadovoljavaju temeljne uvjete sastav istih mogu
popuniti osobama koje su obavljale dužnosti na neposredno nižim razinama
natjecanja.
Članak 19.
MK svoje odluke donosi na sastancima koji saziva predsjednik (u
njegovoj odsutnosti zamjenik) ovisno o potrebama. Sastanci se održavaju u
zakazano vrijeme, a na istima mora biti prisutno najmanje dva člana. Odluke
se donose većinom glasova.
Članak 20.
MK imenuje za svaku skupinu sudaca i pomoćnih sudaca mentore čiji
broj ovisi o broju sudaca u skupini za koju su zaduženi. KNS odnosno MK
moraju se pri imenovanju mentora voditi načelom izvrsnosti, kompetentnosti
i kvalitete za svaku od pojedinih skupina sudaca.
Članak 21.
Mentori načelno prate rang i skupinu sudaca za koje su nadležni, a jedino
je MK nadležna mentorima više kategorije u slučaju potrebe dodijeliti suce
(pomoćne suce) nižih kategorija.
Članak 22.
Mentorima za provođenje mentorstva pripada naknada u visini koju, na
prijedlog KNS, verificira Izvršni odbor HNS te naknada putnih troškova.
VII.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.

Mentor kod kojega tijekom trajanja mentorstva nastupe zdravstvene
teškoće zbog kojih bude upućen na bolovanje, odnosno zbog kojih
privremeno ili trajno bude proglašen nesposobnim za rad, ako ga te
zdravstvene teškoće onemogućuju u obavljanju dužnosti iste je dužan
odmah prijaviti nadležnoj MK.
Članak 24.
Aktivni igrači, treneri te sve druge osobe angažirane u nogometnom
klubu (član uprave, zaposlenik i sl.) ne mogu obavljati dužnost mentora na
bilo kojoj razini natjecanja.

Članak 25.
Status mentora prestaje sukladno članku 56. Pravilnika suđenju, sucima
i sudačkim instruktorima.
Članak 26.
Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika kao i ostalih Pravilnika i Uputa
koje donosi KNS, kao i ostalih slučajeva vezanih uz suce, instruktore i
mentore nadležna je KNS.
Članak 27.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu HNS-a.

Broj:
/19.
Pula, 22. 05. 2019.

Predsjednik:
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 22. 05.
2019. donio
ODLUKU
o izmjenama
Pravila o uvjetima, načinu i postupku određivanja nogometnih sudaca,
kontrolora i delegata-kontrolora za utakmice Prve, Druge i Treće HNL i
završnice HNK te praćenju i analizi suđenja
Članak 1.
U članku 3. Pravila o uvjetima, načinu i postupku određivanja nogometnih sudaca,
kontrolora i delegata-kontrolora za utakmice Prve, Druge i Treće HNL i završnice
HNK te praćenju i analizi suđenja stavak 3. koji glasi:
„Osobe koje su umirovljene zbog PTSP ne mogu se uvrštavati na liste kontrolora
suđenja Prve HNL.“
briše se.
Članak 2.
U članku 4. stavak 3. koji glasi:
„Osobe koje su umirovljene zbog PTSP ne mogu se uvrštavati na liste kontrolora
suđenja Druge HNL.“
briše se.
Članak 3.
U članku 6. stavku 1. podstavak stavak 4. koji glasi:
„- da nije bolestan“
briše se.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Medulin, 22. 05. 2019.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 22. 05. 2019.
donio
ODLUKU
1. Igor Galić razrješuje se dužnosti člana Komisije za profesionalni nogomet.
2. Marin Skender imenuje se za člana Komisije za profesionalni nogomet.
3. Ivica Šparavec razrješuje se dužnosti člana Natjecateljske komisije.
4. Božidar Šikić imenuje se za člana Natjecateljske komisije.
5. Damir Katić razrješuje se dužnosti člana Komisije za žalbe.
6. Marko Frković imenuje se za člana Komisije za žalbe.
7. Tom Kačinari razrješuje se dužnosti člana Komisije za sportsku infrastrukturu.
8. Vladimir Babić imenuje se za člana Komisije za sportsku infrastrukturu.
9. Milan Španjić imenuje se za člana Komisije za veteranski nogomet.
10. Korab Morina imenuje se za člana Komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku.
11. Ivica Perković razrješuje se dužnosti člana Komisije za Fair-Play.
12. Željko Tokić imenuje se za člana Komisije za Fair-Play.
13. Roko Ivanović imenuje se za člana Komisije za amaterski nogomet.
14. Koraljka Petrinović razrješuje se dužnosti tajnice Komisije za marketing.
15. Ante Cicvarić imenuje se tajnikom Komisije za marketing.
16. Antonija Burazer razrješuje se dužnosti tajnice Komisije za sportsku
infrastrukturu.
17. Andrea Dokuš imenuje se tajnicom Komisije za sportsku infrastrukturu.
18. Ivan Košutić razrješuje se dužnosti tajnika Komisije nogometnih sudaca.
19. Igor Pristovnik imenuje se tajnikom Komisije nogometnih sudaca.
20. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Medulin, 22. 05. 2019.

Davor Šuker, v.r.

REGISTRACIJE
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 24.05.2019)
Aneksi ugovora
NK "SESVETE", SESVETE i igrač Avdičević Mirza
potpisali su aneks (469/19)broj ugovora 395/19
od 12.04.2019 (stipendijski ugovor).
NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC
(Sjednica 27.05.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bošnjak Bruno ("Dugo
Selo", Dugo Selo) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 23.05.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Živković Mihael
("Ilovac", Karlovac) jer odlaze na područje drugog
saveza.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 27.05.2019)
Raskidi ugovora
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Žaper Mihael
sporazumno raskinuli stipendijski ugovor broj 468/17 od 13.10.2017.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Kukić Luka
sporazumno raskinuli stipendijski ugovor broj 452/17 od 04.08.2017.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Alves Pereira
Oliveira Talys sporazumno raskinuli stipendijski
ugovor broj 4-01/18 od 18.01.2018.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Šutalo Boško
sporazumno raskinuli stipendijski ugovor broj 420/18 od 13.04.2018.
Registracija ugovora
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Šutalo Boško
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
30.06.2023.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Žaper Mihael
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
30.06.2023.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Alves Pereira
Oliveira Talys zaključili ugovor o profesionalnom

igranju do 30.06.2023.
Aneksi ugovora
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Soldić
Tomislav potpisali su aneks (9-21/19)broj
ugovora 4-02/18 od 19.01.2018 (stipendijski
ugovor).
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Marin Luka
potpisali su aneks (9-20/19)broj ugovora 469/17 od 13.10.2017 (stipendijski ugovor).
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Benić Adam
potpisali su aneks (9-18/19)broj ugovora 425/18 od 04.05.2018 (stipendijski ugovor).
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Dubrović Luka
potpisali su aneks (9-19/19)broj ugovora 429/18 od 02.07.2018 (stipendijski ugovor).
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE UMAG
(Sjednica 24.05.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Baloš Krajnc Žak
("Momjan 1947", Momjan) jer odlaze u
inozemstvo.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

