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PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnik o statusu igrača i registracijama

Članak 1.
U članku 7. stavku 6. Pravilnika o statusu igrača i registracijama (Glasnik HNS
10/20) riječi „i u toj natjecateljskoj godini nisu stariji od 16 godina“ brišu se.
Članak 2.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„1. Prijelazni rokovi za igrače su: ljetni prijelazni rok i zimski prijelazni rok.
2. Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do 31. kolovoza svake godine, a zimski
prijelazni rok traje od 18. siječnja do 15. veljače svake godine. Ljetni prijelazni
rok za klubove malog nogometa traje od 15. srpnja do 30. rujna svake godine.
(od 07. siječnja 2021. primjenjuje se:
Ljetni prijelazni rok za klubove malog nogometa traje od 15. srpnja do 30.
rujna svake godine, a zimski prijelazni rok od 07. siječnja do 03. veljače svake
godine.)
3. Prijelazni rokovi upisuju se u FIFA Sustav usklađivanja transfera najmanje
dvanaest mjeseci prije nego što se počinju primijenjivati.
4. Za klubove koji nisu završili službena natjecanja HNS ili ŽNS, i njihove
registrirane igrače, prijelazni rok započinje prvog sljedećeg dana nakon
završetka tog natjecanja.“
5. U slučaju više sile koju je utvrdila FIFA, Izvršni odbor HNS može za pojedini
prijelazni rok odrediti trajanje u razdobljima različitim od onih iz stavka 2.
ovoga članka.”
Članak 3.
U članku 35. stavku 1. točki 1. riječ „ožujka“ mijenja se s riječi „svibnja“.
U stavku 1. točki 10. riječi „a u natjecateljskoj godini u kojoj se registrira nije
stariji od 16 godina,“ brišu se.
Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„2) Iznimno od odredbi točke 2., 3., 4., 5 i 9. stavka 1. ovog članka igrači u
slučajevima navedenim u tim stavcima u 2020. godini mogu se registrirati

tijekom cijele godine osim u razdoblju od 30. lipnja 2020. do 27. srpnja 2020.,
a za klubove koji do 27. srpnja 2020. nisu dovršili natjecanje ne mogu se
registrirati do kraja natjecanja u 2019/20 natjecateljskoj godini.“
Članak 4.
U članku 45. stavku 2. riječ „deset“ mijenja se s riječi „petnaest“.
Članak 5.
Poslije članka 46. dodaje se novi članak 46a koji glasi:
„Članak 46a
1.Iznimno od odredbi članka 45. i članka 46. ovog Pravilnika, u slučaju
nastupanja više sile koja se dogodi tijekom trajanja ugovora između igrača i
kluba, a koji slučaj više sile je potvrđen i od FIFA, igrač ne može raskinuti
ugovor dostavom obavijesti iz članka 45. ovoga Pravilnika ako je klub tijekom
trajanja više sile jednostranom odlukom u dobroj vjeri, razumno i razmjerno
izmijenio odredbe ugovora koje se odnose na visinu i/ili razdoblja plaćanja
igrača.
2.Klub je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obvezan dostaviti igraču
obrazloženu odluku o izmjeni odredaba ugovora. Odluka se može dostaviti i
putem elektroničke pošte igrača ili njegovog zastupnika.
3. Ako igrač smatra da je klub neosnovano i nerazmjerno jednostranom
odlukom izmijenio odredbe ugovora, može u roku od petnaest dana od dana
primitka obavijesti kluba o izmjeni odredbi ugovora podnijeti tužbu
Arbitražnom sudu HNS i tražiti da se utvrdi da je jednostrana izmjena
ugovora od strane kluba ništetna.
4. U postupku povodom tužbe igrača iz stavka 3. ovoga članka Arbitražni
sud HNS pri procjeni je li jednostrana odluka kluba osnovana, u dobroj vjeri i
razmjerna, može uzeti u obzir, ne ograničavajući se:
a. je li klub pokušao postići međusobni sporazum sa svojim igračem
(igračima);
b. ekonomsku situaciju kluba;
c. razmjernost svake izmjene ugovora;
d. neto primanja igrača nakon izmjene ugovora;
e. primjenjuje li se odluka na cijelu ekipu ili samo na određene igrače.“
Članak 6.
Pravilnik stupa na snagu 15. lipnja 2020. i objavit će se u službenom glasilu
HNS-a.
Broj:
Zagreb, 08. 06. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 08. 06. 2020.
donio
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROPOZICIJA NATJECANJA PRVE HMNL U NATJECATELJSKOJ
GODINI 2019/20

Članak 1.
U propozicijama natjecanja Prve Hrvatske malonogometne lige u natjecateljskoj
godini 2019/20. članak 3. mijenja se i glasi:
„Članak 3.
Natjecanje se odigrava u dva dijela.
Prvi i dio: Dvokružnim bod sustavom (9 + 9 = 18 kola).
Drugi dio: Doigravanje u kojem igra 8 (osam) najbolje plasiranih klubova nakon
prvog dijela natjecanja. U slučaju da dva ili više kluba ostvare identičan plasma
nakon prvog dijela natjecanja (18. kola), primjenjuju se odredbe iz članka 39. ovih
Propozicija. Četvrtzavršnica, poluzavršnica i završnica (finale) igra se na jednu
dobivenu utakmicu. Tijekom doigravanja u četvrtzavršnici, poluzavršnici i finalu,
bolje plasirani klub iz prvog dijela prvenstva (18. kola) zadržava pravo domaćinstva.
Parovi utakmica doigravanja utvrđuju se sukladno sljedećem rasporedu i to:
- Četvrtzavršnica: 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6 i 4 – 5
- Poluzavršnica: 1,8 – 4,5 i 2,7 – 3,6
- Završnica: 1,8 ili 4,5 – 2,7 ili 3,6
Devetoplasirani klub nakon prvog dijela natjecanja igra kvalifikacijsku utakmicu s
drugoplasiranim klubom iz lige klubova Druge HMNL za popunu Prve HMNL, a
posljednjeplasirani klub nakon prvog djela natjecanja ispada iz Prve HMNL.
Natjecanje 1. HMNL za natjecateljsku godinu 2019/2020. počinje 27. rujna 2019. (1.
kolo), a završava najkasnije 17. srpnja 2020. godine.
Utakmice Play off-a igraju se na jednu utakmicu. Ako utakmica po isteku punog
vremena igra završi neriješeno igraju se produžeci 2x5 minuta, a ako i nakon
produžetaka nema pobjednika, pobjednik se određuje izvođenjem udaraca za
dobivanje pobjednika (6 m), prema „Postupcima za dobivanje pobjednika utakmice“
iz „Pravila igre za mali nogomet – Futsal.
Kvalifikacijska utakmica za popunu Prve HMNL odigrava se 02. ili 09. srpnja 2020.
ovisno o datumu početka nastavka natjecanja. Utakmica se igra na neutralnom
terenu, ako nakon isteka punog vremena igre završi neriješeno igraju se produžeci
2x5 minuta, a ako i nakon produžetaka nema pobjednika, pobjednik se određuje
izvođenjem udaraca za dobivanje pobjednika (6 m), prema „Postupcima za
dobivanje pobjednika utakmice“ i iz „Pravila igre za mali nogomet – Futsal.

Članak 2.
Članak 4 mijenja se i glasi:
„Članak 4.
Sve utakmice 1. HMNL (osim utakmica na TV) igraju se u pravilu petkom, subotom
ili nedjeljom s tim da se početak utakmice može zakazati između 18:00 i 20:30 sati,
iznimno uz odobrenje Povjerenika natjecanja do 21:00 sat.
Utakmice se mogu igrati u subotu s početkom utakmice između 15:00 i 21:00 sati ili
nedjelju s početkom utakmice između 15:00 i 19:00 sati uz prijavu termina najkasnije
petnaest (15) dana prije odigravanja utakmice.
Utakmice koje se igraju tijekom tjedna, igraju se u ponedjeljak ili utorak s početkom
utakmice između 17:00 i 20:15 sati.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima (sudjelovanje klubova u
UEFA natjecanjima, opravdane nemogućnosti korištenja dvorane i sl.) 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 Komisija za mali nogomet iz opravdanih razloga ne odluči
drugačije.
Utakmice koje se na osnovu Ugovora o TV pravima izravno prenose na televiziji
igraju se ČETVRTKOM s obaveznim početkom u vremenu od 19:00 do 20:15 sati, a
mogu se igrati izvan utvrđenog rasporeda i satnice na zahtjev ugovornog TV
partnera o čemu odluku donosi Povjerenik za natjecanje najkasnije petnaest (15)
dana prije odigravanja utakmice.
Za vrijeme trajanja utakmice Prve HMNL koja je u TV prijenosu ne smiju se odigravati
druge utakmice prvenstava Prve HMNL.
Klub domaćin koje zbog opravdanih razloga ne može odigrati utakmicu na svom
terenu za igru, dužan je najkasnije petnaest (15) dana prije navedene utakmice
odrediti u svome županijskom nogometnom savezu grad i sportsku dvoranu gdje
će biti domaćin utakmice. Dvorana mora ispunjavati sve propisano u članku 8. ovih
propozicija.
Ako klubovi iz opravdanih razloga traže promjenu termina odigravanja utakmica za
vrijeme prvenstva, kao i vrijeme početka utakmica sukladno utvrđenim satnicama iz
stavka 1. ovog članka, obvezni su postići pismeni sporazum s klubom s kojim trebaju
odigrati utakmicu i isti dostaviti na odobrenje Povjereniku za natjecanje, najkasnije
deset (10) dana prije odigravanja utakmice od dana predviđenog kalendarom
natjecanja, osim za utakmice koje su prije dogovora klubova određene za TV
prijenos.
U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode, više sile i slično), Komisija za mali
nogomet i nogomet na pijesku može skratiti rok iz stavka 8. ovog članka prije
odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
U vrijeme odigravanja utakmice reprezentacije Hrvatske u malom i velikom
nogometu, utakmice se ne mogu odigravati.“
Članak 3.
U članku 37. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

„Sve utakmice u ligi klubova Druge HMNL za popunu Prve HMNL, igraju se u pravilu
petkom, subotom i nedjeljom, s tim da se početak utakmice može zakazati između
17:00 i 21:00 sati.“
Članak 4.
Poslije članka 52. dodaje se novi članak 52a koji glasi:
„Članak 52a
Odredbama ovog članka uređuju se način i uvjeti pod kojima se odvija natjecanje
za vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
Ako su odredbe u ovom članku u suprotnosti s nekim odredbama iz ovih Propozicija
ili drugih odluka, primjenjuju se odredbe ovog članka.
Utakmice Prve HMNL i kvalifikacijske utakmice za popunu Prve HMNL (deveti iz
Prve HMNL i drugi iz lige za popunu Prve HMNL) odigravat će se bez gledatelja te
uz što manji broj nazočnih osoba u sportskoj dvorani, što obuhvaća:
TEREN ZA IGRU:
- Momčadi: najviše 14 igrača
- Vodstvo kluba na klupi obije momčadi: najviše 5 licenciranih osoba
(predstavnik kluba
- trener, pomoćni trener, doktor ili fizioterapeut
- Suci utakmice: (najviše 4, od kojih je jedan mjeritelj vremena)
- Povjerenik za sigurnost: 1
- Sakupljači lopti: 4
- Osobe uz nosila: 2
- Brisači parketa 1
NA TRIBINI:
- Delegat utakmice: 1
- Kontrolor sudaca: 1
- TV ekipa: 7
- Fotoreporteri: 3 (iznimno + 1 HNS)
- Tehnička služba dvorana: 2
- Rukovodstvo kluba domaćin: najviše 12
- Rukovodstvo kluba gost: najviše 8
- Redari-zaštitari: do 5
- Novinari: do 10
- HNS: 5
- Pričuvni igrači i članovi stožera - najviše 3 po klubu na izdvojenom dijelu
tribine
U KRUGU SPORTSKE DVORANE:
-

Djelatnici kluba domaćina tehničko osoblje: najviše 5
Vozilo hitne pomoći ili sanitetsko vozilo: 3
TV ekipe -reportažna kola: najviše 8
Redari-zaštitari: do 5

Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke
mjere stožera
civilne zaštite RH i sukladno obavezama uputama radne skupine za pripremu
nastavka natjecanja.
Treneri i igrači su obavezni poslije utakmice uz teren za igru dati intervju za TV
kuću, po ugovoru.“

Članak 5.

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

Broj:
Zagreb, 08.06.2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 08. 06.
2020. donio
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROPOZICIJA NATJECANJA DRUGE HMNL U NATJECATELJSKOJ
GODINI 2019/20.

Članak 1.
U Propozicijama natjecanja Druge Hrvatske malonogometne lige u
natjecateljskoj godini 2019/20. članak 3. mijenja se i glasi:

„Natjecanje se u natjecateljskoj godini 2019/2020 igra u tri ravnopravne
skupine podijeljene prema regijama: istok, jug i zapad.
Natjecanje se odigrava u dva dijela ( jesen i proljeće)
Skupinu zapad čini 9 klubova s područja središta HNS Zagreb, Rijeka i
Varaždin.
Natjecanje se odvija po sustavu lige s 10 klubova, odnosno igra se
dvokružnim bod sustavom u 18. kola
Jesenski dio natjecanja počinje najranije ( 28.09.2019.) a završava 29.12.2019.,
dok proljetni dio natjecanja počinje 11.-01.2020., a obavezno završava do
26.04.2020.
Skupinu Jug čini 12 klubova s područja središta HNS Split.
Natjecanje se odvija po sustavu lige s 12 klubova, odnosno igra se dvokružnim
sustavom u 22. kola.
Jesenski dio natjecanja počinje najranije ( 28.09.2019.) a završava 29.12.2019.,
dok proljetni dio natjecanja počinje 11.-01.2020., a obavezno završava do
26.04.2020.
Skupinu Istok čini 12. klubova s područja središta HNS Osijek.
Natjecanje se odvija po sustavu lige s 12 klubova, odnosno igra se dvokružnim
bod sustavom u 22. kola
Jesenski dio natjecanja počinje najranije ( 28.09.2019.) a završava 29.12.2019.,
dok proljetni dio natjecanja počinje 11.-01.2020., a obavezno završava do
26.04.2020
Raspored utakmica određuje se biranjem natjecateljskih brojeva uz primjenu
Bergerove tablice, dok kod natjecanja koje se organizira tro kružnim
sustavom, ždrijeb po Bergeru za treći krug utvrđuje se redoslijedom klubova
nakon završetka drugog kruga natjecanja.
Najbolje plasirani klubovi iz skupina Druge HMNL igraju po jednostrukom bod
sustavu za kvalifikacije za ulazak u Prvu HMNL ( Liga za popunu Prve HMNL)
na neutralnom terenu. Prvoplasirani klub iz kvalifikacija izravno ulazi u prvu
HMNL, a drugoplasirani klub iz kvalifikacija igra s deveto plasiranim klubom

Prve HMNL iz natjecateljske godine 2019/20 dodatne kvalifikacije koje se
igraju na jednu utakmicu na neutralnom terenu . Pobjednik ostvaruje plasman
u Prvu HMNL. Kvalifikacijska utakmica za popunu Prve HMNL odigrava se 02.
ili 09. srpnja 2020. ovisno u datumu početka nastavka natjecanja. Utakmica
se igra na neutralnom terenu, a ako po isteku vremena igre završi neriješeno
igraju se produžeci 2x 5 minuta. Ako i nakon produžetaka nema pobjednika,
pobjednik se određuje izvođenjem udaraca za dobivanje pobjednika
utakmica iz „ Pravila igre za mali nogomet – Futsal.“
U slučaju da dva ili više kluba u pojedinoj skupini Druge HMNL ostvare
identičan plasman nakon završetka prvenstva pojedine skupine Druge HMNL
primjenjuju se odredbe iz članka 40. ovih Propozicija.
U Ligi za popunu Prve HMNL igraju najbolje plasirani klubovi skupina, s time
da U Prvu HMNL može ući samo klub koji je u natjecateljskoj godini 2019/20
imao dvije selekcije mladeži ( kadete i juniore) u stalnom natjecanju.
Ako najbolje plasirani pojedine skupine Druge HMNL nije u natjecateljskoj
godini 2019/2 imao juniore i kadete u stalnom sustavu natjecanja ne može
ostvariti pravo sudjelovanja u ligi za prvaka za popunu Prve HMNL.
Pravo za sudjelovanje u ligi za popunu Prve HMNL ostvaruju klubovi
zaključno s trećim mjestom pojedine skupine Druge HMNL, ako ispunjavaju
uvjet iz gore navedenog stavka.
Ako iz pojedine skupine Druge HMNL ni jedan klub ne ispunjava uvjete za
ulazak u Ligu za popunu Prve HMNL, iz te skupine Druge HMNL neće ući niti
jedan predstavnik u Ligu za popunu Prve HMNL.
Ako klubovi iz samo dvije skupine Druge HMNL ispunjavaju uvjete za
odigravanje Lige za popunu Prve HMNL, odigrat će se kvalifikacije između
predstavnika dvije skupine Druge HMN. Pobjednik utakmice ostvaruje izravan
plasman u Prvu HMNL. Utakmica se igra na neutralnom terenu i ako nakon
punog vremena igre završi neriješeno igraju se produžeci 2x 5 minuta. Ako
i nakon produžetaka nema pobjednika, pobjednik se određuje izvođenjem
udaraca za dobivanje pobjednika (6 m) prema „Postupcima za dobivanje
pobjednika utakmice iz „ Pravila nogometne igre za mali nogomet- Futsal“.
Kvalifikacije za ulazak u Prvu HMNL vodi Povjerenik za natjecanje Prve HMNL,
suce delegira Povjerenik za suđenje Prve HMNL, a poslove Disciplinskog suca
obnaša Disciplinski sudac Prve HMNL.
U vrijeme odigravanja utakmice A reprezentacije hrvatske u malom
nogometu i nogometu, utakmice se ne mogu odigravati.
Liga najbolje plasiranih klubova za popunu Prve HMNL počinje 26. lipnja ili
03. srpnja 2020., a završava 28. lipnja ili 05. srpnja 2020., ovisno o početku
nastavka natjecanja u Prvoj HMNL.“

Članak 2.
Članak 38. mijenja se i glasi:

„Iz pojedine skupine Druge HMNL u natjecateljskoj godini 2019/20 ne ispada
nit jedan klub.
Svaka pojedinačna skupina druge HMNL popunjava se putem kvalifikacija
klubova županijskih nogometnih saveza s onoliko klubova da ista u narednoj
natjecateljskoj godini može brojati da najviše četrnaest (14) klubova.
Kvalifikacije za popunu skupina Druge HMNL igraju najbolje plasirani klubovi
u natjecateljskoj 201920 godini iz županijskih liga s područja pojedine
skupine.
Prijave za natjecanje u natjecateljskoj godini 2020/21 pojedine skupine Druge
HMNL se zaprimaju do 25.06.2020. godine, a kvalifikacije za popunu skupina
Druge HMNL moraju bit završene do 15.07.2020. godine, i nakon ovog roka
nema popune Druge HMNL.
Utakmice kvalifikacija se igraju na neutralnom terenu (jedna utakmica) i
ukoliko iste po isteku punog vremena igre završe neriješeno igraju se
produžeci 2 x 5 minuta. Ako i nakon produžetaka nema pobjednika,
pobjednik se određuje izvođenjem udaraca za dobivanjem pobjednika (6 m),
a prema „Postupcima za dobivanje pobjednika utakmice iz „Pravila igre za
mali nogomet – Futsal“.
Klub koji je tijekom natjecanja odustao od sudjelovanja u drugoj HMNL, ne
može se prijaviti za sudjelovanje u natjecateljskoj godini 2020/21, bez obzira
na broj klubova u pojedinoj skupini.“
Članak 3.
Poslije članka 52 dodaje se novi članak 52a koji glasi:
„Članak 52a
Odredbama ovog članka uređuju se način i uvjeti pod kojima se odvija natjecanje
za vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
Ako su odredbe u ovom članku u suprotnosti s nekim odredbama iz ovih Propozicija
ili drugih odluka, primjenjuju se odredbe ovog članka.
Utakmice Druge HMNL odigravat će se bez gledatelja te uz što manji broj nazočnih
osoba u sportskoj dvorani, što obuhvaća:
TEREN ZA IGRU:
‐

Momčadi: najviše 14 igrača

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vodstvo kluba na klupi obije momčadi: najviše 5 licenciranih osoba
(predstavnik kluba
trener, pomoćni trener, doktor ili fizioterapeut
Suci utakmice: (najviše 3)
Mjeritelj vremena: 1
Povjerenik za sigurnost: 1
Sakupljači lopti: 4
Osobe uz nosila: 2
Brisaći parketa 1

NA TRIBINI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delegat utakmice: 1
Kontrolor sudaca: 1
TV ekipa: 7
Fotoreporteri: 3 (iznimno + 1 HNS)
Tehnička služba dvorana: 2
Rukovodstvo klubova sudionika završnice: najviše 10 po klubu
Redari-zaštitari: do 5
Novinari: do 10
HNS: 5
Pričuvni igrači i članovi stožera – najviše 3 po klubu na izdvojenom dijelu
tribine

U KRUGU SPORTSKE DVORANE:
‐
‐
‐
‐

Djelatnici kluba domaćina tehničko osoblje: najviše 5
Vozilo hitne pomoći ili sanitetsko vozilo: 3
TV ekipe -reportažna kola: najviše 8
Redari-zaštitari: do 5

Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke
mjere stožera civilne zaštite RH i sukladno obavezama uputama radne skupine za
pripremu nastavka natjecanja.
Treneri i igrači su obavezni poslije utakmice uz teren za igru dati intervju za TV
kuću, po ugovoru.“

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:
Zagreb, 08.06.2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj dana 08. 06.
2020. donio
ODLUKU
1.

Usvaja se izmjena Kalendara natjecanja Prve HMNL u natjecateljskoj godini
2019/20 i kvalifikacija za popunu Prve HMNL.

2. Grafički prikaz izmjene Kalendara natjecanja sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Zagreb, 08. 06. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

KALENDAR NATJECANJA PRVA HMNL
2019/2020. GODINU - (LIPANJ-SRPANJ 2020.)
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18. kolo Prve HMNL TV
18. kolo Prve HMNL TV
2.HMNL za popunu 1.hmnl 1.kolo
2.HMNL za popunu 1.hmnl 1.kolo
2.HMNL za popunu 1.hmnl 1.kolo
1.HMNL Play off 1-4 finale TV
1.HMNL Play off 1-4 finale TV
Kvali. Ut. za popunu 1. hmnl TV?

1.HMNL Play off 1-2 finale
1.HMNL Play off 1-2 finale TV

1.HMNL Play off finale TV

16. kolo Prve HMNL TV
16. kolo Prve HMNL

17. kolo Prve HMNL
17. kolo Prve HMNL
17. kolo Prve HMNL TV
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj dana 08. 06.
2020. donio
ODLUKU
o dopunama
Propozicija natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa za žene
u natjecateljskoj godini 2019/20.
Članak 1.
U Propozicijama natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa za žene u natjecateljskoj
godini 2019/20 (Glasnik 35/19) poslije članka 31. dodaje se novi članak 31a koji glasi:
„Članak 31a
1. Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za
vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
2. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili
druge odluke koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
3. Utakmice HNK za žene odigravat će se bez gledatelja te uz što manji broj nazočnih
osoba na stadionu, što obuhvaća:
OGRAĐENI DIO IGRALIŠTA I TEREN ZA IGRU:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ekipe: najviše do 18 igračica
Službene osobe na klupi: najviše po 6 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa: 2 ili 4 kamermana + 2 tehnika
Fotoreporteri: 4 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 4

NA GLAVNOJ TRIBINI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delegat: 1
Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 15 osoba
Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 osoba
Službeni spiker, tehnika semafora: do 5 osoba
PRESS loža: najviše 10 akreditiranih novinara
HNS: najviše 5 osoba
Doping kontrolora: 3
Pričuvne igračice i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na
izdvojenom području na tribini).

U KRUGU STADIONA:
‐
‐

Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 10
Redari-zaštitari: u pravilu do 10

‐
‐

Vozilo hitne pomoći (ili zamjensko vozilo): 3
TV ekipa-reportažna kola: najviše 8

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke
mjere Stožera civilne zaštite RH i sukladno obveznim uputama Radne skupine HNS
za pripremu nastavka natjecanja.

5. Na utakmicama HNK za žene može biti imenovano i u zapisnik upisano najviše
sedam (7) zamjenskih igračica i od kojih u igru može ući najviše pet (5) igračica.
Svaka ekipa će imati pravo na najviše tri zaustavljanja igre za zamjene tijekom
utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako obje ekipe istovremeno
obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje ekipe.
6. Konferencija za novinare po završetku utakmica neće se održavati već su
glasnogovornici klubova dužni neposredno nakon utakmice uzeti izjave od trenera
i po dvije igračice svog kluba i dati ih na korištenje predstavnicima medija putem
digitalnih kanala.
Članak 2.

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

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 08. 06. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj dana 08. 06.
2020. donio
ODLUKU
o dopunama
Propozicija natjecanja Prve HNLŽ
u natjecateljskoj godini 2019/20.
Članak 1.
U Propozicijama natjecanja Prve HNLŽ u natjecateljskoj godini 2019/20 (Glasnik
35/19) poslije članka 49. dodaje se novi članak 49a koji glasi:
„Članak 49a
1. Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za
vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
2. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili
druge odluke koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
3. Utakmice Prve HNLŽ odigravat će se bez gledatelja te uz što manji broj nazočnih
osoba na stadionu, što obuhvaća:
OGRAĐENI DIO IGRALIŠTA I TEREN ZA IGRU:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ekipe: najviše do 18 igračica
Službene osobe na klupi: najviše po 6 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa: 2 ili 4 kamermana + 2 tehnika
Fotoreporteri: 4 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 4

NA GLAVNOJ TRIBINI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delegat: 1
Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 15 osoba
Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 osoba
Službeni spiker, tehnika semafora: do 5 osoba
PRESS loža: najviše 10 akreditiranih novinara
HNS: najviše 5 osoba
Doping kontrolora: 3
Pričuvne igračice i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na
izdvojenom području na tribini).

U KRUGU STADIONA:
‐
‐

Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 10
Redari-zaštitari: u pravilu do 10

‐
‐

Vozilo hitne pomoći (ili zamjensko vozilo): 3
TV ekipa-reportažna kola: najviše 8

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke
mjere Stožera civilne zaštite RH i sukladno obveznim uputama Radne skupine HNS
za pripremu nastavka natjecanja.

5. Na utakmicama Prve HNLŽ može biti imenovano i u zapisnik upisano najviše
sedam (7) zamjenskih igračica i od kojih u igru može ući najviše pet (5) igračica.
Svaka ekipa će imati pravo na najviše tri zaustavljanja igre za zamjene tijekom
utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako obje ekipe istovremeno
obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje ekipe.
6. Konferencija za novinare po završetku utakmica neće se održavati već su
glasnogovornici klubova dužni neposredno nakon utakmice uzeti izjave od trenera
i po dvije igračice svog kluba i dati ih na korištenje predstavnicima medija putem
digitalnih kanala.
Članak 2.

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

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 08. 06. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj dana 08. 06.
2020. donio
ODLUKU
1.

Usvaja se izmjena Kalendara natjecanja Prve HNLŽ i HNK za žene u
natjecateljskoj godini 2019/20 i kvalifikacija za popunu Prve HNLŽ.

2. Grafički prikaz izmjene Kalendara natjecanja sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Zagreb, 08. 06. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

KALENDAR NATJECANJA PRVA HNLŽ
2019/2020. GODINU - (LIPANJ - KOLOVOZ 2020.)
SVIBANJ
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14. kolo Prve HNLŽ

1. kolo LZO-LZP Prve HNLŽ

2. kolo LZO-LZP Prve HNLŽ

3. kolo LZO-LZP Prve HNLŽ

LEGENDA :
PRVENSTVO
HNK
KVALIFIKACIJE ZA Prvu HNLŽ

1/4 FINALA KUPA
11. kolo Prve HNLŽ

12. kolo Prve HNLŽ

13. kolo Prve HNLŽ

KOLOVOZ
4. kolo LZO-LZP Prve HNLŽ
5. kolo LZO-LZP Prve HNLŽ

6. kolo LZO-LZP Prve HNLŽ

1/2 ZAVRŠNICA HNK
Kvalif. za popunu Prve HNLŽ

ZAVRŠNICA HNK

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 08. 06.
2020. donio

ODLUKU
1. Marko Smolek imenuje se za predsjednika Disciplinske komisije.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 08. 06. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana
04. 06. 2020. donio
ODLUKU
1. Rahela Valentić imenuje se za članicu Disciplinske komisije.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom
glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 04. 06. 2020.

Davor Šuker, v.r.

REGISTRACIJE
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 02.06.2020)
Registracija ugovora
NK "KUSTOŠIJA", ZAGREB i igrač Kosović Maro
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2022.
Aneksi ugovora
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Cokaj Enis
potpisali su aneks (386/20)broj ugovora 580/18
od 16.06.2018 (ugovor o profesionalnom
igranju).
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Mersinaj Jon
potpisali su aneks (388/20)broj ugovora 599/18
od 19.06.2018 (ugovor o profesionalnom
igranju).
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Tuci Indrit
potpisali su aneks (387/20)broj ugovora
557/2019 od 16.06.2019 (ugovor o
profesionalnom igranju).
Aneksi sporazuma o ustupanju igrača
NK "GNK DINAMO", ZAGREB, NK „FC OLIMPIJA
d.o.o.“ LJUBLJANA i igrač Menalo Luka potpisali
su aneks o produljenju sporazuma o ustupanju
igrača do 31.07.2020.godine
NK "GNK DINAMO", ZAGREB, NK „LOKOMOTIVA“
ZAGREB i igrač Atiemwen Iyayi Believe potpisali
su aneks o produljenju sporazuma o ustupanju
igrača do 05.08.2020.godine
NK "GNK DINAMO", ZAGREB, NK „LOKOMOTIVA“
ZAGREB i igrač Kastrati Lirim potpisali su aneks
o produljenju sporazuma o ustupanju igrača do
05.08.2020.godine
NK "GNK DINAMO", ZAGREB, NK „LOKOMOTIVA“
ZAGREB i igrač Karačić Fran potpisali su aneks o
produljenju sporazuma o ustupanju igrača do
05.08.2020.godine
NK "GNK DINAMO", ZAGREB, NK „SLAVEN
BELUPO“ KOPRIVNICA i igrač Soldo Vinko
potpisali su aneks o produljenju sporazuma o
ustupanju igrača do 05.08.2020.godine
(Sjednica 05.06.2020)
Raskidi ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Radonja
Vedad raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 763 od 31.07.2018.
Aneksi ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Gojak Amer
potpisali su aneks (391/20)broj ugovora 296/17
od 17.03.2017 (ugovor o profesionalnom
igranju).

(Sjednica 09.06.2020)
Raskidi sporazuma o ustupanju
NK "ISTRA 1961 Š.D.D." (PULA), NK "HRVATSKI
DRAGOVOLJAC" (ZAGREB) i igrač Rubić Petar
raskinuli su sporazum o ustupanju broj 69/2020
od 14.02.2020.
NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 08.06.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Papić Leonardo
("Mladost", Petrinja) jer odlaze u inozemstvo.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 03.06.2020)
Registracija ugovora
NK "SOLIN", SOLIN i igrač Blažević Antonio
zaključili stipendijski ugovor s rokom trajanja od
01.07.2020. do 30.06.2023.
NK "SOLIN", SOLIN i igrač Veljača Mario zaključili
stipendijski ugovor s rokom trajanja od
01.07.2020. do 30.06.2022.
Aneksi ugovora
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Kosić
Filip potpisali su aneks (003-07/20-03/116)broj
ugovora 003-07/19-03/53 od 01.07.2019
(stipendijski ugovor).
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Kapulica
Luka potpisali su aneks (003-07/20-03/113)broj
ugovora 003-07/19-03/77 od 22.07.2019
(stipendijski ugovor).
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Pelivan
Robert potpisali su aneks (003-07/2003/117)broj ugovora 825 od 08.09.2017
(stipendijski ugovor).
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Katić
Ivan potpisali su aneks (003-07/20-03/118)broj
ugovora 003-07/19-03/50 od 01.07.2019
(stipendijski ugovor).
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Šemiga
Vjeko potpisali su aneks (003-07/20-03/115)broj
ugovora 003-07/19-03/78 od 22.07.2019
(stipendijski ugovor).
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Barry
Hamza potpisali su aneks (003-07/2003/114)broj ugovora 423 od 30.06.2017 (ugovor
o profesionalnom igranju).
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Đolonga
Niko potpisali su aneks (003-07/20-03/120)broj
ugovora 003-07/19-03/47 od 01.07.2019
(stipendijski ugovor).

NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Telebar
Davor potpisali su aneks (003-07/20-03/119)broj
ugovora 665 od 28.09.2018 (stipendijski ugovor).

Registracija ugovora
NK "BSK", BIJELO BRDO i igrač Dabro Marko
zaključili stipendijski ugovor do 31.05.2021.

Aneksi sporazuma o ustupanju igrača
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT, NK „ISTRA 1961
š.d.d.“ PULA i igrač Delić Ivan potpisali su aneks o
produljenju sporazuma o ustupanju igrača do
10.08.2020.godine
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT, NK „VARAŽDIN“
VARAŽDIN i igrač Teklić Tonio potpisali su aneks o
produljenju sporazuma o ustupanju igrača do
10.08.2020.godine
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT, NK „SLAVEN
BELUPO“ KOPRIVNICA i igrač Mikulić Božo
potpisali su aneks o produljenju sporazuma o
ustupanju igrača do 10.08.2020.godine
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Udovičić Karlo
("Hrvace", Hrvace) jer odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 08.06.2020)
Raskidi ugovora
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Unušić
Bruno raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 669 od 28.09.2018.
Registracija ugovora
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT i igrač Unušić
Bruno zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2023.

NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Barišić Adrian
Leon zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2022.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 08.06.2020)
Aneks sporazuma o ustupanju igrača
„FK AUSTRIA WIEN“, NK "HNK RIJEKA s.d.d.",
RIJEKA i igrač Yateke Sterling Siloe potpisali su
aneks o produljenju sporazuma o ustupanju
igrača do 05.08.2020. uz odobrenje
Međunarodnog odjela HNS-a od 05.06.2020.
Aneksi ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Yateke
Sterling Siloe potpisali su aneks (198-VI/20.)broj
ugovora 90-II/20. od 18.02.2020 (ugovor o
profesionalnom igranju).
(Sjednica 09.06.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Imeraj Arjan
("Grobničan", Čavle) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

Brisanje iz registra

(Sjednica 03.06.2020)

Brišu se igrači iz registra Lovrić Dragan
("Dugopolje", Dugopolje) jer odlaze u inozemstvo.

Aneksi sporazuma o ustupanju igrača

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE

NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT, NK „ISTRA 1961
š.d.d.“ PULA i igrač Delić Ivan potpisali su aneks o
produljenju sporazuma o ustupanju igrača do
10.08.2020.godine

(Sjednica 05.06.2020)
(Sjednica 08.06.2020)
Brisanje iz registra
Raskidi sporazuma o ustupanju
Brišu se igrači iz registra Sušac Marko
("Neretvanac", Opuzen) jer odlaze u inozemstvo.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

NK "ISTRA 1961 Š.D.D." (PULA), NK "HRVATSKI
DRAGOVOLJAC" (ZAGREB) i igrač Rubić Petar
raskinuli su sporazum o ustupanju broj 69/2020
od 14.02.2020.

(Sjednica 08.06.2020)

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA: Rubić Petar
(Hrvatski Dragovoljac, Zagreb), Čl. 36/12

Raskidi ugovora

Raskidi ugovora

NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Barišić Adrian
Leon raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor
broj 4-01/19 od 02.01.2019.

NK "ISTRA 1961 Š.D.D.", PULA i igrač Rubić Petar
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
458/2018 od 20.07.2018.

SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN
(Sjednica 02.06.2020)
Aneksi ugovora
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Bujan Bruno
potpisali su aneks (1)broj ugovora 07/2018 od
01.07.2018 (stipendijski ugovor).
(Sjednica 03.06.2020)
Aneksi sporazuma o ustupanju igrača
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT, NK „VARAŽDIN“
VARAŽDIN i igrač Teklić Tonio potpisali su aneks o
produljenju sporazuma o ustupanju igrača do
10.08.2020.godine
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 02.06.2020)
Aneksi sporazuma o ustupanju igrača
NK "GNK DINAMO", ZAGREB, NK „SLAVEN
BELUPO“ KOPRIVNICA i igrač Soldo Vinko
potpisali su aneks o produljenju sporazuma o
ustupanju igrača do 05.08.2020.godine
(Sjednica 03.06.2020)
Aneksi sporazuma o ustupanju igrača
NK "HNK HAJDUK Š.D.D.", SPLIT, NK „SLAVEN
BELUPO“ KOPRIVNICA i igrač Mikulić Božo
potpisali su aneks o produljenju sporazuma o
ustupanju igrača do 10.08.2020.godine
(Sjednica 05.06.2020)
Aneksi ugovora
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Suarez Bermudez Jeffren Isaac potpisali su aneks
(37/2020)broj ugovora 9/2020 od 10.02.2020
(ugovor o profesionalnom igranju).
NK "SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač Lima
Cruz Mateus potpisali su aneks (38/2020)broj
ugovora 5/2019 od 01.08.2019 (ugovor o
profesionalnom igranju).
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

