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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije na
sjednici održanoj 11. 07. 2019. usvojio
KALENDAR NATJECANJA DRUGE HNL ZA 2019. / 2020. GODINU
Kolo

Dan igranja

Datum

Satnica

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

Subota
Subota
Subota
Subota
SRIJEDA
Subota
Subota
SRIJEDA
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
Subota
PETAK
Subota
SRIJEDA
Subota
Subota
SRIJEDA
Subota
Subota

17. 08. 2019.
24. 08. 2019.
31. 08. 2019.
14. 09. 2019.
18. 09. 2019.
21. 09. 2019.
28. 09 2019.
02. 10. 2019.
05. 10. 2019.
19. 10. 2019.
26. 10. 2019.
02. 11. 2019.
09. 11. 2019.
23. 11. 2019.
30. 11. 2019.
07. 12. 2019.
22. 02. 2020.
29. 02. 2020.
07. 03. 2020.
14. 03. 2020.
21. 03. 2020.
04. 04. 2020.
10. 04. 2020.
18. 04. 2020.
22. 04. 2020.
25. 04. 2020.
02. 05. 2020.
06. 05. 2020.
09. 05. 2020.
16. 05. 2020.

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

Kvalifikacije =>

Prva utakmica => 24.05.2020.
Druga utakmica => 28.05.2020.

Broj:
Zagreb, 11. 07. 2019.

( nedjelja )
( četvrtak )

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije na
sjednici održanoj 11. 07. 2019. donio

P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA ZA PRVENSTVO DRUGE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE ZA
NATJECATELJSKU 2019./2020. GODINU
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SUSTAV I KALENDAR NATJECANJA
Članak 1.
U svezi s Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o sustavu stalnih
natjecanja HNS-a i broju klubova pojedine lige, ostvarenih rezultata u natjecateljskoj godini
2018./2019., te izdanih licenci za natjecanje, sudionici natjecanja u Drugoj hrvatskoj nogometnoj
ligi su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NK „BSK“, Bijelo brdo
HNK „CIBALIA š.d.d.“, Vinkovci
NK „CROATIA“, Zmijavci
GNK „DINAMO II“, Zagreb
NK „DUBRAVA TIM KABEL“, Zagreb
NK „DUGOPOLJE“, Dugopolje
HNK „HAJDUK š.d.d. II“, Split
NK „HRVATSKI DRAGOVOLJAC“, Zagreb

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NK „KUSTOŠIJA“, Zagreb
NK „MEĐIMURJE“, Čakovec
HNK „ORIJENT 1919“, Rijeka
NK „OSIJEK s.d.d. II“, Osijek
NK „RUDEŠ“, Zagreb
NK „SESVETE“, Sesvete
NK „SOLIN“, Solin
HNK „ŠIBENIK s.d.d.“, Šibenik

Članak 2.
Natjecanjem rukovodi HNS putem tijela natjecanja koje imenuje Izvršni odbor.
Članak 3.
Natjecanje se odvija po DVOKRUŽNOM bod sustavu u dva dijela. (16 + 14 kola)
Raspored utakmica određuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu
“Bergerove tablice“.
Natjecanje Druge HNL za natjecateljsku godinu 2019./2020. počinje 17.08.2019. (1. kolo),
a završava 16.05.2020. godine (30. kolo).
Članak 4.
Sve utakmice Druge HNL igraju se prema usvojenom Kalendaru natjecanja subotom, kao
osnovnim danom igranja (petkom ili nedjeljom), osim onih kola, odnosno utakmica koje se igraju,
prema satnici koja je utvrđena rasporedom s ugovorenim partnerom za TV prava. Ako se utakmice
igraju tijekom tjedna, igraju se utorkom, srijedom ili četvrtkom u dnevnom ili večernjem terminu.
Utakmice redovnih kola mogu se igrati u ranijem dnevnom ili večernjem terminu, a posebno kada
to zatraži ugovoreni partner za TV prava.
Ukoliko prva momčad kluba koji u ovom natjecanju sudjeluje s drugom momčadi svoju
prvenstvenu utakmicu igra na dan kalendarom predviđenog kola Druge HNL, druga momčad tog
kluba ima mogućnost svoju utakmicu odigrati dan prije ili dan poslije dana prvenstvenog kola, uz
obvezu da ostvarivanje tog prava potvrdi najmanje deset dana ranije.
Povjerenik lige može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i satnice odigravanja
pojedinih utakmica na način da se iste odigraju prije rasporedom utvrđenog datuma, odnosno
najkasnije prije odigravanja utakmica sljedećeg kola, osim ako Natjecateljska komisija HNS-a iz
opravdanih razloga ne odluči drugačije. U slučaju da se neke utakmice ili cijelo kolo zbog razloga
više sile nije moglo odigrati prije narednog kola odigrati će se u prvom mogućem, slobodnom
terminu prema odluci Povjerenika za natjecanje.
Sve utakmice zadnjeg kola (30. kolo) prvenstva, neovisno o odredbama iz stavka 2. ovog
članka, igraju se u isto vrijeme prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Iznimno, iz opravdanih
razloga, pojedine utakmice zadnjeg kola prvenstva mogu se igrati s početkom u različito vrijeme, ali

samo ako to izravno ne utječe na plasman klubova (utakmice za prvo mjesto, kvalifikacije,
ispadanju iz lige ili se zainteresirani klubovi pismeno suglase s promjenom početka tih utakmica).
Klub domaćin koji zbog opravdanih razloga ne može odigrati utakmicu na svom igralištu,
dužan je najkasnije četrnaest (14) dana prije navedene utakmice, odrediti grad i licencirano igralište
gdje će biti domaćin utakmice.
U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik lige može skratiti rok iz
stavka 5. ovog članka na tri (3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za
pojedinu utakmicu.
Klubovi u natjecanju Druge HNL imaju pravo na izmjenu rasporeda odigravanja određenih
prvenstvenih utakmica ukoliko daju više od dva (2) igrača u „A“ ili „U-21“ reprezentaciju za potrebe
igranja utakmica službenih natjecanja.
Satnica i dan igranja utakmice može se izmijeniti na zahtjev ugovorenog partnera za TV
prava (HNTV) uz suglasnost Povjerenika za natjecanje.
ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 5.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o
uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će
pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za
naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti s tri (3) video kamere te snimke predati delegatu
neposredno po završetku utakmice. Kamere se moraju nalaziti na tribini ili na povišenom položaju
(min.3 m) time da je jedna kamera na poziciji središnje crte terena za igru a dvije druge na poziciji
crte kaznenog prostora.
Ukoliko se utakmica snima i izravno televizijski prenosi od strane ugovorenog partnera za TV
prava, klub domaćin obvezan je snimati utakmicu samo s jednom kamerom s povišene pozicije
središnje crte terena za igru na način da snima kontinuirano tijek igre, a u slučaju prekida igre zbog
nekog incidenta, snima mjesto i razlog incidenta.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za pisanje
zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
( http://comet.hns-cff.hr ).
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su pružiti svu
neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.
Članak 6.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u
mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice, te koliko mu treba ulaznice za VIP
goste (maksimalno do 10 karata) i osigurati parking mjesto za VIP goste (maksimalno za 3
automobila). Klub domaćin obvezan je ustupiti ulaznice iz ovog stavka gostujućem klubu bez
naknade.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost službenih osoba i
gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona
odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku službu i
vozilo hitne medicinske pomoći, koja moraju biti na igralištu - stadionu pola sata prije početka
utakmice.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako bi se izvršila
obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička služba i vozilo prve pomoći ne dođu na igralište do
početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura prisustvo liječnika i prikladno
osobno vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene ustanove.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka, i to najkasnije 15
minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će
snositi sve posljedice neodigravanja utakmice.

Članak 7.
Prvenstvene utakmice klubova Druge HNL moraju se igrati na igralištima koja u svemu
odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima, koja su
registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela, te koja su klubovi prijavili u postupku
licenciranja za Drugu HNL za natjecateljsku godinu 2019./2020.
Članak 8.
Za odigravanja utakmica Druge HNL klub domaćin obvezan je osigurati šest (6) ispravnih
lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti crvene boje
ili neke druge uočljive boje, kako bi bile dobro vidljive na snijegu.
Članak 9.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila (ili prikladno vozilo) i potrebno osoblje za iznošenje
ozlijeđenih igrača izvan terena za igru.
Članak 10.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim
kabinama zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena za igru, u zaštitnim
kabinama mogu se nalaziti sljedeće službene osobe:
- predstavnici klubova (do dva) s oznakom i licencom HNS-a,
- treneri (po dva) sa oznakom, uz obvezno posjedovanje licence HNS-a,
- zamjenski igrači u sportskoj opremi (do sedam),
- fizioterapeuti u sportskoj opremi s oznakom i licencom HNS-a,
- liječnici klubova s oznakom licencom HNS-a.
- rukovoditelj osiguranja s oznakom i licencom HNS-a,
Ukoliko to dopušta prostor oko igrališta, na dodatnim kabinama (klupama) mogu se nalaziti
dodatne (najviše pet po momčadi) osobe iz stručnog stožera (npr. oružar, drugi liječnik ili
fizioterapeut) ili registrirani igrač kluba. Ta dodatna mjesta se moraju postaviti izvan tehničkog
prostora i trebaju se nalaziti najmanje pet metara iza, odnosno postrani, od zaštitnih kabina i
omogućavati prolaz prema svlačionicama.
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i najmanje 2 - 4 osobe uz nosila, posebno označene,
za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena za igru,
- liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
- minimum 10 dodavača lopti odjevenih u sportsku opremu različite boje od boje dresova
obje momčadi,
- fotoreporteri i televizijski snimatelji s odgovarajućim oznakama,
- potreban broj redara, zaštitara, vatrogasaca i organa reda vidljivo obilježenih.
Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi priprema za ulazak u
igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili kondicijski trener, ako se prije toga nalazio u zaštitnoj
kabini (dodatnim klupama).
Članak 11.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače, te u
slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za
taj sektor gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin o načinu i
organizaciji dolaska većeg broja navijača.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je rezerviran za gostujuće navijače,
gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.
Članak 12.
Prije otvaranja stadiona pred početak utakmice, klub domaćin obvezan je izvjesiti na vidno
mjesto zastavu Republike Hrvatske i zastavu HNS-a ukoliko je primjenjivo.

Članak 13.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih
djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon
završetka utakmice.
PRAVO NASTUPA
Članak 14.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17. godina života i koji su
stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a.
Za drugu momčad profesionalnog kluba koji se natječe u Drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi
mogu nastupiti igrači koji na dan 01. 07. 2019. nisu stariji od 21. godine i najviše četiri igrača na
utakmici koji su na dan 01. 07. 2019. 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 (6) igrača
do kraja ljetnog prijelaznog roka te samo ti igrači imaju pravo nastupa za drugu momčad.
Najkasnije sedam (7) dana prije početka prvenstva u proljetnoj sezoni klubovi mogu
napraviti do četiri (4) promjene na prijavljenoj listi.
Na listi istovremeno može biti samo četiri (4) 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 (3) puta nastupi za prvu momčad na prvenstvenoj utakmici u toj
natjecateljskoj godini gubi pravo nastupa za drugu momčad.
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.
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16. godina
života, a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad. Odobrenje se
treba ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana
izdavanja.
Na utakmicama Druge hrvatske nogometne lige mogu nastupiti samo oni igrači koji su
proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu, ovjereno potpisom
liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pregled.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u sportsku
iskaznicu.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga
označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u sportsku iskaznicu, a igrač može
nastupiti od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom
roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije
upisan u iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu, ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled
u iskaznici može nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima
kod sebe službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom liječničkom
pregledu iz ovog stavka treba biti izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog
igrača i vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja.
Iznimno, za igrače koji su tijekom prvenstva nastupali za klub, u nedostatku sportske
iskaznice i potvrde o obavljenom liječničkom pregledu, delegat utakmice može dozvoliti nastup
igraču za kojeg će se identitet i valjanost liječničkog pregleda utvrditi iz skenirane ili kopirane
sportske iskaznice i taj dokaz priložiti uz zapisnik o odigranoj utakmici.

Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom,
kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene, odnosno igrači koji po posebnim
propisima nemaju pravo nastupa.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri
(3) opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.
Disciplinski sudac, putem Comet sustava i objave na internetskoj stranici Druge HNL
obvezan je izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom kaznom, a klubovi su obvezni
Disciplinskog suca izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom prvenstva registrira za klub.
Na prvenstvenim utakmicama Druge HNL, klubovi su obvezni započeti utakmicu s najmanje
tri (3) igrača starosti do 21. godine. Pod igračem starosti do 21. godine, podrazumijeva se igrač koji
na dan 01.07.2019. nije bio stariji od 21. godine. U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do
21. godine može zamijeniti samo igrač starosti do 21. godine. Ukoliko nakon zamjene u igri na
strani jedne momčadi ostaje najmanje tri (3) igrača starosti do 21. godine, igrača starosti do 21.
godine u prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač.
Članak 15.
Na utakmicama Druge HNL dopušten je nastup tri (3) igrača strana državljana u jednoj
momčadi.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od
kojih je jedno hrvatsko te igrači državljani država članica Europske unije i Europskog ekonomskog
prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije
ušao u igru.
Članak 16.
Na svim prvenstvenim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih
igrača, koji mogu zamijeniti najviše tri (3) igrača.
DELEGATI UTAKMICA
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik natjecanja Druge HNL određuje delegata koji
zastupa rukovodstvo natjecanja, i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegat kontrolira ispravnost
športskih iskaznica, osobito je li je upisan liječnički pregled, licenci službenih osoba i nadležan je za
kontrolu cjelokupne organizacije utakmice.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici)
sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.
Kompletan zapisnik u dva primjerka, DVD snimljene utakmice, te svu ostalu službenu
dokumentaciju delegat dostavlja Povjereniku natjecanja Druge HNL u roku od 48 sati nakon
odigrane utakmice.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima
klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak potpisanog zapisnika skenirati i dostaviti e-mail ili putem telefaxa
kojeg osigurava klub domaćin, dostaviti u sjedište klubova Druge HNL ili Povjereniku natjecanja
odmah po završetku utakmice.
Delegat je dužan ODMAH nakon odigrane utakmice, kao i u poluvremenu telefonski
izvijestiti Povjerenika o rezultatu utakmice (maksimalno 10. minuta) i eventualnim nepravilnostima.
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu, a koji
se održava 90. minuta prije početka utakmice i o tome popunjava zapisnik te provjerava
ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a i Pravilnika o sigurnosti na
nogometnim utakmicama.
Delegat koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava
odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih tijela ili koji pokaže nedovoljno poznavanje
Pravila nogometne igre ili propisa tijela HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će
izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinskistegovni postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za natjecanje.
Delegat kontrolira ispravnost podnijetih obračuna putnih troškova sudaca utakmice, a
obvezan je izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.

Članak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema
obrascu kojeg je utvrdio HNS.
Ukoliko se iz opravdanih razloga zapisnik utakmice pisati u HNS aplikacijskom sustavu
COMET HNS klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj
obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispiše kompjuterskim ispisom,
kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika, te korištenje fax uređaja. Delegat je u
ovakvim slučajevima obvezan odmah po potpisivanju zapisnika i izvještaja utakmice te izvještaja o
fair play ponašanju momčadi voditi računa da se isti dostave na službeni telefax Druge HNL ili email adresu Povjerenika.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.
U slučaju odsutnosti ili odstranjenja službenog predstavnika kluba s klupe za službene osobe
od strane suca, zamjenjuje ga drugi predstavnik ili kapetan momčadi.
KONTROLORI SUĐENJA
Članak 19.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za kontrolore određuje kontrolora suđenja s Liste
kontrolora suđenja Prve i Druge HNL koji obavlja kontrolu i ocjenu suđenja prema posebnim
odlukama i uputama Komisije nogometnih sudaca i Izvršnog odbora HNS-a.
SUCI UTAKMICE
Članak 20
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za određivanje sudaca određuje suce iz 1., 2. i 3.
Skupine sudaca s „A“ i „B“ liste.
Četvrti sudac je iz 1., 2. i 3. Skupine sudaca za suđenje Druge HNL.
Članak 21.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik
svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za
prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 22.
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za određivanje sudaca određuje suce iz 1., 2. i 3.
Skupine sudaca s „A“ i „B“ liste.
Četvrti sudac je iz 1., 2. i 3. Skupine sudaca za suđenje Druge HNL.
U slučaju nedolaska određenog suca na suđenje u vrijeme određeno za početak utakmice ili
u slučaju ozljede suca za vrijeme utakmice, četvrti sudac preuzima dužnost suca.
Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu
može suditi jedan od nazočnih sudaca iz 1. i 2. Skupine sudaca s „A“ liste sudaca za suđenje Prve i
Druge HNL, a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su u 1. i 2. Skupini „B“ liste
Prve i Druge HNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji ispunjava
uvjete da se nalazi u 1. i 2. Skupini sudaca za suđenje Prve i Druge HNL) suditi utakmicu, a on si
odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički konstatirati.
Postupak iz stavka 4. i 5. ovog članka primjenjuje se i kada na utakmicu ne dođe četvrti
sudac.
Članak 23.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava
odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih tijela ili koji pokaže nedovoljno poznavanje
Pravila nogometne igre ili propisa tijela HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će
izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinskistegovni postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za određivanje sudaca.

Članak 24.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni ili četvrti sudac) nije odgovoran za bilo kakav oblik
ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi
gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u
smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole
utakmice.
Ako tehničke mogućnosti omogućuju može se koristiti VAR – tehnologija.
TEREN ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 25.
Svaki klub je dužan osigurati sve uvjete propisane Pravilnikom za licenciranje klubova za
Drugu HNL.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.
Minimalne dimenzije igrališta su 100 x 64 metara.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za odigravanje
utakmice. Ukoliko gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na igralištu, dužan je to u
pismenom obliku predati sucu utakmice, na sastanku suca, delegata i predstavnika klubova, 90
minuta prije početka utakmice.
Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u vrijeme određeno za
početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost
kapetana obje momčadi i suca utakmice.
Je li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu
silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o nesposobnosti
terena i zapisnik dostaviti u Sjedište lige u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom,
odnosno telefaksom ili e-mailom.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno komunicirati s
Povjerenikom natjecanja putem telefona, radi konzultacija o eventualnom novom terminu utakmice.
U slučaju vremenskih nepogoda uslijed čega je teren nepogodan za igru i nije ga moguće
pripremiti za nesmetano odigravanje utakmice u zakazanom terminu, ukoliko postoji suglasnost
klubova, pregled terena može se obaviti dan ili dva sata prije zakazanog termina odigravanja
utakmice od strane predstavnika klubova ili Povjerenika za natjecanje te donijeti odluka o promjeni
stadiona za odigravanje utakmice ili o eventualnoj odgodi odigravanja utakmice radi smanjenja
nepotrebnih troškova.
Članak 26.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja.
Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili
pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom
dijelu terena za igru (korištenjem lasera i sl.)
Članak 27.
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju:
- prostorija za čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom s dozvoljenim pićima i čašama
za piće,
- prostorija s radnom površinom za popunjavanje obrazaca i rad s uzorkom.
Pristup prostorijama i lokacija prostora za provođenje doping kontrole trebaju biti jasno
označene natpisom DOPING KONTROLA.
Članak 28.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika
klubova, koji će se održati 90 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice,
a kojem obvezno prisustvuju:
- četvrti sudac utakmice,
- kontrolor suđenja,
- predstavnici klubova,
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj stadiona kluba domaćina.

U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da sastanku prisustvuju i
rukovoditelji pojedinih službi i tijela uključenih u organizaciju utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje
utakmice koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a, Pravilnika o nogometnim
natjecanjima, Propozicija natjecanja, Pravilnika o sigurnosti na nogometnim utakmicama, Zakona o
javnom okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog odbora HNS-a.
Članak 29.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati konferenciju
za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani treneri obje
momčadi te po jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.
U slučaju da se treneri ne odazovu na konferenciju za novinare ili ne izvrše obveze prema
ugovorenom partneru za TV prava davanjem izjave neposredno po završetku utakmice, na
određenom mjestu, delegat utakmice dužan je podnijeti prijavu Disciplinskom sucu lige.
NOGOMETNI 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. Ukoliko delegat
utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđen za
zamjenske igrače i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener. Plaćeni treneri ne
mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 31.
Suspendirana momčad kluba ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
ŽALBA
Članak 32.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom, telefaxom ili e-mailom u
roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva
primjerka, s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Za utakmice posljednja dva kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od dva
(2) dana od dana odigravanja utakmice (29. i 30.).
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju, ili na državni praznik, on se produžava na prvi slijedeći
dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14)
dana od dana prijema žalbe, odnosno tri (3) dana kod žalbi podnijetih na utakmice posljednja dva
kola prvenstva.
PRISTOJBE NA ŽALBU
Članak 33.
Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.
Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u službenom glasilu HNS.
Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.
Članak 34.
Nenajavljene, nepravodobne ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već
će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravodobnosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog
pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom, datum na potvrdi o slanju
elektronske pošte ili datum na novčanoj uplatnici.

Članak 35.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe HNS-a u roku od pet
(5) dana od dana uručenja odluke.
U slučaju da se žalba odnosi na utakmice posljednja dva kola, rok za podnošenje žalbe je
dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika lige, čija se odluka žalbom pobija.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u slučaju
utakmice iz posljednja dva kola u roku od tri (3) dana od dana prijema žalbe.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe HNS-a u roku od osam (8)
dana od uručenja odluke.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u roku od
tri (3) mjeseca.
Protiv odluke Komisije za žalbe HNS-a ne može se uložiti žalba.
Ako drugostupanjsko tijelo ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da je žalba
usvojena na način da je pobijena odluka ukinuta i vraćena na rješavanje tijelu prvog stupnja.
REGISTRACIJA UTAKMICE
Članak 36.
Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po
službenoj dužnosti sa 3 - 0 ( par forfe ), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku od 8 dana
od dana odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se
do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti
poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju
donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim
natjecanjima.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 37.
O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni
djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac Druge HNL, na osnovu odredaba
Disciplinskog pravilnika HNS.
POPUNA PRVE HNL
Članak 38.
U natjecateljskoj godini 2020./2021. Prva HNL imat će 10 klubova sudionika.
Na kraju natjecateljske godine 2019./2020. ligu napušta klub plasiran na posljednjem (10.)
mjestu na tablici, a pretposljednji (9.) klub igra kvalifikacije za ostanak s drugoplasiranim iz Druge
HNL po dvostrukom kup sustavu. Kvalifikacijama rukovodi Povjerenik za natjecanje Prve HNL, a
domaćin prve utakmice određuje se ždrijebom. Utakmice kvalifikacija igraju se u cijelosti prema
odredbama Propozicija natjecanja Prve HNL uključujući i odredbe o pravu nastupa igrača sukladno
odredbama Pravilnika o statusu igrača i registracijama.
Pobjednik Druge HNL iz natjecateljske godine 2019./2020. postaje član Prve HNL u
natjecateljskoj godini 2020./2021.
U Prvu HNL i kvalifikacije mogu ući samo klubovi koji su dobili licencu za igranje u Prvoj HNL
u natjecateljskoj godini 2020./2021.
Ukoliko pobjednik Druge HNL ne dobije licencu za igranje u Prvoj HNL ili odustane od prava
nastupanja u Prvoj HNL, u Prvu HNL plasirat će se drugoplasirani klub Druge HNL (bez kvalifikacija
s 9-to plasiranim) ukoliko je dobio licencu.
Ako ni jedan od dva prvoplasirana kluba Druge HNL ne dobije licencu ili odustane od
nastupa u Prvoj HNL, u Prvoj HNL u prvenstvu 2020./2021. ostat će devetoplasirani klub Prve HNL
te će se liga popuniti s trećeplasiranim klubom Druge HNL ukoliko je dobio licencu za Prvu HNL.
U slučaju da neki klub Prve HNL koji je ostvario sportski rezultat za ostanak u Prvoj HNL ne
dobije licencu za igranje u Prvoj HNL u prvenstvu 2020./2021., u Prvoj HNL ostaje 9-to plasirani
klub bez kvalifikacija te će se u Prvu HNL izravno plasirati drugoplasirani iz Druge HNL ili će se Prva

liga popuniti prvim sljedećim po plasmanu (zaključno s treće plasiranim) iz Druge HNL kojem je
izdana licenca za Prvu HNL.
Posljednjeplasirani (10) klub Prve HNL u natjecateljskoj godini 2019./2020. obvezno ispada
iz lige.
Druga momčad profesionalnog kluba ne može ostvariti plasman u Prvu HNL kao pobjednik
Druge HNL niti kroz kvalifikacije.
U slučaju da su sva tri (3) kluba druge momčadi profesionalnog kluba Prve HNL plasirana na
prva tri (3) mjesta u Drugoj HNL u Prvu HNL izravno će se plasirati četvrtoplasirani klub Druge HNL,
a petoplasirani klub Druge HNL ide u kvalifikacije s devetoplasiranim klubom Prve HNL ukoliko su
dobili licencu za Prvu HNL.
U slučaju da jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba Prve HNL osvoji prvo mjesto u
Drugoj HNL u Prvu HNL izravno će se plasirati drugoplasirani klub Druge HNL, a trećeplasirani klub
Druge HNL igra kvalifikacije s devetoplasiranim klubom Prve HNL ukoliko su dobili licencu za Prvu
HNL.
U slučaju da jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba Prve HNL bude drugoplasirani
klub Druge HNL, u Prvu HNL izravno se plasira prvoplasirani klub, a trećeplasirani klub Druge HNL
igra kvalifikacije s devetoplasiranim klubom Prve HNL ukoliko su dobili licencu za Prvu HNL.
U slučaju da je jedna od drugih momčadi profesionalnog kluba Prve HNL bude prvoplasirani
klub Druge HNL, a druga takva momčad trećeplasirani ili četvroplasirani klub Druge HNL, u Prvu
HNL izravno se plasira drugoplasirani klub, ukoliko je dobio licence za Prvu HNL, a četvrtoplasirani
odnosno petoplasirani klub igra kvalifikacije s 9-to plasiranim klubom Prve HNL, uz uvjet da su oba
dobili licence za Prvu HNL.
Četvrtoplasirani ili petoplasirani klub Druge HNL može se izravno plasirati ili igrati
kvalifikacije za Prvu HNL samo u slučaju ako su sva tri kluba drugih momčadi profesionalnog kluba
Prve HNL bolje plasirana.
Ako su među pet prvoplasiranih u Drugoj HNL tri druge momčadi profesionalnih klubova, a
preostala dva kluba među pet prvoplasiranih nisu dobili licence ili odustane od prava nastupanja u
Prvoj HNL, u Prvu HNL može ući, umjesto posljednjeplasiranog, i šestoplasirani klub Druge HNL,
ako je dobio licencu.
Ukoliko se niti na jedan način utvrđen ovim člankom ne može popuniti Prva HNL da broji 10.
klubova u natjecateljskoj godini 2020./2021. odluku o sastavu lige donijet će Izvršni odbor HNS-a.
OBNAVLJANJE LIGE
Članak 39.
U natjecateljskoj godini 2020./2021. Drugu HNL činit će 16 klubova i to:
Klub (klubovi) koji je/su u prvenstvu 2019./2020. ispao/li iz Prve HNL, klubovi koji su u
prvenstvu 2019./2020. igrali u Drugoj HNL, a nisu se plasirali u Prvu HNL, klubovi koji su se plasirali
do zaključno trinaestog (13) mjesta u Drugoj HNL u natjecateljskoj godini 2019./2020. te tri (3)
kluba iz kvalifikacija četrnaesto (14) plasiranog kluba Druge HNL i pet prvaka (ili kluba plasiranog
do 3. mjesta određene skupine) pet skupina Treće HNL.
Provođenje kvalifikacija, koje se igraju po dvostrukom kup sustavu ogranizira i vodi,
uključujući i ždrijeb parova, Povjerenik za natjecanje Druge HNL, po Propozicijama Druge HNL.
Ako iz određene skupine Treće HNL niti jedan klub plasiran od 1.-3. mjesta ne dobije licencu
za Drugu HNL ili odustane od natjecanja u Drugoj HNL u prvenstvu 2020./2021. g., u Drugoj HNL
ostat će četrnaesto (14) plasirani klub Druge HNL 2019./2020. natjecateljske godine, a četiri kluba
plasirana od 1.-3. mjesta pojedine skupine Treće HNL igraju kvalifikacije za dva mjesta u Drugoj
HNL.
Ako samo iz tri skupine Treće HNL klubovi plasirani od 1.-3. mjesta dobiju potrebnu licencu,
kvalifikacije igraju ta tri kluba i petnaesto (15) plasirani klub Druge HNL iz natjecateljske
2019./2020. g. ako je dobio potrebnu licencu.
Ako samo iz dvije skupine Treće HNL klubovi plasirani od 1.-3. mjesta dobiju potrebnu
licencu, onda oni igraju kvalifikacije za jedno mjesto u Drugoj HNL, a u Drugoj HNL ostaje i
petnaesto (15) plasirani klub Druge HNL iz natjecateljske 2019./2020. g. ako je dobio potrebnu
licencu.
Ako samo iz jedne skupine Treće HNL klub/ovi plasiran/i od 1.-3. mjesta dobije/u potrebnu
licencu, u Drugu HNL ulazi taj klub, a u Drugoj HNL ostaje i petnaesto (15) plasirani klub Druge
HNL iz natjecateljske 2019./2020. g. ako je dobio potrebnu licencu.

U svakom slučaju posljednje plasirani (16) klub Druge HNL u natjecateljskoj godini
2019./2020. obvezno ispada iz lige.
U koliko se niti na jedan način određen ovim člankom ne može popuniti Druga HNL da broji
16. klubova u natjecateljskoj godini 2020./2021. odluku o sastavu lige donijet će Izvršni odbor HNS-a.
Članak 40.
Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2019./2020. uprazni jedno ili
više mjesta, Druga hrvatska nogometna liga se ne popunjava.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 41.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja
po jedan bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između postignutih i primljenih
zgoditaka. U slučaju istog broja primljenih i postignutih zgoditaka (razlika zgoditaka), bolje mjesto
na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele
mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o odlučivanju o prvaku odnosno mjestu koje osigurava sudjelovanje u
kvalifikacijama za Prvu HNL, ili u prijelazu u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja
bodova nakon 30. kola, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u
međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između postignutih i primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima (kada su u
kombinaciji dva kluba) odnosno veći broj postignutih zgoditaka (kada su u kombinaciji tri ili više
klubova).
Ako se poredak klubova ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice primijeniti će
se kriterij bolje ukupne gol razlike između postignutih i primljenih zgoditaka iz svih utakmica koje su
klubovi odigrali tijekom prvenstva.
Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između
zainteresiranih klubova i to:
 jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dva kluba,
 tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
 potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako je u
kombinaciji 4 ili više klubova.
Ukoliko se usaglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se
utvrditi ždrijebom koji će provesti Povjerenik za natjecanje.
Plasman se utvrđuje temeljem odredbi iz ovih Propozicija i odgovarajućih odredbi Pravilnika
o nogometnim natjecanjima.
Tablicu proglašava Natjecateljska komisija IO HNS.
PRAVA IZ NATJECANJA
Članak 42.
Na svim prvenstvenim utakmicama Druge HNL prodaju se ulaznice koje samostalno tiskaju
klubovi prema svojim potrebama.
Prihode sa prvenstvenih utakmica Druge HNL ubiru klubovi domaćini.
Članak 43.
U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te utakmice, po odbitku
svih službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i delegata, dijeli se na jednake dijelove.
Ukoliko se iz prihoda sa nove prvenstvene utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i
troškovi iz prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.
Članak 44.
Svi klubovi Druge HNL podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:

a) članarine za natjecanja u Drugoj HNL koju određuje Izvršni odbor HNS-a. Članarinu su
klubovi dužni uplatiti u dva dijela, do početka natjecanja u svakoj sezoni. Pod obračun
se može priznati prihod klubova Druge HNL (TV, sponzori i drugo)
b) sucima putne troškove, troškove hotelskog smještaja i naknadu (taksu) prema odluci
Izvršnog odbora HNS-a,
c) delegatu utakmice putne troškove, troškove hotelskog smještaja i naknadu (taksu)
prema odluci Izvršnog odbora HNS-a,
d) Plaćanje službenih osoba (sudaca i delegata), putni troškovi i troškovi smještaja,
naknade, do sljedeće utakmice koju igra kao domaćin. Ukoliko klub ne dokaže da je
izvršio svoje obveze prema službenim osobama s prethodne utakmice kada je bio
domaćin, delegat će to upisati u zapisnik utakmice, a Povjerenik natjecanja će prijaviti
klub disciplinskom sucu.
e) za održavanja - korištenje objekta na kome je utakmica odigrana, visinu nadoknade
sporazumno utvrđuju vlasnik objekta i klub korisnik.
Članak 45.
Troškove vođenja natjecanja i funkcioniranja klubova Druge HNL nadoknadit će klubovi
Duge HNL, do potrebnog iznosa ako se iz ostalih prihoda ne osiguraju dovoljna novčana sredstva.
TV PRIJENOSI
Članak 46.
Prvenstvene utakmice klubova Druge HNL mogu se izravno prenositi putem televizije,
odnosno odvojeno jedan dan ranije ili kasnije od ostalih utakmica redovitog prvenstvenog kola.
Televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na osnovu suglasnosti HNS-a i
temeljem odredbi Pravilnika o načinu korištenja medijskih i promotivnih prava. Prijenos na dan
redovnog kola može početi najmanje 60 minuta nakon završetka posljednje utakmice tog kola,
odnosno završiti 45 minuta prije termina predviđenog za odigravanje redovitog kola.
U slučaju izravnog TV prijenosa ili eventualne snimke utakmice na dan odigravanja
redovnog kola, moraju se poštivati odredbe o „zatvorenim TV satima“ iz odluke UEFA.
Program izravnih prijenosa utakmica i reportaža Druge HNL, te novčano-materijalnu
naknadu utvrđuje HNS.
NAGRADE
Članak 47
Prvoplasirani klub prvenstva Druge HNL dobiva u trajno vlasništvo pehar HNS-a, na kome se
upisuje godina osvajanja prvenstva te 40 zlatnih medalja, koje se dodjeljuju igračima, trenerima,
liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema pismenom prijedlogu kluba.
Pehar i medalje se klubu predaju na utakmici po izboru kluba, u pravilu poslije zadnjeg kola.
OPREMA MOMČADI
Članak 48.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u
sjedištu Druge HNL prije početka natjecanja.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji športske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema športsku opremu druge boje, domaćin će mu uz naknadu posuditi
športsku opremu boje različite od svojih.
Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.
Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju na zadnjoj strani svojih
dresova imati brojeve vidljive boje u odnosu na boju dresa (od 1 - 99), propisane veličine (20 x 25
do 35 cm, debljine linije 5 cm). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj
podlozi.
Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u Zapisniku utakmice.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od športske opreme za zamjenske igrače
(markeri).

Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s brojevima od 1. - 50.,
koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
TIJELA NATJECANJA
Članak 49.
Tijela natjecanja su:







Povjerenik za natjecanje,
Povjerenik za određivanje sudaca,
Povjerenik za određivanje kontrolora,
Povjerenik za sigurnost,
Disciplinski sudac HNS-a za Drugu HNL,

 Komisija za žalbe HNS-a.
 POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 50.
Povjerenik za natjecanje:
 ima nadzor nad natjecanjem u Drugoj HNL,
 rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u
natjecanju, odnosno Odlukama IO HNS-a,
 registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju
 vodi tablicu natjecanja,
 određuje delegate za utakmice,
 utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja, sukladno Pravilnika o
nogometnom natjecanju HNS-a i Propozicija natjecanja,
 prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
 donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama Druge HNL,
 priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja utakmica
zajedno s Povjerenikom za sigurnost,
 vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za “Fair Play“,
 kontrolira putem delegata ispunjavanje uvjeta klubova Druge HNL neophodnih za odvijanje
natjecanja,
 podnosi prijave protiv sudionika natjecanja Druge HNL koji prekrše odredbe ovih Propozicija,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa HNS-a,
 priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,
 priprema i provodi seminar i testiranje za delegate,
 najmanje dva puta godišnje, a obavezno po završetku sezone izrađuje i podnosi Natjecateljskoj
komisiji, Izvršnom odboru Saveza i Plenumu klubova izvješće o radu.
 POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 51.
Povjerenik za određivanje sudaca:

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

 najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku natjecateljske godine izrađuje i daje
izvješće o suđenju, Komisiji nogometnih sudaca i IO HNS-a,

 obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS.
 POVJERENIK ZA SIGURNOST
Članak 52.
Povjerenik za sigurnost:

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

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

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

treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju Druge HNL, a u skladu s
Disciplinskim pravilnikom,
 najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS i Plenumu klubova Druge
HNL o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.
KOMISIJA ZA ŽALBE HNS-a
Članak 54.
Komisija za žalbe rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje i
Disciplinskog suca HNS-a za Drugu HNL.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje se dostavljaju u roku predviđenom člankom 35.
ovih Propozicija, a žalbe na odluku Disciplinskog suca u roku od osam (8) dana od dana uručenja
putem preporučene pošte ili telefaxom uz dokaz o uplati propisane takse.
Odluka Komisije za žalbe je konačna.
OSTALE ODREDBE
Članak 55.
Svaki klub Druge HNL obvezan je najkasnije do početka prvenstva u natjecateljskoj
2019./2020. godini imenovati dva povjerenika za poslove licenciranje kluba i o tome pisanim putem
izvijestiti Odjel za licenciranje HNS-a.
Klubovi su obvezni ostvarivati stalnu suradnju s Odjelom za licenciranje HNS-a.
Licenca, sukladno odredbama Pravilnika o licenciranju klubova, može biti opozvana tijekom
natjecateljske godine ukoliko nogometni klub prekrši bilo koju od svojih obveza iz Pravilnika o
licenciranju klubova ili ukoliko klub bude u stečajnom postupku.
Klubovi koji namjeravaju dobiti licencu za sljedeću natjecateljsku godinu obvezni su,
sukladno odredbama Pravilnika o licenciranju klubova, podnijeti molbu s pripadajućom
dokumentacijom najkasnije do 31. siječnja 2020. godine (za financijske kriterije do 1. travnja 2020.
g.).
Neispunjavanje odredbi iz ovog članka predstavlja prekršaj i kažnjava se sukladno
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Članak 56.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS-a, Propozicija natjecanja, Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika, Pravilnika
o načinu korištenja medijskih i promotivnih prava, odluke organa natjecanja kao i načela Fair Play-a.

KAZNENE ODREDBE
Članak 57.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni
klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Članak 58.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre,
Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 59.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a, a u vremenu između
sjednica Izvršnog odbora Natjecateljska komisija HNS-a.
Članak 60.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuje se u službenom glasilu
HNS-a.

Zagreb, 11. 07. 2019.
Broj: ________/ 2019

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici
održanoj 11. 07. 2019. donio
ODLUKU
o imenovanju vodstva natjecanja Druge HNL
u natjecateljskoj godini 2019/20.
I. U vodstvo natjecanja Druge HNL u natjecateljskoj godini 2019/20.
imenuju se:
1.

Povjerenik natjecanja

Ivica Šparavec

2. Disciplinski sudac Prve i Druge HNL

Alan Klakočer

3. Povjerenik za suđenje

Mladen Lončar

4. Povjerenik za određivanje kontrolora

Ante Kulušić

5. Povjerenik za sigurnost

Miroslav Marković

6. Tehnički tajnik

Darko Cvitković

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

Broj:
Predsjednik
Zagreb, 11. 07. 2019.
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Stat na
prijedlog Natjecateljske komisije, na sjednici održanoj 11. 07. 2019. donio

ODLUKU
o kriterijima za imenovanje delegata na utakmicama natjecanja
Hrvatskog nogometnog saveza
1. Delegat je predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza koji vrhovni nadzor na
utakmicama obavlja sukladno odlukama i uputama FIFE, UEFE i HNS-a.
2. Kriteriji za imenovanje na listu delegata za utakmice natjecanja koje vodi Hrvatski
nogometni savez su:
 delegat treba biti priznati i afirmirani nogometni djelatnik, aktivan u klubu,
županijskom nogometnom savezu (ŽNS) ili HNS u trenutku imenovanja
 delegat treba imati dokaze o svojoj aktivnosti verificirane od nadležnog ŽNS i
može biti predložen na listu delegata uz suglasnost ŽNS
 delegat na Prvoj, Drugoj i Trećoj HNL i Prvoj HNLŽ treba imati osnovno znanje
iz informatike, odnosno obvezni su poznavati rad na računalima potrebno za rad
u Comet sustavu.
 na listu delegata Prve i Druge HNL uvrštavaju se svi aktivni međunarodni
delegati izvan utvrđene kvote i članovi Natjecateljske komisije HNS-a delegati
se trebaju striktno pridržavati Kodeksa ponašanja nogometnih
djelatnika i Uputa za rad delegata.
Ostali kriteriji :
 delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu delegata Prve
HNL i završnice HNK mora imati najmanje višu stručnu spremu (VI stupanj) te da
je uspješno obnašao dužnost delegata na utakmicama Druge HNL u pravilu
minimalno 20 utakmica ili tri natjecateljske godine.
 delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu delegata Druge
HNL mora imati najmanje višu stručnu spremu (VI stupanj) te da je uspješno
obnašao dužnost delegata na utakmicama Treće HNL u pravilu minimalno 20
utakmica ili tri natjecateljske godine.
 delegat (sportski djelatnik) da bi mogao biti uvršten na listu delegata Treće
HNL treba uspješno obavljati dužnost delegata na prvom nižem stupnju
natjecanja (međužupanijska liga ili prva županijska liga) u pravilu minimalno 20
utakmica ili tri natjecateljske godine.
Bivši aktivni nogometni suci
Bivši FIFA nogometni suci i pomoćni suci mogu odmah po stjecanju zvanja
sudačkog instruktora biti predloženi na listu delegata Treće HNL
po
prijedlogu ŽNS-a

 Na listu delegata Treće HNL i ispod Treće HNL mogu biti predloženi
nogometni suci i pomoćni suci koji su sudili Prvu HNL, a stekli su zvanje
saveznog sudačkog instruktora.
 Ostali uvjeti kao što su stručna sprema, godine života, godine potrebne za
napredovanje u viši stupanj natjecanja, te zdravstvena sposobnost jednaki su
kao i kod kandidata delegata sportskih djelatnika.
Ostalo
 Delegat na ligama HNS-a (prva tri stupnja nogometa, prva dva stupnja
ženskog nogometa) može dužnost obnašati do kraja natjecateljske godine u
kojoj navršava 70. godina života, a na županijskim ligama prema odlukama
ŽNS-a
 Na listu Treće i Druge HNL ne mogu biti uvršteni delegati koji su na tom
stupnju natjecanja više od 8 godina i nisu napredovali na viši stupanj
natjecanja.
 Delegat mora biti zdravstveno sposoban, uz prijedlog za imenovanje obavezno
se prilaže uvjerenje nadležne specijalističke medicinske ustanove (obavezno
vid i sluh), ne starije od 6 mjeseci.
 Za dolazak na Prvu HNL prvi puta delegat ne može biti stariji od 55 godina
 Za dolazak na Drugu HNL prvi puta delegat ne može biti stariji od 50 godina
 na Treću HNL i niže stupnjeve natjecanja prvi puta ne može biti stariji od 48
godina, a bivši međunarodni i savezni suci ne mogu biti stariji od 50 godina
 Ukoliko delegat bude brisan s bilo koje liste Prve, Druge ili Treće HNL na istu
se može vratiti u maksimalnom roku od pet natjecateljskih godina od dana
prvog dolaska na listu
 Delegat na istom stupnju natjecanja na kojem obnaša dužnost delegata ne
može obnašati nikakvu dužnost u vođenju natjecanja, ne može biti sudac te
ne smije obnašati nikakvu funkciju u klubu tog stupnja natjecanja, uključujući
i igranje za klub.
 Delegat na listi Prve i Druge HNL niti u kojem slučaju ne može biti osoba koja
je kontrolor-instruktor ili bivši savezni nogometni sudac.
 Na utakmicama Treće HNL i nižim stupnjevima natjecanja dužnost delegata
mogu obnašati i bivši nogometni suci u omjeru, u pravilu, 50% nogometni
djelatnici i 50% bivši nogometni suci.
3. Broj delegata i način uvrštenja na liste delegata:
Treća HNL - natjecateljska godina 20/21 i dalje …………………… 36 delegata
Druga HNL - natjecateljska godina 20/21 i dalje …………………… 36 delegata
Prva HNL - natjecateljska godina 20/21 i dalje ……………………

30 delegata

U ukupnom broju delegata na pojedinoj listi, HNS sudjeluje u kvoti kako slijedi

 Prva HNL do maksimalno 3 delegata
 Druga HNL do maksimalno 3 delegata
 Treća HNL do maksimalno 10 (do 2 u svakoj skupini Treće HNL) delegata
 U kvoti delegata koju predlaže HNS ne može biti više od 1 delegata iz jednog
NS HNS za liste Prve i Druge HNL, odnosno u Trećoj HNL više od 2 delegata iz
pojedinog NS HNS. Ti delegati također moraju imati ispunjene sve uvjete iz
ovih Kriterija.

 U broj delegata u pojedinom natjecanja ne ulaze međunarodni delegati i
članovi Natjecateljske komisije.
U prva tri stupnja natjecanja kandidate za delegate predlažu županijski nogometni
savezi (ŽNS) putem pripadajućeg nogometnog središta HNS (NS HNS).
U odabiru delegata za Prvu i Drugu HNL treba voditi računa o broju delegata
prema zastupljenosti klubova u navedenim natjecanjima.
Delegati Prve HNL obavljaju dužnost delegata i na utakmicama završnice HNK
seniora, na utakmicama Prve HNLŽ i na utakmicama Prve HNL mlađih uzrasta, a
delegati Druge HNL mogu po potrebi biti delegati na utakmicama Prve HNLŽ i
Prve HNL mlađih uzrasta.
NS HNS (putem međužupanijskih nogometnih odbora te tajnici središta) utvrđuju
prijedlog liste sa svog područja za Natjecateljsku komisiju.
Delegati koji nisu uvršteni na pojedinu listu vraćaju se ( u pravilu) u matični ŽNS.
Ukupna ocjena rada delegata dobiva se temeljem ocjene povjerenika određenog
stupnja natjecanja (rada na utakmici, ispravnog ispunjavanja cjelokupne
dokumentacije vezane za utakmicu, te izvršavanja svojih obaveza iz normativnih
akata HNS-a) i provedenog testiranja. Testiranje delegata provodi se za delegate
Treće HNL, a provodi ga vodstvo natjecanja određene lige i član Komisije za
natjecanje s tog područja te osoba određena od HNS iz Odjela natjecanja. Na
testiranjima delegata za Treću HNL dva člana iz Natjecateljske komisije ne mogu
biti iz regija u kojima se delegati testiraju.
Testiranje delegata provodi se prije početka svake natjecateljske godine.
Svi prijedlozi ŽNS-a i povjerenika natjecanja dostavljaju se Natjecateljskoj komisiji.
Natjecateljska komisija predlaže Izvršnom odboru HNS-a na usvajanje konačnu
listu delegata za Prvu, Drugu i Treću HNL.
4. Delegati koji su se u natjecateljskoj godini 2019/20. nalazili na određenoj listi
delegata mogu se uvrstiti na istu listu i u slučaju da ne ispunjavaju sve uvjete iz
ove Odluke, osim dobne granice.
5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za
imenovanje delegata na utakmicama natjecanja HNS (Glasnik 24/15 i 28/16.)

6. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS i primjenjuje se
od natjecateljske godine 2020/21.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 11. 07. 2019.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije
HNS na sjednici održanoj 11. 07. 2019. donio

ODLUKU
I. U Trećoj HNL u natjecateljskoj godini 2019/20. nastupat će sljedeći klubovi

Treća HNL „SJEVER“
1. TEHNIČAR
2. RADNIK KRIŽEVCI
3. PODRAVAC
4. GRANIČAR
5. MLADOST
6. BJELOVAR
7. PODRAVINA
8. VARTEKS
9. POLET
10. RUDAR
11. PAPUK
12. VIROVITICA

CVETKOVEC
KRIŽEVCI
VIRJE
ĐURĐEVAC
ŽDRALOVI
BJELOVAR
LUDBREG
VARAŽDIN
SVETI MARTIN NA MURI
MURSKO SREDIŠĆE
ORAHOVICA
VIROVITICA

Na prijedlog Natjecateljske komisije odobrava se NK Tehničar, Cvetkovec, da svoje
prvenstvene utakmice može igrati u Križevcima na igralištu NK Radnik do okončanja radova
na svom igralištu.

Treća HNL „JUG“
1. GOŠK DUBROVNIK 1919
2. HRVACE
3. JADRAN LP
4. JUNAK
5. KAMEN
6. NERETVA
7. NERETVANAC
8. PRIMORAC
9. SLOGA
10. SPLIT s.d.d.
11. URANIA
12. USKOK
13. VODICE
14. ZADAR s.d.d.
15. ZAGORA
16. ZMAJ

DUBROVNIK
HRVACE
PLOČE
SINJ
PODBALJE
METKOVIĆ
OPUZEN
BIOGRAD
MRAVINCE
SPLIT
BAŠKA VODA
KLIS
VODICE
ZADAR
UNEŠIĆ
BLATO

Na prijedlog Stručne komisije i Komisije za mlađe uzraste odobrava se NK Zmaj, Blato, da
nastupa bez momčadi juniora.

Na prijedlog Natjecateljske komisije odobrava se NK Vodice da svoje prvenstvene utakmice
može igrati u Šibeniku na igralištu NK Šibenik do okončanja radova na svom igralištu.
Na prijedlog Natjecateljske komisije odobrava se NK Sloga, Mravinci, da svoje prvenstvene
utakmice može igrati u Solinu na igralištu NK Solin do okončanja radova na svom igralištu.

Treća HNL „ZAPAD“
1. CRIKVENICA
2. GROBNIČAN
3. JADRAN
4. KRK
5. NEHAJ
6. NOVIGRAD
7. OPATIJA
8. PAZINKA
9. ROVINJ
10. RUDAR
11. ULJANIK
12. VINODOL

CRIKVENICA
ČAVLE
POREČ
KRK
SENJ
NOVIGRAD
OPATIJA
PAZIN
ROVINJ
LABIN
PULA
NOVI VINODOLSKI

Na prijedlog Stručne komisije i Komisije za mlađe uzraste odobrava se da se NK Rovinj uvrsti
u Treću HNL Zapad s tri selekcije mlađih uzrasta, a klub će u natjecateljskoj godini 2019/2020
nastupati s četiri selekcije mlađih uzrasta sukladno propisanom kriteriju.
Na prijedlog Stručne komisije i Komisije za mlađe uzraste odobrava se NK Crikvenica i NK
Nehaj Senj da nastupaju bez momčadi kadeta.
Na prijedlog Natjecateljske komisije odobrava se NK Uljanik, Pula da svoje utakmice igra na
stadionu Aldo Drosina u Puli do okončanja radova na svom igralištu.
Na prijedlog Natjecateljske komisije odobrava se NK Vinodol Novi Vinodolski da svoje
utakmice igra na stadionu Rujevica u Rijeci do okončanja radova na svom igralištu.

Treća HNL „SREDIŠTE“
1. LUČKO
2. VINOGRADAR
3. TRNJE
4. KURILOVEC
5. HAŠK
6. DUGO SELO
7. VRBOVEC
8. MAKSIMIR
9. PONIKVE
10. ZAGOREC
11. ŠPANSKO
12. JARUN
13. VRAPČE
14. BISTRA
15. MLADOST
16. GAJ

LUČKO
MLADINA
ZAGREB
KURILOVEC
ZAGREB
DUGO SELO
VRBOVEC
ZAGREB
ZAGREB
KRAPINA
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
BISTRA
PETRINJA
MAČE

Na prijedlog Natjecateljske komisije odobrava se NK Gaj, Mače, da svoje prvenstvene
utakmice može igrati u Krapini na igralištu NK Zagorec do okončanja radova na svom igralištu.
Na prijedlog Natjecateljske komisije odobrava se NK Mladost, Petrinja, da svoje prvenstvene
utakmice može igrati u Kutini na igralištu NK Moslavina do okončanja radova na svom igralištu.
Na prijedlog Stručne komisije i Komisije za mlađe uzraste odobrava se da se NK Gaj, Mače i
GSNK Mladost Petrinja uvrste u Treću HNL Središte s tri selekcije mlađih uzrasta, a oba
kluba će u natjecateljskoj godini 2019/2020 nastupati s četiri selekcije mlađih uzrasta
sukladno propisanom kriteriju.

Zagreb, 11. 07. 2019.

Predsjednik

Broj:

Davor Šuker, v.r.

Treća HNL „ISTOK“
1. BEDEM
2. BELIŠĆE
3. ČEPIN
4. ĐAKOVO CROATIA
5. GRANIČAR
6. KUTJEVO
7. MARSONIA
8. NAŠK
9. ORIOLIK
10. SLAVIJA
11. SLAVONIJA
12. SLOGA
13. VIHOR
14. VUKOVAR 91
15. VUTEKS SLOGA
16. ZRINSKI

IVANKOVO
BELIŠĆE
ČEPIN
ĐAKOVO
ŽUPANJA
KUTJEVO
SLAVONSKI BROD
NAŠICE
ORIOVAC
PLETERNICA
POŽEGA
NOVA GRADIŠKA
JELISAVAC
VUKOVAR
VUKOVAR
JURJEVAC

Na prijedlog Stručne komisije i Komisije za mlađe uzraste odobrava se NK Vihor, Jelislavac,
da nastupa bez momčadi kadeta.
Na prijedlog Natjecateljske komisije odobrava se NK Vuteks Sloga, Vukovar, da svoje
prvenstvene utakmice može igrati na igralištu NK Vukovar 91 do okončanja radova na svom
igralištu.
II. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 11. 07. 2019.

Davor Šuker, v.r.

Svim nacionalnim nogometnim
savezima i konfederacijama
Cirkularno pismo br. 15
Zurich, 11. ožujka 2019.
SEC/2019-C279/bru

133. Glavna Godišnja Sjednica (GGS) Međunarodnog
nogometnog saveza Boarda (IFAB‐a) – odluke
Poštovani,
133. GGS IFAB-a odžana je u Aberdeenu, Škotska, 2. ožujka 2019. te joj je predsjedao predsjednik NSa Škotske, g. Alan McRae. Detalji glavnih odluka GGS-a i rasprava navedeni su u nastavku
(počevši od 2. str.); zapisnik sastanka će uskoro biti dostupan na www.theifab.com.
Kako bismo osigurali da pripreme za uvođenje promjena mogu početi bez odlaganja, te kako
bismo vam pomogli pri prijevodu Pravila nogometne igre na druge jezike, sve promjene se nalaze
na engleskom u priloženom dokumentu; Pravila igre 2019/20 – Promjene i objašnjenja, koji je
također dostupan na http://www.ifab.com/document/for-football-bodies.
Englesko, francusko, njemačko i španjolsko izdanje Pravila nogometne igre 2019/20 će biti
dostupno za preuzimanje na našoj internetskoj stranici neposredno prije slanja tiskanog izdanja u
svibnju/lipnju.
Kao i obično, svaka konfederacija i nacionalni NS će primiti pet tiskanih izdanja Pravila
nogometne igre 2019/20; svaki nacionalni NS će također primiti jednu kopiju za svakog svojeg
FIFA suca i pomoćnog suca.
Predbilježbe za dodatne kopije Pravila nogometne igre 2019/20 mogu se naručiti putem
Internet trgovine IFAB-a na http://theifab.com/shop od 12. ožujka. Kako bismo osigurali
tiskanje odgovarajućeg broja kopija, i to po prihvatljivoj cijeni od 3 CHF po kopiji, trebali biste
poslati narudžbu najkasnije do 12. travnja 2019*. Kad Vam narudžba bude potvrđena, primit
ćete račun s uputama za plaćanje.
*Napomena: zakašnjele narudžbe će možda prouzročiti veće troškove tiskanja te stoga cijena po
kopiji može biti veća.
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1. Pravila nogometne igre 2018/19
GGS je izrazila zadovoljstvo da su promjene Pravila nogometne igre 2018/19 dobro prihvaćene, te je
s osobitim zadovoljstvom primila na znanje da odobrenje za upotrebu elektroničke i komunikacijske
opreme u tehničkom prostoru nije prouzročilo veće probleme. IFAB čestita službenim osobama na
odgovarajućoj upotrebi ove opreme te poštovanju iskazanom prema odredbi Pravila 4.
2. Pravila nogometne igre 2019/20
Odobrene su brojne promjene Pravila nogometne igre 2019/20 koje slijede osnovne ciljeve 'play
fair!' strategije: poboljšanje ponašanja igrača te povećanje poštovanja, povećanje vremena igre, te
stvaranje pravednije i atraktivinije igre; točan tekst promjena možete pronaći u priloženom
dokumentu 'Pravila igre 2019/20 – Promjene i objašnjenja'.
Sve promjene su obvezne za prijateljske utakmice i natjecanja počevši s ili nakon 1. lipnja 2019.;
natjecanja koja počinju prije 1. lipnja 2019. mogu ih uvesti ili odgoditi njihovo uvođenje do najkasnije
početka sljedećeg natjecanja.
a. Trenutni eksperimenti
GGS je razmatrala povratne informacije dvogodišnjeg eksperimenta s promjenama Pravila koja
mogu poboljšati sliku o igri i/ili smanjiti izgubljeno vrijeme za zamjene te udarce s vrata. Promjene
pravila su odobrene vezano uz tri od navedenih eksperimenata:
 Pravilo 3 – igrač koji će biti zamijenjen mora napustiti teren na najbližoj točki na graničnoj
crti osim ako sudac dopusti igraču da napusti teren brzo/odmah na središnoj crti
 Pravilo 5 – sudac će sada pokazati žuti karton (ŽK) ili crveni karton (CK) službenoj osobi koja
se nesportski ponašala – u Pravilima nogometne igre bit će navedeni glavni prekršaji za
ŽK/CK; ukoliko se počinitelj ne može identificirati, treneru višeg statusa prisutnom u
tehničkom prostoru biti će pokazan ŽK/CK
 Pravilo 13 i Pravilo 16 – za slobodne udarce koje izvodi momčad iz vlastitog kaznenog
prostora te za udarce s vrata, lopta će biti u igri kad je udarena te se pokrene; zahtjev da ona
mora napustiti kazneni prostor prije nego ju bilo koji igrač smije dirati je uklonjen
Eksperiment s naizmjeničnim izvođenjem ‘udarca s točke za izvođenje kaznenog udarca’, također
poznat kao ‘AB-BA’, nije bio uspješan jer je nogomet u osnovi jednostavan sport, tako da nema
promjene tradicionalnog ‘AB-AB’ formata.
b. Pravilo 8 – Početak i nastavak igre: Spuštanje lopte
Trenutačni postupak spuštanja lopte je nezadovoljavajuć jer često dovodi do sukoba ili do
'iznuđivanja' novog nastavka igre koji se nepošteno 'iskorištava', npr. izbacivanje lopte izvan igre
radi ubacivanja duboko u suparničku polovicu.
Novi postupak znači da spuštanje lopte mora biti 'neometano' – lopta će biti spuštena samo
jednom igraču, a svi ostali igrači moraju ostati udaljeni najmanje 4 m(4.5 yds) udaljeni. Igra će se
tada nastaviti 'kao i obično', tj. lopta se ne daje natrag suparničkoj momčadi.
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Ako igra bude zaustavljena kad lopta ili zadnji dodir s loptom bude u kaznenom prostoru, spuštanje
lopte biti će za vratara momčadi koja se brani. U svim ostalim slučajevima, spuštanje lopte biti će
za jednog od igrača momčadi koja je zadnja igrala loptom na mjestu zadnjeg dodira.
c. Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje: Igranje rukom
Igranje rukom je vjerovatno najviše 'nejasno' područje Pravila nogometne igre i taj nedostatak
jasnoće uzrokuje veliku zbunjenost, nedosljednost i rasprave.
Pravila vezana uz 'prekršaj' i 'zaleđe' su poboljšana micanjem fokusa s 'namjere' (psihički) na
‘ishod’ (fizički) te su slične promjene primjenjene i na ‘nenamjerne’ situacije igranja rukom. Stoga,
dok ‘namjerno’ igranje rukom ostaje prekršaj, Pravilo sad pruža veću jasnoću je li se prekršaj
dogodio kad lopta 'slučajno' dodirne šaku/ruku.
Slijedom navedenog, igrač će biti kažnjen kad mu lopta dodirne šaku/ruku ako:
 mu je šaka/ruka iznad visine ramena (osim kad namjerno igra na taj način) jer igrač
'riskira' držeći šaku/ruku u izrazito 'neprirodnom' položaju


igračevo tijelo je učinjeno neprirodno većim, te je na taj način nepošteno stvorena veća
prepreka, jer mu je šaka/ruka odmaknuta od tijela




postignuo je pogodak izravno šakom/rukom (čak i ako je slučajno)
igrač stječe posjed/kontrolu nad loptom šakom/rukom (čak i ako je slučajno) te nakon
toga postigne pogodak ili stvori priliku za postizanje pogotka

Međutim, osim u ranije navedenim situacijama, igrač u pravilu neće biti kažnjen kad mu lopta
dodirne šaku/ruku ako:
 se lopta spustila s igračeva tijela, ili tijela drugog igrača (ili obojice) koji je bio u blizini, jer
je gotovo nemoguće izbjeći kontakt s loptom
 igrač padne i njegova šaka/ruka je između tijela i zemlje kako bi se pridržao
d. Ostale predložene promjene Pravila
GGS je odobrila brojne promjene ostalih Pravila, naročito:
 Ukoliko je izvođač kaznenog udarca ozlijeđen te mu se pruža pomoć, on/ona može ostati na
terenu kako bi izveo kazneni udarac (Pravilo 5)
 Momčad koja pobjedi u bacanju novčića može izabrati hoće li izvesti početni udarac (Pravilo 8)
 Ukoliko se dogodi prekršaj za ŽK/CK, a momčad koja se ne brani izvede brzi slobodni udarac
koji stvori priliku za postizanje pogotka, sudac može odgoditi pokazivanje ŽK/CK do sljedećeg
prekida (Pravilo 12)
 Ukoliko momčad koja se brani formira 'zid' od tri ili više igrača, igrači momčadi koja napada
moraju biti najmanje 1m od 'zida' - neizravni slobodni udarac ukoliko povrijede prostor
(Pravilo 13)
 Vratar mora biti na (ne ispred ili iza) poprečnoj crti tijekom izvođenja kazneng udarca, ali mora
imati samo jednu nogu na poprečnoj crti (ili usporedno s njom ukoliko je u zraku) kad je
udarac izveden (Pravilo 14)
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e. Dodatne dopune i objašnjenja
Odobrena su ostala objašnjena Pravila nogometne igre, uključujući:
 Višebojne podmajice ili podmaijice s uzorkom su dozvoljene samo ukoliko su iste kao rukavi
glavne majice (Pravilo 4)
 Objašnjenje razlike između 'stanke za osvježenje' i ‘predaha za osvježenje pićem’ (Pravilo 7)
 Ukoliko vratar pokuša 'izbiti' loptu nakon ubacivanja ili namjernog dodavanja suigrača, a
'izbacivanje' je neuspješno, vratar može igrati rukom (Pravilo 12)

ŽK za 'nedopuštenu' proslavu pogotka (npr. Skidanje majice, penjanje na ogradu)
ostaje i ako je pogodak p o n i š t e n (Pravilo 12)
3. Daljnji razvoj
GGS je raspravljala o sljedećim koracima u play fair! strategiji te je primila informacije o mobilnoj
aplikaciji Pravila nogometne igre (za iOS i Android) kao i o ‘Izazovu’ Pravila nogometne igre putem
interneta, novom alatu za e-učenje za suce i instruktore.
4. Video pomoć sucima (VAR)
GGS je primilia najnovije informacije o upotrebi VAR-a na svjetskoj razini, uključujući program
pomoći i odobrenja (IAAP), te uspješnoj upotrebi VAR-a na 2018 FIFA Svjetskom prvenstu™ u
Rusiji.
GGS je izrazila zadovoljstvo što je donijela odluke kako bi učinila igru zabavnijom za igranje i gledanje u
skladu s tri stupa IFAB-ove ‘play fair!’ strategije.
IFAB je izrazito zahvalan na mnogim prijedlozima i podršci iz svih područja nogometnog svijeta koji
pomažu razvoju Pravila nogometne igre kako bi razvili i učinili nogomet, od najširih razina do
međunarodnog nogometa, poštenijim, dostupnijim i zabavnijim.
Nastavit ćemo naše
konzultacije na svjetskoj razini kako bi Pravila nogometne igre zaštitila poštenje i integritet
na terenu za igru.
Zahvaljujemo na pažnji. Molimo da nas kontaktirate ukoliko imate pitanja.
S poštovanjem,
IFAB

Lukas Brud
Tajnik
Privitak.: kao u tekstu
Kopija: FIFA
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Promjene Pravila 2019./2020. – tekst i objašnjenja

2

Uvod
Na 133. Općem godišnjem sastanku Međunarodnog odbora nogometnih saveza
(IFAB), održanom u škotskom Aberdeenu 2. ožujka 2019. godine, prihvaćen je niz
promjena i objašnjenja Pravila nogometne igre za sezonu 2019./2020. Tri su
promjene odobrene nakon dvije godine eksperimenata diljem svijeta:

• Uvođenje žutih i crvenih kartona za nesportsko ponašanje službenih osoba
• Igrač koji pri zamjeni napušta teren za igru mora izaći na najbližoj točki granične crte
• Pri udarcu s vrata i slobodnom udarcu za obrambenu momčad u vlastitom kaznenom

prostoru, lopta je u igri čim se udarac izvede (može se igrati loptom prije nego što izađe
iz kaznenog prostora)

Ostale promjene uključuju: jasniju definiciju „igranja rukom“, igrači napadačke
momčadi moraju stajati najmanje jedan metar od obrambenog „živog zida“, vratar
mora imati samo jedno stopalo na gol-crti pri izvođenju kaznenog udarca i novi
postupak spuštanja lopte (uključujući i spuštanje lopte u slučaju da lopta pogodi člana
sudačkog tima te uđe u vrata, promijeni se momčad u posjedu lopte ili započne
obećavajući napad).
Ovaj dokument predstavlja sažetak glavnih promjena i objašnjenja te donosi precizne
definicije svake promjene Pravila, no ne obuhvaća neke uredničke izmjene (npr. novi
poredak natuknica itd.) koje će biti istaknute u knjizi Pravila nogometne igre
2019./2020. Ovaj je dokument dostupan i na internetskoj stranici IFAB-a
(www.theifab.com) zajedno s kraćim dokumentom „Promjene Pravila 2019./2020. – na
prvi pogled“, koji donosi samo glavne promjene. Pravila nogometne igre 2019./2020.
bit će dostupna za preuzimanje sredinom ili krajem svibnja na internetskoj stranici
IFAB-a na engleskom, francuskom, njemačkom i španjolskom jeziku, zajedno s
pojedinostima o novoj aplikaciji IFAB – Pravila nogometne igre.
Sve promjene stupaju na snagu 1. lipnja 2019. godine. Natjecanja koja započinju prije
tog datuma mogu primjenjivati promjene od početka natjecanja, od dogovorenog
datuma unutar natjecanja (npr. nakon stanke u polusezoni) ili mogu odgoditi primjenu
najkasnije do početka idućeg natjecanja.

3

Uvod
Podsjetnici
IFAB i FIFA željeli bi sve podsjetiti na dva važna aspekta nogometne igre:

• Kapetani
• Pravila nogometne igre navode kako kapetan nosi „razinu odgovornosti za
ponašanje svoje momčadi“ – od kapetana se očekuje da preuzmu tu odgovornost
kako bi pomogli primiriti / pozitivno djelovali na ponašanje svojih suigrača,
posebno u kontroverznim situacijama ili sukobima koji uključuju suparnike ili
članove sudačkog tima

• Poštovanje prema sucima
• Igrači moraju poštovati sve odluke koje donose suci i drugi članovi sudačkog tima
• Poštovanje Pravila nogometne igre i članova sudačkog tima koji ih primjenjuju
temelj je korektnosti i ugleda nogometne igre
Ključ
Glavne promjene Pravila podcrtane su žutom bojom, uklonjeni je tekst prekrižen
ŽK = žuti karton (opomena), CK = crveni karton (isključenje)

4

Sažetak promjena Pravila
Slijedi jednostavan sažetak glavnih promjena i objašnjenja.

Pravilo 3

• Igrač koji pri zamjeni napušta teren za igru mora izaći na najbližoj točki granične linije,
osim ukoliko ga sudac drugačije uputi

Pravilo 4

• Podmajice mogu biti višebojne ili s uzorkom ukoliko su identične rukavu glavnog dresa
Pravilo 5

• Sudac ne može promijeniti odluku o nastavku igre nakon što je igra nastavljena, ali u
određenim okolnostima može pokazati žuti ili crveni karton za raniji incident

• Ukoliko sudac napusti teren za igru radi pregleda snimke (VAR) ili kako bi pozvao

igrače natrag na teren na kraju poluvremena, odluka još uvijek može biti promijenjena

• Službenoj osobi može biti pokazan žuti ili crveni karton zbog nesportskog ponašanja;
ukoliko se ne može identificirati počinitelja, žuti ili crveni karton bit će pokazan
glavnom treneru u tehničkom prostoru

• Ukoliko je dosuđen kazneni udarac, izvođač može primiti liječničku pomoć i potom
ostati na terenu kako bi izveo kazneni udarac

Pravilo 7

• Objašnjenje razlike između stanke za rashlađenjem tijela i stanke za osvježenje pićem
Pravilo 8

• Momčad koja pobijedi u bacanju novčića može izabrati izvođenje početnog udarca
• Spuštanje lopte – sudac spušta loptu vrataru (ukoliko je igra zaustavljena u kaznenom
prostoru) ili jednom igraču momčadi koja je posljednja dirala loptu, na mjestu
posljednjeg dodira, svi ostali igrači (obje momčadi) moraju biti udaljeni najmanje 4
metra
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Pravilo 9

• Ukoliko ga lopta dodirne sudac spušta loptu (ili drugog člana sudačkog tima) te uđe u
vrata, promijeni se posjed lopte ili započne napadačka akcija

Pravilo 10

• Vratar ne može postići pogodak bacanjem lopte u suparnička vrata
Pravilo 12

• Definicija igranja rukom ponovno je napisana radi jasnoće i dosljednosti s jasnim
smjernicama kada „nenamjerno“ igranje rukom (ne) treba sankcionirati

• Potvrda da se vratarevo nepropisno igranje rukom u vlastitom kaznenom prostoru ne
sankcionira žutim ili crvenim kartonom

• Ukoliko nakon ubacivanja ili namjernog suigračevog dodavanja vratar neuspješno
udari loptu ili je pokuša udariti kako bi je vratio u igru, smije igrati rukom

• Sudac može odgoditi pokazivanje žutog ili crvenog kartona do idućeg zaustavljanja igre
ukoliko momčad koja nije počinila prekršaj brzo izvede slobodni udarac i stvori priliku
za postizanje pogotka

• Žuti karton za nepropisno slavlje pogotka ostaje na snazi čak i ako pogodak ne bude
priznat

• Popis prekršaja službenih osoba za upozorenje, žuti karton i crveni karton
• Svi verbalni prekršaji sankcioniraju se neizravnim slobodnim udarcem
• Udaranje predmeta sankcionira se na isti način kao i bacanje predmeta
Pravilo 13

• Nakon što je izveden neizravni slobodni udarac, sudac može prestati pokazivati znak za
neizravni slobodni udarac ukoliko je jasno da pogodak ne može biti postignut izravno
(npr. pri većini neizravnih slobodnih udaraca zbog zaleđa)

• U slučaju slobodnih udaraca koje izvodi obrambena momčad u vlastitom kaznenom
prostoru, lopta je u igri nakon što je udarena i jasno pomaknuta; ne mora napustiti
kazneni prostor

• Kada je postavljen obrambeni „živi zid“ od najmanje tri (3) igrača, svi igrači napadačke
momčadi od njega moraju biti udaljeni najmanje jedan metar; ukoliko prekrše ovo
pravilo dosuđuje se neizravni slobodni udarac
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Pravilo 14

• Vratnice, prečka i mreže ne smiju se pomicati pri izvođenju kaznenog udarca, a vratar
ih ne smije dodirivati

• Vratar mora stajati sa najmanje jednim dijelom stopala na gol-crti ili u liniji gol-crte pri
izvođenju kaznenog udarca; ne smije stajati iza gol-crte

• Ukoliko se prekršaj dogodi nakon što je sudac označio početak izvođenja kaznenog

udarca, a udarac ne bude izveden, mora se izvesti nakon pokazivanja žutog ili crvenog
kartona

Pravilo 15

• Suparnici moraju biti najmanje dva (2) metra udaljeni od točke granične crte na kojoj
se izvodi ubacivanje lopte u igru, čak i ukoliko izvođač stoji udaljen od granične crte

Pravilo 16

• Pri udarcu s vrata, lopta je u igri nakon što je udarena i jasno pomaknuta; ne mora
napustiti kazneni prostor
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Promjene Pravila 2019./2020. –
tekst i objašnjenja
Pravilo 3 – Igrači
3. Postupak zamjene
Izmijenjeni tekst
Pri zamjeni igrača zamjenskim igračem, treba se pridržavati sljedećeg:
• (…)
• igrač koji će biti zamijenjen:
• dobiva dopuštenje suca za napuštanje terena za igru, osim ako se već nalazi izvan
|njega, i mora izaći kod najbliže točke granične crte osim ukoliko sudac pokaže da igrač
može odmah izaći izravno na središnjoj crti ili nekoj drugi točki (npr. zbog sigurnosti ili
ozljede)
|| • igrač koji će biti zamijenjen nije obvezan napustiti teren za igru na središnjoj crti i mora
odmah otići u tehnički prostor ili svlačionicu te nikako ne sudjeluje u nastavku utakmice, osim
ukoliko su dopuštene povratne zamjene
|| • ukoliko igrač koji treba biti zamijenjen odbije napustiti teren, igra se nastavlja

Objašnjenje
Kako bi se onemogućilo igrača koji će biti zamijenjen da „zadržava“ vrijeme polaganim
izlaskom na središnjoj crti (što nije propisano Pravilima), igrač mora izaći na najbližoj točki
(kao pri ozljedi) osim ako sudac pokaže drugačije, primjerice ukoliko igrač može brzo izaći na
središnjoj crti, postoji sigurnosni problem ili igrač napušta teren za igru na nosilima. Igrač
mora odmah otići u tehnički prostor ili svlačionicu kako bi se izbjegli problemi sa zamjenskim
igračima, gledateljima ili članovima sudačkog tima. Igrač koji krši smisao ovog Pravila treba
biti sankcioniran zbog nesportskog ponašanja, tj. odugovlačenja s nastavkom igre.
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Pravilo 4 – Oprema igrača
3. Boje
Dodatni tekst
Podmajice moraju biti:
| • jednobojne i u boji glavne boje na rukavu majice ili
| • s uzorkom/u bojama koji u potpunosti odgovara rukavu majice

Objašnjenje
Proizvođači opreme danas izrađuju podmajice s uzorkom čiji su rukavi jednaki rukavima
glavne majice; te podmajice trebaju biti dopuštene s obzirom da članovima sudačkog tima
olakšavaju postupak donošenja odluka.

4. Ostala oprema
Elektronički sustav mjerenja i praćenja (EPTS)
Uklonjeni tekst
| Profesionalni će se standard uvoditi u prijelaznom razdoblju do 1. lipnja 2019. godine.
| Sljedeća oznaka potvrđuje da (…)

Objašnjenje
Prijelazno razdoblje završava 1. lipnja 2019. godine.
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Pravilo 5 – Sudac
2. Odluke suca
Izmijenjeni tekst
| Sudac ne može promijeniti svoju odluku o nastavku igre ako shvati da nije ispravna ili prema
savjetu drugog člana sudačkog tima, ukoliko je igra nastavljena ili je sudac označio kraj prvog
ili drugog poluvremena (uključujući produžetke) te napustio teren za igru ili
|| prekinuo prekinuo utakmicu. Međutim, ako na kraju poluvremena sudac napusti teren za
| igru kako bi otišao u prostor za pregled snimke (RRA) ili uputio igrače da se vrate na teren za
| igru, to ga ne sprječava da promijeni odluku za incident koji se dogodio prije kraja
| poluvremena.
| Osim kako je navedeno u Pravilu 12.3 i VAR‐protokolu, disciplinska mjera može biti izrečena
| nakon što je igra nastavljena ukoliko je drugi član sudačkog tima uočio prekršaj i
| pokušao ga dojaviti sucu prije nastavka igre; ne primjenjuje se nastavak igre povezan sa
| disciplinskom mjerom.

Objašnjenje
• Engleski pojam „terminated“ teško se prevodi – bolji je izraz „abandoned“
• Ukoliko sudac na kraju poluvremena odlazi u prostor za pregled snimke (RRA) ili govori
igračima da se vrate na teren za igru, odluka može biti promijenjena, ako se prekršaj dogodio
prije kraja poluvremena
• Član sudačkog tima ponekad uoči/ukaže na prekršaj za žuti ili crveni karton (npr. pomoćni
sudac signalizira/maše zastavicom zbog nasilnog ponašanja u igri bez lopte), ali sudac to ne
uoči ili ne čuje komunikaciju prije nego što je igra nastavljena. Sudac još uvijek može poduzeti
odgovarajuće disciplinske mjere, ali ne primjenjuje nastavak igre povezan s prekršajem.
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3. Prava i dužnosti
Disciplinske mjere
Dodatni tekst
Sudac:
| • poduzima mjere protiv službenih osoba koje se ne ponašaju na odgovoran način i smije ih
|| udaljiti upozorava ih ili opominje (žuti karton) ili isključuje (crveni karton)
|s terena za igru i neposrednog okruženja, uključujući tehnički prostor; ukoliko igrač koji je
|počinio prekršaj ne može biti identificiran, sankcioniran će biti glavni trener u tehničkom
||prostoru žutim ili crvenim kartonom. Član liječničke službe koji počini prekršaj za isključenje
može ostati ukoliko (…)
Objašnjenje
Eksperiment sa žutim i crvenim kartonima za neprimjereno ponašanje službene osobe bio je
uspješan i otkrio je mnogo korisnih aspekata na svim razinama, uključujući i situacije u kojima se
mladi suci moraju nositi s „teškim“ starijim trenerima. Ukoliko igrač koji je počinio prekršaj ne
može biti identificiran, glavnoj službenoj osobi (obično glavni trener) u tehničkom prostoru biti će
pokazan žuti ili crveni karton (kao odgovorna osoba za ostale službene osobe).

3. Prava i dužnosti
Ozljede
Dodatni tekst
• Ozlijeđenom igraču ne smije biti pružena pomoć na terenu za igru (…) Od zahtjeva za
napuštanjem terena za igru izuzeti su sljedeći slučajevi:
• (…)
|• dosuđen je kazneni udarac, a ozlijeđeni će igrač biti izvođač

Objašnjenje
Ukoliko izvođač kaznenog udarca treba liječnički pregled/pomoć, nije pošteno da mora
napustiti teren i ne može izvesti kazneni udarac.
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Pravilo 7 – Trajanje utakmice
3. Nadoknada izgubljenog vremena
Izmijenjeni tekst
Sudac određuje nadoknadu vremena u svakom poluvremenu, za vrijeme izgubljeno zbog:
| • stanke za osvježenje pićem (koje ne bi trebale trajati dulje od jedne minute) ili drugih
medicinskih razloga, u skladu s propozicijama natjecanja
| • medicinskih stanki u skladu s propozicijama natjecanja, npr. stanki za osvježenje pićem (koje
ne bi trebale trajati dulje od jedne minute) i stanki za rashlađenje (90 sekundi do 3 minute)

Objašnjenje
U interesu sigurnosti igrača, propozicije natjecanja mogu u određenim vremenskim uvjetima
(npr. visoka vlaga i temperatura) dopuštati stanke za rashlađenje (u trajanju od 90 sekundi do 3
minute), kako bi se snizila tjelesna temperatura; one se razlikuju od stanki za osvježenje pićem
(najviše jedna minuta), koje služe za rehidraciju.

Pravilo 8 – Početak i nastavak igre
1. Početni udarac
Postupak
Izmijenjeni tekst
|| • momčad koja pobijedi u bacanju novčića odlučuje na koja će vrata napadati u prvom
| poluvremenu ili hoće li izvesti početni udarac
| • ovisno o gore navedenome, njihov suparnik izvodi početni udarac ili odlučuje na koja će
| vrata napadati u prvom poluvremenu
|| • momčad koja pobijedi u bacanju novčića će izabrati na koja će vrata napadati u prvom
poluvremenu izvodi početni udarac u drugom poluvremenu

Objašnjenje
Posljednje promjene Pravila učinile su početni udarac dinamičnijim (npr. izravno iz početnog
udarca može biti postignut pogodak) stoga kapetani koji pobijede u bacanju novčića često
biraju izvođenje početnog udarca.
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1. Početni udarac
Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
Ukoliko igrač koji je izveo početni udarac ponovno dodirne loptu prije nego je lopta dodirnula
|| nekog drugog igrača, dosuđuje se neizravni slobodni udarac, ili izravni slobodni udarac za
namjerno prekršaj igranja rukom.

Objašnjenje
Promjena je u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.

2. Spuštanje lopte
Postupak
Novi tekst
| • Sudac spušta loptu za vratara momčadi koja se brani u njezinom kaznenom prostoru,
ukoliko je, u trenutku zaustavljanja igre:
|
• lopta bila u kaznenom prostoru ili
|
• posljednji dodir lopte bio u kaznenom prostoru
| • U svim drugim slučajevima, sudac spušta loptu za jednog igrača momčadi koja je
posljednja dodirnula loptu na mjestu gdje je lopta posljednje dodirnula igrača, vanjskog
čimbenika ili – kako je navedeno u Pravilu 9.1, člana sudačkog tima
| • Svi drugi igrači (iz obje momčadi) moraju biti udaljeni najmanje 4 metra od lopte sve dok
lopta ne bude u igri.
Lopta je u igri kada dotakne tlo.
| Bilo koji broj igrača može napadati spuštenu loptu (uključujući i vratare); sudac nema
pravo određivanja tko može napadati spuštenu loptu ili ishod spuštanja lopte.

Objašnjenje
Dosadašnji postupak spuštanja lopte često vodi do „umjetnog“ nastavka igre koji se
nepošteno „iskorištava“ (npr. ispucavanje lopte izvan terena duboko u suparničkoj polovici) ili
13
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do agresivnog sukoba. Vraćanje lopte momčadi koja je posljednja igrala loptom vraća ono što
je „izgubljeno“ zaustavljanjem igre, osim u kaznenom prostoru gdje je jednostavnije vratiti
loptu vrataru. Kako bi se onemogućilo stjecanje nepoštene prednosti, svi igrači iz obje
momčadi, osim igrača koji prihvaća loptu, moraju biti udaljeni najmanje četiri (4) metra.

Pravilo 9 – Lopta u igri i izvan igre
1. Lopta izvan igre
Izmijenjeni tekst
Lopta je izvan igre kada:
• (…)
| • dodirne člana sudačkog tima, ostane na terenu za igru i:
|
• momčad započne obećavajući napad
|

• lopta izravno uđe u vrata ili

|

• se promijeni momčad u posjedu lopte

| U svim tim slučajevima igra se nastavlja spuštanjem lopte.

Objašnjenje
Može biti vrlo nepošteno stekne li momčad prednost ili postigne pogodak nakon što je lopta
udarila člana sudačkog tima, pogotovo suca.

2. Lopta u igri
Izmijenjeni tekst
|| Lopta je u igri u bilo kojem drugom trenutku, uključujući i kada dodirne bilo kojeg
člana sudačkog tima i kada se odbije od bilo kojeg suca, stupa vrata, grede ili koplja kutne
zastavice te ostane na terenu za igru.

Objašnjenje
Osim kako je navedeno u Pravilu 9.1, lopta je u igri kada dodirne člana sudačkog tima.
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Pravilo 10 – Određivanje ishoda utakmice
1. Postizanje pogotka
Izmijenjeni tekst
Pogodak je postignut (…), pod uvjetom da momčad koje postiže pogodak nije prekršila Pravila
nogometne igre.
| Ukoliko vratar baci loptu izravno u suparnička vrata, dosuđuje se udarac s vrata.

Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.

Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje
1. Izravni slobodni udarac
Izmijenjeni tekst
|| • namjerno igra loptu rukom počini prekršaj igranja rukom (izuzevši vratara unutar vlastitog
kaznenog prostora)

Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.

1. Izravni slobodni udarac
Igranje rukom
Izmijenjeni tekst
| Igranje rukom podrazumijeva namjerni potez igrača rukom ili šakom, kojim ostvaruje
kontakt s loptom
| U obzir treba uzeti:
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| • pokret rukom prema lopti (ne lopte prema ruci)
| • udaljenost između suparnika i lopte (neočekivana lopta)
| • da položaj ruke ne znači nužno da je bilo prekršaja
| Prekršaj je kada igrač:
| • namjerno dodirne loptu rukom ili šakom, uključujući i pokret rukom ili šakom prema lopti
| • stekne posjed ili kontrolu nad loptom nakon što je lopta dodirnula njegovu ruku ili šaku te
potom:
| • postigne pogodak u suparnička vrata
| • stvori priliku za postizanje pogotka
| • pokretom ruke ili šake izravno postigne pogodak u suparnička vrata, čak i slučajno,
uključujući i vratara
| Obično je prekršaj kada igrač:
| • dodirne loptu rukom ili šakom u situaciji kada
|
• ruka ili šaka čini njegovo tijelo neprirodno velikim
|
• ruka ili šaka se nalaze iznad ili preko razine ramena (osim ukoliko igrač namjerno
igra loptom koja potom dodirne njegovu ruku ili šaku)
| Gore navedeni prekršaji primjenjuju se čak i ukoliko lopta dodirne igračevu ruku ili šaku
izravno nakon glave ili tijela (uključujući stopalo) ili drugog igrača u blizini.
| Osim u gore navedenim prekršajima, obično nije prekršaj kada lopta dodirne igračevu ruku ili
šaku:
| • izravno nakon igračeve glave ili tijela (uključujući stopalo)
| • izravno nakon glave ili tijela (uključujući stopalo) drugog igrača u blizini
| • ukoliko je ruka blizu tijela i ne čini tijelo neprirodno većim
| • kada igrač padne, a ruka ili šaka nalaze se između tijela i tla kako bi pridržavali tijelo, ali nisu
ispružene vodoravno ili okomito izvan tijela
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Objašnjenje
Potrebno je više jasnoće oko igranja rukom, posebno u situacijama kada „nenamjerno igranje
rukom“ predstavlja prekršaj. Nove definicije slijede niz načela:
• nogomet ne prihvaća postizanje pogotka rukom ili šakom (čak ni slučajno)
• nogomet očekuje sankcioniranje igrača koji igra rukom ukoliko tim potezom stekne posjed
ili kontrolu nad loptom te ostvari veliku prednost poput postizanja pogotka ili stvaranja prilike
za postizanje pogotka
• igračima je prirodno postaviti ruku između svog tijela i tla, radi potpore pri padanju
• držanje ruke ili šake iznad razine ramena rijetko je „prirodna“ pozicija i igrač „preuzima
rizik“ postavljanjem ruke ili šake u takav položaj, uključujući i pri klizećim kretnjama
• ukoliko se lopta na ruku ili šaku odbije od igračevog tijela, ili od drugog igrača (bilo koje
momčadi) u blizini, često je nemoguće izbjeći kontakt s loptom

1. Izravni slobodni udarac
Igranje rukom
Izmijenjeni tekst
Izvan kaznenog prostora, za vratara vrijede ista ograničenja pri igranju rukom kao i za sve
|ostale igrače. Unutar kaznenog prostora, vrataru se ne može dosuditi igranje rukom koje
|rezultira izravnim slobodnim udarcem ili drugom pripadajućom sankcijom, no može mu se
|| dosuditi igranje rukom koje rezultira neizravnim slobodnim udarcem. Ukoliko vratar igra
|rukom unutar svog kaznenog prostora kada mu to nije dopušteno, dosuđuje se neizravni
|slobodni udarac, ali bez disciplinske mjere.

Objašnjenje
Vratari ne mogu igrati rukom u svom kaznenom prostoru nakon namjernog dodavanja ili
ubacivanja svog suigrača, ili nakon što su ispustili loptu iz svojih ruku. Ukoliko to učine,
dosuđuje se neizravni slobodni udarac, ali to – kao niti bilo kakvo drugo „nepropisno“ igranje
rukom – ne zahtijeva bilo kakvu disciplinsku mjeru, čak i u slučaju zaustavljanja obećavajućeg
napada ili onemogućavanja postizanja pogotka ili izgledne prilike za postizanje pogotka.
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2. Neizravni slobodni udarac
Izmijenjeni tekst
Neizravni slobodni udarac dosuđuje se ukoliko vratar unutar vlastitog kaznenog prostora
počini bilo koji od sljedećih prekršaja:
|| • kontrolira loptu šakama/rukama duže od šest sekundi prije ispuštanja
|| • dodirne loptu šakama/rukama nakon ispuštanja, a prije nego što je dodirnula nekog
drugog igrača
| • dodirne loptu šakama/rukama, osim ako je vratar jasno udario loptu nogom ili pokušao
udariti loptu nogom kako bi je poslao u igru, nakon:
• što je suigrač namjerno udario loptu prema vrataru
• primanja lopte od suigrača izravno iz ubacivanja

Objašnjenje
• Uključene „šake i ruke“ u skladu je s ostalim dijelovima Pravila koji se odnose na igranje
rukom
• Kada vratar jasno udari ili pokuša udariti loptu kako bi je poslao u igru, to pokazuje da
nema namjere igranja rukom. Stoga, ukoliko pokušaj udarca nije uspješan, vratar može
igrati rukom ne čineći prekršaj.

3. Disciplinske mjere
Izmijenjeni tekst
| Ukoliko igrač ili službena osoba počine prekršaj za isključenje prije ulaska na teren za igru na
početku utakmice, sudac ima pravo zabraniti igraču ili službenoj osobi sudjelovanje u utakmici
(vidi Pravilo 3.6); sudac će prijaviti bilo kakav drugi oblik nesportskog ponašanja.
| Igrač ili službena osoba koji počini prekršaj za opomenu ili isključenje, na terenu za igru ili
|izvan njega, protiv suparničkog igrača, suigrača, člana sudačkog tima ili bilo koje druge osobe
|ili Pravila nogometne igre, bit će sankcioniran u skladu s prekršajem.
| Žuti ili crveni karton mogu biti pokazani samo igraču, zamjenskom igraču, ili zamijenjenom
igraču ili službenoj osobi.

Objašnjenje
Crveni i žuti kartoni sada mogu biti pokazani službenim osobama (vidi Pravilo 5).
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3. Disciplinske mjere
Odgađanje nastavka igre radi pokazivanja kartona
Dodatni tekst
Kada je sudac odlučio opomenuti ili isključiti igrača, igra ne smije biti nastavljena dok sankcija
|ne bude provedena, osim ako momčad koja nije počinila prekršaj brzo izvede slobodni
|udarac, ima izglednu priliku za postizanje pogotka i sudac nije započeo postupak izricanja
|disciplinske mjere. Mjera se tada poduzima pri sljedećem zaustavljanju igre; ukoliko je
|prekršajem zaustavljena izgledna prilika za postizanje pogotka, igrač će biti opomenut.

Objašnjenje
Ponekad je napad zaustavljen prekršajem za opomenu ili isključenje, a momčad koja napada
brzo izvede slobodni udarac kojim nadoknađuje „izgubljeni“ napad; jasno je da nije pošteno
zaustaviti taj „novi“ napad kako bi se pokazao žuti ili crveni karton. Međutim, ukoliko je sudac
odvratio pažnju momčadi koja je počinila prekršaj početkom postupka pokazivanja žutog ili
crvenog kartona, nije dopušteno brzo izvesti slobodni udarac. Ukoliko je prekršajem
zaustavljena izgledna prilika za postizanje pogotka, igrač će biti opomenut, a ne isključen, s
obzirom da je napad ponovno započet (kao u slučaju kada za isti prekršaj u izglednoj prilici za
postizanje pogotka sudac dozvoli prednost).

3. Disciplinske mjere
Prekršaji za opomenu
Proslava pogotka
Dodatni tekst
| Igrač mora biti opomenut, čak i ako pogodak nije priznat, zbog:
(…)
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Objašnjenje
Opomene za neprimjerene proslave pogotka primjenjuju se čak i kada pogodak ne bude
priznat, s obzirom da su posljedice (sigurnost, ugled nogometne igre) jednake kao i da je
pogodak priznat.

3. Disciplinske mjere
Prekršaji za isključenje
Izmijenjeni tekst
Igrač, zamjenski igrač ili zamijenjeni igrač koji počine bilo koji od sljedećih prekršaja moraju
biti isključeni kada:
| • onemoguće suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje
||pogotka namjernim igranjem rukom prekršajem igranja rukom (…)

Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.

3. Disciplinske mjere
Onemogućavanje postizanja pogotka ili izgledne prilike za postizanje pogotka
Izmijenjeni tekst
| Ukoliko igrač namjernim prekršajem igranja rukom onemogući suparničkoj momčadi
postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka, mora biti isključen bez obzira
gdje se prekršaj dogodio.

Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.
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3. Disciplinske mjere
Službene osobe
Izmijenjeni tekst
| Ukoliko je počinjen prekršaj, a osoba koja je počinila prekršaj ne može biti identificirana,
sankcioniran će biti glavni trener u tehničkom prostoru.
| Upozorenje
| Sljedeće bi prekršaje obično trebalo sankcionirati upozorenjem; ponovljene ili očiglednije
prekršaje treba sankcionirati
| • opomenom ili isključenjem:
| • ulazak u teren za igru na način koji iskazuje poštovanje i ne izaziva sukob
| • izostanak suradnje s članom sudačkog tima, npr. ignoriranje upute ili zahtjeva pomoćnog
suca ili četvrtog suca
| • manje neslaganje (riječima ili postupcima) s odlukom sudačkog tima
| • povremeno napuštanje tehničkog prostora bez počinjenih drugih prekršaja
| Opomena
| Prekršaji za opomenu uključuju (ali nisu ograničeni na):
| • jasan/uzastopan manjak poštovanja prema granicama tehničkog prostora svoje momčadi
| • odugovlačenje nastavka igre svoje momčadi
| • namjeran ulazak u tehnički prostor suparničke momčadi (bez izazivanja sukoba)
| • neslaganje (riječima ili postupcima), uključujući:
|

• bacanje/udaranje boca s pićem ili drugih predmeta

|
• gestikulacije koje jasno pokazuju manjak poštovanja prema članu ili članovima sudačkog
tima, npr. provokativan pljesak
| • ulazak u sučev prostor za pregled snimke (RRA)
| • pretjerano/uzastopno gestikuliranje uz zahtijevanje žutog ili crvenog kartona
| • pretjerano pokazivanje „televizijskog signala“ radi pregleda snimke
| • gestikuliranje ili djelovanje na provokativan ili potpaljiv način
| • uzastopno nesportsko ponašanje (uključujući i ponavljanje prekršaja za upozorenje)
| • pokazan manjak poštovanja prema nogometnoj igri
| Isključenje
| Prekršaji za isključenje uključuju (ali nisu ograničeni na):
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| • odgađanje nastavka igre suparničke momčadi, npr. držanjem lopte, napucavanjem lopte,
ometanjem igračevih kretnji
| • namjerno napuštanje tehničkog prostora radi:
|
• iskazivanja neslaganja s članom sudačkog tima ili protestiranje
|

• djelovanja na provokativan ili potpaljiv način

| • ulazak u suparnički tehnički prostor na agresivan način koji izaziva sukob
| • namjerno bacanje/udaranje predmeta na teren za igru
| • ulazak na teren za igru radi:
|

• sukoba sa članom sudačkog tima (uključujući i na poluvremenu i po završetku utakmice)

|

• ometanja igre, suparničkog igrača ili člana sudačkog tima

| • ulazak u prostoriju za VAR‐suce (VOR)
| • fizički i drugačije agresivno ponašanje (uključujući pljuvanje ili ugriz) prema suparničkom
igraču, zamjenskom igraču, službenoj osobi, članu sudačkog tima, gledatelju ili bilo kojoj drugoj
osobi (npr. skupljaču/skupljačici lopti, zaštitaru, službeniku natjecanja itd.)
| • dobivanje druge opomene u istoj utakmici
| • upotrebu agresivnog, uvredljivog ili pogrdnog rječnika i/ili gestikulacija
| • upotrebu neodobrene elektroničke ili komunikacijske opreme i/ili neprimjereno ponašanje
kao posljedicu upotrebe elektroničke ili komunikacijske opreme
| • nasilno ponašanje

Objašnjenje
Ispravna upotreba žutih i crvenih kartona za nesportsko ponašanje službenih osoba bit će
podržana uključivanjem glavnih prekršaja za upozorenje, žuti i crveni karton u Pravila
nogometne igre.
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4. Nastavak igre nakon prekršaja i nesportskog ponašanja
Izmijenjeni tekst
(…)
|| Ukoliko je lopta u igri, a igrač počini fizički prekršaj na terenu za igru protiv:
• suparničkog igrača – dosuđuje se neizravni ili izravni slobodni udarac ili kazneni udarac
• suigrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog ili isključenog igrača, službene osobe ili člana
sudačkog tima – dosuđuje se izravni slobodni udarac ili kazneni udarac
• bilo koje druge osobe – sudac spušta loptu
| Svi verbalni prekršaji sankcioniraju se neizravnim slobodnim udarcem.

Objašnjenje
Potvrda različitih načina nastavka igre za fizičke prekršaje te potvrda da se svi verbalni
prekršaji, čak i oni usmjereni prema članu sudačkog tima, sankcioniraju neizravnim slobodnim
udarcem.

4. Nastavak igre nakon prekršaja i nesportskog ponašanja
Dodatni tekst
| Ukoliko igrač počini prekršaj izvan terena za igru protiv igrača, zamjenskog ili zamijenjenog
igrača, ili službene osobe vlastite momčadi, igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem
na graničnoj crti na mjestu najbližem prekršaju.

Objašnjenje
Pojašnjenje da igrač mora počiniti prekršaj protiv suigrača ili službene osobe vlastite
momčadi, zamjenskog igrača itd., kako bi bio dosuđen neizravni slobodni udarac.

4. Nastavak igre nakon prekršaja i nesportskog ponašanja
Izmijenjeni tekst
Ukoliko igrač koji stoji na terenu za igru ili izvan njega baci ili udari predmet (osim lopte za
igru) na suparničkog igrača, ili baci ili udari predmet (uključujući loptu) na suparničkog
zamjenskog igrača, zamijenjenog ili isključenog igrača, ili službenu osobu ili člana sudačkog
tima ili na loptu za igru, igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem (…)
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Objašnjenje
Udaranje predmeta prema nekome ili prema lopti sankcionira se na isti način kao i bacanje
predmeta.

Pravilo 13 – Slobodni udarci
1. Vrste slobodnog udarca
Znak za neizravni slobodni udarac
Dodatni tekst
Sudac označava neizravni slobodni udarac podizanjem ruke iznad glave. Ruku zadržava u tom
|položaju sve dok udarac ne bude izveden te lopta ne dodirne nekog drugog igrača, ili dok lopta
|ne izađe izvan terena za igru ili je jasno da pogodak ne može biti postignut izravno.

Objašnjenje
Mnogi se neizravni slobodni udarci izvode predaleko od suparničkih vrata da bi pogodak
mogao biti postignut izravno (npr. neizravni slobodni udarci za zaleđe); u tim slučajevima
sudac treba pokazivati znak samo dok se udarac ne izvede, s obzirom da nije lako trčati
pokazujući znak.

2. Postupak
Izmijenjeni tekst
• slobodni udarci zbog prekršaja koji uključuju igračev ulazak, ponovni ulazak ili izlazak s
terena za igru bez sučevog dopuštenja; oni se izvode s mjesta gdje je lopta bila u trenutku
| zaustavljanja igre. Međutim, ako igrač napusti teren za igru kao dio igre te počini
|| prekršaj izvan terena za igru nad drugim igračem, igra se nastavlja slobodnim udarcem na
graničnoj crti u točki najbližoj mjestu prekršaja; u slučaju prekršaja za izravni slobodni
udarac dosuđuje se kazneni udarac ukoliko je ta točka unutar kaznenog prostora igrača
koji je prekršaj počinio.
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Objašnjenje
Tekst je izmijenjen kako bi bio u skladu s ostalim dijelovima Pravila nogometne igre.

2. Postupak
Izmijenjeni tekst
Lopta:
| • je u igri kada je udarena i jasno pomaknuta osim u slučaju slobodnog udarca za momčad
koja se brani unutar njihovog kaznenog prostora; tada je lopta u igri kada je izravno udarena
izvan kaznenog prostora

Objašnjenje
Eksperiment u kojemu je momčad koja se brani izvodila slobodni udarac u kaznenom
prostoru, a lopta bila u igri nakon što je udarena i nije morala napustiti kazneni prostor,
pokazao je brži i konstruktivniji nastavak utakmice. Suparnici moraju ostati izvan kaznenog
prostora, na najmanjoj udaljenosti od 9,15 metara sve dok lopta ne bude u igri. Ista je
promjena napravljena i za udarac s vrata (vidi Pravilo 16).

2. Postupak
Dodatni tekst
Dok lopta ne uđe u igru, svi suparnički igrači moraju ostati:
• najmanje 9,15 m (10 jardi) udaljeni od lopte, osim (…)
• izvan kaznenog prostora u slučaju slobodnih udaraca unutar suparničkog kaznenog
prostora
| Ukoliko tri ili više igrača iz momčadi koja se brani čine „živi zid“, svi igrači momčadi koja
napada moraju ostati na najmanje jedan (1) metar udaljenosti od „živog zida“ sve dok lopta ne
bude u igri.

Objašnjenje
Napadači koji stoje blizu obrambenog „živog zida“ ili u njemu pri izvođenju slobodnog udarca
stvaraju problem upravljanja igračima i gubi se vrijeme. Ne postoji legitimno taktičko
objašnjenje za napadače koji stoje u „zidu“, a njihovo je prisustvo protiv „duha nogometne
igre“ te često narušava ugled nogometne igre.
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3. Prekršaji i sankcije
2. Prekršaji i sankcije
Dodatni tekst (nakon prvog odlomka)
(…) zbog odugovlačenja nastavka igre.
| Pri izvođenju slobodnog udarca, ukoliko se igrač momčadi koja napada nalazi na manje od
jednog (1) metra od „živog zida“ koji čine tri ili više igrača momčadi koja se brani, dosuđuje se
neizravni slobodni udarac.

Objašnjenje
Potvrda o nastavku igru ukoliko se igrač momčadi koja napada približi „živom zidu“ na manje
od jednog (1) metra.

3. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
| Ukoliko momčad koja se brani izvede slobodni udarac iz u svom kaznenom prostoru, a
suparnički su igrači unutar kaznenog prostora (…) dodirne loptu ili se upusti u borbu za loptu
||prije nego što lopta dodirne drugog igrača bude u igri, slobodni se udarac ponavlja.
| Ukoliko momčad koja se brani izvodi slobodni udarac unutar svog kaznenog prostora, a
lopta nije izravno udarena izvan kaznenog prostora, slobodni se udarac ponavlja.

Objašnjenje
Potvrda o nastavku igre u gore navedenoj situaciji.

3. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
Nakon što lopta bude u igri, ako je izvođač ponovno dodirne prije nego što je dodirnula
|drugog igrača, dosuđuje se neizravni kazneni udarac; a ako izvođač namjerno igra rukom
|počini prekršaj igranja rukom: (…)

Objašnjenje
Potvrda o nastavku igre u gore navedenoj situaciji.
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Pravilo 14 – Kazneni udarac
1. Postupak
Dodatni tekst
| Lopta mora mirovati na oznaci za izvođenje kaznenog udarca, a stupovi vrata, greda i mreža
ne smiju se micati.
(…)
Vratar koji brani mora ostati na gol‐crti, licem okrenut prema izvođaču, između stupova vrata,
| bez dodirivanja stupova vrata, grede ili mreže, sve dok lopta nije udarena.
(…)
Igrač koji izvodi kazneni udarac mora udariti loptu prema naprijed; udarac petom je dopušten
pod uvjetom da se lopta kreće prema naprijed.
| Kada je lopta udarena, vratar koji brani mora barem dijelom jednog stopala dodirivati gol‐crtu
ili biti u liniji s njom.

Objašnjenje
• Sudac ne smije dati znak za izvođenje kaznenog udarca ukoliko vratar dodiruje stupove
vrata, gredu ili mrežu, ili ako ne miruju, npr. kada ih vratar udari ili protrese.
• Vratarima nije dopušteno stajati ispred ili iza gol‐crte. Omogućavanje vrataru da drži samo
jedno stopalo na gol‐crti (ili, u liniji s njom ukoliko vratar skače) pri izvođenju kaznenog
udarca praktičniji je pristup s obzirom da je lakše prepoznati kada oba stopala nisu na gol‐crti.
S obzirom da izvođač može zastajati pri zaletu, razumno je da vratar može napraviti jedan
korak u iščekivanju udarca.

2. Prekršaji i sankcije
Dodatni tekst
Nakon što sudac označi početak izvođenja kaznenog udarca, kazneni udarac mora biti
|izveden; ukoliko ne bude izveden, sudac može poduzeti disciplinske mjere prije nego što
|ponovno označi početak izvođenja kaznenog udarca.

Objašnjenje
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Ukoliko se prekršaj dogodi nakon što je sudac označio početak izvođenja kaznenog udarca, ali
kazneni udarac nije izveden, slobodni udarac ne može biti dosuđen s obzirom da lopta nije
ušla u igru; potrebne disciplinske mjere još se uvijek mogu poduzeti.

2. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
• izvođač dodirne loptu prije nego je dodirne drugi igrač:
• dosuđuje se neizravni slobodni udarac (ili izravni slobodni udarac u slučaju
namjernog prekršaja igranja rukom)

Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.

Pravilo 15 – Ubacivanje
1. Postupak

Izmijenjeni tekst
|| Svi suparnički igrači moraju stajati na najmanje dva (2) metra od mjesta na kojemu na
|graničnoj crti gdje će biti izvedeno ubacivanje.

Objašnjenje
Pokrivaju se situacije u kojima igrač izvodi ubacivanje na nešto većoj udaljenosti od granične
crte.

2. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
Nakon što lopta uđe u igru, ako je izvođač dodirne prije nego što je dodirnula drugog igrača,
|| dosuđuje se neizravni slobodni udarac; ako izvođač namjerno igra rukom počini prekršaj
|igranja rukom: (…)
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Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.

Pravilo 16 – Udarac s vrata
1. Postupak
Izmijenjeni tekst
|| • Lopta je u igri kada napusti kazneni prostor je udarena i jasno pomaknuta

Objašnjenje
Pri udarcu s vrata, eksperiment s loptom u igri nakon što je udarena – a ne mora napustiti
kazneni prostor – stvorio je brži i dinamičniji/konstruktivniji nastavak igre. Smanjen je
„gubitak“ vremena, uključujući i zaustavljanje taktike odugovlačenja kada branič namjerno
igra loptom prije nego što ona napusti kazneni prostor, znajući da će biti dosuđeno jedino
ponavljanje udarca s vrata. Suparnički igrači moraju ostati izvan kaznenog prostora sve dok
lopta ne bude u igri.

2. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
| Ukoliko lopta ne napusti kazneni prostor ili je drugi igrač dodirne prije nego što napusti kazneni
prostor, udarac se ponavlja.

Objašnjenje
Vidi gore (Pravilo 16.1)

2. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
Nakon što lopta uđe u igru, ako je izvođač dodirne prije nego što je dodirnula drugog igrača,
||dosuđuje se neizravni slobodni udarac; ako izvođač namjerno igra rukom počini prekršaj
|igranja rukom: (…)
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Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.

2. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
| Ukoliko se pri izvođenju udarca s vrata suparnički igrači nalaze u kaznenom prostoru zato što
|ga nisu stigli napustiti, sudac dopušta nastavak igre. Ukoliko suparnički igrač koji se nalazi u
|kaznenom prostoru (…) dodirne ili napadne loptu prije nego što lopta dodirne drugog igrača
|bude u igri, udarac vrata mora biti ponovljen.

Objašnjenje
Potvrda sučeve odluke u slučaju da se suparnički igrač nalazi u kaznenom prostoru pri
izvođenju udarca s vrata.

Pravilo 17 – Udarac iz kuta
2. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
Nakon što lopta uđe u igru, ukoliko izvođač udarca iz kuta dodirne loptu prije nego što je
lopta dodirnula drugog igrača, dosuđuje se neizravni slobodni udarac; a ukoliko izvođač udarca
||iz kuta namjerno igra rukom počini prekršaj igranja rukom: (…)

Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.
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VAR‐protokol
Odluke/incidenti koji utječu na ishod utakmice i podložni su pregledu snimke
Kategorije odluka/incidenata koji su podložni pregledu snimke u slučaju moguće „jasne i
očigledne pogreške“ ili „propuštenog ozbiljnog incidenta“ uključuju:
a. Pogodak/nema pogotka
| Prekršaj momčadi koja je postigla pogodak u napadačkoj fazi završenoj postizanjem
pogotka, uključujući:
| • prekršaj momčadi koja napada u pripremi akcije za postizanje pogotka ili tijekom
postizanja pogotka (igranje rukom, prekršaj, zaleđe itd.)
| • zaleđe: pozicija i prekršaj
• lopta izvan igre prije postizanja pogotka
• odluke o pogotku/nema pogotka
| • prekršaj vratara i/ili izvođača pri izvođenju kaznenog udarca ili prerani ulazak u kazneni
prostor napadača ili braniča koji se izravno sudjeluje u igri ukoliko se kazneni udarac odbije od
vratnice, grede ili vratara
b. Kazneni udarac/nema kaznenog udarca
| • prekršaj momčadi koja napada u pripremi akcije za postizanje pogotka ili tijekom postizanja
pogotka (igranje rukom, prekršaj, zaleđe itd.)
• lopta izvan igre prije incidenta
• mjesto prekršaja (unutar ili izvan kaznenog prostora)
• neispravno dosuđen kazneni udarac
• nesankcionirani prekršaj za kazneni udarac
| • prekršaj vratara i/ili izvođača tijekom izvođenja kaznenog udarca
| • prerani ulazak u kazneni prostor napadača ili braniča koji izravno sudjeluje u igri ukoliko se
kazneni udarac odbije od vratnice, grede ili vratara

Objašnjenje
Tekst je pojednostavljen, a natuknice preraspoređene s obzirom da su prekršaji pri izvođenju
kaznenog udarca incidenti o pogotku/nema pogotka.
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Postupak
Prvotna odluka
Izmijenjeni tekst
• Ukoliko pomoćni sudac odgodi podizanje zastavice zbog prekršaja, pomoćni sudac mora
|podići zastavicu ako momčad koja napada postigne pogodak, bude joj dosuđen kazneni
|udarac, slobodni udarac, udarac iz kuta ili ubacivanje, ili zadrži posjed lopte po završetku
|prvotnog napada; u svim ostalim situacijama pomoćni sudac treba odlučiti hoće li podići
|zastavicu, ovisno o zahtjevima igre

Objašnjenje
Pojašnjenje kada pomoćni sudac mora podići „odgođenu“ zastavicu za vrlo „tijesnu“ odluku.

Postupak
Provjera

Izmijenjeni tekst
|| • VAR‐sudac može provjeriti snimku u normalnoj brzini (…) ili odluku o namjernom prekršaju
igranja rukom

Pregled snimke
Izmijenjeni tekst
• Za subjektivne odluke, poput intenziteta prekršaja, ometanja u zaleđu, igranja rukom
|(pozicija, namjera, itd.) često je prikladan „pregled na terenu“ (OFR).
(…)
|| • Sudac može zatražiti pregled snimke iz različitih (…) ili odluku o namjernom prekršaju
igranja rukom

Objašnjenje
Promjena u skladu s novim definicijama igranja rukom u Pravilu 12.
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Igrači, zamjenski igrači i službene osobe
Izmijenjeni tekst
(…)
| • Igrač/zamjenski igrač/zamijenjeni igrač/službena osoba koja pretjerano koristi „televizijski“
znak za sudačku provjeru ili uđe u prostor za sudačke provjere bit će opomenut
| • Službena osoba koja pretjerano koristi „televizijski“ znak za sudačku provjeru ili uđe u prostor
|za sudačke provjere bit će javno službeno upozorena (ili opomenuta ukoliko se upotrebljavaju
|žuti i crveni kartoni za službene osobe)
| • Igrač/zamjenski igrač/zamijenjeni igrač/ službena osoba koja uđe u prostoriju za VAR‐
|suce bit će isključena; službena osoba koja uđe u prostoriju za VAR‐suce bit će udaljena iz
|tehničkog prostora

Objašnjenje
U skladu s promjenama u Pravilima 5 i 12, uputa o žutim i crvenim kartonima za službene
osobe.
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REGISTRACIJE
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 09.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bilobrk Borna
("Maksimir", Zagreb) jer odlaze na područje
drugog saveza, Štrkalj Tomislav ("Rudeš",
Zagreb), Aires da Silva Wallace Lucas ("Rudeš",
Zagreb) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 10.07.2019)
NK "GNK DINAMO", ZAGREB:
trener Poms Rene (Seniori - pomoćni), trener
Čavlina Silvije (Seniori), trener Bule Nino (Seniori
- pomoćni), trener Bjelica Nenad (Seniori)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Čmelješević Tin
("Kustošija", Zagreb), Krajinović Nikola
("Lokomotiva", Zagreb) jer odlaze na područje
drugog saveza, Pavletić Matej ("Jarun", Zagreb)
jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 11.07.2019)
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "GNK DINAMO (ZAGREB), NK "RUDAR
(VELENJE) i igrač Petrović Borna zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jurak Luka
("Lokomotiva", Zagreb) jer odlaze na područje
drugog saveza, Marić Victor ("Zagreb", Zagreb),
Knez Franko ("Trnje", Zagreb), Štefanac Luka
("HAŠK", Zagreb), Čengić Dino ("Sesvete",
Sesvete) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 12.07.2019)
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Knežević Bojan
(Lokomotiva, Zagreb), Šuart Dominik (Sesvete,
Sesvete), Čl. 36/12
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Peranović Nikica
(Inter-Zaprešić, Zaprešić), Jelavić Roko (Rudeš,
Zagreb), Čl. 36/2
Vekić Roko (Utrina, Zagreb), Čl. 25-36/2
Santana Deocleciano Emerson (Vila Nova FC, -),
Čl. 36/11 – ustupanje igrača do 30.06.2020.
Petrak Oliver (Korona Kielce, -), Marku Albion
(Shkendija Tirane, -), Joković Dušan (Lask Linz, -),
Čl. 36/10
Medić Niko , Valenta Luka , Čl. 37/1
NK "SESVETE", SESVETE: Koščak Mateo (GNK

Dinamo, Zagreb), Čl. 36/12
Registracija ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Šuart
Dominik zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2020.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Joković
Dušan zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 30.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Petrak Oliver
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2023.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Marku Albion
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2020.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Santana
Deocleciano Emerson zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Zadro Antonio
("Špansko", Zagreb), Zandona Franko
("Maksimir", Zagreb) jer odlaze na područje
drugog saveza, Vrdoljak Martin ("Zagreb",
Zagreb), Budimir Gabrijel ("Zagreb", Zagreb),
Rajačić Luka ("Zagreb", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 15.07.2019)
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Knežević Bojan
(GNK Dinamo, Zagreb), Čl. 36/9
trener Jozić Mario (Seniori), trener Mujčin Edin
(Seniori - pomoćni), trener Tomić Goran (Seniori),
trener Prskalo Draženko (Seniori - pomoćni)
Raskidi ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Dojčinović
Sergej raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 1150/18 od 31.08.2018.
NK "RUDEŠ", ZAGREB i igrač Barić Gordan
raskinuli su sporazumno ugovor o radu broj
1536/18 od 20.11.2018.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Vecaj Uendi
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
1006/17 od 31.08.2017.
Registracija ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Jančić Luka
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2020.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Gilja Borna
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2020.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Palić Toma
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2020.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Mizić Dino
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2020.
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "GNK DINAMO (ZAGREB), NK "VARAŽDIN

(VARAŽDIN) i igrač Đurasek Neven zaključili
sporazum o ustupanju do 20.01.2020.
NK "GNK DINAMO (ZAGREB), NK "ISTRA 1961
Š.D.D. (PULA) i igrač Ćuže Mario zaključili
sporazum o ustupanju do 20.01.2020.
NK "GNK DINAMO (ZAGREB), NK "LOKOMOTIVA
(ZAGREB) i igrač Knežević Bojan zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2020.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Milićević Ivan zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2020.
Brisanje iz registra

NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA: Čelić Maks
Juraj (Varaždin, Varaždin), Čl. 36/2
Registracija ugovora
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA i igrač Čelić
Maks Juraj zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 31.05.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Žabec David ("Dugo
Selo", Dugo Selo) jer odlaze u inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Barić Gordan ("Rudeš",
(Sjednica 12.07.2019)
Zagreb) jer odlaze na područje drugog saveza,
Santos da Silva Carlos Henrique ("Rudeš",
Brisanje iz registra
Zagreb), Jagodin Stjepan ("Sesvete", Sesvete),
Briševac David ("Dinamo OO", Odranski Obrež) jer
Brišu se igrači iz registra Šafranić Igor ("Polet",
odlaze u inozemstvo.
Buševec), Šćukanec Nikola ("Polet", Buševec) jer
odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 16.07.2019)
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Moubandje Jacques
Francois (Toulouse, -), Čl. 36/10
Registracija ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Moubandje
Jacques Francois zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2022.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vecaj Uendi ("GNK
Dinamo", Zagreb), Pereira Bicalho Raul Gustavo
("Lokomotiva", Zagreb), Itrak Mateo
("Lokomotiva", Zagreb) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE JASTREBARSKO

(Sjednica 15.07.2019)
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA: Periša Patrik
(BSK, Bijelo Brdo), Čl. 36/2
Velić Mateo (Kurilovec, Velika Gorica), Čl. 36/12,
Babec Hrvoje (Vihor, Jelisavac), čl. 36/2
trener Jakirović Sergej (Seniori), trener Sabljak
Saša (Seniori - pomoćni), trener Klafurić Siniša
(Seniori)
Registracija ugovora
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA i igrač Babec
Hrvoje zaključili stipendijski ugovor do
31.05.2020.
NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC

(Sjednica 15.07.2019)
(Sjednica 10.07.2019)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Picak Domagoj
("Kupinec", Kupinec), Kurečki Toni ("Vinogradar",
Mladina) jer odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 16.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Borković Martin ("MNK
DOMAGOVIĆ", Domagović), Čakarun Matija
("Vinogradar", Mladina), Bagarić Josip
("Vinogradar", Mladina) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE VELIKA GORICA
(Sjednica 09.07.2019)
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA: Meić Nikola
(HNK Gorica, Velika Gorica), Čl. 36/1
(Sjednica 11.07.2019)

Brišu se igrači iz registra Bencek Igor ("Oborovo
74", Oborovo), Radman Ivan ("Oborovo 74",
Oborovo), Budinski Stjepan ("Oborovo 74",
Oborovo), Breščaković Josip ("Oborovo 74",
Oborovo), Smolko Ivan ("Oborovo 74", Oborovo),
Novosel Krešimir ("Oborovo 74", Oborovo) jer
odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 11.07.2019)
Registracija kluba
Temeljem članka 4. Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a te Rješenja Ureda državne
uprave u Zagrebačkoj županiji KLASA:UP/I-23002/19-01/11; URBROJ:238-04/9-19-4 od
01.04.2019. registrira se Malonogometni klub
Dubrava Deer 19 sa sjedištem u Dubravi, Braće
Radić 2

MNK "MNK "DUBRAVA DEER 19"", DUBRAVA,:
Prebeg Maks , Dragija Damir , Papić Ivan , Sever
Krunoslav , Mladen Filip , Crha Alen , Čl. 36/1
Babić Stjepan , Badrov Antonio , Martinčević
Mislav , Horvat Martin , Vujević Ante , Salija Filip ,
Čl. 37/1
(Sjednica 15.07.2019)
Brisanje iz registra

NK "HNK RIJEKA S.D.D. (RIJEKA), NK "INTERZAPREŠIĆ (ZAPREŠIĆ) i igrač Mitrović Josip
zaključili sporazum o ustupanju do 14.06.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Brezovec Josip ("InterZaprešić", Zaprešić), Horvat Matija ("InterZaprešić", Zaprešić) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Novosel Jurica
("Dubrava", Dubrava), Bilić Mihael ("Vrbovec",
Vrbovec) jer odlaze na područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ

Registracija kluba

(Sjednica 09.07.2019)

Temeljem čl. 4 “Pravilnika o statusu igrača i
registracijama” HNS-a, te rješenja Ureda državne
uprave u Karlovačkoj županiji, Službe za opću
upravu, KLASA:UP/I-230-02/19-01/06, URBROJ:
2133-04-01/1-19-2 od 05. srpnja 2019. godine,
registrira se nogometni klub “BARILOVIĆ”, OIB:
52798631649 sa sjedištem u Bariloviću, Barilović
bb.

Raskidi ugovora
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač Luštica
Steven Peter raskinuli su sporazumno ugovor o
profesionalnom igranju broj 9PU-2018 od
13.07.2018.

(Sjednica 15.07.2019)

NK "BARILOVIĆ", BARILOVIĆ:,
Janko Spudić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/1
Ivan Spudić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Brisanje iz registra
Ante Spudić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Brišu se igrači iz registra Peranović Nikica ("Inter- Mario Goldašić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Luka Spudić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Zaprešić", Zaprešić) jer odlaze na područje
Petar Spudić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
drugog saveza.
Robert Spudić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Željko Spudić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
(Sjednica 15.07.2019)
David Stanković (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Ivan Poljanica (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ: Bilobrk Borna
Ivan Matić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
(Maksimir, Zagreb), Čl. 36/2
Mitrović Josip (HNK Rijeka s.d.d., Rijeka), Čl. 36/9 Marinko Marjanović (Krnjak Barilović,
Savić Milan (FK Zemun, Zemun), Grgić Damir (NK Krnjak),36/2
Goran Jurić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Aluminij Kidričevo, -), Čl. 36/10
Martin Marc (Krnjak Barilović, Krnjak),36/1
Barić Gordan (Rudeš, Zagreb), Čl. 36/7
Marko Mušnjak (Krnjak Barilović, Krnjak),36/1
trener Lađević Branko (Seniori - pomoćni), trener Josip Ribić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Mato Gavrić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Toplak Samir (Seniori)
Dalibor Gavrić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Antonio Pavlečić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Registracija ugovora
Tugomir Majdak (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Nikola Gojak (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač Savić
Nikola Bridić (Krnjak Barilović, Krnjak),36/2
Milan zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 15.06.2020.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač Grgić
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE
Damir zaključili ugovor o profesionalnom igranju ŽUPANIJE
do 15.06.2021.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač Bilobrk
(Sjednica 10.07.2019)
Borna zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2022.
Brisanje iz registra
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač Barić
Gordan zaključili ugovor o profesionalnom igranju Brišu se igrači iz registra Prtenjak Tin ("Klanjec",
do 15.06.2021.
Klanjec) jer odlaze u inozemstvo.
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i trener Toplak
Samir zaključili ugovor o profesionalnom
(Sjednica 11.07.2019)
treniranju do 30.06.2020.
Brisanje iz registra
Registracija sporazuma o ustupanju
Brišu se igrači iz registra Brčić Dario ("Mladost
(Sjednica 11.07.2019)

B", Belec) jer odlaze na područje drugog saveza,
Majcenić Matija ("Zagorec", Krapina) jer odlaze u
inozemstvo.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Lucić Josip ("Trilj", Trilj)
jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 16.07.2019)
(Sjednica 11.07.2019)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Lončarić Dominik
("Tondach", Bedekovčina) jer odlaze u
inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 12.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Puljić Luka ("Slavonac",
Lipovljani), Puljić Matija ("Slavonac", Lipovljani)
jer odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 15.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Lilovac Krunoslav
("Segesta", Sisak) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE KUTINA
(Sjednica 10.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pernička Tomislav
("HNŠK Moslavina", Kutina), Zavoral Filip ("HNŠK
Moslavina", Kutina) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 12.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Horvat Patrik ("HNŠK
Moslavina", Kutina), Glešić Kristijan ("HNŠK
Moslavina", Kutina), Pendeš Fran ("HNŠK
Moslavina", Kutina), Milas Valentin ("Dinamo (O)",
Osekovo) jer odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 14.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Horvat Luka ("HNŠK
Moslavina", Kutina) jer odlaze na područje
drugog saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 10.07.2019)

Brišu se igrači iz registra Benicio Peixoto
Genario ("Split", Split) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 12.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Domazet Luka
("Adriatic", Split) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 15.07.2019)
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT:
trener Oreščanin Siniša (Seniori), trener Rosanda
Goran (Seniori - pomoćni), trener Budimir
Marijan (Seniori - pomoćni)
Registracija ugovora
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i trener
Rosanda Goran zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2021.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i trener
Oreščanin Siniša zaključili ugovor o
profesionalnom treniranju do 30.06.2022.
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i trener Budimir
Marijan zaključili ugovor o profesionalnom
treniranju do 30.06.2022.
(Sjednica 16.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mikrut Ivan
("Primorac", Stobreč) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 12.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pranić Matteo ("Zadar
s.d.d.", Zadar) jer odlaze na područje drugog
saveza.
(Sjednica 15.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Topić Ante ("PRIMORAC
(BNM)", Biograd n/m) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 10.07.2019)

Dubrovnik 1919", Dubrovnik) jer odlaze u
inozemstvo.
SLAVONSKO PODRUČJE

Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

Brišu se igrači iz registra Kuman Tomislav
("Šibenik s.d.d.", Šibenik) jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 09.07.2019)

(Sjednica 11.07.2019)

Brišu se igrači iz registra Ajdarović Fran
("Olimpija", Osijek) jer odlaze na područje drugog
saveza, Plum Hrvoje ("Osijek s.d.d.", Osijek),
Antolović Marijan ("Osijek s.d.d.", Osijek) jer
odlaze u inozemstvo.

NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Brkić Dragan (SG
Sonnenhof Grossaspach, -), Čl. 36/10

Brisanje iz registra

(Sjednica 12.07.2019)
(Sjednica 11.07.2019)
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Olivani Karlo
(VODICE, Vodice), Pranić Matteo (Zadar s.d.d.,
Zadar), Pajić Martin (Međimurje, Čakovec), Čl.
36/2
Perak Lovre Ante , Čl. 37/1

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Čakarić Luka ("Osijek
s.d.d.", Osijek), Stazić Ivan ("Tomislav - Livana",
Livana) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
(Sjednica 15.07.2019)
Brišu se igrači iz registra Klarin Dorian
("VODICE", Vodice) jer odlaze na područje drugog
saveza.
(Sjednica 15.07.2019)

NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK: Strmota Josip
(Marsonia , Slavonski Brod), Perković Roko (HYPO
LIMAČ, Osijek), Čl. 36/2
Krajinović Nikola (Lokomotiva, Zagreb), Čl. 36/7

NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Šupe Šimun
(VODICE, Vodice), Čl. 36/2

trener Marčetić Zoran (Seniori - pomoćni), trener
Skender Dino (Seniori)

Brisanje iz registra

Registracija ugovora

Brišu se igrači iz registra Sekulić Diego ("Šibenik
s.d.d.", Šibenik) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Vuica Josip
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2020.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Krajinović
Nikola zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2020.

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE

Aneksi ugovora
(Sjednica 09.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Sušak Mirko ("Neretva",
Metković), Čavlović Milan ("Slaven", Gruda) jer
odlaze na područje drugog saveza, Brkić Marin
("Neretvanac", Opuzen), Mašić Ilija ("Neretvanac",
Opuzen) jer odlaze u inozemstvo.

NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Barišić Adrian
Leon potpisali su aneks (9-23/19)broj ugovora 401/19 od 02.01.2019 (stipendijski ugovor).
Raskidi ugovora
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Durdov Ivan
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
4-22/18 od 13.04.2018.

(Sjednica 13.07.2019)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vrljičak Trpimir
("Neretvanac", Opuzen) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 16.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Nikolić Toni ("GOŠK-

Brišu se igrači iz registra Ištvanić Marin ("BSK",
Bijelo Brdo), Andabak Marko ("Višnjevac",
Višnjevac), Periša Patrik ("BSK", Bijelo Brdo) jer
odlaze na područje drugog saveza, Janža Erik
("Osijek s.d.d.", Osijek) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 16.07.2019)

Jelisavac) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO

Brišu se igrači iz registra Lišnić Filip ("Osijek
s.d.d.", Osijek) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 14.07.2019)

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR
(Sjednica 15.07.2019)

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Steinbruckner Aron
("Valpovka", Valpovo), Mandić Ivan ("Belišće",
Belišće) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR
Brišu se igrači iz registra Šimunić Danko ("NK
"Hajduk"", Popovac) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI MIHOLJAC
(Sjednica 11.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Rudić Darko ("Sokol",
Rakitovica) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO

(Sjednica 09.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Nedić Petar ("Borac",
Bobota), Radojčić Srđan ("Borac", Bobota),
Vidović Nemanja ("Borac", Bobota), Jelić Mladen
("Borac", Bobota), Jelić Andreja ("Borac",
Bobota), Ranković Aleksandar ("Borac", Bobota)
jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA
(Sjednica 10.07.2019)

(Sjednica 10.07.2019)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Knežević Krunoslav
("Šokadija", Strizivojna), Šekerija Nikola ("Ratar",
Piškorevci), Đurasović Antonio ("Šokadija",
Strizivojna) jer odlaze na područje drugog
saveza, Blažević Mile ("Torpedo", Kuševac) jer
odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 12.07.2019)

Brišu se igrači iz registra Bijeljić Damir ("Županja
77", Županja) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 11.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pavić Renato ("Jadran",
Gunja), Junuzović El-Maid ("Jadran", Gunja) jer
odlaze u inozemstvo.

NK "HNK ĐAKOVO CROATIA", ĐAKOVO: Ivić
Ljuban (1. SC Feucht, -), Čl. 36/10

(Sjednica 16.07.2019)

(Sjednica 15.07.2019)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Sinanović Ismar
("Srijemac", Strošinci) jer odlaze u inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Mišević Marin ("Ratar",
Piškorevci) jer odlaze na područje drugog
saveza.

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE

(Sjednica 10.07.2019)

(Sjednica 12.07.2019)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Šmaguc Toni ("Sloga",
Podgorač) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Peša Marko
("Omladinac ST", Staro Topolje) jer odlaze na
područje drugog saveza, Jagić Ilija ("Slavonac B",
Bukovlje) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 15.07.2019)

(Sjednica 11.07.2019)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Babec Hrvoje ("Vihor",

Brišu se igrači iz registra Tukara Nikola

("Gundinci", Gundinci), Špionjak Marin
("Gundinci", Gundinci) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 12.07.2019)
NK "ORIOLIK", ORIOVAC: Gospočić Zdravko
(SLOGA NG, Nova Gradiška), Gospočić Josip
(SLOGA NG, Nova Gradiška), Čl. 36/2
Dubravac Krunoslav (BATRINA, Batrina), Čl. 2536/2
NK "MARSONIA ", SLAVONSKI BROD: Kuprešak
Fran , Majić Gabriel , Bošnjaković Ivan , Alilović
Andrej , Rašić Filip , Čl. 37/1
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Damjanović-Vrljić
Veron ("Amater", Slavonski Brod) jer odlaze u
inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA GRADIŠKA
(Sjednica 10.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Gospočić Josip ("SLOGA
NG", Nova Gradiška), Gospočić Zdravko ("SLOGA
NG", Nova Gradiška) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 12.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dubravac Krunoslav
("BATRINA", Batrina) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 13.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Katinić Mihael ("SLOGA
NG", Nova Gradiška) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 14.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kovačević Matko
("SLOGA NG", Nova Gradiška) jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 15.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Logarušić Žarko
("OMLADINAC", Vrbova), Zupčić Antonio
("OMLADINAC", Vrbova) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 11.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kolembus Matej
("Papuk", Velika) jer odlaze na područje drugog
saveza.
Registracija promjene naziva klubova
Temeljem članka 4. Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a te Rješenjem Ureda
državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
KLASA:UP/I-230-02/19-04/93; URBROJ: 217705-01-19-02 od 08.srpnja 2019.godine,
registrira se promjena naziva Nogometnog kluba
Vetovo u novi naziv Hrvatski Nogometni Klub
„Graševina“ Vetovo
Temeljem članka 4. Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a te Rješenjem Ureda
državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
KLASA:UP/I-230-02/19-04/81; URBROJ: 217705-01-19-02 od 05.lipnja 2019.godine, registrira
se promjena naziva Športskog nogometnog
kluba TIM OSVJEŽENJE KUZMICA u novi naziv
Nogometni klub „Kuzmica“
NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC
(Sjednica 15.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Blažek Davor
("CROATIA (DO)", DONJA OBRIJEŽ) jer odlaze na
područje drugog saveza.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 15.07.2019)
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "HNK RIJEKA S.D.D. (RIJEKA), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Turčin Tomislav zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2020.
NK "HNK RIJEKA S.D.D. (RIJEKA), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Nevistić Ivan zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2020.
NK "HNK RIJEKA S.D.D. (RIJEKA), NK "INTERZAPREŠIĆ (ZAPREŠIĆ) i igrač Mitrović Josip
zaključili sporazum o ustupanju do 14.06.2020.
Aneksi ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Mitrović
Josip potpisali su aneks (241-VII/19.)broj
ugovora 93-II/18. od 15.02.2018 (stipendijski
ugovor).

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 10.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Rimane Kevin Ramon
("Istra 1961 š.d.d.", Pula) jer odlaze u inozemstvo.

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i trener Grlić
Damir zaključili ugovor o profesionalnom
treniranju do 30.06.2020.
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i trener Prelec Ivan
zaključili ugovor o profesionalnom treniranju do
30.06.2020.
Registracija sporazuma o ustupanju

(Sjednica 11.07.2019)
Registracija ugovora

NK "GNK DINAMO (ZAGREB), NK "ISTRA 1961
Š.D.D. (PULA) i igrač Ćuže Mario zaključili
sporazum o ustupanju do 20.01.2020.

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Galilea
Azaceta Einar zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 30.06.2020.

Brisanje iz registra

Raskidi ugovora

Brišu se igrači iz registra Mierez Ramon
Nazareno ("Istra 1961 š.d.d.", Pula), Gomes Aju
Madger Antonio ("Istra 1961 š.d.d.", Pula) jer
odlaze u inozemstvo.

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Savio da
Silva Bruno raskinuli su sporazumno ugovor o
profesionalnom igranju broj 51/2019 od
04.02.2019.

(Sjednica 16.07.2019)

Brisanje iz registra

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Fuentes Gonzalez
Adrian (Deportivo Alaves SAD, -), Čl. 36/11 –
ustupanje igrača do 30.06.2022.

Brišu se igrači iz registra Toljan Matija ("Veli Vrh",
Pula) jer odlaze na područje drugog saveza.

Registracija ugovora

(Sjednica 12.07.2019)
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Miljanić Vice (NK
Brda, Dobrovo), Čl. 36/12
Tomašević Josip (Rudar, Velenje), Gržan Šime (NK
Gošk, Gabela), Čl. 36/10

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Fuentes
Gonzalez Adrian zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2020.
NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE UMAG

NK "RUDAR", LABIN: Urošević Saša (Novigrad,
(Sjednica 12.07.2019)
Novigrad Istarski), Golja Gabriel (Istra 1961 š.d.d.,
Pula), Čl. 36/2
Brisanje iz registra
Moravac Dean (Uljanik, Pula), Čl. 25-36/2
Brišu se igrači iz registra Urošević Saša
Registracija ugovora
("Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Gržan Šime
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
(Sjednica 15.07.2019)
30.06.2020.
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Tomašević
Brisanje iz registra
Josip zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 30.06.2020.
Brišu se igrači iz registra Watt Luke Daniel
("Novigrad", Novigrad Istarski), Russell Kurtis
Brisanje iz registra
("Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze u
inozemstvo.
Brišu se igrači iz registra Fuentes Gonzalez
Adrian ("Istra 1961 š.d.d.", Pula), Savio da Silva
(Sjednica 16.07.2019)
Bruno ("Istra 1961 š.d.d.", Pula) jer odlaze u
inozemstvo.
Brisanje iz registra
(Sjednica 15.07.2019)
NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Ćuže Mario (GNK
Dinamo, Zagreb), Čl. 36/9

Brišu se igrači iz registra Leitch Robbie
("Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze u
inozemstvo.
SJEVERNO PODRUČJE

trener Prelec Ivan (Seniori), trener Grlić Damir
(Seniori - pomoćni)

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN

Registracija ugovora

(Sjednica 09.07.2019)

Brisanje iz registra

(Sjednica 15.07.2019)

Brišu se igrači iz registra Dreven Ivan ("Polet (C)",
Cestica) jer odlaze na područje drugog saveza.

NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN: Milićević Ivan
(Lokomotiva, Zagreb), Nevistić Ivan (HNK Rijeka
s.d.d., Rijeka), Turčin Tomislav (HNK Rijeka s.d.d.,
Rijeka), Đurasek Neven (GNK Dinamo, Zagreb), Čl.
36/9

(Sjednica 10.07.2019)
Brisanje iz registra

trener Perković Borimir (Seniori)
Brišu se igrači iz registra Hrženjak Martin
("Obreš", Sveti Ilija), Horvat Dvina ("Varteks",
Varaždin) jer odlaze na područje drugog saveza,
Babić Stjepan ("Varaždin", Varaždin) jer odlaze u
inozemstvo.
(Sjednica 11.07.2019)
Raskidi ugovora
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Perković
Dominik raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 005/2018 od 01.08.2018.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Fućak Kristian
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
23/2019 od 04.02.2019.
Registracija ugovora
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Benko Leon
zaključili ugovor o radu do 15.06.2021.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Gavranović
Dinko zaključili ugovor o radu do 11.07.2022.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Sambolec
Karlo zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2020.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Senić Matej
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2020.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Fućak Kristian
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2022.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Perković
Dominik zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2022.

MNK "MNK NOVI MAROF", NOVI MAROF:
Smoljanec Fran , Beloša Mario , Čl. 37/1
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "GNK DINAMO (ZAGREB), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Đurasek Neven zaključili
sporazum o ustupanju do 20.01.2020.
NK "HNK RIJEKA S.D.D. (RIJEKA), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Turčin Tomislav zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2020.
NK "HNK RIJEKA S.D.D. (RIJEKA), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Nevistić Ivan zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2020.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Milićević Ivan zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2020.
(Sjednica 16.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Prepelić Zoran
("Bratstvo", Otok Virje) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG
(Sjednica 16.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Novak Valentin
("Radnički", Hrženica) jer odlaze u inozemstvo.

NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Brlečić Mario
zaključili ugovor o radu do 15.06.2021.
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Glavica Dejan
zaključili ugovor o radu do 15.06.2022.

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Hajduk Filip ("Varaždin",
Varaždin), Čelić Maks Juraj ("Varaždin", Varaždin),
Holi Filip ("Bednja", Beletinec) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Sakač Mislav
("Sloboda(S)", Slakovec), Ismajlovski Goran
("Centrometal", Macinec) jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 12.07.2019)

(Sjednica 10.07.2019)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Poljak Valentino
("Sloboda - ŠN", Varaždin) jer odlaze na područje
drugog saveza, Miko Goran ("Vinica", Vinica),
Zebić Mario ("Varaždin", Varaždin), Bahun Igor
("Vinica", Vinica) jer odlaze u inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Pajić Martin
("Međimurje", Čakovec) jer odlaze na područje
drugog saveza, Lađević Luka ("Strahoninec",
Strahoninec), Kovačić Karlo ("Strahoninec",
Strahoninec), Stojko Denis ("Mura", Hlapičina) jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 09.07.2019)

Igrač Sermek Mario Broj iskaznice 4004906 iz
kluba NK NK Polana (Nogometni savez Slovenije)
u klub NK Omladinac(NSR), Novo Selo Rok

NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Zvonarek Lovro zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2022.
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Glavčić Nemanja zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.

(Sjednica 11.07.2019)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Šantek Luka
("Podravac", Virje) jer odlaze na područje drugog
saveza, Borac Christian ("Tehničar", Cvetkovec)
jer odlaze u inozemstvo.

Transferi iz inozemstva

Brišu se igrači iz registra De Oliveira Advam Vital
Rocha ("Polet(P)", Pribislavec) jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 15.07.2019)
(Sjednica 12.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Novak Lovro
("Dinamo(D)", Domašinec), Mavriček Leon
("Mladost(D)", Dekanovec), Jovan Silvio
("Nedelišće", Nedelišće), Jug Matija ("Sloboda(M)",
Mihovljan) jer odlaze na područje drugog saveza,
Banfić Jura ("Pušćine", Pušćine), Martinović Boris
("Nedelišće", Nedelišće) jer odlaze u inozemstvo.

NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA:
trener Sertić Ivica (Seniori), trener Volf Goran
(Seniori - pomoćni)
Registracija ugovora
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i trener Volf
Goran zaključili ugovor o profesionalnom
treniranju do 30.06.2021.
Brisanje iz registra

(Sjednica 15.07.2019)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Harmicar Ivan
("Sloboda(S)", Slakovec), Zrno Antonio
("Sloboda(S)", Slakovec), Harmicar Tomislav
("Sloboda(S)", Slakovec), Gelo Niko ("NŠ
Međimurje-Čakovec", Čakovec) jer odlaze na
područje drugog saveza, Okubo Kaito
("Omladinac(NSR)", Novo Selo Rok) jer odlaze u
inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Kaselj Ivan ("Tehničar",
Cvetkovec), Šumiga Patrik ("Slaven Belupo",
Koprivnica) jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 11.07.2019)
Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Brišu se igrači iz registra Škojo Domagoj
("Bjelovar", Bjelovar) jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 10.07.2019)

(Sjednica 12.07.2019)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Srpak Filip ("Tehničar",
Cvetkovec) jer odlaze u inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Malivuk Jovanović Petar
("Daruvar", Daruvar) jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 11.07.2019)
NOGOMETNO SREDIŠTE SLATINA
Brisanje iz registra
(Sjednica 12.07.2019)
Brišu se igrači iz registra Halavuk Martin
("Koprivnica", Koprivnica), Petrak Mario
("Čvrstec", Sveti Petar Čvrstec) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 12.07.2019)

Brišu se igrači iz registra Kovač Tomislav
("Mladost 1930", Čađavica) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA: Glavčić
Nemanja (FK Spartak, Subotica), Čl. 36/10

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Registracija ugovora

Robert Uroić s.r.

