
 

         
 
Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 

14. 08. 2019. donio 
 

 
P R O P O Z I C I J E 

NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE 
PIONIRA I KADETA ZA NATJECATELJSKU 2019/2020. GODINU 

 
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SUSTAV I KALENDAR NATJECANJA 
 
 

Članak 1. 
 U svezi s Odlukom o sustavu natjecanja mladeži, na temelju ostvarenih 
rezultata pionirskih i kadetskih momčadi u natjecateljskoj godini 2018./19., 
ostvarenim rezultatima u kvalifikacijama najuspješnijih klubova nogometnih 
središta HNS-a pionira i kadeta te odluke Izvršnog odbora HNS-a sudionici 
natjecanja u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi su: 
 
1. HNK “CIBALIA š.d.d.“ 

Vinkovci 
8.   NK NK “OSIJEK s.d.d“. Osijek 

2. GNK “DINAMO“ Zagreb 9.   HNK “ RIJEKA s.d.d.“ Rijeka 
3. HNK “HAJDUK š.d.d.“ Split 10.   NK “ SESVETE.“ Sesvete 

4. NK “ INTER-ZAPREŠIĆ“ 
Zaprešić 

11. NK “SLAVEN BELUPO“   
Koprivnica 

5. NK “ ISTRA 1961 š.d.d.“ Pula 12.  NK “ SOLIN“ Solin 
6. NK “ LOKOMOTIVA“ Zagreb 13.  NK “VARAŽDIN“ Varaždin 
7.    NK “MEĐIMURJE“ Čakovec 14.  NK “ZAGREB“ Zagreb 

 
 

Članak 2. 
Natjecanjem rukovodi Hrvatski nogometni savez putem tijela natjecanja. 

 
Članak 3. 

Natjecanje se odvija dvokružno (13 + 13 = 26 kola) po bod sustavu. 
 Natjecanje Prve HNL pioniri/kadeti za natjecateljsku godinu 2019/2020. 
prema kalendaru natjecanja počinje 25. kolovoza 2019. (1.  kolo), a završava 24. 
svibnja 2020. godine (26. kolo). 
 Raspored odigravanja utakmica po kolima određuje Povjerenik za natjecanje 
primjenom bergerove tablice na osnovu natjecateljskih brojeva seniorskih 
momčadi klubova Prve lige te određivanjem natjecateljskih brojeva ostalih klubova 
prema abecednom redoslijedu klubova. 

Utakmice u kategoriji pionira igraju se u trajanju od 2x35 minuta, a u 
kategoriji kadeta 2x45 minuta. 
 

Članak 4. 
Utakmice Prve HNL pionira i kadeta igraju se nedjeljom. 
Utakmice koje se igraju tijekom tjedna, igraju se srijedom. 
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima ili u dogovoru sa 

klubovima kao i zbog potrebe izravnog televizijskog prijenosa odobriti izmjenu 
dana i satnice odigravanja pojedinih utakmica te odobriti zamjenu domaćinstva i 
sl. Utakmice koje se igraju izvan utvrđenog kalendara mogu se u pravilu igrati prije 
rasporedom i kalendarom utvrđenog termina slijedećeg kola, a u slučaju 
opravdanog razloga, uz pismenu suglasnost klubova i uz odobrenje Povjerenika, i 
u terminu nakon odigravanja redovitog kola, a najkasnije prije termina 
predviđenog za odigravanje zadnjeg kola.   

Klub domaćin koji ne može odigrati utakmicu na svom igralištu, dužan je 
najkasnije osam (8) dana prije navedene utakmice, odrediti grad i igralište gdje će 
biti domaćin utakmice. U izuzetnim slučajevima zbog razloga više sile, o čemu 
odlučuje Povjerenik za natjecanje, rok se može skratiti na tri (3) dana prije 
odigravanja utakmice. 
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Članak 5. 
Klubovi nemaju pravo na odgodi prvenstvenih utakmica zbog sudjelovanja 

njihovih igrača u programu odgovarajućih reprezentativnih selekcija. 
 
ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI 
 

Članak 6. 
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i 

obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice. 
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon 

utakmice i biti 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 osigurati neophodne tehničke uvjete i 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. 

Klubovi su obvezni pridržavati se odredbi Pravilnika o načinu korištenja 
medijskih i promotivnih prava HNS-a. 

Članak 7. 
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o 

vremenu dolaska u mjesto, odnosno igralište – stadion odigravanja utakmice. 
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, 

delegata i gostujuće momčadi za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja 
igrališta - stadiona odgovarajućim prijevoznim sredstvom. 

Klub domaćin je obvezan na svim utakmicama osigurati liječničku službu i 
vozilo hitne medicinske pomoći, koje mora biti uz igralište i u slučaju potrebe 
obaviti prijevoz do zdravstvene ustanove. 
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako bi se 
izvršila obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička služba i vozilo prve pomoći ne 
dođu na igralište do početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin 
ne osigura prikladno osobno vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni 
prevesti do najbliže zdravstvene ustanove i osigura dežurstvo liječnika 
licenciranog pri HNS-u ili s važećom licencom liječničke komore. 

Ukoliko delegat utvrdi da nema vozila označenog u prethodnom stavku i 
dežurnog liječnika do početka utakmice, takva utakmica se neće odigrati, a sve 
posljedice snosi klub domaćin. 
   

Članak 8. 
Prvenstvene utakmice klubova Prve HNL moraju se igrati na igralištima koja 

u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim 
natjecanjima minimalnih dimenzija 100 x 64 m  (iznimno još za natjecateljsku 
godinu 2019/2020 dimenzija terena može biti 90 x 60 metara) i koja su 
registrirana od strane nadležnog nogometnog organa, odnosno Odjela za 
licenciranje HNS-a. Rješenje o registraciji igrališta mora biti vidno istaknuto u 
prostoriji u kojoj se pišu zapisnici utakmica, a jedan primjerak dostavljen 
Povjereniku natjecanja prije početka natjecanja, odnosno u slučaju zahtjeva za 
promjenom igrališta tijekom prvenstva, kopija rješenja mora biti dostavljena uz 
zahtjev.  

Klubovi su dužni prije početka prvenstva Povjereniku za natjecanje prijaviti  
dva terena koji u potpunosti ispunjavaju sve uvjete na kojima će odigravati 
prvenstvene utakmice kao domaćini. 

 
Članak 9. 

Za odigravanje utakmica Prve HNL pionira i kadeta klub domaćin je obvezan 
osigurati najmanje tri (3) lopte za svaku od ovih utakmica, a koje u svemu moraju 
odgovarati Pravila nogometne igre. 

U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte ne 
mogu biti bijele boje već moraju biti crvene ili u nekoj drugoj vidno uočljivoj boji. 
 

 
 

http://comet.hns-cff.hr/
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Članak 10. 
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje 

ozlijeđenih igrača izvan terena za igru. 
 

Članak 11. 
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u 

zaštitnim kabinama mogu se nalaziti slijedeće službene osobe: 
- predstavnik kluba 
- trener s licencom HNS-a, 
- pomoćni trener s licencom HNS-a, 
- rezervni igrači u sportskoj opremi, ukupno sedam, 
- fizioterapeut s licencom HNS-a, 
- liječnik kluba s  licencom HNS-a 

U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti: 
- dežurni liječnik posebnom oznakom i 2 – 4 osobe uz nosila, posebno označene, 

za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena 
- potreban broj dodavača lopti obučenih u sportsku opremu različite boje od boje 

dresova obiju momčadi 
- liječnička služba i vozač dežurnih kola Hitne medicinske pomoći, 
- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama, 
- potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih. 

Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi 
priprema za ulazak u igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili kondicijski trener, 
ako se prije toga nalazio u zaštitnoj kabini. 

Službene osobe obvezne su za vrijeme odigravanja utakmica ponašati se u 
duhu fair-playa i biti na raspolaganju i pomoći igračima i sucima u nesmetanom 
odigravanju utakmice. U zaštitnim kabinama zabranjeno je pušenje tijekom 
odigravanja utakmice. 

Tijekom utakmice u tehničkom prostoru obvezno mora biti trener licenciran 
za vođenje momčadi koja igra utakmicu. Iznimno, u slučaju odsutnosti licenciranog 
trenera momčadi, može ga zamijeniti drugi trener istog kluba koji je licenciran za 
vođenje neke od momčadi mlađih uzrasta tog kluba, a protiv kluba i licenciranog 
trenera momčadi pokrenuti će se disciplinski postupak. 

Klubovi su obvezni na utakmicama osigurati nazočnost licenciranog 
predstavnika kluba koji predstavlja klub, a zadužen je za prijavu sastava momčadi i 
komunikaciju s delegatom utakmice te potpisivanje zapisnika utakmice. U slučaju 
nepoštivanja ove odredbe, zapisnik utakmice potpisuje prijavljeni trener momčadi, 
a protiv kluba se pokreće disciplinski postupak. 

 
Članak 12. 

 Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, 
navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. 
 
PRAVO NASTUPA IGRAČA 

Članak 13. 
Pravo nastupa za momčad pionira imaju svi pravilno registrirani igrači 

upisani u aplikacijski sustav COMET HNS ako na dan odigravanja nisu mlađi od 12 
godina, a na dan 01. 07. 2019. godine nisu stariji od 14 godina i 6 mjeseci /rođeni 
01. 01. 2005. godine i mlađi). 

Iznimno, na prvenstvenim utakmicama pionira mogu nastupiti i igrači koji su 
navršili 11 godina života ako su od posebne liječničke komisije proglašeni 
sposobnim za nastupanjem na pionirskim utakmicama s tim da im je to pravo 
potvrđeno od strane nadležnog organa i priloženo uz  športsku iskaznicu. 

Pravo nastupa za momčad kadeta imaju svi pravilno registrirani igrači 
upisani u aplikacijski sustav COMET HNS ako na dan odigravanja utakmice nisu 
mlađi od 14 godina, a na dan 01. 07. 2019. godine nisu stariji od 16 godina i 6 
mjeseci (rođeni 01. 01. 2003. godine i mlađi). 

Iznimno, na prvenstvenim utakmicama kadeta mogu nastupiti i igrači koji su 
navršili 13 godina života ako su od posebne liječničke komisije proglašeni 
sposobnim za nastupanjem na kadetskim utakmicama s tim da im je to pravo 
potvrđeno od strane nadležnog organa i priloženo uz  športsku iskaznicu. 

Identitet igrača utvrđuje se sportskom iskaznicom igrača. 
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Na utakmicama Prve HNL pionira i kadeta mogu nastupiti samo oni igrači 
koji su proglašeni zdravstveno sposobni, a što mora biti upisano u sportsku 
iskaznicu. 

Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od 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. 

Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača pionira za 
nastup u kadetskoj momčadi i igrača mlađeg pionira za nastup u pionirskoj 
momčadi. Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač 
može nastupiti na svim utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog 
pregleda istekao. 
 Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled 
u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač 
kome liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na 
uvid službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ne može nastupiti na 
javnoj utakmici. Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti 
na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe 
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o izvršenom 
liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti izdana od strane ovlaštenog 
liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja. 
 Iznimno, za igrače koji su tijekom prvenstva nastupali za klub, u nedostatku 
sportske iskaznice i potvrde o obavljenom liječničkom pregledu, delegat utakmice 
može dozvoliti nastup igraču za kojeg će identitet i valjanost liječničkog pregleda 
utvrditi iz skenirane sportske iskaznice i taj dokaz priložiti uz zapisnik o odigranoj 
utakmici. 
 Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost 
obavlja ovlašteni liječnik specijalist sportske medicine, odnosno specijalist 
medicine rada i sporta. Listu ovlaštenih liječnika utvrđuje ministarstvo nadležno za 
poslove zdravstva. 

Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze 
pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri 
opomene. 

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu 
zbog dobivene tri javne opomene, igrač izdržava na prvoj slijedećoj prvenstvenoj 
utakmici. 

Klubovi su dužni voditi evidenciju opomenutih igrača i provjeravati sa 
službenom evidencijom koja se vodi u COMET sustavu HNS te pismeno izvijestiti 
Disciplinskog suca o broju opomena igrača koji se u tijeku prvenstva registrira za 
klub.  

 
Članak 14. 

U natjecanju Prve HNL pionira i kadeta, dopušten je nastup dva (2) igrača 
strana državljana na utakmici. 

Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno 
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država članica 
Europske unije i Europskog ekonomskog prostora. 
 Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije 
nastupio ukoliko nije ušao u igru. 
 

Članak 15. 
Na prvenstvenim utakmicama može biti imenovano i u zapisnik upisano 

najviše sedam (7) zamjenskih igrača i od kojih u igru može ući najviše sedam (7) 
igrača. U drugom poluvremenu svaki klub može vršiti zamjene u maksimalno tri (3) 
navrata. 
 
DELEGAT UTAKMICE 

Članak 16. 
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata 

u pravilu s liste delegata Prve HNL, a po potrebi i s liste Druge HNL. Delegat 
zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira organizaciju utakmica i ocjenjuje 
suđenje te  ima vrhovni nadzor na utakmici. 
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Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice, 
izvještaj o utakmici i izvještaj o fair-play ocjeni) sačiniti odmah po završenoj 
utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. 

Kompletan zapisnik u dva primjerka i ocjenu suđenja, delegat dostavlja 
Povjereniku natjecanja u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice. 

Po jedan primjerak kompletnog zapisnika sa utakmice, delegat uručuje 
službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika. 

Delegat je dužan primjerak potpisanog zapisnika skenirati i dostaviti na e-
mail ili putem telefaxa Povjereniku natjecanja odmah po završetku utakmice, a 
telefonom izvijestiti Povjerenika za natjecanje o rezultatu utakmice i eventualnim 
nepravilnostima ili incidentima.  

Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za 
natjecanje. 

 
Članak 17. 

Ukoliko se iz nekog opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u 
HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS, klub domaćin obvezan je delegatu 
utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju 
utakmice i osigurati da se zapisnik ispiše pisaćim strojem ili kompjutorskim 
ispisom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika, pri 
eventualnom saslušanju određenih osoba, te korištenje fax uređaja. 

U tom slučaju u zapisnik se također unose podaci o mjesecu i godini rođenja 
igrača. 

Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom 
unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati. 
 
SUCI UTAKMICE 

Članak 18. 
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za suđenje Prve 

HNL pionira i kadeta. 
 

Članak 19. 
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 20. 
Prvenstvene utakmice Prve HNL pionira i kadeta sude suci sa Liste Prve, 

Druge i Treće HNL za suđenje i pomoćno suđenje. Iznimno, u slučaju potrebe, 
utakmice mogu suditi i suci s liste suđenja i pomoćnog suđenja Međužupanijskih i 
Županijskih liga. 

Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice, ne dođe na teren u 
određeno vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U 
slučaju nedolaska prvog pomoćnog suca, utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac. 

Ukoliko na utakmicu ne dođu niti sudac, niti pomoćni suci, klubovi će se 
pismeno sporazumjeti da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca s liste. 

U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti koji 
će od nazočnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba zapisnički konstatirati. 

 
Članak 21. 

Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ili se 
ne pridržava odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji 
pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS, a u 
svezi s nogometnim natjecanjem, biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u 
ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak. 

Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje 
Prve HNL pionira i kadeta. 

Članak 22. 
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni 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. 
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     Članak 23. 
Na prvenstvenim utakmicama Prve HNL-pioniri i kadeti dopuštena je 

upotreba Video pomoći sucima - VAR tehnologije (video assistant referee) 
sukladno odobrenju i odlukama Odbora Međunarodnog nogometnog borda 
(IFAB).    
 Na utakmicama na kojima se koristi VAR-sustav, klub domaćin dužan je 
osigurati odigravanje utakmice na glavnom terenu stadiona, parkirno mjesto za 
reportažna kola, prostoriju za suce koji pružaju video pomoć sucu utakmice te 
najmanje jedan prostor na vidljivoj i označenoj lokaciji pokraj terena za igru na 
kojoj sudac obavlja provjeru snimke. 
 
 
TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH 
UTAKMICA 

Članak 24. 
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenima koji u potpunosti 

odgovaraju odredbama Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim 
natjecanjima HNS-a minimalnih dimenzija 90 x 60 metara (od natjecateljske 
godine 2020/2021 dimenzija terena mora biti minimalno 100 x 64 metara). 
Utakmice Prve HNL pionira i kadeta  mogu se igrati na terenima sa umjetnom 
travom ukoliko isti zadovoljavaju gore navedene dimenzije i ukoliko je za iste 
dobiveno odobrenje nadležnih organa ŽNS-a i HNS-a, sukladno odredbama UEFA i 
FIFA (dobiveni FIFA certifikati ne stariji od 3 godine).  
Iznimno, u slučaju vremenskih neprilika, utakmica se može odigrati i na igralištu 
koje nije prijavljeno za odigravanje utakmica a koje obavezno  ispunjava sve uvjete 
iz stavka 1. ovog članka uz obaveznu suglasnost oba kluba i povjerenika. Odluku o 
odigravanju na takvom igralištu donosi sudac utakmice izravno prije početka 
utakmice uz prethodno odobrenje povjerenika najkasnije 24 sata prije početka 
zakazane utakmice ili u iznimnim slučajevima i kraće. 
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za 
odigravanje utakmice. 
Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u vrijeme određeno 
za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz 
obveznu nazočnost kapetana obje momčadi i suca utakmice. 
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada 
u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu. 
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu odluku o 
nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti Povjereniku za natjecanje u roku od 24 
sata uz prethodnu obavijest telefonom odnosno telefaksom. 

Članak 25. 
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik 
reklamiranja. 
Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen reklamni 
materijal ili pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.) Također je zabranjena reprodukcija 
logotipa na travnatom dijelu terena za igru. 

Članak 26. 
Svaki klub koji sudjeluje u prvenstvu Prve HNL pionira i kadeta mora ispunjavati 
sljedeće uvjete: 
- igralište (stadion) za odigravanje utakmice mora imati adekvatno gledalište (min. 

dimenzija 90x60 metara), 
- kvalitetan travnati teren ili teren sa umjetnom travom odvojen od gledališta 

posebnom ogradom  
- najmanje četiri (4) svlačionice za momčadi sa kupaonicama sa toplom vodom i 

posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu prostoriju za sastavljanje zapisnika, 
- kupaonice sa toplom vodom, koje moraju biti odvojene i sve ostale potrebe 

sanitarno – tehničke uređaje, 
- zaštitne kabine za momčadi i odvojenu zaštitnu kabinu za delegata utakmice, 

koje se postavljaju na uzdužnoj strani igrališta, propisno udaljene od terena, 
- zaštićeni prolaz – tunel za prolazak igrača i službenih osoba od svlačionica do 

igrališta, 
- osigurati potrebne uvjete za nesmetan rad novinara, 
- ostali uvjeti propisani stručno – pedagoškim normativima. 
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Svi klubovi Prve HNL pioniri i kadeti obvezuju se poštivati odredbe Pravilnika o 
načinu korištenja medijskih i drugih promotivnih prava. 
 

 
Članak 27. 

Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole. 
Prostorije sačinjavaju: 

- prostorija za čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom s dozvoljenim pićima 
i čašama za piće, 

- prostorija s radnom površinom za popunjavanje obrazaca i rad s uzorkom. 
Pristup prostorijama i lokacija za provođenje doping kontrole trebaju biti 

jasno označene DOPING KONTROLA. 
 
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE 
 

Članak 28. 
Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje 

suspenzija. 
 
ŽALBA 

Članak 29. 
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u 

prvom stupnju. 
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili 

telefaksom u roku od dva 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 dana od dana odigravanja utakmice. 

Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju, ili na državni praznik, on se produžava 
na prvi slijedeći dan. 

Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od 
četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno sedam (7) dana za skraćeni 
postupak. 
 
TAKSA NA ŽALBU 

Članak 30. 
Iznos takse na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS. 
Iznos takse na žalbu i svaka izmjena taksi objavljuje se u Službenom glasilu. 
Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji. 
Iznos takse na žalbu identičan je iznosu utvrđenom za Prvu HNL seniora. 
 

 
Članak 31. 

Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete 
u postupak, odbaciti će se, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom. 

Pri ocjeni pravovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom 
žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj 
telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici. 
 

Članak 32. 
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe 

HNS-a u roku od pet (5) dana od dana uručenja odluke. 
U izuzetnim slučajevima (dva posljednja kola i sl.) rok za podnošenje žalbe 

je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika za natjecanje, čija se odluka 
žalbom pobija. 

Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u 
skraćenom postupku u roku od pet (5) 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 nema mjesta žalbi. 
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REGISTRACIJA UTAKMICA 

Članak 33. 
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 osam (8) dana od dana odigravanja. 

U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice 
produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. 
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za 
natjecanje, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta 
odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim 
natjecanjima. 

 
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST 

Članak 34 
O disciplinskim prekršajima koja naprave klubovi, suci, treneri ili ostali 

nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac Prve HNL 
pionira i kadeta, na osnova odredaba Disciplinskog pravilnika HNS i Kriterija za 
djelovanje disciplinskog suca. 
 
 
OBNAVLJANJE LIGE    
             Članak 35. 

U natjecateljskoj godini 2020./2021. igrat će se Prva HNL pionira i kadeta sa 
14 klubova i to: 13 najuspješnijih klubova na kraju prvenstva 2019./20. Prve HNL 
pionira i kadeta prema kriteriju ukupno boljeg plasmana momčadi te jedan 
najuspješniji klub iz kvalifikacija na kojima nastupaju najuspješnije momčadi pionira 
i kadeta na razini središta HNS prema Propozicijama tog natjecanja. U Prvu HNL 
pionira i kadeta u natjecateljskoj godini 2020/2021. mogu ući  samo klubovi koji 
imaju seniorsku i četiri momčadi mladeži (juniori,kadeti, pioniri,ml. pioniri) u 
sustavu stalnog  natjecanja. 

Kriterij ukupno boljeg plasmana je zbroj osvojenih bodova pionirske i 
kadetske momčadi na kraju prvenstva koje se boduje na osnovu poretka pojedine 
momčadi po kategorijama. U slučaju ostvarenog identičnog rezultata dva ili više 
klubova, prednost ima klub čija momčad pionira je ostvarila bolji plasman u 
prvenstvu Prve HNL pionira i kadeta. 

 
Ukoliko među najuspješnijim klubovima u natjecanju središta HNS ne bude 

zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu HNL pionira i kadeta, ili ne ispunjavaju 
uvjete, liga će se popuniti klubom čije su momčadi nastupale u ligi na razini 
središta HNS-a i koji ispunjava uvjete za taj stupanj natjecanja o čemu će konačnu 
odluku odnijeti Izvršni odbor HNS-a. 

Posljednje plasirani klub (14) u zbiru bodova  pionira i kadete Prve HNL u 
natjecateljskoj godini 2019/2020. obavezno ispada iz Prve HNL 
 

Članak 36. 
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 

2019./2020. uprazni jedno mjesto ili više mjesta, Prva HNL pionira i kadeta se ne 
popunjava. 
 
UTVĐIVANJE PLASMANA 

Članak 37. 
Momčad koja pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog 

rezultata svaka momčad osvaja po jedan bod. 
Ako momčadi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između danih i 

primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima 
momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele 
mjesta koja im pripadaju. 

Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili mjesto koje osigurava 
sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima, u slučaju jednakog broja bodova 
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nakon 26. kola, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje 
su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova. 

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih 
bodova. 

Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih 
zgoditaka. 
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima 
(kada su u kombinaciji dvije momčadi), odnosno veći broj postignutih golova 
(kada su u kombinaciji tri ili više momčadi). 

Ako se plasman klubova ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne 
tablice, primijeniti će se kriterij ukupne razlike između danih i primljenih zgoditaka 
iz svih utakmica koje su klubovi odigrali tijekom prvenstva sukladno stavku 2. ovog 
članka.   

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju 
utakmice između zainteresiranih momčadi i to: 
- dvije utakmice po dvostrukom bod sustavu, ako su u kombinaciji dvije momčadi 
- tri utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u 
kombinaciji tri momčadi, 
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako 
je u kombinaciji četiri ili više momčadi. 

Ukoliko se usuglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje 
pobjednika može se utvrditi ždrijebom koji će provesti Povjerenik za natjecanje. 

Tablice za obje kategorije proglašava Komisija za natjecanje HNS. 
 
SUDJELOVANJE KLUBOVA U MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA 
 

Članak 38. 
Ako se osnuju međunarodna natjecanja u kojima će biti omogućeno sudjelovanje 
momčadima pionira ili kadeta Prve HNL, sudionici takvih natjecanja utvrditi će se 
uz primjenu odredbi UEFA. 
 
PRAVA IZ NATJECANJA 

Članak 39. 
Na prvenstvenim utakmicama Prve HNL pionira i kadeta mogu se prodavati 

ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama. 
Prihode sa prvenstvenih utakmica Prve HNL pionira i kadeta ubiru klubovi 

domaćini. 
 

Članak 40. 
Svi klubovi Prve HNL pionira i kadeta  podliježu obveznom plaćanju: 

- troškova članarine - pologa za natjecanje koju određuje Izvršni odbor HNS, 
a koja se plaća na račun HNS-a, 

- naknada i putnih troškova sudaca i delegata utakmica Prve HNL pionira i 
kadeta i to do 10-tog u mjesecu za utakmice koje je klub igrao kao domaćin 
u prethodnom mjesecu prema odluci IO HNS-a, 

- eventualnih novčanih kazni po odluci Disciplinskog suca Prve HNL pionira i 
kadeta. 

 
NAGRADE 

Članak 41. 
Prvoplasirana momčad prvenstva Prve HNL pionira i kadeta pojedine 

kategorije osvaja pehar HNS-a u trajno vlasništvo. 
HNS prvoplasiranim momčadima u obje kategorije dodjeljuje po 40 zlatnih 

medalja koje se dodjeljuju igračima, trenerima, liječnicima, fizioterapeutima i 
članovima rukovodstva kluba, prema pismenom prijedlogu kluba. 

Fair-play momčadi koje prema ocjenama delegata zauzmu 1. mjesto u 
pojedinoj kategoriji, dobivaju u trajno vlasništvo pehar – dar Hrvatskog 
nogometnog saveza. 

Pehari i medalje se momčadima predaju na utakmicama po izboru kluba 
nakon verifikacije tablica od strane Povjerenika za natjecanje 

HNS najboljem strijelcu dodjeljuje prigodni pokal. U slučaju da je više igrača 
postiglo isti broj pogodaka, trofej za najboljeg strijelca osvaja igrač koji je 
nastupajući za klub tijekom prvenstva ostvario najmanju minutažu. 
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OPREMA MOMČADI 
Članak 42. 

Gostujući klub mora poštivati boju sportsku opremu kluba domaćina, koja je 
prijavljena Povjereniku natjecanja prije početka natjecanja. 

Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici. 
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu 

posuditi sportsku opremu boje različite od svojih. 
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni 

jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 cm 
(dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset pet centimetara). 

Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova 
njegovih suigrača, igrača suparničke momčadi i sudaca. 

Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku 
utakmice. 

Klub domaćin obvezan je za foto reportere osigurati adekvatno propisane 
oznake s brojevima od 1- 50, koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice. 
 
TV I RADIO PRIJENOSI 

Članak 43. 
 Prvenstvene utakmice Prve HNL-pioniri i kadeti mogu se izravno prenositi 
putem televizije i radija temeljem ugovora za TV prava HNS-a i ugovornog 
partnera.  

Televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na zahtjev ugovornog 
partnera te uz prethodnu odluku Povjerenika za natjecanje. 
 Klubovi su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi i obaveza  iz 
ugovora HNS-a i ugovornog partnera za TV prava, a posebno voditi računa da se 
na stadionima za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, bez posebnog 
prethodnog odobrenja, ne mogu nalaziti kamere TV postaja koje nemaju 
odobrenje ugovornog partnera za TV prava.  

Klubovi će imenovati odgovornu osobu koja će biti zadužena za 
komunikaciju, prihvat TV ekipe i pomoć u organizaciji tehničkih uvjeta na stadionu 
za nesmetanu realizaciju izravnih televizijskih prijenosa utakmica. 

U slučaju kršenja ovih odredbi, klubovi će ugovornim stranama nadoknaditi 
u cijelosti štetu nastalu s tog osnova, te će dodatno snositi sankcije sukladno DP 
HNS-a zbog povrede odredbi iz Propozicija natjecanja. 
 
TIJELA NATJECANJA 

Članak 44.  
Tijela natjecanja su: 

 Povjerenik za natjecanje, 

 Povjerenik za suđenje, 

 Povjerenik za sigurnost, 

 Disciplinski sudac 

 Komisija za žalbe HNS-a. 
 

 POVJERENIK ZA NATJECANJE 
Članak 45. 

  Povjerenik za natjecanje ; 
- ima vrhovni nadzor nad natjecanjem u Prvoj HNL pionira i kadeta, 
- rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima 

koji se primjenjuju u natjecanju, priprema i predlaže sve normativne akte 
potrebne za natjecanje. 

- određuje delegate za utakmice Prve HNL pionira i kadeta s liste delegata, 
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice, u prvom 

stupnju, 
- vodi tablicu natjecanja, 
- utvrđuje satnicu, odobrava promjenu termina i satnice natjecanja te opravdanu 

promjenu mjesta odigravanja utakmica, 
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune, 
- kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova Prve HNL neophodnih za odvijanje 

natjecanja, 
- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja Prve HNL koji prekrše odredbe ovih 

Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Kodeksa o ponašanju, 
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- donosi prijedlog Uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmica Prve HNL, 
- priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, 

zajedno sa Povjerenikom za sigurnost, 
 

 POVJERENIK ZA SUĐENJE 
Članak 46. 

Povjerenik za suđenje: 
- određuje suce za utakmice Prve HNL pionira i kadeta, 
- sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate, 
- vodi brigu o suđenju na svim utakmicama Prve HNL pionira i kadeta, 
- prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja, 
- prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,  
- informira nadležne organe o potrebi poduzimanja odgovarajućih mjera, 
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i 

žalbi u svezi sa suđenjem, 
- najmanje dva puta godišnje izrađuje i daje izvješće o suđenju, 
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere organi HNS. 
 

 POVJERENIK ZA SIGURNOST 
Članak 47. 

Povjerenik za sigurnost: 
- obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica, a što je posebno definirano u 

Odluci o sigurnosti, 
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS s 

prijedlozima eventualnih novih mjera za uspješniji rad. 
 

  DISCIPLINSKI SUDAC 
Članak 48. 

Disciplinski sudac: 
- donosi odluku u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi Prve 

HNL pionira i kadeta, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni 
djelatnici, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom HNS-a i Kriterijima za djelovanje 
disciplinskog suca, 

- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS o svom radu 
s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad. 

 

 KOMISIJA ZA ŽALBE HNS-a 
Članak 49. 

Komisija za žalbe HNS-a rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika za 
natjecanje i Disciplinskog suca. Žalba se dostavlja u roku predviđenom člankom 31. 
putem preporučene pošte ili telefaksom uz dokaz o uplati propisane takse. Odluka 
Komisije za žalbe HNS-a je konačna. 
 
KAZNENE ODREDBE 

Članak 50. 
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi 

za to odgovorni klubovi, igrači, suci delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama 
Disciplinskog pravilnika HNS. 
 

Članak 51. 
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila 

nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, 
te ostalih propisa i odluka HNS-a. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 52. 
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a. 
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Članak 53. 
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, objavit će se u službenom 
glasilu Hrvatskog nogometnog saveza i primjenjuju se od početka natjecanja u 
natjecateljskoj godini 2019/20. 

 
Zagreb, 14. 08. 2019. 
Broj:   .          Predsjednik  

Davor Šuker v.r. 


