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PROPOZICIJE
ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA ZA HRVATSKI NOGOMETNI KUP
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U završnom dijelu natjecanja za Hrvatski nogometni kup sudjeluje 48 klubova:
a/ 16 najuspješnijih klubova po koeficijentu uspješnosti u natjecanju za HNK u zadnjih
pet godina,
b/ 21 klub – pobjednici natjecanja za Županijski kup (pod rukovodstvom Županijskih
nogometnih saveza) i
c/ 11 klubova finalista natjecanja za Županijski kup iz 11 županijskih nogometnih saveza
sa najvećim brojem registriranih nogometnih klubova.
Klubovi iz točke b/ i c/ igraju pretkolo za ulazak u 1/16 završnice Hrvatskog
nogometnog kupa.
Članak 2.
Utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometi kup igraju se u pretkolu,
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 i završnici (finalu) po jednostrukom kup sustavu.
Članak 3.
Sudionici natjecanja koji igraju na domaćem terenu, mogu utakmice organizirati
isključivo na terenu koji je za istu natjecateljsku godinu licenciran za odigravanje
prvenstvenih utakmica tog kluba.
Klub domaćin ne može mijenjati mjesto odigravanja utakmice, niti međusobnim
dogovorom klubova. Samo u slučaju više sile ili radi sigurnosnih razloga i sprječavanja
eventualnih štetnih posljedica, uz pisanu suglasnost oba kluba, može se odobriti zamjena
mjesta domaćinstva utakmice.
Iznimno, tijelo koje vodi natjecanje može u slučaju opravdanog razloga, i uz suglasnost
oba kluba, odrediti da se utakmica igra na drugom licenciranom igralištu, a ne onom na
kojem klub domaćin igra prvenstvene utakmice.
Utakmica završnice (finala) igra se na unaprijed utvrđenom terenu, neovisno o sjedištu
klubova finalista, u gradu kojem se dodijeli domaćinstvo. O izboru grada i kluba domaćina
detaljnije će se propisati Odlukom o obvezama domaćina i sudionika organizacije finalne
utakmice Hrvatskog nogometnog kupa
OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 4.
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.
Ukoliko se utakmica ne snima i izravno televizijski prenosi od strane ugovornog
partnera za TV prava, klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti sa video kamerom te DVD
ili USB predati delegatu neposredno po završetku utakmice. Na utakmicama 1/2 i finalnoj
utakmici klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti sa 3 (tri) video kamere. Kamere se moraju
nalaziti na tribini ili na povišenom položaju (min. 6 m) time da je glavna kamera na poziciji
središnje crte igrališta, a dvije kamere u razini poprečnih crta kaznenog prostora.
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 5.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska
u mjesto, odnosno na 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 kup 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 prikladno
osobno vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene
ustanove i osigura dežurstvo liječnika licenciranog pri HNS-u.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se u
protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice.
Prije početka svake utakmice predstavnici klubova obvezni su delegatu utakmice dati
na uvid sportske iskaznice igrača, licence trenera i službenih osoba. Sudionik natjecanja –
domaćin, obvezan je delegatu utakmice pružiti svu pomoć pri sastavljanju zapisnika i
eventualnom saslušanju osoba.
Članak 6.
Za vrijeme odigravanja kup utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama
mogu se nalaziti devet rezervnih igrača u sportskoj opremi i šest službenih osoba kluba
(glavni trener, dva pomoćna trenera, liječnik, fizioterapeut i jedan predstavnik kluba).
Predstavnici klubova trebaju biti licencirani kod nadležnog organa lige u kojoj nastupa klub
i za vrijeme utakmice nositi iskaznicu-oznaku, treneri moraju imati licencu HNS-a, liječnici i
fizioterapeuti moraju imati licencu HNS-a i nositi iskaznicu-oznaku lige.
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 iz stavka 1. ovog članka i omogućavati prolaz prema svlačionicama.
Službene osobe obvezne su za vrijeme odigravanja utakmica ponašati se u duhu fairplaya i biti na raspolaganju i pomoći igračima i sucima u nesmetanom odigravanju utakmice.
U zaštitnim kabinama i na dodatnim klupama zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja
utakmice.
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2 - 4 osobe uz nosila, posebno označene za
iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
- minimum 6 dodavača lopte odjevenih 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.
Članak 7.
Za odigravanje utakmica završnog dijela natjecanja za HNK klub domaćin obvezan je
osigurati pet (5) ispravnih lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima 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.
Članak 8.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama (najmanje 5 %
ukupnog kapaciteta stadiona) 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 24 sata prije utakmice obavijestiti klub domaćin o
načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu stadiona koji je rezerviran za gostujuće
navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.
Klub domaćin obvezan je delegatu utakmice predočiti kompletnu dokumentaciju o
poduzetim radnjama u organizaciji utakmice te ispuniti obrazac Odbrojavanje s točnom
satnicom događanja vezanim uz utakmicu, a o čemu će se raspraviti na službenom sastanku
pred utakmicu.
Članak 9.
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 IGRAČA
Članak 10.
Klubovi sudionici završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup mogu
nastupiti samo sa igračima koji su pravilno registrirani i koji su stekli pravo nastupa na kup
utakmicama temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a na dan
odigravanja utakmice HNK-a.
U ovom natjecanju imaju pravo nastupa igrači koji su navršili 17 godina života,
izuzetno mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, a kojima je specijalna
liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad. Sa specijalističkim liječničkim
pregledom koji vrijedi šest mjeseci igrač može nastupati sve dok je na snazi i u slučaju da je
rok valjanosti redovnog pregleda istekao.
Na utakmicama HNK-a mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno
sposobni.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana obavljenog
pregleda.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički
pregledan i do kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled).
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od
šest mjeseci, igrač može nastupati od dana upisa pregleda u sustav COMET 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 sustav COMET, ne može nastupiti na javnoj utakmici.
Na 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 kup utakmice nastalu zbog dobivene tri
opomene, igrač izdržava na prvoj slijedećoj kup utakmici.
Disciplinska komisija HNS-a popis opomenutih igrača i igrača pod automatskom
kaznom objavljuje u Comet sustavu i Glasniku HNS-a, a klubovi su obvezni disciplinsku
komisiju izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom natjecanja registrira za klub.
Članak 11.
Na utakmicama završnog dijela natjecanja za HNK, dopušten je nastup šest (6) 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 12.
Na utakmicama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup može biti
imenovano i u zapisnik upisano najviše devet (9) zamjenskih igrača i od kojih u igru može
ući najviše pet (5) igrača. Svaka momčad će imati pravo na najviše tri zaustavljanja igre za
zamjene tijekom utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako obje momčadi
istovremeno obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje momčadi.

U slučaju da se igraju produžeci, svaka momčad može obaviti ukupno šest (6)
zamjena igrača, s time da se šesta zamjena može obaviti samo tijekom odigravanja
produžetaka.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 13.
Na utakmicama pretkola, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 i završnice (finala) koje se igraju po
jednostrukom kup sustavu pobjednik je momčad koja u regularnom tijeku igre (devedeset
minuta) postigne više golova.
Ako po isteku regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno, igrat će se produžeci
od 2 x 15 minuta. Ako odlučujući pogodak ne bude postignut do kraja produžetaka,
pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama
Međunarodnog BORDA.
PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 14.
Pobjednik natjecanja za Hrvatski nogometni kup stječe pravo sudjelovanja u
natjecanju UEFA EUROPA lige sukladno odlukama UEFA-e.
Pobjednik natjecanja za HNK osvaja prijelazni pehar HNS-a na kome se upisuje ime
pobjednika i godina osvajanja.
Izvršni odbor HNS-a može odlučiti da Hrvatski nogometni kup ima sponzora
natjecanja. Sponzor natjecanja može imati pravo da se njegov naziv nalazi uz naziv
natjecanja, da igrači koji nastupaju na kup utakmicama na desnom rukavu dresa nose oznaku
– logo HNK, da bude pokrovitelj natjecanja ili da na utakmicama Hrvatskog nogometnog
kupa bude istaknuta njegova reklama. Odluka o sponzoru, njegovim pravima i obvezama,
kao i pravima i obvezama klubova sudionika Hrvatskog nogometnog kupa činit će sastavni
dio ovih Propozicija i bit će obvezna za sve sudionika.
HNS pobjedniku Hrvatskog nogometnog kupa dodjeljuje i zlatne medalje igračima,
treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i fizioterapeutu, rukovodstvu kluba, sveukupno 40
medalja.
Klubu drugom sudioniku završne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa HNS
dodjeljuje srebrne medalje igračima, treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i
fizioterapeutima, rukovodstvu kluba, sveukupno 40 medalja.
Dodjela pehara pobjedniku natjecanja i dodjela medalja pobjedniku i drugom
sudioniku finalne utakmice uređuje se Protokolom za organizaciju finalne utakmice.
Službenim osobama (sucima, kontrolorima suđenja i delegatima) finalnih utakmica
pripada odgovarajuće obilježje HNS-a.
Protokol za organizaciju finalnih utakmica utvrđuje Natjecateljska komisija HNS-a. Svi
sudionici finalnih utakmica dužni su u cijelosti poštivati odredbe Protokola i Odluku o
obvezama organizatora, domaćina i sudionika finalne utakmice HNK.
PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 15.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici.
Predstavnik kluba na utakmici ima slijedeća prava i dužnosti:
- najmanje 90 minuta prije zakazanog početka utakmice javiti se delegatu i sucu utakmice,
- prisustvovati sastanku službenih osoba utakmice radi provjere sportske opreme momčadi
te provjere svih detalja oko organizacije utakmice,
- prijaviti postavu svoje momčadi i službene osobe na klupi najmanje 60 minuta prije početka
utakmice,
- predati sportske iskaznice i licence službenih osoba te sudjelovati u utvrđivanju identiteta
igrača i provjeri valjanosti licenci,
- za vrijeme odigravanja utakmice biti na klupi u zaštitnoj kabini radi pružanja pomoći sucima
utakmice u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno
odigravanje utakmice,
- da obavlja sve druge poslove predviđene propisima HNS-a.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 16.
Za svaku utakmicu završnog dijela ovog natjecanja, Povjerenstvo za natjecanje HNKa odredit će delegata sa liste delegata Prve HNL koji zastupa rukovodstvo natjecanja i ima
vrhovni nadzor na utakmici.

Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o
utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika
klubova. Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Kompletan zapisnik u dva primjerka, video-kazete ili DVD snimljene utakmice,
obračune naknada i troškova službenih osoba, delegat dostavlja Povjerenstvu u roku od 48
sati nakon odigrane utakmice.
Delegat je dužan odmah po završetku utakmice telefonski izvijestiti tajnika
Povjerenstva o rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu i
o tome popunjava zapisnik te provjerava ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o licenciranju
klubova HNS-a.
Delegat je obvezan voditi računa da predstavnici medija imaju osigurane uvjete za rad
i dobiju potrebne informacije o sastavima momčadi i službenim osobama, da se održi
konferencija za novinare nakon utakmice, a posebno da se izvrše sve obveze prema televiziji
ovlaštenoj za prijenos i praćenje utakmice prije, za vrijeme kao i poslije odigrane utakmice.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenstvo za natjecanje
HNK-a.
Članak 17.
Za svaku utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu
kojeg je utvrdio HNS.
Ukoliko se iz 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 kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju
zapisnika. Delegat je u ovakvim slučajevima obvezan odmah po potpisivanju zapisnika i
izvještaja utakmice voditi računa da se isti dostave na službeni e-mail adresu tajnika
Povjerenstva za natjecanje HNK-a.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju
podataka u zapisnik i izvještaj o odigranoj utakmici.
KONTROLORI SUĐENJA
Članak 18.
Za svaku utakmicu završnog dijela natjecanja za HNK, Povjerenik za kontrolore
određuje kontrolora suđenja s Liste kontrolora suđenja Prve HNL koji obavlja kontrolu i
ocjenu suđenja prema posebnim odlukama i uputstvima Komisije nogometnih sudaca i
Izvršnog odbora HNS-a.
ČASNIK ZA SIGURNOST
Članak 19.
Na utakmice završnog dijela natjecanja za HNK Povjerenik za sigurnost može
prema potrebi odrediti Časnika za sigurnost koji obavlja poslove sigurnosti sukladno
Pravilniku o sigurnosti na nogometnim utakmicama.
SUCI UTAKMICE
Članak 20.
Za sve utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup, suce
(uključivo VAR i AVAR suce) određuje isto tijelo koje određuje suce na utakmicama Prve
HNL.
Članak 21.
Utakmice završnog dijela natjecanja za HNK sude suci s Jedinstvene liste sudaca za
suđenje utakmica Prve i Druge HNL – prva i druga skupina suđenja i prva i druga skupina
pomoćnog suđenja.
Četvrti sudac je s Jedinstvene liste sudaca za suđenje utakmica Prve i Druge HNL.
Iznimno, pojedine utakmice pretkola i 1/16 završnice mogu suditi i suci s liste za
suđenje i pomoćno suđenje utakmica Treće HNL.

U slučaju nedolaska određenog suca za suđenje u vrijeme određeno za početak
utakmice ili u slučaju povrede 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 netko od nazočnih sudaca sa Liste sudaca za suđenje Prve ili Druge
HNL a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su Liste sudaca za pomoćno
suđenje Prve ili Druge HNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji
ispunjava uvjete da se nalazi na Listama sudaca za suđenje Prve ili Druge HNL) suditi
utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički
konstatirati.
Komisija nogometnih sudaca ili povjerenik za suđenje mogu iznimno odlučiti da se na
pojedinim utakmicama za koje procijene da su posebno zahtjevne za suđenje odrede dva
dodatna pomoćna suca iza svake gol crte.
Članak 22.
Sudac je dužan svojim potpisom ovjeriti zapisnik o odigranoj utakmici i u njega unijeti
primjedbe. Isto tako sudac je dužan po završenoj utakmici, u slučaju žalbe, dati svoju izjavu
delegatu u pogledu navoda žalbe.
Sudac je dužan po završenoj utakmici delegatu dati izvještaj o opomenutim i
isključenim igračima i da taj izvještaj ovjeri svojim potpisom.
Članak 23.
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.
Članak 24.
Na utakmicama kupa dozvoljena 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
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.
TERENI ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA
Članak 25.
Utakmice ovog natjecanja mogu se igrati na igralištima koji u svemu odgovaraju
propisima Pravila nogometne igre, koja su registrirana od strane nadležnog organa,
licencirana od Odjela za licenciranje HNS-a ili nadležnog organa lige te odgovaraju uvjetima
natjecanja minimum III. HNL.
Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice završnice HNK-a moraju odgovarati
mjerama za međunarodna natjecanja i to: dužina najmanje 100, a najviše 110 metara, a širina
najmanje 64 i najviše 75 metara. Iznimno, na utakmicama pretkola u kojima su domaćini
klubovi nižeg ranga natjecanja tereni za igru mogu odstupati od ovih mjera, ali ne mogu biti
kraći od 90 metara niti uži od 60 metara.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih
igrača izvan terena.
Članak 26.
Utakmice završnog dijela natjecanja HNK-a mogu se igrati samo na terenu koji je
osposobljen za igru.
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 sudaca, 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.
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 Povjerenstvu za natjecanje HNK-a u roku od 24 sata, uz prethodnu
obavijest telefonom tajniku Povjerenstva.
Članak 27.
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 28.
Ukoliko se na stadionu za vrijeme odigravanja utakmice koristi sat koji pokazuje
odigrano vrijeme utakmice, isti mora biti zaustavljen na kraju regularnog vremena igre
svakog poluvremena, tj. nakon isteka 45. i 90. minuta igre.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u slučaju korištenja elektronskog video ekrana na
stadionu, zabranjeno je izravno prikazivanje utakmice ili snimke ponavljanja akcija. Korištenje
takvih ekrana izvan stadiona i prikazivanje izravno ili snimke utakmica dozvoljeno je uz
posebno odobrenje vlasnika TV prava.
Članak 29.
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 30.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika
klubova, koji će se održati devedeset (90) minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom
delegata utakmice, a kojem obvezno prisustvuju:
- četvrti sudac utakmice ili peti sudac ako su određeni dodatni suci,
- kontrolor suđenja,
- predstavnici klubova,
- rukovoditelji osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj stadiona kluba domaćina.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da sastanku
prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih u organizaciju utakmice.
Povjerenstvo za natjecanje HNK-a u slučaju potrebe, a posebno kod utakmica visokog
rizika i utakmici finala, može odrediti da se sastanak službenih osoba i predstavnika klubova
održi prije utvrđenog vremena iz stavka 1. ovog članka te da na sastanku budu nazočni svi
određeni suci 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, Odluke o sigurnosti na nogometnim
utakmicama, Zakona o javnom okupljanju te ostalih Odluka IO HNS-a.
Članak 31.
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.
Članak 32.
Kontrolu ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a provode
ovlašteni predstavnici Odjela za licenciranje HNS-a i delegati utakmica.

OPREMA MOMČADI
Članak 33.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena rukovodstvu lige u kojoj klub nastupa 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).
Na dresovima se iznad ili ispod brojeva mogu napisati prezimena igrača, a iznimno
ime ili nadimak ako se radi o igraču koji dolazi iz zemlje u kojoj je to uobičajeno i propisano.
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 o
utakmici.
Ako su dresovi ili majice prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.
Gostujući klub dužan je poštivati eventualni zahtjev ugovornog partnera za TV prava
kupa kod izravnih televizijskih prijenosa utakmica za promjenom boje sportske opreme u
odnosu na prijavljenu osnovnu boju kluba domaćina.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske
igrače.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s brojevima od
1 - 50, koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
KALENDAR NATJECANJA
Članak 34.
Završni dio natjecanja za Hrvatski nogometni kup odvijat će se prema službenom
kalendaru natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza. Povjerenstvo za natjecanje HNK-a
može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i u drugom terminu, pod uvjetom da se ne
dovodi u pitanje regularnost i normalni tijek odvijanja natjecanja.
REGISTRACIJE UTAKMICA
Članak 35.
Sve odigrane utakmice završnog dijela natjecanja registrira Povjerenstva za natjecanje
HNK-a, u roku koji omogućava redovito odvijanje natjecanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje
se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do izvršnosti te odluke.
Jednom registrirana utakmica ovog natjecanja ne može biti poništena, ako je
prvostupanjska odluka postala punovažna ili je u drugom stupnju donijela odluku koja je
konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
ŽALBE
Članak 36.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjerenstvu za natjecanje HNK-a koje ih rješava u
prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se telefaxom ili elektroničkom poštom najaviti u roku
od dva (2) dana od odigravanja utakmica, a obrazloženje u dva primjerka sa dokazom o
uplaćenoj taksi mora se dostaviti u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se produžava
za prvi naredni dan.
Članak 37.
Nepravovremeno najavljena žalba ili neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno
taksirana žalba neće se uzimati u postupak, već će biti odbačena, a utakmica će se registrirati
postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe uzimat će se u obzir datum poštanskog žiga
preporučenog pisma, odnosno novčane uplatnice.

Članak 38.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od osam (8) dana od
dana prijema žalbe.
Članak 39.
Žalba na odluku Povjerenstva za natjecanje HNK-a podnosi se Komisiji za žalbe HNS,
u roku od tri (3) dana od dana prijema pismene odluke.
Članak 40.
Taksa na žalbu u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku je u iznosu kao na
utakmicama Prve hrvatske nogometne lige.
Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Eventualni troškovi žalbenog postupka padaju na teret kluba koji ih je prouzročio.
DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 41.
Disciplinski prekršaji koje naprave klubovi, igrači, treneri, službene osobe i ostali
nogometni djelatnici rješavaju se po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U prvom stupnju nadležna je Disciplinska komisija HNS. Žalba na odluku Disciplinske
komisije može se izreći Komisiji za žalbe HNS, u roku od osam (8) dana od primitka odluke.
Taksa na žalbu u drugom stupnju je u iznosu kao na utakmicama Prve hrvatske
nogometne lige.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 42.
Prihode od utakmica ubire domaćin koji podmiruje i sve troškove organizacije
utakmice, plaća sve propisima utvrđene doprinose, kao i troškove službenih osoba i to:
- sucima – nadoknada svih troškova (smještaj, prijevoz) te naknada za suđenje prema
odluci Izvršnog odbora HNS-a,
- delegatu – nadoknada svih troškova (smještaj, prijevoz) te naknada za delegata prema
odluci Izvršnog odbora HNS-a.

TV I RADIO PRIJENOSI
Članak 43.
Utakmice završnice Hrvatskog nogometnog kupa 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 Povjerenstva za natjecanje HNK-a.
Klubovi su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi 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
OSTALE ODREDBE
Članak 44.
Utakmice završnice Hrvatskog nogometnog kupa počevši od 1/16 igraju se loptama
robne marke NIKE. Hrvatski nogometni savez osigurati će svim klubovima domaćinima
utakmica 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 ukupno po pet (5) lopti. HNS će osigurati dovoljan broj lopti za
odigravanje finalne utakmice.
Iznimno, ukoliko je klub u trenutku donošenja ovih Propozicija već imao zaključen
ugovor s dobavljačem sportske opreme kojim je obvezan igrati svoje domaće utakmice s
loptama tog dobavljača, nije obvezan igrati kao domaćin utakmice Završnice Hrvatskog
nogometnog kupa s loptama NIKE i tada nema pravo na dostavu tih lopti.

Članak 45.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, odluke Skupštine i I.O. HNS-a, organa
natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Članak 46.
Sudionici završnog dijela ovog natjecanja imaju pravo za odlaganje određenih
utakmica prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
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-a odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu
igrališta i terenu za igru, što obuhvaća:
-

Momčadi: najviše do 20 igrača
Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba
Službene osobe na dodatnoj klupi: najviše po 5 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa: 2 ili 4 kamermana + 2 tehnika
Fotoreporteri: 6 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 4.

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere
Stožera civilne zaštite RH, odluke IO HNS-a i sukladno obveznim uputama Radne skupine
HNS za pripremu nastavka natjecanja, što uključuje i upute za broj i raspored gledatelja te
poštivanje Uputa sucima i ekipama koje je IO HNS-a donio na sjednici održanoj 21.05.2020.
5. Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera
pojedine lokalne
samouprave, Povjerenstvo za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili
sve utakmice igraju sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja na
stadionu uz ograničeni broj osoba na glavnoj tribini i stadionu:
NA GLAVNOJ TRIBINI:
- Delegat i kontrolor: 2
- Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 20 osoba
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 15 osoba
- Službeni spiker, tehnika semafora, TV ekipa, komentatori HNTV, HR 2+lokalni radio
prema dozvoli: 15
- PRESS loža: najviše 20 akreditiranih novinara
- HNS: najviše 10 osoba
- Doping kontrolora: 3
- Pričuvni igrači i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na izdvojenom
području na tribini).
U KRUGU STADIONA:
- VAR suci i tehničar: 3
- Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 20
- Redari-zaštitari: u pravilu do 15
- Vozilo hitne pomoći: 3
- TV ekipa-reportažna kola: najviše 10

6. Konferencija za novinare po završetku utakmica neće se održavati već su glasnogovornici
klubova dužni neposredno nakon utakmice uzeti izjave od trenera i po dva igrača svog kluba
i dati ih na korištenje predstavnicima medija putem digitalnih kanala.
7. Treneri momčadi obveznu su po završetku utakmice uz teren za igru dati intervju za
televiziju u sklopu obveze iz ugovora o TV pravima lige.
8. Svaki klub obvezan je imenovati odgovornu osobu za provedbu epidemioloških mjera na
utakmicama. Ta osoba mora biti iz redova zdravstvenih djelatnika i obvezno prisustvovati
službenom sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u svakom trenutku biti dostupna
delegatu utakmice.
Članak 48.
Svaki sudionik natjecanja za Hrvatski nogometni kup može nastupiti samo sa jednom
momčadi.
Članak 49.
Natjecanje za HNK u prednatjecanju u okviru Županijskih nogometnih saveza, za
završnicu Hrvatskog nogometnog kupa u svezi sa člankom 1. ovih Propozicija mora završiti
do 15. lipnja svake godine, ukoliko IO HNS ne utvrdi drugačiji rok.
Članak 50.
Nadležni nogometni savezi provodit će ovo natjecanje sve do završnog dijela na
osnovu svojih Propozicija, koje ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Propozicijama.
Članak 51.
Sastavni dio ovih Propozicija čine Upute za odigravanje završnog dijela natjecanja za
Hrvatski nogometni kup i Odluka o obvezama domaćina i sudionika organizacije finalne
utakmice Hrvatskog nogometnog kupa.
Članak 52.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila nogometne igre,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, kao i ostalih pravilnika i propisa Hrvatskog
nogometnog saveza.
Članak 53.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, objavljuju se u Službenom glasilu
Hrvatskog nogometnog saveza, a primjenjuju se od natjecateljske godine 2020./2021.

Predsjednik
Zagreb, 29. 07. 2020.
Broj:
____/20.

Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6.
Statuta dana 29. 07. 2020.
ODLUKU
o imenovanju vodstva natjecanja Druge HNL
u natjecateljskoj godini 2020/21.
I. U vodstvo natjecanja Druge HNL u natjecateljskoj godini 2020/21.
imenuju se:
1.

Povjerenik natjecanja

2. Disciplinski sudac Druge HNL

Josip Brezni
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, 29. 07. 2020.
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta na prijedlog
Natjecateljske komisije dana 29. 07. 2020. donio
ODLUKU
1. U Povjerenstvo za provedbu Završnice natjecanja za Hrvatski nogometni kup za
natjecateljsku godinu 2020/21. imenuju se
a) Davor Ivić, predsjednik
b) Željko Bel, član
c) Josip Brezni, član.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 29. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 29.
07. 2020. donio
ODLUKU
o visini naknada službenim osobama i visini članarina klubova
u natjecateljskoj godini 2020/21.
1. Visina naknada službenim osobama u natjecateljskoj godini 2020/21. iznosi:
Hrvatski telekom prva liga
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac
četvrti sudac
VAR sudac
AVAR sudac
kontrolor suđenja

1.100,00 kn
2.800,00 kn
1.800,00 kn
700,00 kn
1.800,00 kn
1.200,00 kn
1.100,00 kn

Naknade, putni troškovi i smještaj (na bazi noćenja s doručkom) suca utakmice,
pomoćnih sudaca i četvrtog suca te delegata na utakmicama HT prve lige
podmiruju se iz sredstava članarine klubova.
Druga HNL
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac
četvrti sudac
kontrolor suđenja

500,00 kn
1.000,00 kn
700,00 kn
200,00 kn
500,00 kn

Naknade, putni troškovi suca utakmice, pomoćnih sudaca i četvrtog suca te
delegata na utakmicama Druge HNL podmiruju se iz sredstava članarine klubova.
Završnica Hrvatskog nogometnog kupa
utakmice 1/32, 1/16, 1/8
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac
četvrti sudac
VAR sudac
AVAR sudac
kontrolor suđenja

300,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
200,00 kn
400,00 kn
300,00 kn
250,00 kn

Treća HNL
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac
četvrti sudac

350,00 kn
450,00 kn
300,00 kn
150,00 kn

Prva HNL starijih pionira i kadeta

utakmice ¼, ½, finala
1.100,00 kn
2.800,00 kn
1.800,00 kn
700, 00 kn
1.800,00 kn
1.200,00 kn
1.100,00 kn

delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac

200,00 kn
250,00 kn
200,00 kn

Prva HNL juniora
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac

200,00 kn
300,00 kn
200,00 kn

Prvenstvo juniora, kadeta i pionira na razini središta HNS
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac

150,00 kn
200,00 kn
150,00 kn

Završnica Hrvatskog nogometnog kupa za starije pionire i kadete i Završnica
Hrvatskog nogometnog kupa za juniore
utakmice 1/32, 1/16, 1/8

utakmice ¼, ½ , finala

delegat
150,00 kn
sudac utakmice
250,00 kn
pomoćni sudac
150,00 kn
četvrti sudac (finalne utakmice)

250,00 kn
350,00 kn
250,00 kn
150,00 kn

Svi iznosi navedeni su u netu.
2. Klubovi su obvezni platiti putne troškove službenim osobama (osim sucima,
delegatima i kontrolorima suđenja na utakmicama HT prve lige i Druge HNL).
3. Naknade na razini županijskog stupnja natjecanja ne mogu biti više nego
naknade u Trećoj HNL.
4. Članarina za sudjelovanje u natjecanju iznosi:
Hrvatski telekom prva liga
450.000,00 kn za natjecateljsku godinu
Članarina se treba uplatiti u tri jednaka obroka na žiro račun HNS-a i to:
- prvi obrok najkasnije do 01. 09. 2020.
- drugi obrok najkasnije do 30. 11. 2020.
- treći obrok najkasnije do 01. 03. 2021.
Druga HNL
150.000,00 kn za natjecateljsku godinu
Članarina iz koje se podmiruju troškovi naknada i putnog troška za suce i delegate
utakmica, kao i vodstvo natjecanja se treba uplatiti na žiro račun ŽNS-a koji odredi
HNS i to:
- prvi obrok najkasnije do 01.09.2020. – 30.000,00 kn
- drugi obrok najkasnije do 01.10.2020. – 90.000,00 kn
- treći obrok najkasnije do 01.02.2021. – 30.000,00 kn

Treća HNL
10.000,00 kn u natjecateljskoj godini
Prva HNL starijih pionira i kadeta
2.500,00 kn u natjecateljskoj godini po momčadi.
Prva HNL juniora

2.500,00 kn u natjecateljskoj godini.
Juniori i kadeti na razini središta HNS
800,00 kn u natjecateljskoj godini po momčadi
Pioniri i mlađi pioniri na razini središta HNS
400,00 kn u natjecateljskoj godini po momčadi
Svi iznosi navedeni su u netu.
5. Licence za službene osobe u HT prvoj ligi iznose 200,00 kn po službenoj osobi,
Drugoj HNL iznose 100,00 kn po službenoj osobi, a u Trećoj HNL iznose 60,00 kn
po službenoj osobi.
6. Odluke o visini naknada za službene osobe na utakmicama i članarine za
natjecanja malog i ženskog nogometa donijet će se naknadno.
7. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Saveza.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 29. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 29.
07. 2020. donio
ODLUKU
1. Financijsko poslovanje Druge HNL vodi Zagrebački nogometni savez (žiro-račun
HR1523600001101420453).
2. Prihodi od članarina klubova i kazni, licenci za službene osobe i ostali eventualni
prihodi iz natjecanja Druge HNL, prihodi su Zagrebačkog nogometnog saveza te
se iz tih prihoda podmiruju troškovi natjecanja, uključujući i naknade za vodstvo
natjecanja i službenih osoba utakmica.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, ______

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44.
stavka 6. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije dana 29. 07. 2020. donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE
JUNIORA ZA NATJECATELJSKU 2020/2021. GODINU
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SUSTAV I KALENDAR NATJECANJA
Članak 1.
U svezi s Odlukom o sustavu natjecanja mladeži te odluke Izvršnog odbora
HNS-a donijetoj na sjednici održanoj 06.05.2020. godine, sudionici natjecanja u
Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi – juniori su:
1. GNK “DINAMO“ Zagreb
2. NK “DUGOPOLJE“ Dugopolje
3. HNK “HAJDUK š.d.d.“ Split
4. NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC“ Zagreb
5. NK “INTER-ZAPREŠIĆ“ Zaprešić
6. NK “ISTRA 1961 š.d.d.“ Pula
7. NK “LOKOMOTIVA“ Zagreb
8. HNK “ORIJENT 1919“ Rijeka
9. NK “OSIJEK s.d.d“. Osijek
10. HNK “RIJEKA š.d.d.“ Rijeka
11. NK “RUDEŠ“ Zagreb
12. NK “SESVETE“ Sesvete
13. NK “SLAVEN BELUPO“ Koprivnica
14. NK “VARAŽDIN“ Varaždin
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 juniora za natjecateljsku godinu 2020/2021. prema
kalendaru natjecanja počinje 14. kolovoza 2020. (1. kolo), a završava 22. svibnja
2021. godine (26. kolo).
Raspored odigravanja utakmica po kolima određuje se ždrijebom
natjecateljskih brojeva klubova kojim rukovodi Povjerenik za natjecanje te
primjenom bergerove tablice.
Utakmice se igraju u trajanju od 2x45 minuta.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog
mjera uzrokovanih epidemijom COVID-19 te nedostatka termina za završetak
natjecanja, IO HNS-a može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja
prvenstva.
Članak 4.
Utakmice Prve HNL juniora igraju se subotom.
Utakmice koje se igraju tijekom tjedna, igraju se srijedom.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima ili u dogovoru s
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 zbog razloga više sile 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 opravdanim slučajevima, o

čemu odlučuje Povjerenik za natjecanje, rok se može skratiti na tri (3) dana prije
odigravanja utakmice.
Članak 5.
Klubovi nemaju pravo na odlaganje prvenstvenih utakmica zbog
sudjelovanja njihovih igrača u programu odgovarajućih reprezentativnih selekcija
HNS-a.
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.
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 juniora moraju se igrati na
igralištima koja u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika
o nogometnim natjecanjima HNS-a minimalnih dimenzija 100 x 64 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.
Utakmice Prve HNL juniora mogu se igrati na terenima s umjetnom travom
ukoliko isti zadovoljavaju gore navedene dimenzije i ukoliko je za iste dobiveno
odobrenje nadležnih tijela ŽNS-a i HNS-a, sukladno odredbama UEFA i FIFA
(dobiveni FIFA certifikati ne stariji od 3 godine).
Klubovi su obvezni osam dana prije početka prvenstva Povjereniku za
natjecanje prijaviti najmanje dva terena koji u potpunosti ispunjavaju sve uvjete na
kojima će odigravati prvenstvene utakmice kao domaćini kako bi dobili odobrenje
od posebne komisije HNS-a koja će obići sve prijavljene terene.
Utakmice koje će se izravno televizijski prenositi moraju se igrati na
terenima koji su licencirani za odigravanje utakmica Prve i Druge HNL ili na
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stadionima koji ispunjavaju sve uvjete za izravni TV prijenos utakmica sukladno
zahtjevima ugovornog partnera za TV prava.
Klub domaćin utakmice koja se izravno televizijski prenosi ili snima od
strane ugovornog partnera HNS-a dužan je osigurate tehničke uvjete za rad
snimatelja i komentatora (pozicije za kamere, stol za komentatore, zapisnik
utakmice i dr.).
Članak 9.
Za odigravanje utakmica Prve HNL juniora klub domaćin je obvezan
osigurati najmanje tri (3) lopte za svaku od ovih utakmica, a koje u svemu moraju
odgovarati Pravilima 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.
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 može se nalaziti najviše sedam (7) rezervnih igrača u sportskoj
opremi i šest (6) službenih osoba kluba:
- jedan predstavnik kluba
- trener s licencom HNS-a,
- dva pomoćna trenera s licencom HNS-a,
- 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 juniora imaju svi pravilno registrirani igrači
upisani u aplikacijski sustav COMET HNS ako na dan odigravanja nisu mlađi od 16
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godina, a na dan 01. 07. 2020. godine nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci /rođeni
01. 01. 2002. godine i mlađi).
Na prvenstvenim utakmica može nastupiti i 6 (šest) igrača koji na dan
01.07.2020. nisu stariji od 19 godina i 6 mjeseci / rođeni 01.01.2001. godine i mlađi.
Pri tome maksimalno 3 (tri) takva igrača jedne momčadi mogu istovremeno biti u
igri.
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili
15 godina života i imaju valjani specijalistički liječnički pregled. Sa specijalističkim
liječničkim pregledom koji vrijedi šest mjeseci igrač može nastupati sve dok je na
snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao.
Identitet igrača utvrđuje se sportskom iskaznicom igrača.
Na utakmicama Prve HNL juniori mogu nastupiti samo oni igrači koji su
proglašeni zdravstveno sposobni.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana
obavljenog pregleda.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač
liječnički pregledan i do kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za
specijalistički liječnički pregled).

Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci. 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.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme
kraće od šest mjeseci, igrač može nastupati od dana upisa pregleda u sustav
COMET 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 sustav COMET, ne može nastupiti na javnoj
utakmici.
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 juniora, 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.
PREDSTAVNIK KLUBA
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici.
Predstavnik kluba na utakmici ima slijedeća prava i dužnosti:
- najmanje 60 minuta prije zakazanog početka utakmice javiti se delegatu i sucu
utakmice,
- prijaviti i provjeriti sportsku opremu momčadi te provjeru svih detalja oko
organizacije utakmice,
- prijaviti postavu svoje momčadi i službene osobe na klupi najmanje 45 minuta
prije početka utakmice,
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- predati sportske iskaznice i licence službenih osoba te sudjelovati u utvrđivanju
identiteta igrača i provjeri valjanosti licenci,
- za vrijeme odigravanja utakmice biti na klupi u zaštitnoj kabini radi pružanja
pomoći sucima utakmice u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su
smetnja za normalno odigravanje utakmice,
- da obavlja sve druge poslove predviđene propisima HNS-a.
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.
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 email 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 kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu
neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
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 juniora.
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 juniora 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.
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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 juniora.
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.
Članak 23.
Na prvenstvenim utakmicama Prve HNL-JUNIORI 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 Prve HNL JUNIORA mogu se igrati samo na terenima
koji u potpunosti odgovaraju odredbama Pravila nogometne igre i Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS-a minimalnih dimenzija 100 x 64 metara.
Iznimno, u slučaju vremenskih neprilika i kada utakmica nije planirana u
direktnom TV prijenosu 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.
Prvenstvene utakmice Prve HNL-juniori mogu se izravno prenositi putem
televizije temeljem ugovora za TV prava HNS-a i ugovornog partnera, a klub
domaćin obavezan je osigurati sve propisane uvjete na stadionu (objektu) za
realizaciju direktnog TV prijenosa.
Utakmice Prve HNL juniora mogu se igrati na terenima s 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).
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. Iznimno, 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.
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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 juniora mora ispunjavati
slijedeće uvjete:
- igralište (stadion) za odigravanje utakmice mora imati adekvatno gledalište,
- kvalitetan travnati teren ili teren sa umjetnom travom minimalnih dimenzija 100 x
64 metara odvojen od gledališta posebnom ogradom
- najmanje dvije (2) svlačionice za momčadi sa kupaonicama sa toplom vodom i
minmum 5 tuševa, posebnu svlačionicu s kupaonicom za suce i odvojenu
prostoriju za sastavljanje zapisnika,
- 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.
Svi klubovi Prve HNL juniora 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 roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice pisanim
putem: preporučenom poštom, telefaxom ili elektronskom poštom uz dokaz o
uplati propisane takse.
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.
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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.
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
juniora, na osnova odredaba Disciplinskog pravilnika HNS i Kriterija za djelovanje
disciplinskog suca.
OBNAVLJANJE LIGE
Članak 35.
U natjecateljskoj godini 2021./2022. igrat će se Prva HNL juniora s 14
klubova i to:
Dvanaest (12) najbolje plasiranih klubova na kraju prvenstva 2020./21. Prve
HNL juniora, te dva pobjednika iz kvalifikacija na kojima nastupa 13-o plasirani iz
Prve HNL-juniori i pet (5) najuspješnijih momčadi juniora iz natjecanja na razini
središta HNS-a. Kvalifikacije se igraju na neutralnom terenu po jednostrukom kup
sustavu na način da se ždrijebom određuju dva para iz redova predstavnika
središta koji igraju utakmice polufinala i finala te pobjednik postaje član Prve HNLjuniori u natjecateljskoj godini 2021./22. Preostali predstavnik jednog od središta
HNS-a igra utakmicu s 13-o plasiranim iz Prve HNL-juniori i pobjednik postaje
sudionik Prve HNL-juniori slijedeće natjecateljske godine. Središte HNS-a čiji je
predstavnik igrao sa 13-o plasiranim iz Prve HNL-juniori u narednim godinama u
kvalifikacijama ne može igrati s predstavnikom Prve HNL-juniori dok se u tom paru
ne izredaju sva središta.
U Prvu HNL juniori u natjecateljskoj godini 2021/2022. mogu ući (i igrati
kvalifikacije)
samo klubovi koji imaju seniorsku i četiri momčadi mladeži
(juniori,kadeti, pioniri,ml. pioniri) u sustavu stalnog natjecanja.
Ukoliko među najuspješnijim klubovima u natjecanju središta HNS ne bude
zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu HNL juniora, ili ne ispunjavaju uvjete, liga
će se popuniti klubom čija je momčad juniora nastupala 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.
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Posljednje plasirani klub u Prvoj HNL juniora obavezno ispada iz lige.
Članak 36.
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2020./2021. uprazni jedno mjesto ili više mjesta, Prva HNL juniora 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, mjesta koje osigurava
sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima ili o prijelazu u niži rang natjecanja, u
slučaju jednakog broja bodova 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.
Prvak prve HNL za juniore ostvaruje pravo nastupa u UEFA ligi mladeži, a
prema odredbama UEFA-e. Momčad juniora čija seniorska momčad izbori
natjecanje u grupnoj fazi lige prvaka također ostvaruje pravo na nastup u UEFA
ligi mladeži, prema relevantnim odredbama UEFA-e.
PRAVA IZ NATJECANJA
Članak 39.
Na prvenstvenim utakmicama Prve HNL juniora mogu se prodavati ulaznice
koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama.
Prihode sa prvenstvenih utakmica Prve HNL juniora ubiru klubovi domaćini.
Članak 40.
Svi klubovi Prve HNL juniora podliježu obveznom plaćanju:
- troškova članarine 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 juniora 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 juniora.
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NAGRADE
Članak 41.
Prvoplasirana momčad prvenstva Prve HNL juniora osvaja pehar HNS-a u
trajno vlasništvo.
HNS prvaku dodjeljuje 40 zlatnih medalja koje se dodjeljuju igračima,
trenerima, liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba, prema
pismenom prijedlogu kluba.
Fair-play momčad koja po ocjenama delegata utakmica zauzme 1. mjesto,
dobiva u trajno vlasništvo pehar – dar Hrvatskog nogometnog saveza.
Pehari i medalje se momčadi predaju na utakmici po izboru kluba nakon
verifikacije tablice 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.
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.
Ako su dresovi ili majice prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj
podlozi.
Gostujući klub dužan je poštivati eventualni zahtjev ugovornog partnera za
TV prava Lige za promjenom boje sportske opreme u odnosu na prijavljenu
osnovnu boju kluba domaćina.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za
zamjenske igrače.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s
brojevima od 1 - 50,. koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
TV I RADIO PRIJENOSI
Članak 43.
Prvenstvene utakmice Prve HNL-juniori 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 (dostaviti će povjerenik
natjecanja), 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,
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Disciplinski sudac
Komisija za žalbe HNS-a.



-

POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 45.
Povjerenik za natjecanje:
ima vrhovni nadzor nad natjecanjem u Prvoj HNL juniora,
rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima
koji se primjenjuju u natjecanju,
određuje delegate za utakmice Prve HNL juniora 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,
daje upute o tehničkim obavezama klubova za realizaciju direktnog TV prijenosa
podnosi prijave protiv sudionika natjecanja Prve HNL koji prekrše odredbe ovih
Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Kodeksa o ponašanju,
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,
priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje.


-

POVJERENIK ZA SUĐENJE

Članak 46.
Povjerenik za suđenje:
određuje suce za utakmice Prve HNL juniora,
sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
vodi brigu o suđenju na svim utakmicama Prve HNL juniora,
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 suđenja
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 juniora, 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.
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Žalba se dostavlja u roku predviđenom člankom 32. pisanim putem:
preporučenom poštom, telefaxom ili elektronskom poštom 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 vrijeme trajanja epidemije Covid-19 utakmice se moraju organizirati u
potpunosti poštujući odluke i propisane epidemiološke mjere Stožera civilne
zaštite RH i sukladno obveznim uputama Radne skupine HNS za pripremu
nastavka natjecanja.

Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite
RH ili stožera pojedine lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može
donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve utakmice igraju sa
ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja.
Članak 53.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog
nogometnog saveza, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora, Natjecateljska
komisija HNS-a.
Članak 54.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu
Hrvatskog nogometnog saveza.
Zagreb, 29. 07. 2020.
Broj:

Predsjednik
Davor Šuker v.r.
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i 44.
stavak 6. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije dana 29. 07. 2020. donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE
PIONIRA I KADETA ZA NATJECATELJSKU 2020/2021. GODINU
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SUSTAV I KALENDAR NATJECANJA
Članak 1.
U svezi s Odlukom o sustavu natjecanja mladeži te odluke Izvršnog odbora
HNS-a donijetoj na sjednici održanoj 06.05.2020. godine, sudionici natjecanja u
Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi pionira i kadeta su:
1.
2.
3.
4.

HNK“CIBALIA š.d.d.“ Vinkovci
GNK “DINAMO“ Zagreb
HNK “HAJDUK š.d.d.“ Split
NK“INTER-ZAPREŠIĆ“
Zaprešić
5. NK “ ISTRA 1961 š.d.d.“ Pula
6. NK “ LOKOMOTIVA“ Zagreb
7. NK “MEĐIMURJE“ Čakovec

8. NK NK “OSIJEK s.d.d“. Osijek
9. HNK “ RIJEKA s.d.d.“ Rijeka
10. NK “ SESVETE.“ Sesvete
11. NK“SLAVEN BELUPO“ Koprivnica
12. NK “ SOLIN“ Solin
13. NK “VARAŽDIN“ Varaždin
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 2020/2021.
prema kalendaru natjecanja počinje 26. kolovoza 2020. (1. kolo), a završava 06.
lipnja 2021. godine (26. kolo).
Raspored odigravanja utakmica po kolima određuje se ždrijebom
natjecateljskih brojeva klubova kojim rukovodi Povjerenik za natjecanje te
primjenom bergerove tablice.
Utakmice u kategoriji pionira igraju se u trajanju od 2x35 minuta, a u
kategoriji kadeta 2 x 45 minuta.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog
mjera uzrokovanih epidemijom COVID-19 te nedostatka termina za završetak
natjecanja, IO HNS-a može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja
prvenstva.
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.
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 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.
Članak 10.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje
ozlijeđenih igrača izvan terena za igru.

2

Članak 11.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u
zaštitnim kabinama može se nalaziti najviše sedam (7) rezervnih igrača u sportskoj
opremi i šest (6) službenih osoba kluba:
- jedan predstavnik kluba
- trener s licencom HNS-a,
- dva pomoćna trenera s licencom HNS-a,
- 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. 2020. godine nisu stariji od 14 godina i 6 mjeseci /rođeni
01. 01. 2006. godine i mlađi).
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama pionira mogu nastupiti i igrači koji su
navršili 11 godina života i imaju valjani specijalistički liječnički pregled. Sa
specijalističkim liječničkim pregledom koji vrijedi šest mjeseci igrač može nastupati
sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao.
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. 2020. godine nisu stariji od 16 godina i 6
mjeseci (rođeni 01. 01. 2004. godine i mlađi).
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama pionira mogu nastupiti i igrači koji su
navršili 13 godina života i imaju valjani specijalistički liječnički pregled. Sa
specijalističkim liječničkim pregledom koji vrijedi šest mjeseci igrač može nastupati
sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao.
Identitet igrača utvrđuje se sportskom iskaznicom igrača.
Na utakmicama Prve HNL pionira i kadeta mogu nastupiti samo oni igrači
koji su proglašeni zdravstveno sposobni.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana
obavljenog pregleda.
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Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač
liječnički pregledan i do kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za
specijalistički liječnički pregled).
Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača pionira za
nastup u kadetskoj momčadi i igrača mlađih pionira 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.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme
kraće od šest mjeseci, igrač može nastupati od dana upisa pregleda u sustav
COMET 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 sustav COMET, ne može nastupiti na javnoj
utakmici.
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.
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 email 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.
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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.

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.
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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 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.
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.
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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.
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.
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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 2021./2022. igrat će se Prva HNL juniora s 14
klubova i to:
Dvanaest (12) najbolje plasiranih klubova na kraju prvenstva 2020./21. Prve
HNL-pionira i kadeta prema kriteriju ukupno boljeg plasmana momčadi, te dva
pobjednika iz kvalifikacija na kojima nastupa 13-o plasirani iz Prve HNL-pioniri i
kadeti i pet (5) najuspješnijih klubova iz natjecanja pionira i kadeta na razini
središta HNS-a. Kvalifikacije se igraju na neutralnom terenu po jednostrukom kup
sustavu na način da se ždrijebom određuju dva para iz redova predstavnika
središta koji igraju utakmice polufinala i finala te pobjednik postaje član Prve HNLpioniri i kadeti u natjecateljskoj godini 2021./22. Preostali predstavnik jednog od
središta HNS-a igra utakmicu s 13-o plasiranim iz Prve HNL-pioniri i kadeti i
pobjednik postaje sudionik Prve HNL-pioniri i kadeti slijedeće natjecateljske
godine. Središte HNS-a čiji je predstavnik igrao sa 13-o plasiranim iz Prve HNLpioniri i kadeti u narednim godinama u kvalifikacijama ne može igrati s
predstavnikom Prve HNL-pioniri i kadeti dok se u tom paru ne izredaju sva
središta.
U Prvu HNL-pioniri i kadeti u natjecateljskoj godini 2021/2022. mogu ući (i
igrati kvalifikacije) samo klubovi koji imaju seniorsku i četiri momčadi mladeži
(juniori, kadeti, pioniri, ml. pioniri) u sustavu stalnog natjecanja.
Ukoliko među najuspješnijim klubovima u natjecanju središta HNS ne bude
zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu HNL juniora, ili ne ispunjavaju uvjete, liga
će se popuniti klubom čija je momčad juniora nastupala 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.
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.
Kvalifikacije se smatraju nastavkom natjecanja te igrači prenose akumulirane
opomene odnosno zabrane igranja, a službene osobe zabranu obavljanja funkcije.
Obveza je Povjerenika liga središta HNS-a pri prijavi kluba u natjecanje kvalifikacija
dostaviti stanje akumuliranih opomena odnosno zabrane igranja i/ili obnašanja
funkcije Povjerenstvu za provođenje kvalifikacija.
Kvalifikacije se igraju na način da se prvo igra utakmica kadeta, a potom
utakmica pionira i u daljnju fazu natjecanja prolazi klub s boljim rezultatima iz obje
utakmice (pobjeda = 3 boda, neriješeno = 1 bod, poraz = 0 bodova). Ako su
bodovno izjednačeni, u daljnje natjecanje ide klub koji ima bolju razliku između
danih i primljenih golova u međusobnim susretima, a ako su klubovi i u tome
izjednačeni, u daljnje natjecanje ide klub čiji su pioniri ostvarili pobjedu na
utakmici.
Ako su obje utakmice završile neriješenim rezultatom tada pioniri izvode
udarce s jedanaest metara, a bolji izvođač napreduje u daljnju fazu ili je sveukupni
pobjednik.
Posljednje plasirani klub (14) u zbiru bodova pionira i kadete Prve HNL u
natjecateljskoj godini 2020/2021. obavezno ispada iz Prve HNL
Članak 36.
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2020./2021. uprazni jedno mjesto ili više mjesta, Prva HNL pionira i kadeta se ne
popunjava.
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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
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.
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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.
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,
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- 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,
- 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 32.
putem preporučene pošte ili telefaksom uz dokaz o uplati propisane takse. Odluka
Komisije za žalbe HNS-a je konačna.
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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 vrijeme trajanja epidemije Covid-19 utakmice se moraju organizirati u
potpunosti poštujući odluke i propisane epidemiološke mjere Stožera civilne
zaštite RH i sukladno obveznim uputama Radne skupine HNS za pripremu
nastavka natjecanja.

Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite
RH ili stožera pojedine lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može
donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve utakmice igraju sa
ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja.
Članak 53.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog
nogometnog saveza, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora, Natjecateljska
komisija HNS-a.
Članak 54.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu
Hrvatskog nogometnog saveza.
Zagreb, 29. 07. 2020.
Broj:
.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 29. 07.
2020. donio
ODLUKU
o vodstvu natjecanja mlađih uzrasta
na razini središta HNS i HNK za mlađe uzraste
I. U vodstvo natjecanja mlađih uzrasta na razini središta HNS u natjecateljskoj
godini 2020/21 imenuju se
1. Središte Osijek
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Tehnički tajnik

Željko Bel
Marijan Kećinović
Ivan Šutalo
Željko Bel

2. Središte Rijeka
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Tehnički tajnik

Branko Kajfeš
Šime Vukić
Čedomir Borkić
Zvonko Sobol

3. Središte Split
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Tehnički tajnik

Dino Knezović
Jurica Blažević
Jakov Juretić
Frane Plazibat

4. Središte Varaždin
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Tehnički tajnik

Željko Franić
Nedjeljko Kapeš
Slavko Kuščer
Dino Kramar

5. Središte Zagreb
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Tehnički tajnik

Damir Stipković
Boško Vukušić
Božidar Jureković
Mladen Stipković

6. Komisije za žalbe pojedine skupine Treće HNL djeluju i kao komisije za žalbe
natjecanja mladeži u pojedinom središtu.
7. U vodstvo natjecanja završnice Hrvatskog nogometnog kupa za pionire, kadete
i juniore u natjecateljskoj godini 2019/20. imenuju se:
Tomislav Kuzman - Povjerenik natjecanja/Predsjednik povjerenstva za provedbu
natjecanja
Damir Stipković - član Povjerenstva za provedbu natjecanja
Hrvoje Kulušić - član Povjerenstva za provedbu natjecanja
Igor Pristovnik – povjerenik za suđenje
Branko Kajfeš - disciplinski sudac.
II. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS
Broj:
Zagreb, 29. 07. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 29. 07.
2020. donio
ODLUKU
1. Igor Pristovnik imenuje se za povjerenika za suđenje Prve HNL juniora i Prve HNL
pionira i kadeta u natjecateljskoj godini 2020/2021.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 29. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 29.
07. 2020. donio

ODLUKU
1. Verificiraju se izmjene i dopune Pravila nogometne igre objavljene u cirkularnom
pismu IFAB-a br. 18 od 07. travnja 2020.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 29. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Svim nacionalnim nogometnim savezima,
te konfederacijama
Cirkularno pismo br. 18

134. Opći godišnji sastanak
(AGM) Međunarodnog odbora
nogometnih saveza (IFAB) odluke
Zürich, 7. travnja 2020.
SEC/2020 – C347/bru

Međunarodni odbor nogometnih saveza
Münstergasse 9, 8001 Zürich, Švicarska
Tel: +41 (0)44 245 1886
theifab.com

Cirkularno pismo br. 18

Poštovani,
134. Opći godišnji sastanak (AGM) IFAB-a održan je 29. veljače 2020. godine u Belfastu
u Sjevernoj Irskoj, pod predsjedanjem predsjednika Nogometnog saveza Sjeverne Irske,
g. Davida Martina. Pojedinosti ključnih odluka i održanih rasprava sa sastanka navedene
su niže u ovom dokumentu; zapisnik sastanka će biti objavljen na službenoj stranici
www.theifab.com.
Kako bi pripreme za uvođenje promjena Pravila mogle početi bez odgode, te kako bi se
pomoglo kod prevođenja Pravila nogometne igre, sve su promjene navedene u
priloženom dokumentu – Pravila nogometne igre 2020./2021. – Promjene i pojašnjenja
– koji je dostupan i na www.theifab.com/document/for-football-bodies.
Pravila nogometne igre 2020./2021. na engleskom, francuskom, njemačkom i
španjolskom jeziku bit će dostupna na web stranici FIFA-e netom prije distribucije
tiskanih primjeraka u svibnju/lipnju.
Kao i obično, svaka konfederacija i nacionalni nogometni savez dobit će po pet tiskanih
primjeraka Pravila nogometne igre 2020./2021.; svaki nacionalni nogometni savez dobit
će još po jedan primjerak za svakog svog FIFA suca i pomoćnog suca.
Narudžbe za dodatne primjerke Pravila nogometne igre 2020./2021. moguće su putem
IFAB-ove internetske trgovine na poveznici www.theifab.com/shop od 7. travnja, po
cijeni od 3 CHF po primjerku. Kako bi se osiguralo tiskanje odgovarajućeg broja
primjeraka, naručiti ih treba najkasnije do 24. travnja 2020. godine. Po potvrdi narudžbe,
primit ćete račun s uputama za plaćanje. Kasne narudžbe mogu podrazumijevati veći
trošak proizvodnje te bi cijena primjerka mogla biti veća.

1. Pravila nogometne igre 2019./2020.
Članovi su bili zadovoljni time što su promjene Pravila nogometne igre za sezonu
2019./2020. imale izrazito pozitivan učinak na igru na svim razinama, posebice one koje
se odnose na udarac s vrata, postupak zamjene, upotrebu crvenih i žutih kartona za
službene osobe te zabranu pozicioniranja napadača u obrambenom zidu.

2. Pravila nogometne igre 2020./2021.
Odobrene su brojne promjene Pravila nogometne igre; sve se promjene nalaze u ranije
spomenutom prilogu.
Sve su promjene obvezne za natjecanja i utakmice, počevši s 1. lipnja 2020. godine, iako
se mogu primijeniti i na natjecanja koja kreću prije tog datuma ili odgoditi njihovu
primjenu najkasnije do početka novog natjecanja.
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Koronavirus (COVID-19) i Pravila nogometne igre
Natjecanja koja su prekinuta zbog epidemije COVID-19 mogu završiti natjecanja koristeći
Pravila nogometne igre 2019./2020. ili primijeniti Pravila nogometne igre 2020./2021.*
*“Prijateljske“ utakmice, „trening-utakmice“ i „pripremne“ utakmice u sklopu priprema
za nastavak natjecanja smiju primjenjivati onu verziju Pravila nogometne igre koja će
biti korištena u nastavku natjecanja, čak i ako se te utakmice igraju nakon 1. lipnja 2020.
godine.
Osnovne promjene Pravila
Osnovne promjene/objašnjenja Pravila odobrene na Općem godišnjem sastanku:
• Igranje rukom:
o Slučajno igranje rukom napadača treba sankcionirati isključivo ako „odmah“
rezultira pogotkom ili izglednom prilikom za postizanje pogotka tog igrača i/ili njegove
momčadi (tj. nakon igranja rukom lopta prelazi samo malu udaljenost i/ili nema većeg
broja dodavanja)
o U svrhu utvrđivanja prekršaja igranja rukom, krajem „ruke“ smatra se donji dio
pazuha
• Kazneni udarci i jedanaesterci:
o Ukoliko vratar počini prekršaj, no lopta promaši vrata ili se odbije od
vratnice/grede, udarac se ne ponavlja osim kada je vratarev prekršaj očigledno
utjecao na izvođača
o Ukoliko je vratar sankcioniran i udarac se ponavlja, vratar treba biti upozoren za
prvi prekršaj (tijekom igre ili tijekom izvođenja jedanaesteraca) te opomenut (žuti
karton) za svaki sljedeći prekršaj
o Žuti kartoni dodijeljeni igračima ne prenose se u izvođenje jedanaesteraca.
Ukoliko je igraču pokazan žuti karton tijekom utakmice te ponovo tijekom
izvođenja jedanaesteraca, treba zabilježiti dva žuta kartona, ali ne i isključenje
(crveni karton)
o Ukoliko vratar i izvođač počine prekršaj u istom trenutku, treba sankcionirati
izvođača.

• Pomoćni video-suci (VAR):
o Potreban je samo jedan „TV znak“ suca za pregled snimke
o Ukoliko je incident za pregled snimke podložan subjektivnoj procjeni, očekuje se
da sudac pregleda snimku na terenu (OFR), npr. sudac će pregledati snimku u
prostoru za pregled snimke (RRA).
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Ostala važna pojašnjenja
Sljedeća su pojašnjenja Pravila odobrena na Općem godišnjem sastanku:
• Stupovi vrata i greda smiju biti kombinacija četiri osnovna oblika
• Namjernim igranjem ruke obrambenog igrača smatra se „namjernim igranjem“ u
svrhu utvrđivanja zaleđa
• Ukoliko je vratar sankcioniran zbog nedopuštenog igranja loptom po drugi put pri
nastavku igre (tj. prije nego je lopta dodirnula drugog igrača), primjenjuje se
odgovarajuća disciplinska mjera čak i ako je drugi dodir bio rukom
• Ukoliko sudac dopusti „brzi“ slobodni udarac ili dozvoli prednost za prekršaj koji je
ometao ili zaustavio obećavajući napad, ne pokazuje žuti karton
• Igraču koji ne poštuje potrebnu udaljenost od četiri (4) metra pri spuštanju lopte
treba pokazati žuti karton
• Ukoliko vratar pri udarcu s vrata ili slobodnom udarcu „nabaci“ loptu u zrak te mu je
suigrač glavom ili prsima vrati, a vratar je uhvati rukom/rukama, udarac treba
ponoviti, ali bez disciplinskih mjera, osim ako se taj potez uporno ponavlja.
Članovi su suglasni da temeljnu filozofiju zaleđa podupire želja za poticanjem
napadačkog nogometa i pogodaka. Stoga je dogovoreno da će se Pravilo 11 – Zaleđe
analizirati i pregledati s ciljem mogućeg predlaganja promjena koje bi odražavale tu
filozofiju.
3. Potres mozga
O važnom i složenom pitanju potresa mozga razgovaralo se u kontekstu činjenice da je
IFAB odgovoran samo za ono što se događa tijekom utakmice.
Članovi su primili povratne informacije sa sastanka Skupine stručnjaka za potres mozga
te je dogovoreno kako će se nastaviti razmatranja i definiranje protokola tijekom
narednih tjedana, te odrediti načini upravljanja događajima unutar utakmice koji
uključuju stvarne ili potencijalne ozljede glave.
4. „Igraj korektno! (play fair!)“: ponašanje na terenu za igru
U nadolazećoj godini razmatrat će se načini na koje Pravila nogometne igre mogu
pripomoći umanjivanju nasilnog ponašanja (mobbing) u nogometu.
5. Pomoćni video-suci (VAR)
Članovi su zadovoljni značajnim porastom broja zemalja i natjecanja koje koriste ili
planiraju koristiti VAR nakon uspješnog uvođenja u natjecanja u organizaciji FIFA-e i
konfederacija, te u gotovo 40 zemalja diljem svijeta. Primijetili su kako pri primjeni
protokola za VAR, koji je definiran u Pravilima nogometne igre, postoje određene
nedosljednosti među organizatorima elitnih natjecanja. Međutim, nedavne informacije
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od tih organizatora natjecanja označile su pozitivni pomak prema jedinstvenoj primjeni
protokola od sljedeće sezone.
Također, članovi su upoznati s tehnološkim napretkom, i razvojem sustava od strane
FIFA-e koji će upotrebu VAR-a učiniti dostupnijom zemljama i natjecanjima s
ograničenim financijskim sredstvima.
Nadalje je zaključeno kako u ovom trenutku dodatni uvid u proces donošenja odluka ne
bi bio prikladan – primjerice, pristup razgovorima članova sudačkog tima tijekom
pregleda snimke – već da se veći napor treba uložiti u poboljšanje postojeće
komunikacije, s ciljem boljeg razumijevanje postupka pregleda snimke i sučeve konačne
odluke.

6. Komunikacija i obrazovanje
Članovi su obaviješteni o poduzetim koracima rada na razvoju razumijevanja Pravila
nogometne igre među svim nogometnim dionicima, posebice korištenjem medijskih
kanala te digitalnih alata poput mobilne aplikacije Pravila nogometne igre.
Mobilna aplikacija Pravila nogometne igre
Kao što vjerojatno znate, IFAB je prošle godine pokrenuo aplikaciju Pravila nogometne
igre, koja predstavlja Pravila nogometne igre na nov, pristupačan i ekološki prihvatljiv
način. Uključuje potpuna, ažurirana Pravila s jasno naglašenim promjenama (zajedno s
objašnjenjima), kao i protokol za VAR, rječnik i praktične smjernice za članove sudačkog
tima. Aplikacija je korisna svakome tko je zainteresiran za nogomet i Pravila nogometne
igre, od profesionalaca i amatera do navijača i predstavnika medija (više informacija
dostupno je na poveznici www.theifab.com/logapp/.
Iako je aplikacija dostupna na engleskom, francuskom, njemačkom i španjolskom
jeziku, postoji velika potražnja za verzijama na drugim jezicima. Stoga smo aplikaciju
pripremili za funkcioniranje na još više jezika (za više informacija kontaktirajte nas na
logapp@theifab.com).

IFAB je vrlo zahvalan na podršci i sugestijama sa svih strana nogometnog svijeta, što
pomaže razvitku Pravila nogometne igre kako bi nogomet, od najniže do međunarodne
razine, postao još pošteniji i pristupačniji te kako bi u njemu još više uživali.
Nastavit ćemo s globalnim savjetovanjima kako bi Pravila nogometne igre nastavila
promovirati i štititi poštenje i integritet na terenu za igru.
Hvala vam na pažnji – molimo vas da nam se javite ukoliko imate bilo kakvih pitanja.
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Pravila
nogometne
igre
2020./2021.
Promjene i
pojašnjenja
(i promjene protokola za VAR,
rječnika i praktičnih smjernica)
Međunarodni odbor nogometnih saveza
Travanj 2020.

Sažetak promjena Pravila
Pravilo 1 – Teren za igru

• Stupovi vrata i greda mogu biti kombinacija četiri osnovna oblika
Pravilo 10 – Određivanje ishoda utakmice

• Žuti kartoni i upozorenja ne prenose se u izvođenje jedanaesteraca
• Vidi također promjene Pravila 14 koje se odnose na izvođenje jedanaesteraca
Pravilo 11 – Zaleđe

• Namjerno igranje rukom obrambenog igrača smatra se „namjernim igranjem“ u svrhu
utvrđivanja zaleđa
Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko
ponašanje

• Igranje rukom:
• granica između ramena i ruke je na donjem dijelu pazuha (vidi prikaz na zadnjoj
stranici)

• „slučajno“ igranje rukom napadača (ili njegovog suigrača) sankcionira se isključivo ako
se dogodi „odmah“ prije postizanja pogotka ili izgledne prilike za postizanje pogotka

• Vratar može biti opomenut (žuti karton) ili isključen (crveni karton) zbog nedopuštenog
dodirivanja lopte po drugi put nakon nastavka igre (poput udarca s vrata, slobodnog
udarca, itd.), čak i ako loptu dodirne rukom

• Bilo koji prekršaj (ne samo start na suparnika) koji ometa ili zaustavi obećavajući napad
treba biti sankcioniran žutim kartonom

• Igraču koji ne poštuje propisanu udaljenost od četiri (4) metra pri spuštanju lopte treba
pokazati žuti karton

• Ukoliko sudac dozvoli prednost ili dopusti „brzo izvođenje“ slobodnog udarca nakon
počinjenog prekršaja koji je ometao ili zaustavio obećavajući napad, ne treba pokazati žuti
karton
Pravilo 14 – Kazneni udarac

• Prekršaj vratara neće biti sankcioniran ukoliko lopta promaši vrata ili se odbije od okvira
vrata (bez vratarevog dodira), osim ako je prekršaj očigledno utjecao na izvođača

• Vratar će za prvi prekršaj biti upozoren; za svaki sljedeći prekršaj slijedi žuti karton
• Ukoliko vratar i izvođač počine prekršaj u istom trenutku, sankcioniran će biti izvođač
VAR Protokol

• Potreban je samo jedan „TV znak“ suca za pregled snimke
Rječnik

• Dodana je definicija prekršaja držanja
2

• Igračevom pozicijom pri nastavku igre smatra se pozicija stopala ili pozicija bilo kojeg dijela
tijela koji dodiruje teren (osim kako je navedeno u Pravilu 11 – Zaleđe)

Pojašnjenje
Ukoliko vratar pri udarcu s vrata ili slobodnom udarcu „nabaci“ loptu u zrak te mu je suigrač
glavom ili prsima vrati, a vratar je uhvati, udarac treba ponoviti; nema disciplinskih mjera
(osim ako se taj potez uporno ponavlja)

Izmjene uredništva
Napravljeno je nekoliko izmjena kako bi tekst bio dosljedniji/logičniji; izmjene su u Pravilima
podcrtane:
Preuređen tekst
Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje

• Promijenjen je redoslijed natuknica kod prekršaja igranja rukom
Pravilo 14 – Kazneni udarac

• Dodane su natuknice koje se odnose na prekršaje vratara
• Ažuriran je i preuređen sažetak u tablici prekršaja pri izvođenju kaznenog udarca
VAR Protokol

• Tekst ispod podnaslova „Pregled“ presložen je kako bi se naglasilo očekivanje da će većina
pregleda snimke biti „pregledi snimke na terenu“ (OFR)
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U nastavku su navedene izmjene Pravila nogometne igre u izdanju za sezonu 2020./2021. Za
svaku se promjenu navodi novi/izmijenjeni/dodatni tekst, zajedno sa starim tekstom ukoliko je
to prikladno, te objašnjenje promjene.

• Tekst koji se uklanja = nogomet
• Novi tekst = nogomet
Pravilo 1 – Teren za igru
10. Vrata
Izmijenjeni tekst
(…)
Stupovi vrata i greda moraju biti napravljeni od odobrenog materijala. Njihov oblik mora biti
kvadratni, pravokutni, okrugli ili eliptični, ili u kombinaciji ovih oblika, i ne smiju predstavljati
opasnost za igrače.

Objašnjenje
Stupovi vrata i greda mogu biti kombinacija četiri osnovna oblika.

Pravilo 2 – Lopta
2. Zamjena neispravne lopte
Izmijenjeni tekst
Ukoliko lopta postane neispravna:

• igra se zaustavlja i
• igra se nastavlja spuštanjem zamjenske lopte spuštanjem lopte na mjestu gdje je prvotna
lopta postala neispravna

Objašnjenje
Tekst je izmijenjen kako bi bio u skladu s Pravilom 8.

Pravilo 4 – Oprema igrača
4. Ostala oprema – Elektronički sustav mjerenja i praćenja (EPTS)
Izmijenjeni tekst
Elektronički sustav mjerenja i praćenja (EPTS)
Ukoliko se na utakmicama službenih natjecanja u nadležnosti FIFA-e, konfederacija ili
nacionalnih saveza nosi tehnologija kao dio elektroničkog sustava mjerenja i praćenja (EPTS),
4
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organizator natjecanja mora osigurati da tehnologija pričvršćena na igračevu opremu igrača
nije opasna te mora biti obilježena sljedećom oznakom mora ispunjavati jedan od sljedećih
standarda: IMS (International Match Standard) ili FIFA Quality.

(ovaj se prikaz uklanja)
Ta oznaka potvrđuje službeno testiranje i ispunjavanje minimalnih sigurnosnih uvjeta
međunarodnog standarda (International Match Standard) koji je razvila FIFA, a odobrio IFAB.
FIFA mora odobriti institucije koje provode testiranja.
Ukoliko se koristi elektronički sustav mjerenja i praćenja (EPTS), podložno dogovoru s
nacionalnim savezom ili organizatorom natjecanja) sustav osigurava organizator utakmice ili
natjecanja, taj organizator utakmice ili natjecanja odgovoran je osigurati da su informacije i
podaci preneseni s EPTS-a prema tehničkom prostoru tijekom utakmica igranih u službenim
natjecanjima pouzdani i točni.
(…)
Sljedeća oznaka potvrđuje da je EPTS (predviđen za nošenje, ili optički) uređaj/sustav
službeno testiran te ispunjava prema zahtjevima na području pouzdanosti i točnosti
pozicijskih nogometnih podataka:

Objašnjenje
Tekst odražava novosti u skladu s Fifinim standardima kvalitete za EPTS uređaje.

Pravilo 10 – Određivanje ishoda utakmice
3. Jedanaesterci
Izmijenjeni tekst
Jedanaesterci se izvode po završetku utakmice te, ukoliko nije drugačije određeno,
primjenjuju se odgovarajuća Pravila nogometne igre. Igrač koji je isključen tijekom utakmice
ne smije sudjelovati u izvođenju jedanaesteraca; upozorenja i opomene iz tijeka utakmice ne
prenose se u izvođenje jedanaesteraca.

Objašnjenje
Opomene (žuti kartoni) i upozorenja iz tijeka utakmice (uključujući i produžetke) ne prenose
se u izvođenje jedanaesteraca jer izvođenje jedanaesteraca nije dio utakmice. Igrač koji
dobije žuti karton i tijekom utakmice i tijekom izvođenja jedanaesteraca neće biti isključen
(tijekom izvođenja jedanaesteraca ili zbog disciplinskih razloga).
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3. Jedanaesterci
Izmijenjeni tekst
Tijekom izvođenja jedanaesteraca
(…)

• Ukoliko vratar počini prekršaj te time uzrokuje ponavljanje udarca, vratar mora biti
opomenut upozoren za prvi prekršaj te opomenut za svaki sljedeći prekršaj
(…)

• Ukoliko vratar i izvođač istovremeno počine prekršaj:
• ukoliko je jedanaesterac promašen ili obranjen, udarac se ponavlja, a oba igrača moraju
biti opomenuta

• ukoliko je jedanaesterac realiziran, pogodak se poništava, udarac se bilježi kao promašaj,
a izvođač mora biti opomenut

Objašnjenje

• Većina prekršaja vratara proizlazi iz pogrešne procjene kada će udarac biti izveden, stoga
vratar za prvi prekršaj treba biti upozoren, no mora biti opomenut za svaki sljedeći prekršaj
pri ponovljenom udarcu i/ili bilo kojem idućem udarcu.

• Kada (rijetko) vratar i izvođač počine prekršaj u istom trenutku, treba sankcionirati
izvođača, s obzirom da je upravo nedopuštenim fintiranjem izazvan prekršaj vratara.

Pravilo 11 – Zaleđe
2. Prekršaj zaleđa
Izmijenjeni tekst
Smatra se da igrač koji se nalazi u poziciji zaleđa, nakon primanja lopte od suparničkog igrača
koji namjerno igra loptom (osim u slučaju namjerne obrane bilo kojeg suparničkog igrača),
uključujući i namjerno igranje rukom, nije stekao prednost, osim ako se radilo o namjernoj
obrani bilo kojeg suparničkog igrača.

Objašnjenje
Pojašnjava se kako se namjerno igranje rukom obrambenog igrača smatra „namjernim
igranjem“ u svrhu utvrđivanja zaleđa. S obzirom da dopušteni namjerni potez (npr. udarac
nogom i igranje glavom) stvara situaciju u kojoj igrač u poziciji zaleđa više nije u zaleđu,
nedopušteni potez treba imati isti ishod.
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Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje
1. Izravni slobodni udarac – Igranje rukom
Novi tekst i prikaz
Za potrebe procjene prekršaja igranja rukom, gornja granica ruke poravnata je s donjim
dijelom pazuha.

Objašnjenje
U svrhu procjene prekršaja igranja rukom, ruka počinje na donjem dijelu/kraju pazuha, kako
je prikazano na slici na zadnjoj stranici.

1. Izravni slobodni udarac – Igranje rukom
Izmijenjeni tekst
Prekršaj je kada igrač:

• namjerno dodirne loptu rukom ili šakom, uključujući i pokret rukom ili šakom prema lopti
• izravno rukom ili šakom postigne pogodak u suparnička vrata, čak i slučajno, uključujući i
vratara

• Stekne posjed ili kontrolu nad loptom nakon što je lopta dodirnula njegovu ruku ili šaku, ili
ruku ili šaku njegovog suigrača, čak i slučajno, te odmah potom:

o postigne pogodak u suparnička vrata
o stvori priliku za postizanje pogotka
Obično je prekršaj kada igrač:

• dodirne loptu rukom ili šakom u situaciji kada:
o (…)
Osim u gore navedenim prekršajima, obično nije prekršaj kada lopta dodirne igračevu ruku ili
šaku:
(…)

Objašnjenje
Pojašnjava se da:

• ukoliko napadač slučajno dodirne loptu rukom ili šakom, a lopta potom stigne do drugog
napadača te momčad koja napada odmah postigne pogodak, to se smatra prekršajem
igranja rukom;

• nije prekršaj ukoliko se nakon slučajnog igranja rukom lopta kreće na određenu udaljenost
(dodavanje ili dribling) i/ili se odigra još nekoliko dodavanja prije postizanja pogotka ili
prilike za postizanje pogotka.
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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. Ukoliko vratar igra rukom unutar svog kaznenog prostora kada mu to nije
dopušteno, dosuđuje se neizravni slobodni udarac, ali bez disciplinske mjere. Međutim,
ukoliko se radi o prekršaju igranja loptom po drugi puta (neovisno o mogućem igranju rukom
ili šakom) nakon nastavka igre – prije nego lopta dodirne nekog drugog igrača – vratar mora
biti sankcioniran ukoliko tim prekršajem zaustavi obećavajući napad ili onemogući suparniku
ili suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka.

Objašnjenje
Ukoliko vratar namjerno igra loptom po drugi puta nakon nastavka igre (prije nego što lopta
dodirne drugog igrača) te zaustavi obećavajući napad ili onemogući postizanje pogotka ili
izglednu priliku za postizanje pogotka, vratara treba opomenuti (žuti karton) ili isključiti
(crveni karton). To se primjenjuje čak i ako je drugi dodir bio rukom ili šakom, s obzirom da
prekršaj nije „igranje rukom“ već nedopušteno igranje loptom po drugi puta.

3. Disciplinske mjere – Odgađanje nastavka igre radi pokazivanja kartona
Izmijenjeni 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;
ukoliko je prekršaj ometao ili zaustavio obećavajući napad, igrač neće biti opomenut.

Objašnjenje
Ukoliko sudac dopusti „brzo izvođenje“ slobodnog udarca nakon prekršaja onemogućavanja
izgledne prilike za postizanje pogotka, (odgođeni) crveni karton postaje žuti karton. Radi
dosljednosti, ukoliko sudac dopusti „brzo izvođenje“ slobodnog udarca nakon prekršaja koji je
ometao ili zaustavio obećavajući napad, (odgođeni) žuti karton ne treba pokazati.

3. Disciplinske mjere – Prednost
Izmijenjeni tekst
Ukoliko sudac dozvoli prednost nakon prekršaja za koji bi igrač bio opomenut ili isključen da je
igra bila zaustavljena, ta opomena ili isključenje moraju biti provedeni čim lopta izađe iz igre.
Međutim, ako se radilo o osim u slučaju onemogućavanja onemogućavanju izgledne prilike za
postizanje pogotka suparničkoj momčadi, igrač mora biti opomenut zbog nesportskog
ponašanja; ako je prekršajem ometen ili zaustavljen obećavajući napad, igrač neće biti
opomenut.
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Objašnjenje
Ukoliko sudac dozvoli prednost nakon prekršaja kojim je onemogućena izgledna prilika za
postizanje pogotka, crveni karton postaje žuti karton. Radi dosljednosti, ukoliko sudac dozvoli
prednost nakon prekršaja koji omete ili zaustavi obećavajući napad, ne treba pokazati žuti
karton.

3. Disciplinske mjere – Prekršaji za opomenu
Izmijenjeni tekst
Igrač mora biti opomenut ako je:
(…)

• propustio poštivati propisanu udaljenost pri nastavku igre spuštanjem lopte, udarcem iz
kuta, slobodnim udarcem ili ubacivanjem

Objašnjenje
Situacija spuštanja lopte uvrštena je na popis prekršaja za opomenu u slučaju „nepoštivanja
propisane udaljenosti“.

3. Disciplinske mjere – Opomene za nesportsko ponašanje
Izmijenjeni tekst
Postoje različite okolnosti u kojima igrač mora biti opomenut zbog nesportskog ponašanja,
uključujući i kada:
(…)

• počini bilo kakav prekršaj kako bi omeo ili zaustavio obećavajući napad, osim kada sudac
dosudi kazneni udarac zbog prekršaja počinjenog pri pokušaju da se igra loptom

Objašnjenje
Obećavajući napad može se omesti i zaustaviti prekršajem koji nije start na suparničkog igrača
(npr. nedopušteno igranje loptom po drugi puta nakon nastavka igre), stoga tekst pravila sada
uključuje sve takve prekršaje, osim igranja rukom, koje je pokriveno u prethodnoj natuknici.

Pravilo 14 – Kazneni udarac
2. Prekršaji i sankcije
Izmijenjeni tekst
(…)
Ukoliko se prije nego što lopta bude u igri dogodi sljedeća situacija:
(…)
9

Pojedinosti svih promjena Pravila

• vratar počini prekršaj:
o ukoliko lopta uđe u vrata, pogodak se priznaje
o ukoliko lopta promaši vrata ili se odbije od stupova vrata ili grede, kazneni se
udarac ponavlja isključivo ako je vratarev prekršaj imao jasan utjecaj na izvođača

o ukoliko vratar onemogući lopti ulazak u vrata, kazneni se udarac ponavlja
Ukoliko vratarev prekršaj rezultira ponavljanjem kaznenog udarca, vratara se za prvi
prekršaj na utakmici treba upozoriti, te opomenuti za svaki sljedeći prekršaj tijekom
utakmice.

• vratar ili vratarev suigrač počini prekršaj:
o ako lopta uđe u vrata, pogodak se priznaje
o ako lopta ne uđe u vrata, kazneni se udarac ponavlja; vratar će biti opomenut
ukoliko je odgovoran za prekršaj

• igrači obje momčadi počine prekršaj, kazneni se udarac ponavlja osim ako igrač počini
ozbiljniji prekršaj (primjerice, nedopušteno fintiranje)

• ukoliko vratar i izvođač istovremeno počine prekršaj
o ukoliko je kazneni udarac promašen ili obranjen, udarac se ponavlja, a oba igrača
moraju biti opomenuta

o ukoliko je kazneni udarac realiziran, pogodak se poništava, izvođač mora biti
opomenut, a igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem za momčad koja se
brani

Objašnjenje

• Potvrda navedenoga u IFAB-ovom Cirkularnom pismu br. 17 iz kolovoza 2019. godine:
ukoliko vratar počini prekršaj pri izvođenju kaznenog udarca, a lopta promaši vrata ili se
odbije od stupova vrata ili grede (tj. vratar ne obrani udarac), vratar neće biti sankcioniran
osim ako je njegov prekršaj imao jasan utjecaj na izvođača.

• Većina prekršaja vratara proizlazi iz pogrešne procjene kada će udarac biti izveden, stoga
vratar ne treba biti opomenut za prvi prekršaj, no mora biti opomenut za svaki sljedeći
prekršaj pri ponovljenom udarcu i/ili bilo kojem idućem udarcu.

• Ukoliko izvođač i vratar počine prekršaj u istom trenutku (što se rijetko događa), vratarev
je prekršaj obično izazvan nedopuštenim fintiranjem izvođača, stoga treba sankcionirati
izvođača.
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3. Sažetak
Izmijenjena tablica

Ishod kaznenog udarca
Pogodak
Nema pogotka

Povreda prostora od strane
napadača

Povreda prostora od strane
obrambenog igrača

Ponavljanje kaznenog udarca Neizravni slobodni udarac

Pogodak

Ponavljanje kaznenog
udarca

Povreda prostora od strane
Ponavljanje kaznenog
obrambenog igrača i napadača Ponavljanje kaznenog udarca udarca
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Prekršaj vratara

Pogodak

Udarac nije obranjen:
kazneni se udarac ne
ponavlja (osim u slučaju
utjecaja na izvođača)
Udarac je obranjen:
ponavljanje kaznenog
udarca i upozorenje
vrataru; opomena za svaki
sljedeći prekršaj

Istovremeni prekršaj vratara
i izvođača

Neizravni slobodni udarac i
opomena izvođaču

Neizravni slobodni udarac i
opomena izvođaču

Lopta udarena unatrag

Neizravni slobodni udarac

Neizravni slobodni udarac

Nedopušteno fintiranje

Neizravni slobodni udarac i
opomena izvođaču

Neizravni slobodni udarac i
opomena izvođaču

Pogrešni izvođač

Neizravni slobodni udarac i
Neizravni slobodni udarac i
opomena pogrešnom
opomena pogrešnom izvođaču izvođaču

Pojedinosti svih promjena Pravila

Novosti u protokolu za VAR i priručniku
4. Postupak - Provjera
Izmijenjeni tekst

• Ukoliko „provjera“ upućuje na vjerojatnu „jasnu i očiglednu pogrešku“ ili „propušten
ozbiljan incident“, VAR će prenijeti tu informaciju (ali ne i odluku koju treba donijeti) sucu,
koji potom odlučuje hoće li inicirati pregled snimke.

Objašnjenje
Uklanja se opaska o konačnoj odluci, s obzirom da VAR smije sucu dati savjet o odluci, no
sudac uvijek donosi konačnu odluku.

4. Postupak – Pregled
Izmijenjeni tekst

• Ukoliko igra nije već zaustavljena, sudac će zaustaviti igru kada lopta prvi puta bude u
neutralnoj zoni/situaciji (obično kada niti jedna momčad nije u napadačkoj akciji) i pokazati
„TV znak“

• U obje situacije sudac mora označiti da će obaviti „pregled snimke“, jasno pokazujući
„televizijski“ znak (okvir televizijskog ekrana)

• VAR će opisati sucu što se može vidjeti na televizijskoj usporenoj snimci, ali ne i odluku koju
mora donijeti, nakon čega će sudac:

o pokazati „TV znak“ (ukoliko već nije) i otići u prostor za pregled snimke (RRA) kako
bi pregledao televizijsku snimku („pregled na terenu“ - OFR) prije donošenja
konačne odluke. Preostali članovi sudačkog tima neće pregledavati snimku osim
ukoliko u izvanrednim okolnostima sudac od njih to zatraži
ili

o donijeti konačnu odluku utemeljenu na vlastitoj percepciji i informacijama
dobivenim od VAR-a te, gdje je to prikladno, na temelju sugestija drugih članova
sudačkog tima (pregled isključivo VAR suca)

• Po završetku oba postupka pregleda snimke, sudac mora ponovno pokazati „televizijski“
znak i odmah potom pokazati konačnu odluku

• Za subjektivne odluke, poput intenziteta prekršaja, ometanja u zaleđu, okolnosti igranja
rukom, često je prikladan „pregled na terenu“

• Za činjenične odluke, poput mjesta prekršaja ili pozicije igrača (zaleđe), mjesta kontakta
(igranje rukom/prekršaj), lokacije (unutar ili izvan kaznenog prostora), lopte izvan igre itd.,
obično je prikladan pregled isključivo VAR suca, no „pregled na terenu“ može se koristiti za
činjeničnu odluku ukoliko će pomoći kontroli igrača/utakmice ili će pomoći prihvaćanju
odluke (primjerice, ako se radi o odluci ključnoj za ishod utakmice u samoj završnici)
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Objašnjenje

• Samo je jedan „televizijski“ znak potreban za „pregled isključivo VAR suca“ (osim ukoliko je
znak potreban i nakon zaustavljanja igre).

• Preuređeni tekst naglašava kako se „pregledi snimke na terenu“ (OFR) očekuju kada
incident/odluka nije činjenične naravi.

Promjene Praktičnih smjernica za članove sudačkog tima
Kazneni udarac
Izmijenjeni tekst
Ako se vratar očigledno pomakne s gol-crte prije nego što je lopta udarena, a pogodak nije
postignut, i spriječi postizanje pogotka, pomoćni sudac mora podići zastavicu, mora ukazati na
vratarevo pomicanje u skladu sa sučevim uputama dobivenim prije utakmice.

5. Ozljede
Dodatni podnaslov i tekst
Sigurnost igrača od najveće je važnosti i sudac treba olakšati rad liječničkog osoblja, pogotovo
u slučaju teške ozljede i/ili procjene ozljede glave. To uključuje poštivanje dogovorenih
protokola pružanja liječničke pomoći i pregleda te pomaganje.

5. 6. Pružanje pomoći/pregled nakon prekršaja za opomenu/isključenje
Izmijenjeni broj podnaslova i tekst
(…)
Kao opća smjernica, (…), kada su svi spremni nastaviti igru, osim u slučaju teške ozljede i/ili
procjene ozljede glave.
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Prikaz igranja rukom
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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta
dana 29. 07.2020. donio
ODLUKU
o imenovanju vodstva natjecanja Treće HNL u natjecateljskoj godini
2020/21.
I. U vodstvo natjecanja Treće HNL skupina Istok za natjecateljsku
godinu 2020/21 imenuju se:
1.
2.
3.
4.

Povjerenik natjecanja
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Komisija za žalbe

5. Tehnički tajnik
6. Povjerenik za sigurnost

Željko Bel
Mario Galović
Marijan Rudež
Benedikt Draškić, predsjednik
Igor Kokanović, član
Darko Kolesarić, član
Željko Bel
Mato Jakšić

II. U vodstvo natjecanja Treće HNL skupina Jug za natjecateljsku
godinu 2020/21 imenuju se:
1. Povjerenik natjecanja
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac
4. Komisija za žalbe

Dino Knezović
Šime Bugarija
Jakov Juretić
Mladen Baždarić, predsjednik
Ante Devčić, član
Arian Čustović, član
5. Tehnički tajnik
Frane Plazibat
6. Povjerenik za sigurnost Zlatko Čipčić
III. U vodstvo natjecanja Treće HNL skupina Zapad za natjecateljsku
godinu 2020/21 imenuju se:
1. Povjerenik natjecanja
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac
4. Komisija za žalbe
5. Tehnički tajnik
6. Povjerenik za sigurnost

Robi Fonović
Šime Vukić
Darko Banić
Ivan Crljenica, predsjednik
Josip Pulić, član
Anton Bruneta, član
Zvonko Sobol
Valentin Didović

IV. U vodstvo natjecanja Treće HNL skupina Središte za
natjecateljsku godinu 2020/21 imenuju se
1. Povjerenik natjecanja
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac
4. Komisija za žalbe
5. Tehnički tajnik
6. Povjerenik za sigurnost

Damir Stipković
Dalibor Meić
Gordan Šoban
Martin Šarić, predsjednik
Željko Mlinarić, član
Darko Dlesk, član
Mladen Stipković
Tibor Kuljanić

V. U vodstvo natjecanja Treće HNL skupina Sjever za natjecateljsku
godinu 2020/21 imenuju se
1. Povjerenik natjecanja
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac
4. Komisija za žalbe

Ivan Novak
Josip Havajić
Krunoslav Moslavac
Zoran Kurcinak, predsjednik
Željko Ščuković, član
Zdenko Blažičević, član
5. Tehnički tajnik
Dino Kramar
6. Povjerenik za sigurnost Dražen Posavec
VI. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:
Zagreb, 29. 07. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. Stavka 6. Statuta dana 29.
07. 2020. donio
ODLUKU
Utvrđuje se sastav Treće HNL u natjecateljskoj godini 2020/21. Klubovi sudionici
po skupinama su:

TREĆA HNL skupina ISTOK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NK BEDEM, Ivankovo
NK BELIŠĆE, Belišće
NK ČEPIN, Čepin
NK ĐAKOVO CROATIA, Đakovo
NK GRANIČAR, Županja
NK KUTJEVO, Kutjevo
NK MARSONIA, Slavonski Brod
NK NAŠK, Našice
NK VALPOVKA, Valpovo

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NK ORIOLIK, Oriovac
NK SLAVIJA, Pleternica
NK SLAVONIJA, Požega
NK SLOGA, Nova Gradiška
NK VIHOR, Jelisavac
NK VUKOVAR 91, Vukovar
NK VUTEKS SLOGA, Vukovar
NK ZRINSKI, Jurjevac
NK SLAVONAC, Bukovlje

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GNŠK MLADOST, Petrinja
NK PONIKVE, Zagreb
NK ŠPANSKO, Zagreb
NK TRNJE, Zagreb
NK TREŠNJEVKA, Zagreb
NK VRAPČE, Zagreb
NK VRBOVEC, Vrbovec
NK ZAGOREC, Krapina
HNK SEGESTA, Sisak

TREĆA HNL skupina SREDIŠTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NK BISTRA, Donja Bistra
NK DUGO SELO, Dugo Selo
NK GAJ, Mače
NK HAŠK, Zagreb
NK JARUN, Zagreb
NK KURILOVEC, Kurilovec
NK LUČKO, Lučko
NK MAKSIMIR, Zagreb
NK KARLOVAC 1919, Karlovac

TREĆA HNL skupina JUG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NK GOŠK DUBROVNIK 1919, Dubrovnik
NK HRVACE, Hrvace
NK JADRAN LP, Ploče
NK ZMAJ Makarska
NK KAMEN, Podbablje
NK NERETVA, Metković
NK NERETVANAC, Opuzen
NK PRIMORAC, Biograd
NK OSK, Otok

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NK SLOGA, Maravince
RNK SPLIT s.d.d., Split
NK URANIA, Baška Voda
NK USKOK, Klis
NK VODICE, Vodice
NK ZADAR s.d.d., Zadar
NK ZAGORA, Unešić
NK ZMAJ, Blato
NK VITEZ, Posedarje

TREĆA HNL skupina ZAPAD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NK CRIKVENICA, Crikvenica
NK GROBNIČAN, Čavle
NK JADRAN-POREČ, Poreč
NK KRK, Krk
NK NEHAJ, Senj
NK NOVIGRAD, Novigrad
NK CRES, Cres

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NK BUJE, Buje
NK PAZINKA, Pazin
NK ROVINJ, Rovinj
NK RUDAR, Labin
NK ULJANIK, Pula
NK VINODOL, Novi Vinodolski
NK NAPRIJED, Hreljin

7.
8.
9.
10.
11.
12.

NK POLET, Sveti Martin na Muri
NK RADNIK, Križevci
NK RUDAR, Mursko Središće
NK TEHNIČAR, Cvetkovec
NK VARTEKS, Varaždin
NK VIROVITICA, Virovitica

TREĆA HNL skupina SJEVER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NK BJELOVAR, Bjelovar
NK GRANIČAR, Đurđevac
NK MLADOST, Ždralovi
NK PAPUK, Orahovica
NK PODRAVAC, Virje
NK PODRAVINA, Ludbreg

Obrazloženje
Člankom 38. Propozicija natjecanja Treće HNL za natjecateljsku godinu
2019/2020. propisan je način obnavljanja te lige za svaku pojedinu skupinu na
način da će svaka skupina brojati do 16 klubova.
Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza 06.05.2020. donio je Odluku o
natjecanjima u 2019/2020. godini u kojoj je u točki 4. utvrđeno kako se natjecanje
Treće HNL neće nastaviti i trenutne tablice pojedine skupine proglašavaju se
konačnim. Iz pojedine skupine Treće HNL nitko neće ispasti, a termini
kvalifikacijskih utakmica za popunu Treće HNL biti će određeni naknadno.
Dana 21.07.2020. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza usvojio je Odluku o
sustavu stalnih natjecanja, a koja odluka se među ostalim temelji na članku 61.
stavak 3. i 4. Zakona o sportu. Prema citiranoj odluci Natjecanje Treće HNL se
odvija u pet skupina po dvostrukom ili trostrukom bod sustavu, a skupine broje
do osamnaest sudionika, a točan broj se utvrđuje propozicijama natjecanja. U
natjecanju sudjeluju klubovi koji su se natjecali u natjecateljskoj godini 2019/20. i
nisu ušli u Drugu HNL te klubovi iz četvrtog stupnja natjecanja, u broju koji je
potreban da pojedine skupine broje do osamnaest sudionika.
Skupine se formiraju na području središta HNS na način da županijski nogometni
savezi s područja;
-

središta Rijeka
središta Zagreb
središta Osijek
središta Varaždin
središta Split

čine skupinu Zapad,
čine skupinu Središte
čine skupinu Istok
čine skupinu Sjever
čine skupinu Jug

Način utvrđivanja plasmana klubova četvrtog stupnja natjecanja, a zbog prekida
prvenstva uzrokovanog pandemijom koronavirusa, utvrdila je Natjecateljska
komisija HNS Uputom od 17.06.2020. koja glasi:
1. U prvenstvenim natjecanjima županijskog stupanja natjecanja u natjecateljskoj
godini 2019/20. koja nisu dovršena, a radi se o utvrđivanju plasmana na ljestvici za
mjesta koja se odnose na napredovanje u viši stupanj odnosno ispadanje u niži
stupanj natjecanja treba primijeniti sljedeća pravila:

a) U natjecanjima u kojima su odigrane sve međusobne utakmice klubova koji
konkuriraju za mjesto za napredovanje, odnosno ispadanje iz natjecanja, treba
primijeniti odredbu članka 65. stavka 3. Pravilnika o nogometnim natjecanjima,
odnosno plasman se utvrđuje temeljem međusobnih rezultata tih klubova.
b) U natjecanjima u kojima nisu odigrane sve međusobne utakmice klubova koji
konkuriraju za mjesto za napredovanje, odnosno ispadanje iz natjecanja, treba
primijeniti odredbu članka 65. stavka 2. Pravilnika o nogometnim natjecanjima,
odnosno plasman se utvrđuje temeljem bolje razlike između danih i primljenih
golova.
2. U natjecanjima za koje je plasman već utvrdilo nadležno tijelo županijskog
nogometnog saveza ova se uputa ne treba primjenjivati.
Slijedom svega navedenog utvrđen je sastav Treće HNL u natjecateljskoj godini
2020/21.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije moguće uložiti žalbu.
Zagreb, 29.07.2020.

Predsjednik

Broj:

Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 29. 07.
2020. donio
ODLUKU
1. Financijsko poslovanje Treće HNL skupina Zapad, Središte, Istok, Sjever i Jug, kao
i financijsko poslovanje natjecanja mladeži na razini središta HNS vode županijski
nogometni savezi i to: skupina Zapad – Nogometni savez Istarske županije, skupina
Središte- Krapinsko-zagorski nogometni savez, skupina Istok - NS Osječkobaranjski, skupina Sjever – Nogometni savez Varaždin, skupina Jug - NS Splitskodalmatinski.
2. Prihodi od članarina klubova i kazni, licenci za službene osobe i ostali eventualni
prihodi iz natjecanja Treće HNL i natjecanja mladeži na razini središta HNS, prihodi
su ŽNS-a koji vodi financijsko poslovanje te se iz tih prihoda podmiruju troškovi
natjecanja, uključujući i naknade za vodstvo natjecanja.
3. Nogometnom savezu Osječko-baranjske županije nastavlja se plaćanje
sufinanciranja plaće tajnika Središta Osijek i ostalih troškova Središta u iznosu od
13.000,00 kn neto mjesečno.
4. Županijskom nogometnom savezu Varaždin nastavlja se sufinanciranje plaće
tajnika Središta Sjever i ostalih troškova Središta u iznosu od 13.000,00 kn neto
mjesečno.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 29. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

REGISTRACIJE
22. – 28.07.2020.
REGISTRACIJE
22.07.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 22.07.2020)
NK "TREŠNJEVKA", ZAGREB: Paulinić Luka (NK
Rovinj, Rovinj), Čl. 35/8
NK "TRNJE", ZAGREB: Guja Marko (Mettersdorf, ), Mandić Kristijan (SVH Waldbach, Steirischer
FV), Marić Antonio (NK Pajde, -), Čl. 34/10
NK "JARUN", ZAGREB: Pavić Niko , Šetka Jakov ,
Jerkić Fran , Pavić Stipe , Harjač Dominik , Čl.
35/1
Markač Niko (Rudeš, Zagreb), Čl. 35/10
Registracija ugovora
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Lukić Luka
Ivan zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Todorović
Marin zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2022.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Pelko Vanja
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2022.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Palić Josip
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Oreč Ante
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Kačavenda
Lukas zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Šimić Mateo
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2021.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Batur Frane ("Mladost
Buzin", Zagreb) jer odlaze na područje drugog
saveza, Ljubičić Ivan ("Špansko", Zagreb),
Stojanović Janko ("Trešnjevka", Zagreb) jer
odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE JASTREBARSKO
(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Štulec Željko
("Vinogradar", Mladina), Ivkovčić Matej
("Vinogradar", Mladina) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bertina Matija
("Segesta", Sisak) jer odlaze na područje drugog
saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 22.07.2020)
NK "NK SOLIN", SOLIN: Radošević Roko (RNK
Split, Split), Bašić Matej (RNK Split, Split), Bašić
Mihael (RNK Split, Split), Čl. 35/8
Registracija ugovora
MNK "MNK OLMISSUM", OMIŠ i igrač Horvat
Matej zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2022.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jovanović Ivan ("NK
Uskok", Klis) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kožul Ivan ("NŠK
Galovac", Galovac), Rados Vice ("NK Abeceda
sporta", Murvica) jer odlaze na područje drugog
saveza, Kulaš Edi ("NK Zadar", Zadar) jer odlaze
u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Rendić Toni ("Vodice",
Vodice) jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 22.07.2020)
NK "JADRAN LP", PLOČE: Marić Mario (Kustošija,
Zagreb), Čl. 35/8
Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Banović Petar
("Neretvanac", Opuzen) jer odlaze u inozemstvo.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Medić Miroslav ("VIDORMATIJEVIĆ", Srijemske Laze) jer odlaze u
inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA

(Sjednica 22.07.2020)
(Sjednica 22.07.2020)
NK "BSK", BIJELO BRDO: Alvarez Cief Valentin
Adrian (RNK Split, Split), Čl. 35/8
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK: Dubrović Luka
(NAŠK, Našice), Čl. 34/12
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pasarić Lukas ("Osijek
s.d.d.", Osijek), Štifić Petar ("NŠM NK Grafičar
Vodovod", Osijek), Kos Marko ("Elektra", Osijek)
jer odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ferreira Correa Pereira
Jean ("Jadran", Gunja), Lopes De Jesus Luiz
Felipe ("Jadran", Gunja), Da Silva Couber Patrick
Henrique ("Jadran", Gunja) jer odlaze na područje
drugog saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 22.07.2020)

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR
(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Hoscieslavski Dragan
("NK "Bratstvo"", Jagodnjak) jer odlaze u
inozemstvo.

NK "NK MARSONIA", SLAVONSKI BROD: Čengić
Fran (NK Amater, Slavonski Brod), Štifić Petar
(NŠM NK Grafičar Vodovod, Osijek), Čl. 35/8
NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA GRADIŠKA
(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI MIHOLJAC
(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Batrac David ("NK
Graničar", Šljivoševci) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE
(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Ciprić Jura ("NK Sloga
(NG)", Nova Gradiška) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 22.07.2020)
NK "KUTJEVO", KUTJEVO: Smojvir Ivan
(Slavonija, Požega), Čl. 24-35/8
Martinović Toni (Slavija, Pleternica), Čl. 35/10
Samaržija Luka (Papuk, Velika), Ilić Marko
(Ovčare, Ovčare), Karačić Marko (Slavonija,
Požega), Čl. 35/8

Brišu se igrači iz registra Jalovičar Davor
("Slavonija", Klokočevci) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC

NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO

Brisanje iz registra

(Sjednica 22.07.2020)

Brišu se igrači iz registra Lilovac Krunoslav ("NK
Hajduk", Pakrac) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NK "BELIŠĆE", BELIŠĆE: Kovačić Andrej (BSK,
Bijelo Brdo), Čl. 35/8
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 22.07.2020)

(Sjednica 22.07.2020)

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 22.07.2020)

NK "BEDEM", IVANKOVO: Čučković Franko (Osijek
s.d.d., Osijek), Čl. 35/8

NK "NK RUDAR", LABIN: Mohorović Lovre (NK
Rabac, Rabac), Čl. 35/8

SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN

REGISTRACIJE
23.07.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE

(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pomper Dino ("Sloboda
(VŽ)", Varaždin) jer odlaze na područje drugog
saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Spasić Goran Broj iskaznice 4200233 iz
kluba NK UFC AUTOHAUS FELBER / KAGER
FENSTER Wenigzell (Nogometni savez Austrije) u
klub NK Budućnost, Vidovec
Igrač Šaško Leon Broj iskaznice 4207076 iz kluba
NK FC Rapid Lugano (Nogometni savez Švicarske)
u klub NK Zelengaj, Donji Kućan
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 23.07.2020)
NK "LUČKO", LUČKO: Mesec Vedran (Sesvete,
Sesvete), Čl. 35/10
Koprić Miroslav (Međimurje, Čakovec), Rašić
Mihovil (Vinogradar, Mladina), Ceraj Denis
(Međimurje, Čakovec), Šinko Luka (Rudeš,
Zagreb), Čl. 35/8
ŽNK "DINAMO", ZAGREB: Puklek Klara , Uremović
Nika , Tomkić Matea , Grdiša Ana , Zdunić Lana ,
Pavlović Lana ,Čl. 35/1
Stipčević Anamarija (Rijeka, Rijeka), , Čl. 35/8
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: MUJKIĆ Nermin (FK
Sarajevo, Sarajevo), Čl. 34/13
Mamić Stjepan (Mladost, Ždralovi), Čl. 34/12

(Sjednica 22.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Švenda Deni
("Međimurje", Čakovec), Švenda Tino ("NŠ
Međimurje-Čakovec", Čakovec) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Padarić Kristijan Broj iskaznice 4005529 iz
kluba NK NK Hotiza (Nogometni savez Slovenije)
u klub NK Bratstvo (J), Jurovec
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 22.07.2020)
NK "NK TEHNIČAR", CVETKOVEC: Rengel Ronaldo
(NK Slaven Belupo, Koprivnica), Čl. 35/8

NK "JARUN", ZAGREB: Hrup Armando , Šikić
Lovro , Jerec Borna , Marošević Filip , Furač
Oliver , Morić Noel , Mužik Mihael , Pažur Fran ,
Habjanec Luka , Pilić Petar , Vidas Vigo , Čuček
Luka , Hobolić Marko , Čl. 35/1
Raskidi ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Ševerdija Ivan
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
135/18 od 02.02.2018.
Registracija ugovora
NK "LUČKO", LUČKO i igrač Vajdovčić Filip
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2021.
NK "LUČKO", LUČKO i igrač Horvat Ivan zaključili
stipendijski ugovor do 15.07.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Horvat Patrik
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2023.
Registracija sporazuma o ustupanju

NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA: Šteko
Luka (NK Medulin 1921, Medulin), Mikec Matija
(NK Starigrad, Starigrad), Čl. 35/8

NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "ŽELJEZNIČAR
(SARAJEVO) i igrač Milićević Ivan zaključili
sporazum o ustupanju do 31.05.2021.

Registracija ugovora
Aneksi ugovora
NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Laušić Marin zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2022.

NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Mamić
Stjepan potpisali su aneks (513/20)broj ugovora
617/18 od 02.07.2018 (stipendijski ugovor).

Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Gelo Niko ("NK Slaven
Belupo", Koprivnica) jer odlaze na područje
drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

Brišu se igrači iz registra Banić Ivan ("Rudeš",
Zagreb), Jakičić Adam ("Lučko", Lučko), Brčić
Danijel ("Ravnice", Zagreb), Brdar Robert
("Lučko", Lučko) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 23.07.2020)
NK "NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC: Luketić
David (NK Duga Resa 1929, Duga Resa), Brcković
Ivano (NK Duga Resa 1929, Duga Resa), Štefanac
Gabrijel (NK Duga Resa 1929, Duga Resa), Čl.
35/8
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 23.07.2020)
NK "NK SOLIN", SOLIN: Marinović Luka (NK Solin,
Solin), Čl. 35/10
NK "NK URANIA", BAŠKA VODA: Katić Mateo (NK
Dugopolje, Dugopolje), Čl. 35/8
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 23.07.2020)
ŽNK "ŽNK NERETVA", METKOVIĆ: Medak Helena ,
Čl. 35/1
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 23.07.2020)

Mladost", Svinjarevci), Medić Jugoslav ("NK
Tompojevci", Tompojevci), Kvesić Tin ("HNK
Vukovar 1991", Vukovar), Nađ Antonio ("NK
Mladost", Svinjarevci) jer odlaze na područje
drugog saveza, Vojnović Srđan ("NK Negoslavci",
Negoslavci), Grumić Predrag ("NK Negoslavci",
Negoslavci) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA
(Sjednica 23.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jakovljević Boris
("Šokadija", Babina Greda) jer odlaze na područje
drugog saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 23.07.2020)
Registracija kluba
Temeljem članka 4.Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a te rješenjem Upravnog
odjela za opću upravu i imovinsko pravne
poslove u Brodsko posavskoj županiji
KLASA:UP/I-230-02/20-01/180;
URBROJ:2178/1-02-01/1-20-2 od 14.srpnja
2020.godine, registrira se Ženski nogometni klub
Marsonia, sa sjedištem u Slavonskom Brodu,
Petra Preradovića 4.
ŽNK "ŽNK VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD:
Đorđević Gabrijela , Stanković Lara , Čl. 35/1

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Opšić Luka ("NŠM NK
Grafičar Vodovod", Osijek), Radoš Marko ("NŠM
NK Grafičar Vodovod", Osijek), Brdar Lovro
("NŠM NK Grafičar Vodovod", Osijek) jer odlaze
na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 23.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Cesar Mario ("NK
Frankopan", Rokovci-Andrijaševci) jer odlaze na
područje drugog saveza, SUBIĆ Srđan ("NK
Hajduk Mirko", Mirkovci) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR
(Sjednica 23.07.2020)

ŽNK "ŽNK MARSONIA", SLAVONSKI BROD
Lana Kovačević (ŽNK Viktorija, Slavonski
Brod)35/8Maria Marinović (ŽNK Viktorija,
Slavonski Brod)35/8Leina Forca (ŽNK Viktorija,
Slavonski Brod)35/8Melita Pranjić (ŽNK Viktorija,
Slavonski Brod)35/8Helena Draguljić (ŽNK
Viktorija, Slavonski Brod)35/8Laura Šimičić (ŽNK
Viktorija, Slavonski Brod)35/8Ema Halajko (ŽNK
Viktorija, Slavonski Brod)35/8Lea Biondić (ŽNK
Viktorija, Slavonski Brod)35/8Lucija Biondić
(ŽNK Viktorija, Slavonski Brod)35/8Gabrijela
Draguljić (ŽNK Viktorija, Slavonski
Brod)35/8Lucija Petanović (ŽNK Viktorija,
Slavonski Brod)35/8Gabrijela Petanović (ŽNK
Viktorija, Slavonski Brod)35/8Layla Forca (ŽNK
Viktorija, Slavonski Brod)35/8Valeria Pranjić
(ŽNK Viktorija, Slavonski Brod)35/8Ema Dubinjak
(ŽNK Viktorija, Slavonski Brod)35/8Hana Tipurić
(ŽNK Viktorija, Slavonski Brod)35/8Dea
Arambašić (ŽNK Viktorija, Slavonski Brod)35/8

Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE

Brišu se igrači iz registra Žarković Stefan ("NK
Bršadin", Bršadin), Logov Aleksandro ("NK
Mladost", Svinjarevci), Macura Petar ("NK

(Sjednica 23.07.2020)
Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Margeta Ivan
("Mladost", Pavlovci) jer odlaze na područje
drugog saveza, Margeta Mario ("Mladost",
Pavlovci) jer odlaze u inozemstvo.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE

REGISTRACIJE
24.07.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 24.07.2020)
Registracija ugovora

(Sjednica 23.07.2020)
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA: Bodetić Mihael
(NK Istra 1961, Pula), Čl. 35/8

NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC", ZAGREB i igrač
Perić Karlo zaključili stipendijski ugovor do
01.07.2023.

Raskidi ugovora

Brisanje iz registra

NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Bodetić
Noel raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor
broj 268-VII/18. od 06.07.2018.

Brišu se igrači iz registra Pavić Viktor
("Bubamara", Zagreb), Žakić Ivor ("Rudeš",
Zagreb) jer odlaze na područje drugog saveza.

Registracija ugovora

NOGOMETNO SREDIŠTE JASTREBARSKO

NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač
Žlibanović Marat zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2022.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Bilajac
Jakov zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2023.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Bodetić
Noel zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2023.

(Sjednica 24.07.2020)

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 23.07.2020)
NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ: Jakovčić Ivan
(NK Istra 1961, Pula), Čl. 35/8
SJEVERNO PODRUČJE
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mačešić Dominik
("Jaska", Jastrebarsko) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC
(Sjednica 24.07.2020)
NK "VRBOVEC", VRBOVEC: Trošić Goran (Ban
Jelačić (B), Banovo), Čl. 35/8
NOGOMETNO SREDIŠTE KUTINA
(Sjednica 24.07.2020)
Brisanje iz registra

(Sjednica 23.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Škreblin Matija
("Bratstvo(SV)", Savska Ves), Kos Jura
("Međimurec", Dunjkovec-Pretetinec), Džijan
Hrvoje ("Međimurje", Čakovec), Kišić Dubravko
("Sloga(Š)", Štrigova) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 23.07.2020)
NK "NK PODRAVAC", VIRJE: Šepec Karlo (NK
Borac, Imbriovec), Čl. 35/8
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

Brišu se igrači iz registra Horvat Luka ("HNŠK
Moslavina", Kutina) jer odlaze na područje
drugog saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 24.07.2020)
NK "HNK SLOGA (M)", MRAVINCE: Gotovac Luka
(NK Dugopolje, Dugopolje), Barišić Mario (NK
Solin, Solin), Boduljak Marko (NK Solin, Solin), Čl.
35/8
NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2020)
Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE
Brišu se igrači iz registra Crnjak Luka ("HNK
Primorac (BNM)", Biograd n/m) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Antunović Ivan
("Šibenik s.d.d.", Šibenik) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Tadić Duje ("BŠK Zmaj",
Blato), Njavro Luka ("GOŠK-Dubrovnik 1919",
Dubrovnik) jer odlaze na područje drugog saveza,
Hasinović Ahmed ("Neretva", Metković) jer odlaze
u inozemstvo.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 24.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Brkanić Benjamin
("NŠM NK Grafičar Vodovod", Osijek), Kozić Lovro
("NŠM NK Grafičar Vodovod", Osijek), Slišković
Anton ("Osijek s.d.d.", Osijek) jer odlaze na
područje drugog saveza, Bošnjak Sven ("Radnik",
Josipovac), Lišnić Luka ("Osijek s.d.d.", Osijek) jer
odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR
(Sjednica 24.07.2020)
Brisanje iz registra

(Sjednica 24.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mićan Domagoj
("Seljak", Koška), Kovačević Toni ("Seljak", Koška)
jer odlaze na područje drugog saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2020)
Registracija kluba
Temeljem članka 4.Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a te rješenjem Ureda
državne uprave u Brodsko posavskoj županiji
KLASA:UP/I-230-02/19-02/22; URBROJ:217801-03-01/1-19-2 od 13.ožujka 2019.godine,
registrira se Nogometni klub Škola nogometa
Željezničar, sa sjedištem u Slavonskom Brodu,
Aleja M.Krleže 4.
NK "ŠN ŽELJEZNIČAR", SLAVONSKI BROD
Marko Gabaldo 35/1Gabriel Glavaš 35/1Ivano
Marijić 35/1Marko Galista 35/1Petar Stanišić
35/1David Mišić 35/1David Smajić 35/1Gabrijel
Katavić 35/1Egon Kasapović 35/1Bruno
Marković 35/1Antun Matijević 35/1Luka Tomas
35/1Ivano Marušić 35/1Ivano Džida 35/1Ivan
Budimir 35/1
NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2020)
NK "SLAVIJA", PLETERNICA: Jozić Ivan (NK
Slobodnica, Slobodnica), Sivonjić Gabrijel
(Hrvatski dragovoljac, Drenovac), Čl. 35/8
NK "SLAVONIJA", POŽEGA: Antunović Ivan
(Šibenik s.d.d., Šibenik), Čl. 35/8
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE

Brišu se igrači iz registra Crnčan Hrvoje ("NK
"Darda"", Darda) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI MIHOLJAC

(Sjednica 24.07.2020)

(Sjednica 24.07.2020)

NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA: Anušić Dorian
(Grbci 2000, Rijeka), Knežević Fran (Grbci 2000,
Rijeka), Čl. 35/8

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Biondić Ivan ("NK
Graničar", Šljivoševci) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NK "VINODOL", NOVI VINODOLSKI: Čuturilo
Neven (Krk, Krk), Čl. 35/8

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 24.07.2020)
NK "NK ULJANIK", PULA: Bogdan Nikola (NK
Mladost (F), Fažana), Čl. 35/8

SJEVERNO PODRUČJE

(Daruvar, Daruvar), Yansane Mohamed (Daruvar,
Daruvar), Čl. 35/8

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN

NOGOMETNO SREDIŠTE ORAHOVICA

(Sjednica 24.07.2020)

(Sjednica 24.07.2020)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Bratuša Edvin
("Varaždin", Varaždin), Copić Jure ("DubravkaZagorac", Turčin) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brišu se igrači iz registra Mehmedi Eljfat
("Papuk", Orahovica) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG

NOGOMETNO SREDIŠTE SLATINA
(Sjednica 24.07.2020)

(Sjednica 24.07.2020)
Brisanje iz registra
NK "PODRAVINA", LUDBREG: Budinski DenisMartin (Sloboda (VŽ), Varaždin), Čl. 35/8
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 24.07.2020)
NK "RUDAR", MURSKO SREDIŠĆE: Kukulić Erik
(Međimurje, Čakovec), Belši Leonardo (Mura,
Hlapičina), Škvorc Leon (Mladost(S), Selnica),
Sakač Kevin (Mladost(S), Selnica), Kerovec Alen
(Budućnost(M), Miklavec), Krebs Bruno
(Mladost(S), Selnica), Borko Niko (Hajduk(Š),
Štrukovec), Brezničar Fabijan (Hajduk(Š),
Štrukovec), Trstenjak Mateo (Međimurje,
Čakovec), Đuranec Marko (Dubrava, Sivica),
Magdalenić Fran (Budućnost(M), Miklavec), Čl.
24-35/8
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Domiter Krunoslav
("Jedinstvo(NSD)", Novo Selo na Dravi), Lesjak
Borna ("Međimurje", Čakovec), Jambres Noel
("Polet (SMnM)", Sveti Martin na Muri), Holi Filip
("Polet (SMnM)", Sveti Martin na Muri), Friščić
Dominik ("Dubravčan", Donja Dubrava), Bobek
Filip ("Omladinac(M)", Mačkovec) jer odlaze na
područje drugog saveza, Ivković Dalibor ("Borac
(DH)", Donji Hrašćan) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2020)
NK "NK RADNIK KRIŽEVCI", KRIŽEVCI: Gegić
Josip (SV Stegersbach, -), Čl. 34/10
Petak Matija (Ban Jelačić (B), Banovo), Čl. 35/8
NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 24.07.2020)
NK "MLADOST", ŽDRALOVI: Kožarić Fran (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Camara Amara Reme
(HAŠK, Zagreb), Kamga Landry Jean De Dieu

Brišu se igrači iz registra Šantić Dominik
("Mikleuš", Mikleuš) jer odlaze u inozemstvo.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
---------------------------------------REGISTRACIJE
27.07.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 27.07.2020)
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Kekez Luka (Jarun,
Zagreb), Čl. 34/2
Vukadin Bruno (Sesvete, Sesvete), Kurteš Marin
(HNK Cibalia š.d.d., Vinkovci), Đukić Branko
(Dubrava Tim Kabel, Zagreb), Šuart Dominik
(Sesvete, Sesvete), Primorac Luka (HAŠK,
Zagreb), Pavlak Luka (Lučko, Lučko), Čl. 34/12
NK "ŠPANSKO", ZAGREB: Klarić Blaženko (TUS
BAD Waltersdorf, -), Čl. 34/11
NK "JARUN", ZAGREB: Mislimi Admir
(Vinogradar, Mladina), Špišić Bruno (Maksimir,
Zagreb), Prijić Igor (Vinogradar, Mladina),
Blaževski Kristijan (Dubrava Tim Kabel, Zagreb),
Čl. 34/2
Bakula Antonio (Hrvatski Dragovoljac, Zagreb),
Perkušić Matej (Prečko, Zagreb), Čl. 34/1
Lasku Patrik , Čl. 34/13
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Dobrić Lovro (NK
Dugopolje, Dugopolje), Matić Mislav (Rudeš,
Zagreb), Jovičević Filip (GNK Dinamo, Zagreb),
Karoglan Bruno (NK Croatia, Zmijavci), Šuto
Mate (Rudeš, Zagreb), Goričan Silvio (Jarun,
Zagreb), Camara Issiaga (Ponikve, Zagreb),
Rožman Siniša (Kustošija, Zagreb), Dželilović El-

Kerim (Maksimir, Zagreb), Hujber Luka (GNK
Dinamo, Zagreb), Majcenić Antonio (Sesvete,
Sesvete), Vranjković Marko (Sesvete, Sesvete),
Brezina Toni (Kustošija, Zagreb), Bermanec
Bruno (Kustošija, Zagreb), Burić Nikola (Rudeš,
Zagreb), Basar Luka (Kustošija, Zagreb),
Dujmović Filip (HAŠK, Zagreb), Kaso Krisi
(Hrvatski Dragovoljac, Zagreb), Šaronja Andrej
(HAŠK, Zagreb), Čl. 34/12
NK "SESVETE", SESVETE: Starčić Marijan (GNK
Dinamo, Zagreb), Vreš Bernard (Vrbovec,
Vrbovec), Topić Mateo (NK Novigrad, Novigrad
Istarski), Kuzmek Leo (Vrbovec, Vrbovec), Čl.
34/2
Hlevnjak Filip (NK Slaven Belupo, Koprivnica),
Lisjak Romano (NK Slaven Belupo, Koprivnica),
Čl. 34/9
Raskidi ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Čarapina
David raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 735 od 23.07.2018.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Radošević Ivo
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
80/18 od 18.01.2018.

("HAŠK", Zagreb), Bosnar Fran ("Maksimir",
Zagreb) jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 27.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Lukić Bruno ("Bistra",
Bistra) jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2020)
NK "NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC: Željković
Niko (NK Duga Resa 1929, Duga Resa), Miščin
Ivan (Vinogradar, Mladina), Mance Andrija (NK
Ilovac, Karlovac), Stepinac Gabrijel (Vinogradar,
Mladina), Stepinac Rafael (Vinogradar, Mladina),
Tuškan Ivan (NK Ilovac, Karlovac), Petrić Mislav
(NK Ilovac, Karlovac), Fanjak Lovro (NK Duga
Resa 1929, Duga Resa), Čl. 34/2
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE

Registracija ugovora

(Sjednica 27.07.2020)

NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Kekez Luka
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2021.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Đukić Branko
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Kaso Krisi
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Vranjković
Marko zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Bermanec
Bruno zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Brezina Toni
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Dobrić Lovro
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2021.
NK "LUČKO", LUČKO i igrač Varga Luka zaključili
stipendijski ugovor do 25.07.2022.

Brisanje iz registra

Registracija sporazuma o ustupanju
NK "NK SLAVEN BELUPO (KOPRIVNICA), NK
"SESVETE (SESVETE) i igrač Hlevnjak Filip
zaključili sporazum o ustupanju do 31.12.2020.
NK "NK SLAVEN BELUPO (KOPRIVNICA), NK
"SESVETE (SESVETE) i igrač Lisjak Romano
zaključili sporazum o ustupanju do 31.12.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bašić Šime ("Polet",
Sveta Klara), Jurešić Mateo ("Maksimir", Zagreb),
Deak Karlo ("Kustošija", Zagreb), Ferenčina Rey

Brišu se igrači iz registra Pavlić Matija
("Zagorec", Krapina), Hopek Borna ("Zagorec",
Krapina), Kereša Luka ("Zagorec", Krapina) jer
odlaze na područje drugog saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 27.07.2020)
NK "NK SOLIN", SOLIN: Jakeljić Gabriel (NK
Primorac, Stobreč), Ercegovac Ivan (RNK Split,
Split), Šošić Tino (NK Uskok, Klis), Relota Hrvoje
(HNK Hajduk, Split), Ninčević Duje (Varaždin,
Varaždin), Pekić Stipe (NK Uskok, Klis), Čl. 34/2
NK "NK JUNAK", SINJ: Bašić-Šiško Petar (NK
Solin, Solin), Čl. 34/2
MNK "AMNK UNIVERSITAS SPLIT", SPLIT:
Čaljkušić Mateo (MNK Split, Split), Rozga Vinko
(HMNK Trogir, Trogir), Zebić Deni (MNK Split,
Split), Jozić Ivica (MNK Torcida, Split), Butorović
Piero (MNK Split, Split), Čl. 24-34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Suton Josip ("HMNK
Vrgorac", Vrgorac), Serdarušić Josip ("NK
Croatia", Zmijavci) jer odlaze u inozemstvo.

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE

NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO

(Sjednica 27.07.2020)

(Sjednica 27.07.2020)

NK "HNK PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD N/M:
Vulin Frane (NK Pakoštane, Pakoštane), Lalin
Ante (NK Pakoštane, Pakoštane), Čl. 34/2
Zanić Ante , Vasiljevski Filip , Birkić Antiša , Čl.
35/1

NK "NK ZRINSKI (J)", JURJEVAC: NUHANOVIĆ
Alen (Jedinstvo, Bihać), ZEC Maid (FK Mladost,
Doboj-Kakanj), Čl. 34/10

Brisanje iz registra

(Sjednica 27.07.2020)

Brišu se igrači iz registra Jurić Kristijan ("NK
Zadar", Zadar) jer odlaze na područje drugog
saveza, Klapan Tomislav ("NK NOŠK", Novigrad)
jer odlaze u inozemstvo.

NK "VIHOR", JELISAVAC: Abičić Josip (NAŠK,
Našice), Žuljević Marko (BSK, Bijelo Brdo),
Strakoš Sven (Sloga, Podgorač), Čl. 34/2

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2020)
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Barišić Mate (HNK
Primorac (BNM), Biograd n/m), Đaković Antonio
(Zagora, Unešić), Čl. 34/12

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE

Registracija sporazuma o ustupanju
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "VIHOR
(JELISAVAC) i igrač Dubrović Luka zaključili
sporazum o ustupanju do 29.06.2021.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Škorić Lucije ("NAŠK",
Našice) jer odlaze na područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE

NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO

(Sjednica 27.07.2020)

(Sjednica 27.07.2020)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Gustin Božo ("Župa
dubrovačka", Čibača), Guljelmović Ivo ("Župa
dubrovačka", Čibača) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Balent Andrej
("Valpovka", Valpovo), Đurković Filip ("Podravac
(B)", Bistrinci) jer odlaze na područje drugog
saveza.

SLAVONSKO PODRUČJE

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI

NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

(Sjednica 27.07.2020)

(Sjednica 27.07.2020)

NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI: Perić Luka
(HNK Vinkovci, Vinkovci), Miličević Mislav (HNK
Vinkovci, Vinkovci), Miličević Marko (NK Dilj,
Vinkovci), Niče Stipe (HNK Vinkovci, Vinkovci),
Jerkić Matko (NK Dilj, Vinkovci), Rakin Šimun (NK
Frankopan, Rokovci-Andrijaševci), Haluška Luka
(NK Bedem, Ivankovo), Marinić Zvonko (Tomislav,
Cerna), Pratnemer Ivan (HNK Vinkovci, Vinkovci),
Fabijan Ivan (HNK Vinkovci, Vinkovci), Petrović
Ivan (NK Mladost (V), Vođinci), Slišković Anton
(Osijek s.d.d., Osijek), Matak Nikola (HNK
Vinkovci, Vinkovci), Čl. 34/2
Biloš Andrija (HNK Vinkovci, Vinkovci), Čl. 34/1

NK "BSK", BIJELO BRDO: Župan Bruno (HNK
Đakovo Croatia, Đakovo), Čikvar Josip (Vihor,
Jelisavac), Alvarez Cief Valentin Adrian (RNK
Split, Split),Čl. 34/2
Registracija ugovora
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač AJAZI Ergi
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "VIHOR
(JELISAVAC) i igrač Dubrović Luka zaključili
sporazum o ustupanju do 29.06.2021.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Žuljević Marko ("BSK",
Bijelo Brdo) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NK "NK BEDEM", IVANKOVO: Kozić Lovro (NŠM
NK Grafičar Vodovod, Osijek), Kos Marko
(Elektra, Osijek), Čl. 34/2
NK "NK OROLIK", OROLIK
Milan Manojlović (NK Vidor Matijević, Srijemske
Laze)34/2Milan Polimac (NK Hajduk Mirko,
Mirkovci)34/2Antonio Nađ (NK Mladost,
Svinjarevci)24-34/2Jugoslav Medić (NK
Tompojevci, Tompojevci)24-34/2Petar Macura
(NK Mladost, Svinjarevci)24-34/2Marin

Šimudvarac (ŠNK Sokol, Berak)34/1Domagoj
Hladik (ŠNK Sokol, Berak)34/1Lazar Carević
(ŠNK Sokol, Berak)34/1Kristijan Mesić (ŠNK
Sokol, Berak)34/1Stefan Žarković (NK Bršadin,
Bršadin)24-34/2Siniša Strunja (NK Vidor
Matijević, Srijemske Laze)34/1Tomislav Mesić
(NK Hašk sokol, Stari Jankovci)34/1Matej Petrik
(NK Vidor Matijević, Srijemske
Laze)34/1Tomislav Nađ (NK Meteor,
Slakovci)34/1
Branislav Macura (NK Vidor Matijević, Srijemske
Laze)

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Zeba Stjepan ("MNK
Brod 035", Slavonski Brod), Horvat David ("MNK
Brod 035", Slavonski Brod), Gavran Stipe ("NK
Marsonia", Slavonski Brod), Svrzlić Andrej ("NK
Marsonia", Slavonski Brod) jer odlaze na
područje drugog saveza, Gusak Matej ("NK
Podvinje", Podvinje) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA GRADIŠKA
(Sjednica 27.07.2020)

34/1Dorijan Osmakčić (NK Hašk sokol, Stari
Jankovci)34/1Ivan Miletović 35/1Aleksandro
Logov (NK Mladost, Svinjarevci)24-34/2Antonio
Miletović 35/1
Registracija ugovora
NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI i igrač Svetić
Antun zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2023.
NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI i igrač
Oršolić Marijan zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2023.
Registracija kluba
Temeljemčlanka 4.Pravilnika o statusu igrača i
registracijama te rješenja Ureda državne uprave
u Vukovarsko-srijemskoj županiji KLASA:UP/I230-02/19-02/24; URBROJ: 2196-01-05-05/219-2 od 6.prosinca 2019.godine, registrira se
Nogometni klub Orolik, sa sjedištem u Oroliku,
I.G.Kovačića 1.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Lajtman Domagoj ("NK
Mladost (V)", Vođinci) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR
(Sjednica 27.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Smojvir Tomislav ("ŠNK
Dunav", Sotin), Bartolović Tin ("HNK Vukovar
1991", Vukovar) jer odlaze na područje drugog
saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2020)
ŽNK "ŽNK VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD: Hiller
Barbara (ŽNK Viktorija, Slavonski Brod), Čl. 34/1
NK "NK SLAVONAC (B)", BUKOVLJE: Barukčić
Juraj (NK Mladost (S), Sibinj), Nikolić Danijel
(HNK Željezničar, Slavonski Brod), Čl. 24-34/2
Dubac Luka (HNK Željezničar, Slavonski Brod), Čl.
34/2

NK "NK SLOGA (NG)", NOVA GRADIŠKA: Marić
Matija (NK Graničar (L), Laze), Čl. 34/2
NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2020)
NK "SLAVONIJA", POŽEGA: Gomerčić Matej
(Slavija, Pleternica), Vukoja Tomislav (Mladost,
Pavlovci), Vasić Mato (Kutjevo, Kutjevo), Solić
Josip (Slavija, Pleternica), Čl. 34/2
NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC
(Sjednica 27.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Koči Antonio ("NK
Croatia (DO)", Donja Obrijež), Koči Ivan ("NK
Croatia (DO)", Donja Obrijež) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač FOUGHALI Younes Broj iskaznice 7602822
iz kluba NK ENT. ST SYLVESTRE NICE NORD
(Nogometni savez Francuske) u klub NK NK Lipik
1925, Lipik
Igrač VALLAURI Nassim Constant Abdelouaeub
Amar Broj iskaznice 7602821 iz kluba NK Trinite
Sports Football Club (Nogometni savez
Francuske) u klub NK NK Lipik 1925, Lipik
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 27.07.2020)
NK "NK ISTRA 1961", PULA: Gobbo Bojan (GNK
Dinamo, Zagreb), Šusterajter Matija (NK
Novigrad, Novigrad Istarski), Sabatti Filip Ivan
(NK Jadran-Poreč, Poreč), Čl. 34/2
NK "NK ROVINJ", ROVINJ: Cvijetić Daniel (NK
Jadran-Poreč, Poreč), Čl. 24-34/2

SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN
(Sjednica 27.07.2020)
NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN: Hasija Rafael (Novi
Marof, Novi Marof), Švenda Tino (NŠ MeđimurjeČakovec, Čakovec), Švenda Deni (Međimurje,
Čakovec), Mezga Niko (Sloga(Č), Čakovec), Čl.
34/2
Martinčević Petar , Mikulec Niko , Križanec
Mauro , Hudek Tom , Prester Marin , Oreški Niko ,
Čl. 35/1
Cimerman Ivan (Omladinac(NSR), Novo Selo
Rok), Čl. 24-34/2

NK "NK SLAVEN BELUPO (KOPRIVNICA), NK
"SESVETE (SESVETE) i igrač Hlevnjak Filip
zaključili sporazum o ustupanju do 31.12.2020.
NK "NK SLAVEN BELUPO (KOPRIVNICA), NK
"SESVETE (SESVETE) i igrač Lisjak Romano
zaključili sporazum o ustupanju do 31.12.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mikec Emanuel ("NK
Prugovac", Prugovac), Smrček Iva ("ŽNK
Graničar", Đurđevac), Zorić Michael ("NK Drava
(PS)", Podravske Sesvete) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE

Brisanje iz registra
(Sjednica 27.07.2020)
Brišu se igrači iz registra Varga Goran ("Plitvica
(G)", Gojanec), Kelava Barbara ("Lepoglava",
Lepoglava), Šprem Marko ("Nedeljanec",
Nedeljanec), Glavaš Slaven ("Mladost (VŽ)",
Varaždin), Škoranec David ("Sloboda (VŽ)",
Varaždin), Petrić Nikola ("Podravac", Svibovec),
Kučko Dejan ("Nedeljanec", Nedeljanec), Đunđek
Patrik ("Nedeljanec", Nedeljanec) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Babić Matej ("Bjelovar",
Bjelovar) jer odlaze na područje drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
-----------------------------------------

(Sjednica 27.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Valjak Nikola
("Podravina", Ludbreg) jer odlaze na područje
drugog saveza.
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 27.07.2020)
NK "MEĐIMURJE", ČAKOVEC: Radošević Ivan
(Lokomotiva, Zagreb), Marcijuš Jan (Varteks,
Varaždin), Bulić Luka (Međimurec, DunjkovecPretetinec), Čl. 34/2
Vidović Frane (NK Istra 1961, Pula), Čl. 34/8
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Juras Nikola
("Budućnost(P)", Podbrest), Horvat Petar
("Sloga(Č)", Čakovec), Povijač Matej ("Galeb",
Oporovec) jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2020)
NK "NK TEHNIČAR", CVETKOVEC: Džijan Hrvoje
(Međimurje, Čakovec), Čl. 34/2
Registracija sporazuma o ustupanju

REGISTRACIJE
28.07.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 28.07.2020)
NK "TREŠNJEVKA", ZAGREB: Burić Vladimir
(Dugo Selo, Dugo Selo), Lončarić Dominik (Dugo
Selo, Dugo Selo), Čl. 34/2
NK "LUČKO", LUČKO: Tarle Roko (ZET, Zagreb),
Čl. 34/2
Pavlak Luka (GNK Dinamo, Zagreb), Čl. 34/8
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Jančić Luka (Krško,
Krško), Ševerdija Ivan (Krško, Krško), Čl. 34/12
NK "JARUN", ZAGREB: Tolić Tin Andre (Dubrava
Tim Kabel, Zagreb), Čl. 34/2
NK "SESVETE", SESVETE: Krkalić Faris (GNK
Dinamo, Zagreb), Čl. 34/9
Raskidi sporazuma o ustupanju
NK "GNK DINAMO" (ZAGREB), NK "MLADOST"
(PETRINJA) i igrač Mihaljević Filip raskinuli su
sporazum o ustupanju broj 110/20 od
07.02.2020.

Registracija ugovora
NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Gavranović
Mario zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 30.06.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Kurteš Marin
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2021.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Primorac
Luka zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2021.
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC", ZAGREB i igrač
Ivančić Sven zaključili stipendijski ugovor do
01.07.2023.
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC", ZAGREB i igrač
Kolar Antonio zaključili stipendijski ugovor do
01.07.2023.
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC", ZAGREB i igrač
Alić Josip zaključili stipendijski ugovor do
01.07.2023.
NK "SESVETE", SESVETE i igrač Sabljo Domagoj
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2022.
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "GNK DINAMO (ZAGREB), NK "SESVETE
(SESVETE) i igrač Krkalić Faris zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "NK KARLOVAC
1919 (KARLOVAC) i igrač Bermanec Bruno
zaključili sporazum o ustupanju do 14.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "NK KARLOVAC
1919 (KARLOVAC) i igrač Ramić Zlatan zaključili
sporazum o ustupanju do 14.06.2021.
Aneksi ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Gavranović
Mario potpisali su aneks (533/2020)broj ugovora
529/2020 od 28.07.2020 (ugovor o
profesionalnom igranju).
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jurinec Karlo ("ZET",
Zagreb), Stojanac Deni ("Lučko", Lučko), Bedić
Martin ("Lučko", Lučko) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE SAMOBOR
(Sjednica 28.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Rupčić Luka ("NK Rakov
potok", Rakov Potok) jer odlaze na područje
drugog saveza, Čaušević Edin ("NK Bregana",
Bregana), Bogolin Anej ("NK Bregana", Bregana)
jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 28.07.2020)
NK "DUGO SELO", DUGO SELO: Grgić Luka (SC
Bad Tatzmannsdorf, -), Čl. 34/10

(Sjednica 28.07.2020)
Raskidi ugovora
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Serderov Serder raskinuli su na zahtjev kluba
ugovor o profesionalnom igranju broj 03PU2019 od 28.01.2019.
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2020)
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "NK KARLOVAC
1919 (KARLOVAC) i igrač Bermanec Bruno
zaključili sporazum o ustupanju do 14.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "NK KARLOVAC
1919 (KARLOVAC) i igrač Ramić Zlatan zaključili
sporazum o ustupanju do 14.06.2021.
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2020)
NK "GAJ MAČE", MAČE: Bajsić Damjan (Oštrc,
Zlatar), Bajs Paolo (Ivančica, Zlatar Bistrica),
Vuđan Gabrijel (Golubovec, Novi Golubovec),
Deak Karlo (Kustošija, Zagreb), Čl. 34/2
Šaban Martin (SV Ilz, -), Čl. 34/10
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kotarski Jurica
("Mladost Z", Zabok) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2020)
Raskidi sporazuma o ustupanju
NK "GNK DINAMO" (ZAGREB), NK "MLADOST"
(PETRINJA) i igrač Mihaljević Filip raskinuli su
sporazum o ustupanju broj 110/20 od
07.02.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Tominić Ivan
("Segesta", Sisak), Jurgan Robert ("Mladost",
Petrinja) jer odlaze na područje drugog saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 28.07.2020)

NK "HNK HAJDUK", SPLIT: Lazar Franjo (HNK
Rijeka s.d.d., Rijeka), Capan Marko (Lokomotiva,
Zagreb), Čl. 34/2
NK "NK SOLIN", SOLIN: Zeljković Josip (Vodice,
Vodice), Perković Bruno (RNK Split, Split),
Kovačević Ivan (RNK Split, Split), Čl. 34/2
NK "NK URANIA", BAŠKA VODA: Šarić Matej
(HRNK Zmaj (M), Makarska), Čl. 34/2
NK "NK HRVACE", HRVACE: Udovičić Karlo (SC
Grosswarasdorf, Burgenland), Grgić Karlo (HŠK
Zrinjski, Mostar), Čl. 34/10
NK "NK USKOK", KLIS: Matijaš Ante (NK Adriatic,
Split), Gilić-Kuko Ivan (NK Dugopolje, Dugopolje),
Mrkonjić Ante (NK Adriatic, Split), Čl. 34/2
Registracija ugovora
NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Hodak Luka
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Petričević Jakov
("Orebić", Orebić), Erjauc Šime ("Neretva",
Metković) jer odlaze na područje drugog saveza.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 28.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ulm Karlo ("Osijek
s.d.d.", Osijek), Gelešić Mario ("Olimpija", Osijek)
jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR
(Sjednica 28.07.2020)
Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Guć Antonio ("NK
Hrvace", Hrvace) jer odlaze u inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Dubravac Dominik ("NK
"Borac"", Kneževi Vinogradi), Đukić Ivan ("NK
"Radnički" /Mi/", Mirkovac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Transferi iz inozemstva

NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO

Igrač Imeri Marijan Broj iskaznice 2114979 iz
kluba NK Harstad Idrettslag (Nogometni savez
Norveške) u klub NK NK Omiš, Omiš

(Sjednica 28.07.2020)

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE

NK "NK ZRINSKI (J)", JURJEVAC: Ulm Karlo
(Osijek s.d.d., Osijek), Čl. 34/2
NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE

(Sjednica 28.07.2020)

(Sjednica 28.07.2020)

NK "ZAGORA", UNEŠIĆ: Vukić Nikša (Vodice,
Vodice), Čl. 34/2

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Kundid Ante
("Slavonija", Klokočevci) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Zeljković Josip
("Vodice", Vodice) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2020)
NK "NERETVANAC", OPUZEN: Taslak Karlo
(Neretva, Metković), Šutalo Bruno (Neretva,
Metković), Čl. 34/2
NK "NERETVA", METKOVIĆ: Jerković Frane
(Gusar, Komin), Čl. 34/2
Pehar Mile (HNK Čapljina, Čapljina), Raguž Ivan
(HNK Čapljina, Čapljina), ZOVKO Ante Bruno (SV
Worgl, -), LJUBIĆ Dario (Tri-Cities Otters, -), Čl.
34/10

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 28.07.2020)
NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI: Radman
David (HNK Željezničar, Slavonski Brod), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Sušić Josip ("HNK
Cibalia š.d.d.", Vinkovci), Galić Leo ("HNK
Vinkovci", Vinkovci), Galić Luka ("HNK Vinkovci",
Vinkovci) jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA
(Sjednica 28.07.2020)
Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Vuković Alen
("Šokadija", Babina Greda) jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 28.07.2020)

NK "NK RUDAR", LABIN: Višković Emilio (NK
Jedinstvo Omladinac, Nedešćina), Načinović
Leonardo (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina),
Mohorović Timi (NK Jedinstvo Omladinac,
Nedešćina), Zupičić Val (NK Rabac, Rabac), Kiršić
Nino (NK Jedinstvo Omladinac, Nedešćina), Čl.
34/2

ŽNK "ŽNK VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD: Stopić
Marija , Čl. 24-34/2

NK "NK ROVINJ", ROVINJ: Marov Mihovil (Vodice,
Vodice), Čl. 34/1

Brisanje iz registra

Registracija ugovora

Brišu se igrači iz registra Krijan Karlo ("NK
Marsonia", Slavonski Brod), Jerković Jakov ("NK
Budainka Kolonija", Slavonski Brod), Šekerija
Mario ("NK Sloga (V)", Vrpolje), Odobašić Petar
("HNK Željezničar", Slavonski Brod), Šekerija
Nikola ("NK Sloga (V)", Vrpolje) jer odlaze na
područje drugog saveza, Đaković Siniša ("NK
Slobodnica", Slobodnica), Savić Stefan ("NK
Slobodnica", Slobodnica) jer odlaze u
inozemstvo.

NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Šusterajter
Matija zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2022.

NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA GRADIŠKA

Brišu se igrači iz registra Laganis Patrik ("NK
Novigrad", Novigrad Istarski) jer odlaze u
inozemstvo.

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 28.07.2020)
Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE UMAG
(Sjednica 28.07.2020)
Brisanje iz registra

SJEVERNO PODRUČJE

Brišu se igrači iz registra Sokić Matija ("HNK
Mladost (C)", Cernik) jer odlaze na područje
drugog saveza.

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN

NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC

NK "VARTEKS", VARAŽDIN: Plantak Marin
(Sračinec, Sračinec), Kumrić Fran (Nedeljanec,
Nedeljanec), Krobot David (Varaždin, Varaždin),
Pintarić Kristijan (Nedeljanec, Nedeljanec),
Žganec Teo (Sloboda (T), Tužno), Čl. 34/2
Golubar Josip (SV Neuberg, Burgenland), Čl.
34/10

(Sjednica 28.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Filipović Matija ("NK
Hajduk", Pakrac) jer odlaze na područje drugog
saveza.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

(Sjednica 28.07.2020)

NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN: Horvat Petar
(Sloga(Č), Čakovec), Čl. 34/2
Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2020)
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA: Brdar Robert
(Lučko, Lučko), Čl. 34/2

Brišu se igrači iz registra Blaži Ivan ("Sloboda
(VŽ)", Varaždin), Majcen Leonardo ("Sračinec",
Sračinec) jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG
(Sjednica 28.07.2020)

NK "VINODOL", NOVI VINODOLSKI: Krmpotić Teo
(Crikvenica, Crikvenica), Čl. 34/2
Registracija ugovora
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač Brdar
Robert zaključili ugovor o radu do 30.06.2021.
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 28.07.2020)

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ivančić Nikola
("Bukovčan", Veliki Bukovec) jer odlaze na
područje drugog saveza.
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 28.07.2020)

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Šobak Nikola
("Međimurec", Dunjkovec-Pretetinec), Trtinjak
Roman ("Jedinstvo(GM)", Gornji Mihaljevec),
Marjanović Ivo ("Trnovec", Trnovec), Karabojev
Žahangir ("Vidovčan", Donji Vidovec) jer odlaze
na područje drugog saveza, Martinjaš Antonio
("Međimurje", Čakovec) jer odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač Kramar Tomaž Broj iskaznice 4013506 iz
kluba NK NK Ljutomer , Ljutomer (Nogometni
savez Slovenije) u klub NK Jedinstvo(GM), Gornji
Mihaljevec
Igrač Bubek Dario Broj iskaznice 4013505 iz
kluba NK ŠD NŠ Zavrč (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Jedinstvo(GM), Gornji
Mihaljevec
Igrač KOSI VAUPOTIČ Denis Broj iskaznice
4013507 iz kluba NK ŠD Cven (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Jedinstvo(GM), Gornji
Mihaljevec
Igrač Sermek Mario Broj iskaznice 4004906 iz
kluba NK NK Polana (Nogometni savez Slovenije)
u klub NK Dubrava, Sivica
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vuk Davor ("NK
Sabarija", Subotica Podravska), Tušek Domagoj
("NK Tehnika Koprivnica", Koprivnica), Kraljić
Antonela ("ŽNK Koprivnica", Koprivnica) jer
odlaze na područje drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

