Godina: XXIX

Datum: 12. 08. 2020.

Broj: 38

SADRŽAJ
- Odluka o imenovanju vodstva natjecanja HT prve lige
- Odluka o uvrštenju na listu kontrolora suđenja
- Odluka o kriterijima za natjecanje u Trećoj HNL
- Propozicije natjecanja Treće HNL u nat. god. 2020/21.
- Propozicije natjecanja mladeži na razini središta HNS u 2020/21.
- Propozicije natjecanja HNK za mladež
- Odluka o visini naknade vodstvu natjecanja Treće HNL I natjecanja mladeži
- Odluka o natjecanju bez prisustva gledatelja
- FIFA CIrkularno pismo 1726 – Pravilnik o statusu i transferima igrača
- Registracije

Izdaje: Hrvatski nogometni savez

Telefon: +385 1 2361 555

Ulica grada Vukovara 269 A, HR-10000 Zagreb Fax: +385 1 2441 500

Uređuje: Ured HNS-a
Odgovorni urednik: Vladimir Iveta

IBAN: HR25 2340009-1100187844
(PBZ)

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavak 6. Statuta na sjednici
održanoj 10.08.2020. donio
ODLUKU
o imenovanju tijela natjecanja Hrvatski Telekom prve lige,
Prve HNL stariji pioniri/kadeti, Prve HNL juniori i završnice HNK
za natjecateljsku godinu 2020/2021.

1. Imenuju se tijela natjecanja Hrvatski Telekom prve lige, Prve HNL juniora, Prve HNL
starijih pionira i kadeta za natjecateljsku godinu 2020/21.

Povjerenik za natjecanje:

Josip Brezni

Disciplinski sudac HNS za Prvu i Drugu HNL:

Alan Klakočer

Povjerenik za određivanje sudaca HT Prve lige:

Ivan Novak

Povjerenik za određivanje VAR i AVAR sudaca:

Ante Kulušić

Povjerenik za određivanje kontrolora suđenja:

Ante Kulušić

Povjerenik za sigurnost:

Miroslav Marković

Tehnički tajnik Prve HNL za pioniri/kadeti i juniori:

Josip Tomaško

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 10.08.2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Komisije nogometnih sudaca na
sjednici održanoj dana 10.08.2020. donio

ODLUKU

1. O uvrštavanju na Listu kontrolora sudaca JEDINSTVENE LISTE HT PRVE LIGE i DRUGE HNL za
natjecateljsku 2020. /2021. godinu – jesenski dio
02. SKUPINA
1. Darko Cvitković, Zagreb
2. Alen Gerek, Zabok
➫ obavljaju Kontrole sudaca Prve i Druge HNL

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 10.08.2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6.
Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije dana 10.08.2020. donio
ODLUKU
O
KRITERIJIMA/UVJETIMA ZA NATJECANJE U TREĆOJ HNL
1. U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u Treću HNL mogu sudjelovati samo klubovi
koji su za odgovarajuću natjecateljsku godinu dobili licencu za igranje u Trećoj HNL,
odnosno do početka licenciranja u Trećoj HNL klubovi koji ispunjavaju uvjete iz
Odluke o kriterijima za nastup u Trećoj HNL.
2. Kriteriji su podijeljeni u četiri skupine: sportski,
stručno osoblje i pravni.

infrastrukturalni, administracija i

SPORTSKI KRITERIJI
KLUB TREĆE HNL MORA IMATI ;
Natjecateljska 2020 / 2021 i 2021 / 2022 godina
Četiri momčadi mlađih uzrasta u klubu prema dobnim kategorijama i to :
1. mlađi pioniri, 2. stariji pioniri 3. kadeti, 4. juniori.
Osim navedenih uzrasta klub može imati i više kategorija mlađih uzrasta ukoliko je to u
mogućnosti. Za mlađe uzraste nadležni savez osigurati će redovno natjecanje.
Iznimno, Izvršni odbor HNS-a po prijedlogu Komisije za mlađe uzraste i Komisije za
natjecanje HNS-a može odobriti da pojedini klub iz opravdanih i realnih razloga nastupa
samo s tri navedene momčadi mlađih uzrasta ali obvezno iz gore navedenih kategorija
plus jedna momčad početnika (U-7, U-9 ili U-11).
Svi igrači mlađih uzrasta moraju biti registrirani u ŽNS-u i/ili HNS-u, s time da svaki klub
mora imati minimalno 70 registriranih igrača mlađih dobnih uzrasta, u redovnom
natjecanju raspoređenih u navedene kategorije
Natjecateljska 2022 / 2023 godina i dalje
Kod prijave za treći stupanj natjecanja klub mora imati pet (5) momčadi mlađih uzrasta u
klubu prema dobnim kategorijama i to :
1. početnici, 2. mlađi pioniri, 3. stariji pioniri, 4. Kadeti, 5. juniori.
Osim navedenih uzrasta klub može imati i više kategorija mlađih uzrasta ukoliko je to u
mogućnosti.Za mlađe uzraste nadležni savez osigurati će redovno natjecanje.
Svi igrači mlađih uzrasta moraju biti registrirani u ŽNS-u i/ili HNS-u, s time da svaki klub
mora imati minimalno 100 registriranih igrača mlađih dobnih uzrasta, u redovnom
natjecanju raspoređenih u navedene kategorije
Klubovi moraju osigurati da svi igrači koji su uključeni u rad škole nogometa imaju
mogućnost nastavka svojeg nenogometnog obrazovanja (obavezno ili stručno
obrazovanje)

Klub najmanje dva puta godišnje mora organizirati predavanje sudaca i sudačkih
instruktora odobrenih od HNS-a s trenerima, službenim osobama klub i igračima svih
uzrasta s ciljem edukacije o Pravilima nogometne igre, upoznavanjem, objašnjenjem i
praktičnom primjenom izmjenama ili novih uputa uz Pravila igre. Predavači pismeno
potvrđuju tko je prisustvovao ovim predavanjima.
Klubovi moraju osigurati sudjelovanje svim svojim stručnim djelatnicima (trenerima,
liječnicima, fizioterapeutima, administrativnom osoblju i dr.) na seminarima za
usavršavanje koje organizira HNS.

INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
Natjecateljska 2020 / 2021 i 2021 / 2022 godina
Klub zajedno sa lokalnim organima (vlasnicima objekta) mora izraditi Prosudbu o
sigurnosti stadiona koju izdaje lokalni organ (MUP) a ista vrijedi do kraja natjecateljske
2021/2022 godine.
Klub za odigravanje službenih utakmica u natjecanju Treće HNL mora imati na
raspolaganju stadion koji se nalazi na području grada/općine u kojoj se nalazi sjedište tog
kluba.
Izvršni odbor HNS-a, uz prethodno mišljenje Komisije za natjecanje može iznimno, ako se
poduzimaju aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji stadiona dopustiti klubu da igra na
drugom stadionu u svojoj županiji koji ispunjava uvjete iz stavka 1. i 2. ovog kriterija, uz
davanje roka do kada može koristiti takav stadion.
KAPACITET: Minimalni kapacitet stadiona najmanje 300 (tristo) individualnih sjedalica, te
100 (sto) natkrivenih sjedalica.
RAZGLAS: Na svakom stadionu mora biti osiguran razglasni uređaj dovoljne jačine za
komunikaciju s gledateljima na svim prostorima stadiona
SEMAFOR: Na utakmicama mora biti najmanje mehanički (ručni) semafor za objavu
rezultata utakmice.
PRAVILA PONAŠANJA NA IGRALIŠTU:
Svaki stadion mora izdati pravila ponašanja na igralištu i staviti ih na vidno mjesto na
stadionu, na način da ih gledatelji mogu pročitati. Ova pravila moraju dati minimalno
slijedeće informacije:
• odgode ili prekidi priredbi
• opisa zabrana i kazni, kao što je ulaženje na teren za igru, bacanje predmeta,
korištenje uvredljivih i prostih riječi, rasističko ponašanje itd.
• ograničenja u svezi alkohola, pirotehničkih sredstava, zastava, transparenata
• razlozi za izvođenje s igrališta,
• eventualna posebna uputstva
SANITARNI OBJEKTI
Sa svake tribine omogućen pristup sanitarnim objektima, a kojih minimalno mora biti: 2
sjedeća zahoda za muškarce, 3 pisoara i 1 sjedeći zahod za žene.
Ovi prostori moraju sadržavati umivaonike s najmanje hladnom vodom i dovoljno papirnih
ručnika i/ili sušila za ruke.

Moraju biti prostrani, čisti i higijenski, i mora se utvrditi postupak održavanja u takvom
stanju tijekom cijele priredbe (u obzir dolazi dovoljan broj kemijskih WC)
GLEDATELJI S INVALIDITETIOM
Na stadionu mora postojati siguran i udoban smještaj gledatelja s invaliditetom i osoba
koje ih prate, time da je za njihov smještaj osigurano slijedeće:
• mogućnost dobrog, nesmetanog pogleda
• izravan pristup njihovom gledališnom prostoru
• usluge pomoći
• da gledatelji koji su vezani za invalidska kolica mogu doći do ulaza na stadion i
do svog gledališnog prostora bez potrebnih problema ili ometanja drugih
gledatelja;
• na 300 individualnih sjedalica mora postojati minimalno 5 mjesta za smještaj
gledatelja s invaliditetom i njihovih pratitelja.
DRŽAČI ZASTAVA (JARBOLI)
Svaki stadion mora biti opremljen s najmanje tri jarbola za zastave ili mora biti osposobljen
da se na drugi povoljan način istakne najmanje tri zastave.
TEREN ZA IGRU
SPECIFIKACIJA - Teren za igru mora biti:
• Alternativa 1: od prirodne trave
• Alternativa 2: od umjetne trave (sukladno Fifinim standardima o kvaliteti), a što
je predmetom odobrenja HNS-a.
• On također mora biti:
- apsolutno ravan i iste visine, bez ulegnuća i izbočina
- u dobrom stanju, bez tragova od prethodnog korištenja
- sposoban za igranje tijekom cijele godine, propustan za vodu
VELIČINA
• Teren za igru mora biti slijedećih dimenzija:
• Alternativa 1: točno 105 x 68 m
• Alternativa 2: Uvažava se da na nekim stadionima, iz tehničkih razloga i
strukture nije moguće povećati teren za igru do potrebnih dimenzija. U tom
slučaju, nadležno Središte HNS koje vodi natjecanje može odobriti izuzetak i to
u sljedećem rasponu
• Duljina: min. 100 m do 110 m
• Širina: min 64 m do max. 72 m
TRAVNATI RUB
Mora biti travnat ili alternativno od umjetne trave, minimalne širine 3 m izvan graničnih crta
terena za igru.
Samo u iznimnim slučajevima, moguća su izuzeća, uz obavezno postavljanje adekvatnih
tehničkih sredstava (npr. Sportske strunjače, elastična ograda, prostirke od umjetne trave,
i sl.) što je predmetom prethodnog odobrenja nadležnog tijela HNS-a.
UMJETNA TRAVA
Klub koji namjerava koristiti teren s umjetnom travom mora od HNS-a tražiti odobrenje.
Umjetna trava mora ispunjavati slijedeće uvjete:
• mora imati važeću FIFA licencu sukladno kategoriji 2 zvjezdice: koja se može
izdati samo nakon što je odnosnu travu testirao jedan od FIFA-e akreditiranih
laboratorija i utvrdio da li ispunjava FIFA kvalitativne standarde za umjetnu
travu:
• površina mora biti zelene boje.

KLUPE – ZAŠTITNE KABINE
Svaki stadion mora imati zaštitne kabine – natkrivene klupe za rezervne igrače i stručno
vodstvo momčadi: mjesta za najmanje 13 osoba.
Klupe – zaštitne kabine moraju biti smještene na udaljenosti od najmanje tri metara od
uzdužne crte (te obložena adekvatnom zaštitom).
VRATA I REZERVNA VRATA
Stupovi vrata i prečka moraju biti izrađene od aluminija ili sličnog materijala i moraju biti
okrugle ili eliptične, te moraju biti u skladu s Pravilima nogometne igre koje objavljuje
Međunarodni nogometni savez bord (IFAB), što znači da:
a) udaljenost između vratnica mora biti 7,32 m;
b) udaljenost između donjeg kuta prečke i tla mora biti 2,44 m;
c) stupovi vrata i prečke moraju biti bijele boje;
d) ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrače.
REKLAMNI PANOI
Minimalna udaljenost reklamnih panoa:
a) Između graničnih crta terena za igru i reklamnih panoa:
• na uzdužnim crtama: najmanje 3 metra
b) Iza središta vratarevog prostora:
• 3 m što se umanjuje prema uglu do 3 m u blizini kutnih zastavica.
Ni pod kojim okolnostima reklamni panoi ne smiju biti:
• Visine veće od 1 m;
• Smješteni na pozicijama gdje mogu predstavljati opasnost za igrače, službene
osobe ili nekog drugog.
• Osovljeni na bilo koji način ili biti oblika ili od materijala koji može dovesti u
opasnost igrače, suce ili gledatelje (npr. roto-reklame moraju biti pokretane samo
voltažom koja ne može ugroziti sudionike utakmice).
• Izrađeni od bilo kojeg materijala koji bi mogao reflektirati svjetlo u takvom obimu
da bi mogao ometati igrače, suce ili gledatelje.
• Postavljeni na bilo koji način koji bi mogao smetati gledateljima u slučaju hitne
evakuacije na područje za igru.
OBJEKTI ZA TRENIRANJE
VLASNIŠTVO / PRAVO KORIŠTENJA
• Alternativa 1: Klub je zakonski vlasnik terena za treniranje.
• Alternativa 2: Klub može dostaviti pisani ugovor(e) s vlasnikom(cima) objekata
terena za treniranje. Ovaj ugovor jamči korištenje objekata za treniranje za
predstojeću natjecateljsku godine za sve momčadi kluba koje sudjeluju u
natjecanju.
MINIMALNA INFRASTRUKTURA
Klub mora imati adekvatnu infrastrukturu za treniranje koju je odobrio HNS, uzimajući u
obzir potrebe za stručnim i kvalitetnim treniranjem svih dobnih kategorija kluba i to:
Minimalno 4 svlačionice za momčadi minimalne veličine 25 m2, te kupaonicom i WC-om
(računajući i objekt za odigravanje utakmica)
Kompletan poligon za obuku koji u svom sastavu mora imati: 2 pokretna gola normalnih
dimenzija, 2 pokretna gola dimenzija 5 x 2 m, minimalno 1 nosač za viseće lopte, dovoljan
broj stalaka, prepona i dr., i najmanje 15 nogometnih lopti po svakoj momčadi
Obavezno 1 pomoćni teren

SVLAČIONICE ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA
Za odigravanje utakmica na prijavljenom stadionu svaki klub mora osigurati najmanje:
Po jednu svlačionicu za svaku momčad (domaću i gostujuću), a koje moraju biti
opremljene s 25 sjedećih mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima,
minimalno 4 tuša, 2 nužnika sa sjedalicom (ili 1 nužnik i 1 pisoar) stolom za masažu,
hladnjakom i pločom za demonstraciju taktike.
Svlačionicu za SUCE utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica momčadi, opremljenu
s 4 sjedeća mjesta sa pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1 tušem, 1
nužnikom sa sjedalicom, stolom s 4 stolice i stolom za masažu.
Svlačionicu za SUTKINJE utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica momčadi,
opremljenu s 4 sjedeća mjesta sa pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1
tušem, 1 nužnikom sa sjedalicom, stolom s 4 stolice i stolom za masažu.
PROSTORIJA ZA DELEGATA I SASTANAK PRED UTAKMICU
Prostorija za delegata mora biti smještena u blizini svlačionica momčadi i sudaca, te
opremljena s: 1 radnim stolom i 6 stolica, računalom s pisačem i vezom na internet,
telefonom i telefaxom te fotokopirnim aparatom.
PROSTORIJA ZA DOPING KONTROLU
Prostorija za doping kontrolu mora sadržavati:
• Čekaonicu, prostoriju za testiranje i sanitarni čvor – sve jedno pored drugog;
• Protorija se mora nalaziti u blizini svlačionica momčadi i sudaca i s nemogućnošću
pristupa gledateljima i medijima, s jasno istaknutim natpisom "DOPING
KONTROLA".
• Čekaoica je dio ili se nalazi neposredno uz prostoriju za testiranje (prihvatljiva je
također pregrada koja dijeli ta dva područja). Čekaonica mora imati dovoljno
sjedećeg prostora za osam osoba, vješalice za odjeću ili ormariće, kao i hladnjak
napunjen dozvoljenim pićima i čašama za piće;
• Protorija za testiranje mora sadržavati: jedan stol, četiri stolice, umivaonik s
tekućom vodom, ormar koji se može zaključati i sanitarni čvor (uz prostoriju ili u
samoj prostoriji);
• Područe sanitarnog čvora mora biti u okviru prostorije za testiranje ili odmah pored
nje s izravnim, vlastitim pristupom u prostoriju za testiranje. Mora sadržavati sjedeći
zahod ili pisoar, umivaonik s tekućom vodom i po mogućnosti tuš.
OZNAKE U PODRUČJU SVLAČIONICA
Svi prolazi moraju imati jasne i lako razumljive oznak
e kretanja za gostujuće momčadi, suce i službene osobe prema njihovim prostorijama.
Svaka prostorija mora biti jasno označena, npr: «Svlačionica domaće momčadi»,
«Svlačionica gostujuće momčadi», «Suci» , «Delegat», «Doping-kontrola» i sl.
POZICIJE TELEVIZIJSKIH KAMERA ZA SNIMANJE UTAKMICA
Glavna kamera mora biti smještena u središtu i na visini iznad igrališta koja jamči
optimalnu kvalitetu slike (minimalno 3 m visine) te točno u liniji sa središnjom poprečnom
crtom i na visini koja čini kut od 15-20 stupnjeva od vodoravne plohe do središnje crte.
Platforma za glavnu kameru mora biti najmanje dimenzija 4m2.
PRISTUP STADIONU I TERENU ZA IGRU
Za momčadi i službene osobe utakmice (suci i delegati) mora biti osiguran poseban i
zaštićeni pristup na stadion s odvojenim i čuvanim parkiralištem, bez mogućnosti kontakta
s publikom i medijima (zaštita od mogućih verbalnih ili fizičkih prijetnji i sl.).

Na stadionima gdje je izlaz igrača i sudaca u neposrednoj blizini gledališnog prostora, a da
bi ih se zaštitilo od predmeta koje mogu bacati gledatelji, klubovi su dužni osigurati
zaštićeni prolaz – tunel na povlačenje koji će se pri ulasku i izlasku s terena za igru
povlačiti najmanje 6 metara u dubinu terena. Tunel mora biti izrađen od nezapaljivog i
čvrstog materijala.
PRISTUP PODRUČJU ZA IGRU
Igralište mora imati zaštićeni koridor od izlaza iz svlačionica do ulaza na teren za igru.
Ukoliko je u blizini koridora tribina isti mora biti zaštićen i natkriven u potpunosti.
Vozila za slučajeve nužde, uključujući vozila prve pomoći i vatrogasna vozila, moraju biti u
mogućnosti doći do područja za igru, kao što to moraju i sve ostale vrste vozila za
održavanje terena i druga različita vozila. Pristup vozilima za slučajeve nužde mora
udovoljavati zahtjevima sigurnosne prosudbe koju izdaje MUP.
PARKING ZA MOMČADI, SUCE I OSTALE SLUŽBENE OSOBE
Za momčadi i sl. osobe, mora biti stavljen na raspolaganje minimalni broj parkirnih mjesta:
• 2 mjesta za parkiranje autobusa,
• 6 parkirnih mjesta za automobil,
Ukoliko takav izravan pristup automobilom ili autobusom ne može biti osiguran za
momčadi i službene osobe, tada stjuardi / osoblje zaduženo za sigurnost / ili policija
moraju uz pomoć pomićnih ograda (gelendera) odvojiti takav prostor, te biti nazočni da bi
osigurali zaštitu.
Do 15.06.2021. biti će propisani novi INFRASTRUKTURNI kreierij za TREĆI STUPANJ
natjecanja koji će se primjenjivati od natjecateljske 2022 / 2023 godine.

KRITERIJI ADMINISTRACIJE I STRUČNOG OSOBLJA
TAJNIŠTVO KLUBA
Klub mora imati tajništvo kluba koje obavlja administrativne poslove. Tajništvo kluba treba
imati raspoloživ uredski prostor, u svom vlasništvu ili iznajmljen i koji mora biti opremljen
potrebnom tehničkom infrastrukturom za vođenje administracije, uključujući najmanje
jednu izravnu telefonsku liniju, jednu izravnu telefonsku liniju za telefax i e-mail.
Klub treba imati odgovarajući broj osposobljenog administrativnog osoblja i osigurati da je
njegovo tajništvo otvoreno za komunikaciju s HNS-om i drugim subjektima nogometne
organizacije i javnošću.
Klub treba odrediti uredovno radno vrijeme tajništva i osigurati da je administrativno
osoblje dostupno u tom vremenu.
DIREKTOR /TAJNIK
Za svaki klub, odgovarajuće tijelo (Izvršni odbor kluba, itd.) imenovati će Glavnog direktora
ili Tajnika, koji je odgovoran za vođenje cjelokupnog poslovanja kluba.
Prava i obveze Glavnog direktora ili Tajnika opisane su u aktima Kluba.
Klub mora osigurati, ako nema Glavnog direktora ili Tajnika u profesionalnom odnosu, da
imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova Glavnog direktora/Tajnika.

FINANCIJSKI SLUŽBENIK
Svaki klub mora imati osobu koja je odgovorna za financije kluba (knjigovodstvo, priprema
dokumenata za financijske kriterije, itd.) i pisano definirati njegova ili njezina prava i
dužnosti.
Financijski službenik mora biti imenovan najmanje za razdoblje koje obuhvaća
natjecateljsku godinu u kojoj bi se klub natjecao u III HNL.
Klub mora osigurati, ako nema Financijskog službenika u ugovornom odnosu, da
imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova Financijskog službenika.
VODITELJ PROGRAMA RAZVOJA MLAĐIH UZRASTA
Svaki klub mora imenovati Voditelja programa razvoja mlađih uzrasta u ugovornom
odnosu, koji je odgovoran za organizaciju, stručne aspekte rada s mlađim uzrastima i
provođenje programa rada s mlađim uzrastima.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta mora imati najmanje zvanje UEFA A-trenera ili
diplomu koja omogućava izdavanje nacionalne A-licence (sukladno Pravilniku o statusu
trenera HNS-a, Pravilniku o licencama za rad nogometnih trenera HNS-a i Programu
Nogometne akademije HNS-a).
Voditelj programa mlađih uzrasta mora imati ugovor u trajanju najmanje do završetka
predstojeće natjecateljske godine..
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta mora biti licenciran od nadležnog središta HNS-a
koje vodi natjecanje.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju trenera
jedne od momčadi mlađih uzrasta ili pomoćnog trenera prve momčadi, ali samo u istom
klubu - tražitelju licence.
TRENER SENIORSKE MOMČADI
Svaki klub mora uz definirana prava i obveze u ugovornom odnosu imati trenera seniorske
momčadi, koji je odgovoran za nogometna pitanja prve momčadi.
Trener seniorske momčadi mora imati najmanje zvanje UEFA A-trener ili diplomu koja
omogućava izdavanje nacionalne A-licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a,
Pravilniku o licencama za rad nogometnih trenera HNS-a i Programu Nogometne
akademije HNS-a).
Trener seniorske momčadi mora biti licenciran od nadležnog tijela HNS-a.
TRENERI MOMČADI MLAĐIH UZRASTA
Svaki klub mora imati najmanje dva trenera momčadi mlađih uzrasta koji imaju najmanje
diplomu koja omogućava izdavanje UEFA A licence.
Treneri momčadi mlađih uzrasta moraju biti licencirani od nadležnog tijela HNS-a.
Trener momčadi mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju voditelja programa
mlađih uzrasta ili pomoćnog trenera prve momčadi, ali samo u istom klubu.
LIJEČNIK
Klub mora imati u ugovornom odnosu najmanje jednog liječnika koji je odgovoran za
medicinsku skrb i savjetovanje registriranih igrača kluba, kao i za provođenje programa
anti-dopinga. Također liječnik mora davati medicinsku potporu tijekom utakmica i treninga.

Liječnik mora imati ugovor u trajanju najmanje do završetka predstojeće natjecateljske
godine.
Liječnik/ci moraju biti licencirani od nadležnog središta HNS koje vodi natjecanje.
FIZIOTERAPEUT
Klub mora imati najmanje jednog fizioterapeuta koji odgovoran za medicinske tretmane i
masaže igrača tijekom treninga i utakmica. Fizioterapeut mora imati stručno zvanje u
odgovarajućoj medicinskoj obrazovnoj ustanovi u RH.
Fizioterapeut mora imati ugovor
natjecateljske godine.

u trajanju najmanje do završetka predstojeće

Fizioterapeut/i moraju biti licencirani od nadležnog središta HNS koje vodi natjecanje.
REDARI / ZAŠTITARI
Klub mora imati utvrđenu organizaciju zaštite i sigurnosti na utakmicama koje igra na
domaćem terenu i za svaku utakmicu na domaćem terenu angažirati dovoljan broj redara
i/ili zaštitara.
• Alternativa 1: angažirati redare/zaštitare i dostaviti njihov popis s dokazom o
njihovoj osposobljenosti, ili
• Alternativa 2: zaključiti pisani ugovor s vanjskom zaštitarskom tvrtkom koja
osigurava redare/zaštitare.
Svi ugovori iz ovog kriterija moraju biti zaključeni u trajanju do najmanje završetka
natjecateljske godine u kojoj će klub sudjelovati u natjecanju III. HNL.
Kao redari/zaštitari se mogu zapošljavati ili angažirati samo osobe koje ispunjavaju uvjete
iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.
Organi MUP-a, u suradnji s klupskim povjerenikom za sigurnost, određuju broj
redara/zaštitara.
OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA O ZNAČAJNIM PROMJENAMA
Klub III. HNL je obvezan obavijestiti nadležno središte HNS-a koje vodi natjecanje
obavijestiti o svakom događaju koji nastane nakon utvrđenja da je klub ispunio kriterije za
sudjelovanje u III. HNL, a koji predstavlja značajnu promjenu u usporedbi s informacijama
koje su prethodno dostavljene. Klub je o toj promjeni obvezan obavijestiti nadležno
središte HNS-a u roku od deset dana od dana nastale promjene.
Do 15.06.2021. biti će propisani novi kreieriji ADMINISTRACIJE i STRUČNOG
OSOBLJA za TREĆI STUPANJ natjecanja koji će se primjenjivati od natjecateljske
2022 / 2023 godine.

PRAVNI KRITERIJI
ČLANSTVO I UVJETI ZA ČLANSTVO
Klub mora biti član HNS-a i ŽNS-a i ispunjavati uvjete za članstvo koji su definirani
statutom i pravilnicima HNS-a i isto dokazati izvatkom iz registra klubova ili potvrdom
nadležnog županijskog nogometnog saveza.

SUDJELOVANJE U NATJECANJIMA
Klub treba dostaviti pravovaljanu izjavu kojom potvrđuje sljedeće:
• Da priznaje obvezu poštivanja statuta, propisa, pravilnika i odluka FIFA-e,
UEFA-e i HNS-a, kao i da priznaje nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS)
sa sjedištem u Lausanne, Švicarska, kao što je regulirano relevantnim
odredbama Statuta UEFA-e.
• Da će sudjelovati u natjecanjima koje organizira i koja se odigravaju pod
nadležnošću HNS-a, tj. nacionalno prvenstvo i nacionalni kup;
• Original izvadaka iz Registra udruge RH ili Registra trgovačkog suda i Registra
sportskih djelatnosti, a koji sadrže prije navedene informacije o klubu
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
1. Utvrđivanje ispunjavanja kriterija iz ove Odluke utvrđivat će posebne komisije za
pojedino područje središta HNS-a. Odluku o imenovanju članova komisija, načina
rada i utvrđivanju rokova donijet će Izvršni odbor HNS-a.
2. Klubovi koji ne budu ispunjavali kriterije iz ove Odluke od natjecateljske sezone
2020/2021 neće moći sudjelovati u natjecanju Treće HNL niti igrati kvalifikacije za
plasman u III. HNL.
3. Ova Odluka će se primjenjivati do trenutka kada i III. HNL uđe u postupak
licenciranja klubova sukladno Pravilniku o licenciranju klubova i posebnoj odluci
Izvršnog odbora HNS-a.
4. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 10.08.2020.

Davor Šuker

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na
prijedlog Natjecateljske komisije dana 10.08.2020. donio
P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA ZA PRVENSTVO TREĆE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE ZA
NATJECATELJSKU GODINU 2020./2021.
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR NATJECANJA
Članak 1.
U vezi s Odlukom Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza i Odlukom Izvršnog odbora
HNS o sustavu stalnih natjecanja HNS-a, sudionici natjecanja u Trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi u
natjecateljskoj godini 2020/21. 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

TREĆA HNL skupina SJEVER:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

Članak 2.
Ligom - skupinama rukovodi Hrvatski nogometni savez putem nogometnih središta HNS-a. Odluku
o organizaciji vođenja pojedine skupine donosi Izvršni odbor HNS-a.
Članak 3.
Natjecanje u skupinama ZAPAD, ISTOK, SREDIŠTE i JUG se odvija po dvostrukom bod sustavu i
to u dvije nogometne sezone, jesen i proljeće. U skupini SJEVER se natjecanje odvija u dva dijela,
prvi po dvostrukom bod sustavu i drugi na principu play off-a i play outa. Raspored drugog dijela se
određuje na temelju plasmana, klubovi koji su nakon prvog dijela plasirani na od 1. do 6. mjesta
igraju play off (pet kola) , a klubovi plasirani od 07. do 12. mjesta play out (pet kola).
Članak 4.
Raspored utakmica utvrđuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu Bergerove
tablice i to najkasnije 20 dana prije kalendarom predviđenog početka natjecanja.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor HNS-a, a na prijedlog Komisije za natjecanje. Utvrđeni
termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile.
U tom slučaju Povjerenik može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola.
Sve skupine Trećih liga prvenstva moraju odigrati u peridu 22.08.2020. do 23.05.2021.
Prvenstvene utakmice ne mogu se igrati u terminima utakmica A muške reprezentacije.
Sve utakmice posljednja 2 prvenstvena kola igraju se istoga dana i u isto vrijeme prema utvrđenom
kalendaru natjecanja. Iznimno, iz opravdanih razloga, pojedine utakmice posljednja dva
prvenstvena kola mogu se igrati u različitom terminu, ali samo ako to izravno ne utječe na plasman
na tablici.
U iznimnim slučajevima Povjerenik lige može promijeniti termin utvrđen kalendarom najkasnije tri
(3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih
epidemijom COVID-19 ( ili nekog drugog razloga više sile ), te nedostatka termina za završetak
natjecanja, IO HNS-a može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva.
ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 5.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu
organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan
na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog
pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za
naknadom štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti s jednom (1) kamerom u HD ili FULL HD rezoluciji, te
snimku na USB FLASH kartici ili DVD-u predati delegatu neposredno po završetku utakmice.
Kamera se mora nalaziti na tribini ili na povišenom položaju (min. 3 metra visine) s time da je
kamera na poziciji središnje crte terena za igru. Snimanje je obvezno od početka utakmice pa sve

do napuštanja terena od strane službenih osoba po završetku utakmice. Svako neovlašteno
korištenje i ustupanje snimke utakmice je zabranjeno i predstavlja disciplinski prekršaj za što je
odgovoran klub domaćin.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su pružiti svu
neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.
Svi klubovi Treće HNL obvezni su imati e-mail adresu i faks liniju te omogućiti primanje poruka 24
sata dnevno. Neispunjavanje navedenog predstavlja disciplinski prekršaj.
Svi klubovi Treće HNL su obvezni za potrebe odigravanja utakmice osigurati:
- telefonsku liniju,
- računalo,
- pisač,
- skener,
- pristup internetu,
- elektronsku poštu (e-mail)
- osobu osposobljenu za rad u Comet sustavu
Članak 6.
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 prvenstvenim utakmicama osigurati licenciranog liječnika i vozilo
hitne medicinske pomoći ili sanitetsko vozilo, (dokazati delegatu zahtjev kluba za istim) koji moraju
biti na igralištu - stadionu najmanje 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 licencirani liječnik i vozilo hitne medicinske pomoći ili sanitetsko vozilo ne
dođu na igralište do početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura
prisustvo zamjenskog dežurnog liječnika (licenciranog pri HNS-u ili s važećom licencom liječničke
komore) i adekvatno sanitetsko vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže
zdravstvene ustanove.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 15
minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati.
Klub je dužan delegatu utakmice na sastanku pred istu dati na uvid, pisani podnesak ovjeren od
strane nadležne zdravstvene ustanove kojom se traži nazočnost vozila medicinske hitne pomoći ili
sanitetskog vozila na utakmici.
Članak 7.
Prvenstvene utakmice klubova Treće hrvatske nogometne lige moraju se igrati na igralištima koja u
svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Odluci
o kriterijima/uvjetima za Treću HNL i koja su registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela.
Članak 8.
Za odigravanja utakmica Treće hrvatske nogometne lige klub domaćin obvezan je osigurati šest (6)
ispravnih lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti crvene boje.

Članak 9.

Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih igrača
(najmanje 4 osobe) kao i adekvatan broj vidljivo obilježenih redara (redarsku službu).
Članak 10.
Točenje alkoholnih pića dopušteno je samo sukladno Pravilniku o sigurnosti na nogometnim
utakmicama HNS-a, a klubovi su odobrenje obvezni ishoditi od nadležne Policijske uprave. Sva
bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim čašama.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama,
zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama mogu
se nalaziti slijedeće službene osobe:
-

jedan predstavnik kluba (po klubu) s licencom NS HNS-a,
trener uz obvezno posjedovanje licence HNS-a,
jedan pomoćni trener (po klubu) uz obvezno posjedovanje licence HNS-a,
zamjenski igrači u sportskoj opremi (do sedam),
fizioterapeut s licencom NS HNS-a,
klupski liječnik s licencom NS HNS-a,
rukovoditelj osiguranja s licencom NS HNS-a,

U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i 4 osobe uz nosila, posebno označene, za iznošenje
ozlijeđenih igrača izvan terena,
- službena ili zamjenska kola hitne medicinske pomoći s osobljem
- minimum 10 dodavača lopti odjevenih u sportsku opremu različite boje od boje dresova obje
momčadi,
- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama.
Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi priprema za ulazak u igru
može se nalaziti i njihov pomoćni trener koji je za navedenu utakmicu prijavljen u zapisnik.
Članak 11.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače, te u slučaju
očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za taj sektor
gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin o načinu i
organizaciji dolaska većeg broja navijača.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je rezerviran za gostujuće navijače,
gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.
Članak 12.
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 nesporednoj blizini stadiona strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka
utakmice.
PRAVO NASTUPA
Članak 13.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli
pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i
igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.

Za drugu momčad profesionalnog kluba koja se natječe u Trećoj HNL u zapisnik utakmice može se
prijaviti s pravom nastupa najviše pet starijih igrača koji su na dan 01.07.2020. bili stariji od 21
godine.
Iznimno na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 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.
Na utakmicama Treće
sposobni.

HNL mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno

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 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
opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.
Tijelo koje vodi natjecanje obvezno je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom
kaznom, a klubovi su obvezni tijelo koje vodi natjecanje izvijestiti o broju opomena igrača koji se
tijekom prvenstva registrira za klub.
Na prvenstvenim utakmicama Treće Hrvatske nogometne lige, klubovi su obvezni započeti
utakmicu s najmanje tri (3) igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine,
podrazumijeva se igrač koji na dan 01.07.2020. nije bio stariji od 21 godine (rođen 01.07.1999. i
kasnije). U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do 21 godine može zamijeniti samo igrač
starosti do 21 godine. Ukoliko nakon zamjene u igri na strani jedne momčadi ostaje najmanje tri
igrača starosti do 21 godine, igrača starosti do 21 godine u prvom poluvremenu može zamijeniti
stariji igrač.
Na prvenstvenim utakmicama klubovi Treće HNL obvezni su u zapisnik utakmice prijaviti
najmanje dvanaest (12) igrača koji su u razdoblju od natjecateljske godine u kojoj je igrač
navršio 12 godina do natjecateljske godine u kojoj je igrač navršio 19 godina bili najmanje
četiri (4) natjecateljske godine registriran za neki od klubova Hrvatskog nogometnog saveza.
Tekuća natjecateljska godina ne računa se u traženo razdoblje. Predstavnici klubova kod prijave
igrača za utakmicu obvezni su evidentirati igrače koji ispunjavaju ovaj uvjet, a delegati utakmice
dužni su upisati prijavljene igrače u zapažanja delegata (dali klub ispunjava ili ne ispunjava
propisane uvjete).
Članak 14.
U natjecanju Treće Hrvatske nogometne lige dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u
jednoj momčadi.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od kojih je
jedno hrvatsko te igrači državljani zemalja 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 svim prvenstvenim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača,
koji mogu zamijeniti 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.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 16.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik natjecanja Treće Hrvatske nogometne lige određuje
delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice sačiniti odmah po završenoj utakmici u
nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.
Kompletan zapisnik u dva primjerka te snimku utakmice s ocjenom i izvješćem o suđenju, delegat
dostavlja u ured NS HNS-a u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima klubova
odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem telefaxa ili elektronske pošte (skenirani
dokument) dostaviti u ured NS HNS-a odmah po završetku utakmice.
Delegat je dužan ODMAH (do 10 minuta nakon završetka) nakon odigrane utakmice, telefonski
izvijestiti Povjerenika o rezultatu utakmice.
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu, a koji se
održava 60 minuta prije početka utakmice.
Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku pred utakmice, te zapisnički konstatirana ne
može se više samovoljno mijenjati.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu
kojeg je utvrdio HNS.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu osposobljenu za pisanje
zapisnika i izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju nemogućnosti korištenja Comet sustava klub domaćin obvezan je delegatu utakmice
staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se
zapisnik sastavi pisaćim strojem ili računalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju
zapisnika, te korištenju faks uređaja.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u
zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati. Ukoliko je službenom predstavniku kluba od
strane suca izrečena disciplinska mjera udaljenja, zapisnik će za svoj klub potpisati kapetan
momčadi.
Članak 18.
Delegat 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, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen
od obavljanja dužnosti u jednom ili više ciklusa, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i
disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za natjecanje.

SUCI UTAKMICE
Članak 19.
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce s jedinstvene liste suđenja
Treće Hrvatske nogometne lige.
Članak 20.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno
potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pisanu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje
učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 21.
Prvenstvene utakmice mogu suditi i suci s listi sudaca Prve i Druge Hrvatske nogometne lige.
U slučaju nedolaska određenog suca na 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 jedan od nazočnih sudaca s liste sudaca za suđenje Prve, Druge i Treće Hrvatske nogometne
lige, a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su sa liste za pomoćno suđenje
Prve, Druge i Treće Hrvatske nogometne lige.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji ispunjava uvjete iz
prethodnog stavka da se nalazi na listi sudaca za suđenje saveznog ranga HNS-a) suditi utakmicu,
a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički konstatirati.
Postupak iz stavka 4. i 5. ovog članka primjenjuje se i kada na utakmicu ne dođe četvrti sudac.
Članak 22.
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, a u svezi s nogometnim natjecanjima, 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.
Članak 23.
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.
TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 24.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.
Minimalne dimenzije igrališta su 100 x 64 metara.
Klub domaćin 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 pisanom
obliku na sastanku pred utakmicu predati sucu 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 sudac koji je određen suditi utakmicu.

Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu odluku o nepodobnosti terena i
zapisnik dostaviti u ured NS HNS-a u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom, odnosno
telefaksom.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno komunicirati s Povjerenikom
lige putem telefona.
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 (korištenjem lasera i sl.)
Članak 26.
 Klub zajedno sa lokalnim organima sigurnosti (MUP) mora provesti procjenu rizika u svezi
minimalne udaljenosti između reklamnih panoa i terena za igru. Rezultat ove procjene rizika čini
dio Prosudbe o sigurnosti stadiona koju izdaje lokalni organ (MUP)
 Igrališta na kojima se odigravaju utakmice Treće Hrvatske nogometne lige moraju biti
registrirana od strane nadležnog ŽNS-a, uz odobrenje nadležnog tijela HNS-a, a rješenje o
registraciji igrališta biti istaknuto na vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika.
 Igrališta moraju imati punu ogradu visine 1.60 metara, udaljenu od uzdužnih linija najmanje 3
metra i od poprečnih linija 3 metra.
 Igralište mora imati zaštićeni koridor od izlaza iz svlačionica do ulaza na teren za igru. Ukoliko je
blizu tribina isti mora biti zaštićen i natkriven.
Članak 27.
Svi klubovi Treće HNL obavezni su se pridržavati ODLUKE O KRITERIJIMA/UVJETIMA ZA
NATJECANJE U TREĆOJ HNL.
Članak 28.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika klubova, koji
će se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a kojem
obvezno uz delegata prisustvuju i :
- četvrti sudac,
- po jedan predstavnik svakog kluba s licencom,
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj stadiona kluba domaćina.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da sastanku prisustvuju i
rukovoditelji pojedinih službi i tijela uključenih u organizaciju utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice koji
proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o
sigurnosti na nogometnim utakmicama, Zakona o javnom okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog
odbora HNS-a.
NOGOMETNI TRENERI
Članak 29.
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad
(licencu) izdanu od strane HNS-a. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti
da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđenom za zamjenske igrače i službene osobe, niti da
bude upisan u zapisnik kao trener. Treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih
klubova kao igrači niti mogu nastupati za bilo koji klub u istom stupnju natjecanja.
Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. Klub ne može
licencirati pomoćnog trenera ukoliko nema licenciranog glavnog trenera. Delegat je obvezan upisati
u zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili ako isti utakmicu napusti
prije završetka.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 30.
Suspendirana momčad, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupiti na javnoj
utakmici sve dok traje suspenzija.
ŽALBA
Članak 31.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom, mailom ili telefaxom u roku od
dva (2) dana od dana odigravanja utakmice. Žalbe u zadnja tri kola najavljuju se u roku od 24 sata
od odigrane 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 tri kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od dva (2) 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 dva (2) dana u slučaju žalbe na utakmice iz posljednja tri kola
prvenstva.
PRISTOJBE NA ŽALBU
Članak 32.
Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.
Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS.
Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.
ŽALBENI POSTUPAK
Članak 33.
Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti
odbačene.
Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma
ili brzojava, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 34.
Žalbe na odluke Povjerenika lige podnose se Komisiji za žalbe odgovarajuće skupine Treće HNL u
roku od pet (5) dana od dana uručenja odluke.
U tri posljednja kola, rok za podnošenje žalbe je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika
lige, čija se odluka žalbom pobija.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u slučaju žalbe iz stavka 2.
ovog članka u roku od dva (2) dana od dana prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe ne može se uložiti žalba.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe odgovarajuće skupine Treće HNL
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.

REGISTRACIJA UTAKMICE
Članak 35.
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 lige u pravilu najkasnije u roku od 14 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. Registrirana utakmica ne može biti
poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju
donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim
natjecanjima.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 36.
O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u
ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac Treće HNL na osnovu odredaba Disciplinskog
pravilnika HNS.
POPUNA DRUGE HNL
Članak 37.
Ako prvoplasirani ili drugoplasirani klub određene skupine nije dobio licencu za Drugu HNL za
natjecateljsku godinu 2021/2022 ili ne želi ući u Drugu HNL, može ga zamijeniti najbolje plasirani
klub iz te skupine koji ima licencu za Drugu HNL zaključno do 3. mjesta u određenoj skupini.
U natjecateljskoj godini 2021./2022. Drugu HNL činit će 16 klubova i to:
Klub (klubovi) koji je/su u prvenstvu 2020./2021. ispao/li iz Prve HNL, klubovi koji su u prvenstvu
2020./2021. igrali u Drugoj HNL, a nisu se plasirali u Prvu HNL, klubovi koji su se plasirali do
zaključno petnaestog (15) mjesta u Drugoj HNL u natjecateljskoj godini 2020./2021., te jedan (1)
klub iz kvalifikacija pet skupina Treće HNL.
Provođenje kvalifikacija, koje se igraju po jednostrukom kup sustavu ogranizira i vodi, uključujući i
ždrijeb parova, Povjerenik za natjecanje Druge HNL, po Propozicijama Druge HNL.
Ako iz određene skupine Treće HNL niti jedan klub plasiran od 1.-3. mjesta ne dobije licencu za
Drugu HNL ili odustane od natjecanja u Drugoj HNL u prvenstvu 2021./2022. g., u Drugoj HNL ostat
će šesnaesto (16) plasirani klub Druge HNL 2020./2021. natjecateljske godine.
U svakom slučaju posljednje plasirani (18) klub Druge HNL u natjecateljskoj godini 2020./2021.
obvezno ispada iz lige.
U koliko se niti na jedan način određen ovim člankom ne može popuniti Druga HNL da broji 16.
klubova u natjecateljskoj godini 2021./2022. odluku o sastavu lige donijet će Izvršni odbor HNS-a.
OBNAVLJANJE LIGE
Članak 38.
U natjecateljskoj godini 2020/2021. Treća HNL brojat će pet (5) skupina i to:;
Skupine Istok, Sjever, Zapad, Središte i Jug.
Svaka skupina brojat će do 18 klubova.
Posljednjeplasirani klub pojedine skupine Treće HNL na kraju natjecateljske godine 2020./21.
obvezno ispada.
Pojedinu skupinu Treće HNL činit će klubovi skupina Treće HNL iz natjecateljske godine 2020/21.,
a koji nisu ušli u Drugu HNL niti ispali u četvrtu ligu, klub/ovi koji su ispali iz Druge HNL te određeni
broj klubova iz četvrte lige, odnosno prve županijske lige (skupina Jug) s pojedinog područja
Nogometnog središta HNS, sve do popune broja klubova pojedine skupine do 18.

Skupina ISTOK;
Treću HNL skupina Istok od natjecateljske 2021/2022 godine popunjavat će klubovi koji će
eventualno ispasti iz Druge HNL iz natjecateljske 2020/21. godine te prvaci dvije skupine MŽNL i
to liga Osijek – Vinkovci i liga Požega – Brod. U Treću HNL u natjecateljskoj 2021/2022. godini
izravno ulaze prvaci MŽNL. Ukoliko prvoplasirani određene skupine MŽNL ne ispunjava Odluku o
uvjetima/kriterijima za nastupanje u Trećoj HNL za natjecateljsku godinu 2021/2022. ili ne želi ući u
Treću HNL, može ga zamijeniti najbolje plasirani klub iz te skupine koji ispunjava Odluku o
uvjetima/kriterijima zaključno do trećeg (3) mjesta u određenoj skupini (ligi) MŽNL.
Prvak Treće HNL Istok ide u kvalifikacije za popunu Druge HNL, a iz lige ispada onoliko klubova
koliko je potrebno da Treće HNL Istok u natjecateljskoj 2021/2022 godini broji 18 klubova.
Skupina SJEVER;
Treću HNL skupina Sjever od natjecateljske 2021/2022 godine popunjavat će klubovi koji će
eventualno ispasti iz Druge HNL iz natjecateljske 2020/2021. godine te klubovi iz obje skupine
četvrtih liga (ČK-VŽ i VI-BJ-KC) iz natjecateljske 2020/2021. godine plasirani zaključno do četvrtog
(4) mjesta, a da bi liga brojila 14 klubova.
U Treću HNL Sjever mogu ući samo klubovi koji ispunjavaju uvjete navedene u Odluci o
uvjetima/kriterijima za natjecanje u Trećoj HNL
Prvak Treće HNL Sjever ide u kvalifikacije za popunu Druge HNL, a iz lige ispada onoliko klubova
koliko je potrebno da Treća HNL Sjever u natjecateljskoj 2021/2022 godini broji 14 klubova.
Skupina SREDIŠTE;
Treću HNL skupina Središte od natjecateljske 2021/2022 godine popunjavat će klubovi koji će
eventualno ispasti iz Druge HNL iz natjecateljske 2020/21. godine te dva najbolje plasirana kluba iz
Četvrte NL Središte iz natjecateljske 2020./21. g. koji ispunjavaju Odluku o uvjetima/kriterijima za
Treću HNL.
U slučaju da navedeni najbolje plasirani klubovi ne ispunjavaju uvjete i/ili se iz nekog razloga ne
prijave za Treću HNL pravo popune mogu konzumirati klubovi plasirani zaključno do četvrtog (4)
mjesta u Četvrtoj NL Središte 2020./21.
Prvak Treće HNL Središte ide u kvalifikacije za popunu Druge HNL, a iz lige ispada onoliko klubova
koliko je potrebno da Treće HNL Središte u natjecateljskoj 2021/2022 godini broji 18 klubova.
Skupina ZAPAD;
Treću HNL skupina Zapad od natjecateljske 2021/2022 godine popunjavat će klubovi koji će ispasti
iz Druge HNL iz natjecateljske 2020/21. godine te prvak četvrte NL Zapad iz natjecateljske 2020/21
godine.
U slučaju da navedeni najbolje plasirani klub četvrte NL ne ispunjavaju uvjete i/ili se iz nekog
razloga ne prijave za Treću HNL pravo popune mogu konzumirati klubovi plasirani zaključno do
trećeg (3) mjesta u Četvrtoj NL Zapad 2020./21.
U Treću HNL Zapad mogu ući samo klubovi koji ispunjavaju uvjete navedene u Odluci o
uvjetima/kriterijima za natjecanje u Trećoj HNL
Prvak Treće HNL Zapad ide u kvalifikacije za popunu Druge HNL, a iz lige ispada onoliko klubova
koliko je potrebno da Treće HNL Zapad u natjecateljskoj 2021/2022 godini broji 14 klubova.
Skupina JUG;
Treću HNL skupina Jug od natjecateljske 2021/2022 godine popunjavat će klubovi koji će
eventualno ispasti iz Druge HNL iz natjecateljske 2020/21. godine te jedan najbolje plasirani klub
iz četiri Županijske lige (DU-ST-ŠI-ZD) koji će igrati dvostruki kup sustav kvalifikacija, a koji
ispunjavaju kriterije iz Odluke o uvjetima/kriterijima za nastupanje u Trećoj HNL.
U slučaju da najbolje plasirani klub županijske lige ne ispunjava Odluku o uvjetima/kriterijima i/ili
se iz nekog razloga ne prijave za kvalifikacije za Treću HNL JUG pravo popune mogu konzumirati
klubovi plasirani zaključno do trećeg (3) mjesta u županijskoj ligi u natjecateljskoj 2020./21. godini.
Prvak Treće HNL Jug ide u kvalifikacije za popunu Druge HNL, a iz lige ispada onoliko klubova
koliko je potrebno da Treće HNL Jug u natjecateljskoj 2021/2022 godini broji 18 klubova.
U Treću HNL u natjecateljskoj godini 2021/2022. mogu ući samo klubovi koji na dan 30.05.2020.
ispunjavaju sve propisane uvjete navedene u Odluci o uvjetima/kriterijima za natjecanje u Trećoj
HNL.

Članak 39.
Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2020/21. uprazni jedno ili više
mjesta, skupine Treće Hrvatske nogometne lige se ne popunjavaju.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 40.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po
jedan bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih 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 mjestu koje odlučuje o plasmanu u drugi dio natjecanja, u slučaju jednakog broja
bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim
utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom djelu natjecanja.
Ukoliko se radi o mjestu koje osigurava prijelaz u viši rang ili prijelaz u niži rang natjecanja u slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u
međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom dijelu natjecanja.
Ukoliko se radi o odlučivanju o prvaku ili o prijelazu u viši ili niži rang natjecanja, u slučaju jednakog
broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim
utakmicama u prvom i drugom dijelu postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima (kada su u
kombinaciji dva kluba) odnosno veći broj postignutih zgoditaka (kada su u kombinaciji tri ili više
klubova).
Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između
zainteresiranih klubova i to:
- jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dva kluba,
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji
4 ili više klubova.
Ukoliko se usaglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se utvrditi
ždrijebom koji će provesti nadležni natjecateljski organ.
U slučaju prekida natjecanja upute oko utvrđivanja plasmana dati će Komisija za natjecanje IO HNS
Tablicu proglašava Komisija za natjecanja IO HNS.
PRAVA IZ NATJECANJA
Članak 41.
Na svim prvenstvenim utakmicama Treće HNL prodaju se ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi
prema svojim potrebama.
Prihode sa prvenstvenih utakmica Treće HNL ubiru klubovi domaćini.
Članak 42.
U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te utakmice, po odbitku svih
službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i delegata, dijeli se na jednake dijelove.
Ukoliko se iz prihoda sa nove prvenstvene utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i troškovi iz
prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.

Članak 43.
Svi klubovi Treće hrvatske nogometne lige podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
a) članarinu za natjecanja u Trećoj HNL koju određuje Izvršni odbor HNS-a. Članarinu su klubovi
dužni uplatiti u dvije rate (jesen-proljeće) prije odigravanja 1. kola, odnosno prije početka
proljetnog dijela natjecanja.
b) sucima putne troškove, i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora HNS-a,
c) delegatu utakmice putne troškove, i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora HNS-a
d) plaćanje službenih osoba (sudaca i delegata), putni troškovi i taksa do prve sljedeće utakmice.
Ukoliko klub koji ne dokaže podmirenje obveza prema službenim osobama s prethodne
utakmice kada je bio domaćin, delegat će to utvrditi u zapisnik utakmice, a povjerenik natjecanja
će prijaviti klub disciplinskom sucu.
e) za održavanja - korištenje objekta na kome je utakmica odigrana, visinu nadoknade sporazumno
utvrđuju vlasnik objekta i klub korisnik.
Članak 44.
Troškove vođenja natjecanja i funkcioniranja TREĆE HNL-a - SREDIŠTA nadoknadit će klubovi do
potrebnog iznosa ako se iz ostalih prihoda ne osiguraju dovoljna novčana sredstva.
NAGRADE
Članak 45.
Prvoplasirani klub skupine Treće HNL dobiva u trajno vlasništvo pehar HNS-a, na kome se upisuje
godina osvajanja prvenstva te 35 zlatnih medalja.
Fair-play momčad koja po ocjenama delegata utakmica zauzme 1. mjesto, dobiva plaketu – 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 isto uz najmanju minutažu.
OPREMA MOMČADI
Članak 46.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u ured NS
HNS-a koja vode natjecanja prije početka natjecanja i objavljena u Glasilu Središta.
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.
Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.
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). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj
podlozi.
Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s brojevima od 1 - 10, koje su
oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.

TIJELA NATJECANJA
Članak 47.
Tijela natjecanja su:
 povjerenik za natjecanje,
 povjerenik za suđenje,
 disciplinski sudac,
 povjerenik za sigurnost
 komisija za žalbe Treće HNL.
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 48.
Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem u Trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi,
- rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u
natjecanju, odnosno Odlukama IO HNS-a, registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na
odigrane utakmice u prvom stupnju
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju,
- vodi tablicu natjecanja,
- određuje delegate za utakmice,
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
- prati natjecanje kroz sredstva javnog informiranja,
- donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama Treće HNL,
- priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, zajedno s
povjerenikom za sigurnost,
- vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za “Fair Play“,
- kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova Treće HNL neophodnih za odvijanje natjecanja,
- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja Treće HNL koji prekrše odredbe ovih Propozicija,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa HNS-a,
- priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,
- najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru Saveza i Plenumu klubova izvješće o
radu.
POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 49.
Povjerenik za suđenje:
određuje suce za utakmice Treće HNL,
priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike,
sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
vodi brigu o suđenju na svim utakmicama Treće HNL,
prati suđenje kroz sredstva javnog informiranja,
prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
informira nadležna tijela o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera,
podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i žalbi u vezi sa
suđenjem,
- najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje izvješće o suđenju,
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS.
-

DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 50.
Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su počinili klubovi Treće HNL, njihovi igrači,
treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju Treće HNL, a u skladu s
Disciplinskim pravilnikom,
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS i Plenumu klubova Treće
HNL o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.

POVJERENIK ZA SIGURNOST
Članak 51.
Povjerenik za sigurnost:
- obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica visokog rizika, a što je posebno definirano u
Pravilniku o sigurnosti na nogometnim utakmicama,
- aktivno sudjeluje u organizaciji, provedbi i kontroli na utakmicama iz prethodnog stavka,
- aktivno surađuje s rukovodstvom natjecanja.
OSTALE ODREDBE
Članak 52.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela
natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Članak 53.
Klubovi su obvezni ostvarivati stalnu suradnju s Odjelom za licenciranje HNS-a.
Klubovi koji namjeravaju dobiti licencu za Drugu HNL za sljedeću natjecateljsku godinu obvezni su,
sukladno odredbama Pravilnika o licenciranju klubova, podnijeti molbu s pripadajućom
dokumentacijom najkasnije do 31. siječnja 2021. godine, a klubovi koji se prijavljuju za ispunjenje
Odluke o uvjetima/kriterijima za Treću HNL obavezni su podnijeti molbu Povjereniku natjecanja ili
tajniku pojedinog središta najkasnije do 20.02.2021.
Svi klubovi Treće HNL obvezuju se poštivati odredbe Pravilnika o načinu korištenja medijskih i
promotivnih prava.
Neispunjavanje odredbi iz ovog članka predstavlja prekršaj i kažnjava se sukladno odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a.
KAZNENE ODREDBE
Članak 54.
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.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 55.
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.
Članak 56.
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 Treće HNL odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu
igrališta i terenu za igru, što obuhvaća:
Momčadi: najviše do 18 igrača
Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa ili snimanje utakmice : 2 + 2 tehnika
Fotoreporteri: 3 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 4.

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera
civilne zaštite RH, županijskog Stožera civilne zaštite, 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, Povjerenik 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 (sudački mentor) : 2
Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 15 osoba
Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 osoba
Službeni spiker, tehnika semafora i sl.: 3
PRESS loža: najviše 5 akreditiranih novinara
HNS: najviše 5 osoba
Doping kontrolora: 3
Pričuvni igrači i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na izdvojenom području na
tribini).
U KRUGU STADIONA:
Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 5
Redari-zaštitari: u pravilu do 10
Vozilo hitne pomoći: 3
TV ekipa-reportažna kola: najviše 5
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. 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 57.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a, a u vremenu između sjednica
Izvršnog odbora Natjecateljska komisija.
Članak 58.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Zagreb 10.08.2020.

Predsjednik

Broj:

Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog
Komisije za mlađe uzraste i Natjecateljske komisije dana 10.08.2020. donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO MLAĐIH PIONIRA I PIONIRA TE KADETA I JUNIORA
ZA LIGE NOGOMETNIH SREDIŠTA HNS-a
NATJECATELJSKA GODINA 2020 / 2021

Opće odredbe:
Članak 1.
Odlukom Izvršnog odbora HNS-a o sustavu stalnih natjecanja, u natjecateljskoj godini 2020./21.
Nogometna središta HNS-a (dalje Središta) vode natjecanja mladeži u kategorijama mlađih pionira i pionira
te kadeta i juniora.
Natjecanja se odvijaju u pet skupina u pravilu po dvostrukom bod sustavu s do osamnaest klubova u
natjecanju pojedine skupine.
Skupine se formiraju na području Središta na način da klubovi županijskih nogometnih saveza s područja:
- Nogometnog središta Osijek čine skupinu Istok,
- Nogometnog središta Rijeka čine skupinu Zapad,
- Nogometnog središta Split čine skupinu Jug,
- Nogometnog središta Sjever čine skupinu Sjever,
- Nogometnog središta Zagreb čine skupinu Središte.
Objavu sudionika liga mladeži središta objavljuje svako središte zasebno u Glasniku središta.
U skupinama liga mladeži Središta za mlađe pionire i pionire odnosno kadete i juniore sudjeluju
odgovarajuće momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u Prvoj, Drugoj, Trećoj HNL ili četvrtoj ligi
(županijskoj) te ukoliko su ostvarili plasman za nastupanje na razini središta.
Središta organiziraju i provode natjecanja i u slijedno nižim ligama za mlađe pionire i pionire odnosno
kadete i juniore, a što se temelji na sportskim kriterijima broja mlađih uzrasnih kategorija koje klubovi
moraju imati u natjecanju te prijavama klubova međužupanijskog i županijskog stupnja natjecanja koji
ispunjavaju uvjete iz propozicija.
Prva NL Središta, odnosno ostale slijedno niže lige su protočne, a napredovanje ili ispadanje utvrđuje se na
temelju ukupnog plasmana obje momčadi (zbroj bodova mlađih pionira i pionira odnosno kadeta i juniora u
natjecateljskoj godini).
Sustav stalnog natjecanja:
Članak 2.
Sastav Prve NL Središte, odnosno slijedno nižih liga utvrđuje svako Središte u skladu s postavljenim
kriterijima za utvrđivanje plasmana i propisanim načinom obnavljanja liga. Broj momčadi sudionika
pojedinih liga mladeži utvrđuje zasebno svako Središte prema broju momčadi prijavljenih klubova zaključno
do 01.07. tekuće godine, a u slučaju promjene broja sudionika (ne manje od 8 i ne više od 18 klubova) u
natjecateljskoj godini 2020/2021. Od natjecateljske 2021/2022 sve lige mladeži na razini središta trebaju
brojati do šesnaest (16) klubova i igrati u sustavu mlađi pioniri-pioniri i kadeti-juniori.

Kriterij za raspoređivanje klubova u ligama Središta je ostvaren ukupan plasman na temelju zbroja bodova u
prethodnoj natjecateljskoj godini u ligama Središta.
Ako ostane natjecateljskog prostora u lige Središta mogu se prijaviti i druge momčadi odgovarajućeg
uzrasta klubova čiji seniori nastupaju u Prvoj, Drugoj i Trećoj HNL. O uvrštavanju drugih momčadi (temeljem
prijave) odlučuju Povjerenstva na razini Središta, a takve momčadi počinju svoje natjecanje od najniže lige u
Središtu.
Druge momčadi isto tako podliježu napredovanju u višu ligu Središta odnosno ispadanju u nižu ligu Središta.
U istoj ligi ne mogu igrati dvije momčadi istog kluba, druga momčad zadržava pravo igranja u prvoj nižoj
slijednoj ligi Središta.
Klub koji sudjeluje u Prvoj HNL za juniore, kadete i pionire može imati samo jednu drugu momčad tog
uzrasta na razini Središta.
Svako Središte putem povjerenstva vrši dopunu ovog članka sastavom liga koje objavljuje u svojim
službenim glasilima te je dopuna ovog članka zasebni dio Propozicija natjecanja 2020./2021. svakog
Središta (objava u Glasniku središta najkasnije do 01.11.2020.).
Povjerenstava Središta čine: Koordinator natjecanja HNS-a, Područni instruktor, Tajnik središta/Povjerenik
natjecanja za mladež, a konzultativni članovi mogu biti instruktori županijskih nogometnih saveza.
Dopunski članak mora sadržavali naziv lige, kategoriju, sastav lige sa momčadima, kalendar natjecanja te
način popune i ispadanja iz liga središta.
Članak 3.
Natjecanjem liga mladeži rukovodi Povjerenik natjecanja imenovan od strane Izvršnog odbora HNS-a. Jedan
Povjerenik može voditi više liga mladeži.
Kalendar natjecanja i raspored utakmica:
Članak 4.
Natjecanje u Prvoj NL Središte odvija se u pravilu po dvostrukom bod sustavu prema utvrđenom kalendaru
natjecanja. Za ostale lige se sustav odigravanja određuje sukladno broju momčadi u ligi, o čemu odlučuje
Povjerenstvo na razini Središta.
Raspored utakmica mladeži određuje Povjerenik natjecanja dodjeljujući natjecateljske brojeve uz primjenu
«Bergerove tablice», a što se utvrđuje nakon izrađenih rasporeda klubova seniora HNL (Prva, Druga i Treća
HNL) te rasporeda Prve HNL za pionire, kadete i juniore.
Raspored odigravanja utakmica za natjecateljsku godinu objavljuje Povjerenik natjecanja putem Glasila
Središta i to najkasnije 15 dana prije početka natjecanja. Obveza kluba je sagledati raspored te eventualne
primjedbe na termine odigravanja utakmica pisanim putem dostaviti Povjereniku natjecanja na korekciju.
Raspored odigravanja utakmica za određeno kolo objavljuje se u redovnim brojevima Glasnika Središta.
Raspored sadrži mjesto igranja, natjecateljski par i dan sa satnicom odigravanja utakmica, te obvezuje
klubove da utakmice odigraju sukladno objavi.
Članak 5.
Utakmice se odigravaju subotom i nedjeljom, a mogu se kalendarom predvidjeti i kola u tjednu. U interesu
regularnosti natjecanja, u zadnja dva kola određene se utakmice koje odlučuju o prvaku, napredovanju ili
ispadanju klubova igraju isti dan i u isto vrijeme, a o čemu odlučuje Povjerenik za natjecanje.
Članak 6.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu termina odigravanja utakmica u odnosu na osnovni
prijavljeni termin igranja, trebaju dostaviti pisani zahtjev Povjereniku natjecanja najkasnije 15 dana prije
odigravanja utakmice, a odobrena se promjena termina objavljuje u redovnom broju službenog glasila
Središta. U slučaju prijedloga da se utakmice igraju radnim danom (ne vikendom) potrebno je dobiti pisanu
suglasnost suparničkog kluba.

Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu termina odnosno odgodu odigravanja utakmica (ili
mjesta odigravanja utakmice), a isto je već objavljeno u službenom glasilu Središta, klubovi su dužni
prethodno postići pisani sporazum sa suparničkim klubom, zajednički utvrditi novi termin, isto dostaviti na
odobrenje Povjereniku natjecanja i to najkasnije 5 dana prije kalendarom predviđenog termina odigravanja
utakmice.
Članak 7.
Ako se odlukom nadležnog državnog tijela zbog dana žalosti zabrani održavanje športskih priredbi utakmice
se automatski odgađaju, odnosno ako se neka utakmica (ili više njih) ne može igrati zbog razloga više sile
(elementarnih nepogoda, opravdanih zahtjevnih situacija i sl.) onda će Povjerenik za natjecanje po svojoj
procjeni odgoditi utakmice i odrediti novi termin za odigravanje utakmica.
Povjerenik natjecanja će odgoditi utakmicu ukoliko su oba kluba suglasna sa odgodom, ali uz obvezni
dogovor novog termina odigravanja koji neće utjecati na regularnost natjecanja.
Vrijeme početka i trajanja utakmica:
Članak 8.
Vrijeme početka utakmica određuje Povjerenik natjecanja vodeći računa o mjesnim i vremenskim prilikama.
Povjerenik natjecanja razmatra i odobrava zahtijevane prijedloge klubova glede termina odigravanja
utakmica (subota-nedjelja, prijepodne-poslijepodne) te ih u pravilu odobrava, ukoliko to ne ide na štetu
drugih momčadi i ako su zadovoljene odredbe iz članka 6 ovih propozicija.
Vrijeme trajanja utakmica po uzrastu:
¸

MLAĐI PIONIRI: 2 x 30 minuta
PIONIRI: 2 x 35 minuta
KADETI: 2 x 40 minuta
JUNIORI: 2 x 45 minuta

Delegati rukovodstva natjecanja:
Članak 9.
Za sve utakmice liga mladeži određuje se delegat utakmice.
Povjerenik natjecanja određuje delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira suđenje i ima
vrhovni nadzor na utakmici, delegati se određuju sa usvojenih lista delegata HNS-a koji teritorijalno
pripadaju Središtu provoditelju natjecanja, a po potrebi Povjerenik može koristiti i delegate sa nižih
stupnjeva natjecanja koje mu predlože ŽNS-i.
Prioritet u delegiranju imaju delegati koji obavljaju dužnost u tijelima HNS-a i ŽNS-a, a na listama su HNS-a
(Prve, Druge i Treće HNL). Prijedlog liste delegata za lige mladeži (po definiranoj kvoti) mogu dati županijski
nogometni savezi. Tajnici Središta skrbe za provedbu kriterija za delegate sukladno važećim odlukama HNS
Prava i dužnosti delegata su da :
- nosi vidljivo istaknutu delegatsku iskaznicu,
- kontrolira cjelokupnu organizaciju nogometne utakmice,
- utvrdi ispravnost športskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih igrača, osobito da li je upisan
liječnički pregled,
- utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu), da utvrdi njihovu nazočnost na
utakmici te konstatira tko vodi momčad sa klupe za vrijeme utakmice,
- utvrdi nazočnost svih službenih osobama predviđenih Propozicijama natjecanja i Pravilnikom o
nogometnim natjecanjima, te utvrdi imaju li isti vidno istaknuta službena obilježja,
- utvrdi na temelju vidljivo istaknute licence nazočnost ostalih službenih osoba na klupi,

-

svoja zapažanja o utakmici iznese u izvještaju o utakmici koji zajedno sa zapisnikom i prilozima
dostavlja u određenom roku nadležnom tijelu,
obavlja i sve druge zadaće dobivene od rukovodstva natjecanja.

Zadaće delegata:
Delegat je dužan doći na igralište/stadion 60 minuta prije vremena određenog za početak utakmice te
sudjelovati sa sucima kod pregleda terena za igru u smislu PNI i ustanoviti da li je isti pogodan za igru.
Delegat ima obvezu prema prijavljenoj listi temeljito pregledati sportske iskaznice igrača i licence službenih
osoba, utvrditi pravo nastupa igrača i pristupiti sastavljanju zapisnika o utakmici. Nakon što je zapisnik
sastavljen izvršiti kontrolu unesenih podataka te isti prije početka utakmice dati na uvid i ovjeru
predstavnicima klubova.
Tijekom utakmice evidentirati sve bitne podatke koji se po završetku utakmice trebaju uskladiti sa sucima.
Delegat je obavezan kompletni zapisnik o utakmici i izvještaj o utakmici sačiniti odmah po završetku
utakmice u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. Prije potpisivanja dužan je upoznati predstavnike
klubova i suce sa svim bitnim podacima iz zapisnika.
Po jedan primjerak zapisnika o utakmici i izvještaj o utakmici delegat uručuje službenim predstavnicima
klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Jedan primjerak zapisnika i izvještaja delegat dostavlja prvog narednog radnog dana redovnom poštom ili
osobno u Središte ili na način koji odredi Povjerenik natjecanja. Jedan primjerak zapisnika delegat ostavlja
kod sebe radi eventualne potrebe za usklađenjem podataka u slučaju gubitka dokumentacije.
Delegat koji se vezano za obavljanje svoje dužnosti, nedovoljno zalaže, ne pridržava se odnosno ne provodi
zaključke i odluke koje proizlaze iz Propozicija natjecanja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravilnika
nogometne igre, biti će izostavljen jedno ili više delegiranja, a u ponovljenom i težem slučaju protiv istog će
se pokrenuti i disciplinski postupak. Za utvrđivanje nepravilnosti odgovoran je Povjerenik za natjecanje.
Suci:
Članak 10.
Za sve prvenstvene utakmice suce određuje imenovani Povjerenik za suđenje. Prvenstvene utakmice
mladeži prioritetno sude suci s lista HNS-a, a po potrebi i savezni te regionalni suci iz ŽNS-a.
Članak 11.
U nadležnosti je Povjerenika za suđenje da po preporuci Povjerenika za natjecanje delegira suce iz
neutralnog ŽNS-a (u skladu sa prethodnim člankom).
U nadležnosti je Povjerenika za suđenje da u slučaju zauzetosti sudaca sa lista HNS-a, koristi i kvalitetne
suce sa lista ŽNS-a (u skladu sa prethodnim člankom).
Povjerenik za suđenje može tražiti od ŽNS-a prijedlog liste sudaca koje će koristiti u delegiranju na utakmice
liga Središta.
Sudac je dužan doći na igralište 60 minuta prije vremena određenog za početak utakmice, pregledati teren
u smislu PNI i ustanoviti da li je isti pogodan za igru. Ako sudac ustanovi da teren nije pogodan za igru i da
se utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku priopćiti delegatu utakmice koji će o tome obavijestiti
Povjerenika za natjecanje.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe (podatke), a u izvještaju o utakmici
upisati disciplinsku prijavu protiv igrača ili službene osobe kluba za učinjene prekršaje prije, za vrijeme i
poslije utakmice.
Članak 12.
Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice ne dođe na igralište u određeno vrijeme za početak
utakmice, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i prvog pomoćnog suca utakmicu će
suditi drugi pomoćni sudac.

Ukoliko na utakmicu ne dođe niti sudac niti pomoćni suci, klubovi će se pismeno sporazumjeti da utakmicu
sudi jedan od nazočnih sudaca saveznog ili regionalnog ranga. U slučaju da klubovi ne postignu sporazum,
delegat utakmice će odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi tu utakmicu.
Članak 13.
Suci na utakmicama podliježu ocjenjivanju od strane delegata utakmice, po propisanome obrascu kojeg
određuju Povjerenik za natjecanje i Povjerenik za suđenje.
Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odluka ili uputa nadležnog
organa i koji ne pokaže dovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a u svezi sa
nogometnim natjecanjem biti će izostavljen jedno ili više delegiranja, a u ponovljenom i težem slučaju
protiv istog će se pokrenuti i disciplinski postupak.
Ukoliko sudac učestalo otkazuje utakmice mladeži Središta ili odbija suđenje utakmica mladeži Središta,
protiv istog će se pokrenuti disciplinski postupak te će se o svemu obavijestiti Komisija nogometnih sudaca.
Članak 14.
Sudac ili pomoćni sudac nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo
kakav oblik oštećenja ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac ili klub, zbog neke odluke koju je donio
u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole
utakmice.
Treneri
Članak 15.
Trener može obavljati svoju dužnost na utakmicama mladeži samo ako ima dozvolu za rad/licencu u
određenom klubu izdanu u skladu sa odredbama odgovarajućeg Pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera ili pomoćnog trenera nema dozvolu za rad
izdanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za
rezervne igrače i službene osobe.
Članak 16.
Trener ne može biti istodobno licenciran za dvije momčadi mlađih uzrasnih kategorija. 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 (s odgovarajućom licencom), a protiv
kluba i licenciranog trenera momčadi pokrenut će se disciplinski postupak.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad
nogometnih trenera. Klub ne može licencirati pomoćnog trenera ukoliko nema licenciranog glavnog
trenera.
Nazočnost trenera na utakmicama i njegovo vođenju momčadi tijekom utakmice konstatira delegat
utakmice u svom zapažanju.
Licencirani trener za određenu kategoriju mladeži ne može istovremeno bit licenciran kao službeni
predstavnik kluba za utakmice mlađih uzrasta.
Predstavnik kluba
Članak 17.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici.
Na utakmicama stalnog natjecanja predstavnik kluba mora imati licencu izdanu od strane tajništva Središta.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu.
Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:
• da nosi vidljivo istaknutu licencu izdanu od ovlaštenog organa za jednu natjecateljsku sezonu,

• da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 45 minuta prije zakazanog početka utakmice,
• da preda delegatu sastav momčadi, športske iskaznice igrača te licence službenih osoba,
• da prijavi delegatu vozilo hitne medicinske pomoći ili zamjensko vozilo sa vozačem,
• da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnost športskih iskaznica,
• da se prije početka utakmice upozna sa upisanim podacima u zapisnik utakmice te svojim potpisom
potvrdi sastav svoje momčadi,
• da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika,
• predstavnik kluba domaćina dužan je za vrijeme trajanja utakmice biti u neposrednoj blizini delegata
radi pružanja pomoći u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno
odigravanje utakmice.
• 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
Zapisnik utakmice
Članak 18.
Za sve utakmice mladeži obvezno se sastavlja zapisnik o utakmici, zapisnik na utakmicama sastavlja delegat,
a u slučaju njegove nenazočnosti sudac utakmice.
Zapisnik se sastavlja u četiri (4) primjerka, a od toga obvezno po jedan (1) ide klubovima, jedan (1) ostaje
delegatu te se jedan (1) primjerak dostavlja Povjereniku za natjecanje.
Delegat, sudac utakmice i službeni predstavnici kluba obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u
zapisnik o utakmici, koji su obvezni svojeručno potpisati.
Zapisnik obvezno sadrži: vrstu natjecanja - utakmice, datum, mjesto i vrijeme odigravanja, igralište, nazive
momčadi, sastave momčadi, registarski broj sportskih iskaznica igrača, imena službenih osoba, ostvareni
rezultat - krajnji i poluvrijeme, izvršene izmjene i izjavu suca o izrečenim disciplinskim mjerama i razlozima,
izjavu o incidentu i drugim izgredima na utakmicama ukoliko ih je bilo. Opisno se daju kratka zapažanja
delegata o organizaciji utakmice, eventualno sporni momenti utakmice i način izvršavanja financijskih
obveza prema službenim osobama.
Središta koja prelaze ili rade kompletnu obradu podataka preko sustava COMET HNS prije početka
prvenstva moraju upoznati klubove o načinu rada te izvršiti edukaciju zapisničara.
Tijekom provedbe natjecanja klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osposobljenu
osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hnscff.hr).
Članak 19.
Zapisnik utakmice sastavlja se u posebnoj prostoriji, upis podatak vrši ovlašteni zapisničar kluba, ukoliko se
vrši obrada preko COMET sustava, ovlašteni zapisničari moraju imati korisnički račun za COMET sustav.
Iznimno ako klub nije osigurao zapisničara, delegat preuzima obvezu pisanja zapisnika i izvještaja koristeći
klupsko računalo (i korisničke podatke) ili propisane obrasce za upis podataka.
U Središtima koji vode natjecanje preko COMET sustava, a u slučaju da zapisnik nije pisan u sustavu, klub
domaćin je obvezan napraviti prijepis podataka u sustav COMET najkasnije u roku od 24 sata po odigranoj
utakmici.
Prijepis od strane ovlaštenog zapisničara mora biti identičan potpisanom zapisniku koji je poslan telefaksom
poslije utakmice i identičan za zapisnikom koji se dostavlja u tajništvo Središta. Svaka zloupotreba prijepisa i
ispravak podliježe disciplinskom postupku.
Kod obrade zapisnika i izvještaja uz delegata isključivo mogu biti nazočni suci i ovlašteni predstavnici
klubova. Iznimka je zapisničar koji vrši unos podataka koje mu prezentira delegat utakmice.

Zapisnik utakmice potpisuju ovlašteni predstavnici klubova, sudac i delegat, iznimno ako klub nema
ovlaštenog (licenciranog) predstavnika kluba zapisnik potpisuje trener momčadi. Kapetan momčadi ne
može potpisati zapisnik.
Klubovi u svojim službenim prostorijama moraju posjedovati faks za slanje zapisnika i izvještaja po završetku
utakmice.
Nakon kompletiranja zapisnika dužni su omogućiti delegatu slanje dokumentacije na faks ili e-mail Središta.
U sustavu COMET zabranjuje se svaki rad poslije poslanih zapisnika i izvještaja faksom u Središte.
Članak 20.
Zapisnik utakmice je javna isprava i podaci uneseni u zapisnik smatraju se točnim sve dok se ne dokaže
suprotno. Ako se utvrdi da su u zapisnik unijeti netočni podaci, Povjerenik za natjecanje će izvršiti ispravak
tako da zapisnik odgovara činjeničnom stanju.
Ispravak netočnih podataka u zapisnik obavlja se po službenoj dužnosti - usklađivanjem podataka iz
zapisnika sa izvještajima suca, pomoćnih sudaca i delegata utakmice, kao i na pisani zahtjev kluba sudionika
utakmice.
Ako se radi o greškama u rezultatu prvenstvene utakmice i upisanim disciplinskim mjerama, odluku o
ispravci greške Povjerenik natjecanja će radi točnog obavještavanja svih klubova objaviti u službenom
glasniku Središta.
Povjerenik natjecanja obvezan je temeljem uvida u zapisnik, a putem službenog glasnika Središta
obavijestiti klub o automatskoj kazni igranja zbog tri javne opomene. Ova obveza povjerenika za natjecanje
ne isključuje obvezu kluba da vodi evidenciju javnih opomena. Nedostavljanje obavijesti iz prve rečenice
ovog stavka ne isključuje disciplinsku i natjecateljsku odgovornost kluba čiji je igrač nastupio s tri javne
opomene.
Igralište:
Članak 21.
Igralište na kojem se igraju utakmice mladeži mora biti registrirano od nadležne komisije matičnog
županijskog saveza, a primjerak zapisnika o registraciji mora biti uokviren na vidljivom mjestu u prostoriji
gdje se piše zapisnik utakmice.
Utakmice Prve NL i nižih slijednih liga Središta odigravaju se na glavnim terenima (igralištima gdje igraju
seniori), a ista odgovaraju uvjetima HNS-a, odnosno ŽNS-a.
Utakmice se igraju i na igralištima koja imaju sve uvjete za odigravanje utakmica mladeži, a koji proizlaze iz
Propozicija Središta, to se odnosi na terene sa kvalitetnom travnatom podlogom ili umjetnom podlogom, sa
dimenzijama igrališta ne kraćim od 90 metara niti užim od 60 metara. Klubovi su obvezni prije početka
natjecanja prijaviti terene za odigravanje utakmica, a suglasnost za korištenje određenog terena daje
područno Središte te iste podatke objavljuje u službenom glasilu.
Iznimno po stavku 2. i 3. gornjeg članka, ali uz zajedničku suglasnost oba kluba, utakmica se može odigrati
na drugim pomoćnim igralištima koja zadovoljavaju sve propisane uvjete, a u cilju očuvanja glavnih terena
od oštećenja zbog vremenskih prilika (obilne kiše, snijeg i sl.).
Igrališta moraju imati ogradu, uz uzdužnu crtu natkrivene kabine za igrače i službene osobe, te kabinu za
delegata i medicinsko osoblje.
Klub domaćin obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno pogodan za odigravanje utakmice,
utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o nepogodnosti terena za igru, i to
poslije pregleda terena od strane suca i oba kapetana momčadi. O tome prethodno telefonski obavijestiti
Povjerenika za natjecanje.

Sportska oprema:
Članak 22.
Svi sudionici u natjecanju dužni su se upoznati sa osnovnim i zamjenskim bojama opreme momčadi. U
slučaju eventualnog nesporazuma, prednost pri izboru boje ima domaćin ako nastupa u prijavljenoj boji
opreme.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje.
Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promijeniti gostujuća momčad, ukoliko domaća momčad
nastupi u dresovima svoje prijavljene boje. U tom slučaju domaća momčad dužna je posuditi dresove (ili
markere) gostujućoj momčadi ako ih ova nema.
Na poleđini dresova igrači moraju imati vidljive brojeve (od 1 do 99) koji se moraju slagati sa brojevima na
popisu igrača te u zapisniku utakmice.
Organizacija utakmice:
Članak 23.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje. Nedovoljno ili
površno izvršena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinski postupak sukladno odredbama DP
HNS-a.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za nadoknadom
štete nastale organizacijom utakmice.
Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost. Hrvatski nogometni savez ne preuzima odgovornost za
eventualne nesretne slučajeve, povrede i ostale nastale štete.
Članak 24.
Klub domaćin obavezan je poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi
za vrijeme odigravanja utakmica i sve do napuštanja igrališta odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obavezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati:
 medicinsko osoblje: liječnika (klupskog ili iz udruge Zbora medicinskih djelatnika ŽNS-a),
fizioterapeuta odnosno medicinskog tehničara ako nema liječnika,
 odgovarajuće vozilo sa vozačem koje ne može biti u drugoj funkciji osim za eventualni hitan
prijevoz ozlijeđenih igrača,
 osvježavajuća pića za obje ekipe i službene osobe,
 osigurati tri ispravne i kvalitetne lopte, mlađi pioniri igraju sa loptom veličine 4
 sve ostale radnje potrebne za nesmetano odvijanje utakmica.
Članak 25.
Za vrijeme utakmica nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje alkoholnih pića unutar ograđenog dijela i
službenog dijela prostorija kluba.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama zabranjena je uporaba
duhanskih proizvoda.
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 igrališta strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Članak 26.
U natkrivenim kabinama za vrijeme utakmica mogu sjediti:
 predstavnici kluba (jedan po klubu) sa urednom licencom,

 pričuvni igrači u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice (do 7 igrača),
 treneri i pomoćni treneri (po jedan po klubu) sa urednom licencom,
 medicinsko osoblje sa urednom licencom.
Članak 27.
Igrač koji u toku utakmice bude isključen, mora odmah napustiti unutarnji dio nogometnog terena.
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje sučevih odluka iz kabine za pričuvne
igrače i vrijeđanje svojih i suparničkih igrača.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj liniji igrališta (1 metar lijevo i desno od
kabine i 1 metar do uzdužne linije) radi davanja uputa svojim igračima, Službenim predstavnicima je
dozvoljeno stajanje u tehničkom prostoru samo za vrijeme tehničke pripreme izvršenja zamjene igrača.
Pravo nastupa:
Članak 28.
Na utakmicama pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su stekli pravo nastupa na
prvenstvenim utakmicama.
•

u momčadi MLAĐIH PIONIRA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 10 godina, a na dan 01.07.2020. nisu
stariji od 12 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2008. godine i mlađi).
Iznimno na utakmicama mlađih pionira može nastupiti i igrač sa navršenih 9 godina, pod uvjetom da
ima obavljen specijalistički liječnički pregled sukladno članku 30. ovih Propozicija.

•

u momčadi PIONIRA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01.07.2020. nisu stariji od
14 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2006. godine i mlađi).
Na prvenstvenim utakmicama pionira samo u 2. ligi Središta i niže može nastupiti i tri (3) igrača koji
na dan 01.07.2020. nisu stariji od 15 godina i 6 mjeseci / rođeni 01.01.2005. godine i mlađi.
Iznimno na utakmicama pionira može nastupiti i igrač s navršenih 11 godina, pod uvjetom da ima
obavljen specijalistički liječnički pregled sukladno članku 30. ovih Propozicija.

•

u momčadi KADETA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01.07.2020. nisu stariji od
16 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2004. godine i mlađi).
Iznimno na utakmicama kadeta može nastupiti i igrač s navršenih 13 godina, pod uvjetom da ima
obavljen specijalistički liječnički pregled sukladno članku 30. ovih Propozicija.

•

u momčadi JUNIORA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 01.07.2020. nisu stariji od
18 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2002. godine i mlađi).
Iznimno na utakmicama juniora može nastupiti i igrač s navršenih 15 godina, pod uvjetom da ima
obavljen specijalistički liječnički pregled sukladno članku 30. ovih Propozicija.

Na prvenstvenim utakmicama juniora 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.
Pravo nastupa utvrđuje delegat uvidom u športske iskaznice prije početka utakmice uz prisutnost
predstavnika oba kluba.
Na ligama mladeži Središta dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.
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.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrača koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom
zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri javne opomene.

Automatskom kaznom zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastale zbog tri javne opomene igrač
izdržava na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici.
Igrač koji istovremeno nastupa za dvije kategorije istog kluba automatsku kaznu zabrane igranja izdržava u
onoj momčadi za koju je izrečena. Igrač ne može igrati utakmicu istog dana za drugu kategoriju (momčad)
kada se igra utakmica momčadi za koju izdržava automatsku kaznu zbog tri javne opomene.
Isključeni igrač, prijavljeni igrač od strane službenih osoba u zapisniku rubrike isključenih igrača, automatski
je suspendiran i ne može nastupiti do izricanje kazne za isključenje nadležnog disciplinskog tijela. Za vrijeme
dok traje kazna igrač ne može nastupiti niti na utakmicama ostalih momčadi.
Sve ostale odredbe prava nastupa uvjetovane prethodnim kaznom zabrane igranje reguliraju se odredbama
članaka Disciplinskog pravilnika.
Objava suspenzija, kazne zabrane igranja i automatske kazne zbog tri javne opomene obavlja se putem
službenog Glasnika Središta.
Igrač koji svojim godinama stječe pravo nastupa u obje kategorije (mlađi pioniri i pioniri) ne može isti dan
nastupiti na dvije utakmice.
U zapisnik se upisuje osamnaest (18) igrača, prvih jedanaest (11) koji počinju utakmicu po rastućem broju,
te ostali zamjenski igrači po rastućem broj (pričuvni vratar ako ga ima upisuje se poslije zadnjeg igrača koji
počinje utakmicu). Sve ostalo konstatira delegat utakmice u svom izvješću.
U zapisnik utakmice može biti upisano najviše sedam (7) zamjenskih igrača, koji se mogu zamijeniti tijekom
utakmice i to :
MLAĐI PIONIRI – BEZ OGRANIČENJA broja, „leteće zamjene“, ali obavezno samo u prekidu igre.
PIONIRI – SEDAM (7) zamjena igrača. U drugom poluvremenu svaki klub može obaviti zamjene u
maksimalno tri (3) navrata.
KADETI - SEDAM (7) zamjena igrača. U drugom poluvremenu svaki klub može vršiti zamjene u
maksimalno tri (3) navrata.
JUNIORI - SEDAM (7) zamjena igrača. U drugom poluvremenu svaki klub može vršiti zamjene u
maksimalno tri (3) navrata.
Utakmica ne može početi ako jedna momčad ima manje od sedam (7) igrača u igri.
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, a na način
predviđen Pravilima nogometne igre, i to samo ako su upisani u zapisnik kao igrači ili zamjenici prije
početka utakmice. Ne dopušta se naknadni upis novih igrača u zapisnik, koji nisu prijavljeni delegatu prije
početka utakmice. U slučaju uočene greške kod pisanja zapisnika može se izvršiti ispravak tijekom trajanja
utakmice.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije ušao u igru.
Pravo nastupa igrača klubova koji u natjecanju Središta imaju druge momčadi:
Drugom momčadi smatra se momčad koja se natječe u ligama Središta, a isti klub već ima tu kategoriju u
višoj ligi Središta ili Prvoj HNL.
Kod klubova kojima se mlađi pioniri i pioniri, odnosno kadeti natječu kao druga momčad u ligama Središta,
pravo nastupa kod mlađih pionira imaju igrači samo ulaznog godišta, a kod momčadi pionira pravo nastupa
imaju igrači ulaznog godišta i najviše tri (3) igrača izlaznog godišta.
Kod klubova kojima se kadeti i juniori natječu kao druga momčad u ligama Središta, pravo nastupa imaju
igrači ulaznog godišta i najviše tri (3) igrača izlaznog godišta.
Igrač istog dana ne može igrati za obje momčadi, odnosno za neku drugu kategoriju koju klub ima u
natjecanju HNS-a ili ŽNS-a.
Po svakoj neposrednoj prijavi oštećenog kluba utakmica će se registrirati sa 3-0 (par-forfait) za suparničku
momčad.

Utvrđivanje identiteta igrača:
Članak 29.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem sportske iskaznice (ispravno registriran
igrač, ispravan liječnički pregled, uplaćena članarina za tekuću godinu). U slučaju da igrač nema sportsku
iskaznicu identitet se utvrđuje drugom ispravom koja ima fotografiju igrača i osobne podatke, uz
predočenje zapisnika sa prethodno odigrane utakmice, gdje je igrač bio upisan u zapisnik utakmice.
Identitet se može utvrditi pregledom u COMET sustavu pod registriranim igračima ako je kod registracije
igrača ugrađena igračeva fotografija. U takvim slučajevima za igrača je delegatu obvezno predočiti
dokument o pravovaljanosti liječničkog pregleda.
Utvrđenost ispravnosti sportskih iskaznica uz nazočnosti delegata predstavnici klubova ovjeravaju
potpisom na zapisnik utakmice i to prije početka utakmice.
Na traženje predstavnika kluba utvrđivanje identiteta igrača može se vršiti prije početka utakmice na
samom terenu za igru, tu delegatu uz nazočnost predstavnika klubova pomaže sudac koji utvrđuje identitet
igrača na terenu sa pripadajućom sportskom iskaznicom.
Delegat po posebnoj uputi Povjerenika lige dužan je provjeriti identitet igrača na terenu prije samog
početka utakmice.
Iznimno, u slučaju naznaka da je u igri nastupa igrač pod tuđom sportskom iskaznicom, na zahtjev
predstavnika kluba prijavitelja delegat je obvezan utvrditi identitet spornog igrača (u poluvremenu, tijekom
izlaska igrača iz igre, poslije odigrane utakmice), zapisnikom ili dopunskim izvješćem konstatirati činjenično
stanje, dati svoje mišljenje i konstatacije oba predstavnika kluba (izjave ovjerene potpisima).
Liječnički pregledi:
Članak 30.
Na utakmicama mladeži središta HNS-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.
Nenastupanje na utakmicama stalnog natjecanja:
Članak 31.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice ne nastupi jedna od momčadi sa
minimalnim potrebnim brojem igrača (SEDAM), sudac će priopćiti kapetanu momčadi koja je nastupila da
se utakmica neće održati i to će unijeti u zapisnik utakmice. Prethodno je o tome delegat utakmice je dužan
obavijestiti Povjerenika za natjecanje.
Izuzetno u slučaju da momčad nije mogla nastupiti uslijed više sile, sudac će pričekati nešto više, ali će
voditi računa o tome da se utakmica može završiti na vrijeme (mrak ili odigravanje još jedne utakmice na
istom terenu).
Klub je obvezan prvi radni dan poslije neodigrane utakmice Povjereniku za natjecanje dostaviti očitovanje
zbog čega momčad nije došla na odigravanje utakmice. Povjerenik za natjecanje registrirat će utakmicu po
službenoj dužnosti sa 3-0 (par-forfe), ukoliko utvrdi da neka momčad neopravdano nije nastupila. Klub snosi
odgovornost prema odredbama Disciplinskog pravilnika.

Neodigravanje i prekid utakmice:
Članak 32.
Ako je utakmica prekinuta zbog incidenta, nereda, nedovoljnog broja igrača i dr., a utvrdi se da je za prekid
kriv jedan od momčadi sudionika (klub, igrač, službene osobe kluba), delegat utakmice utvrditi će to u
izvješću o utakmici.
Protiv kluba čija momčad nastupa s manje od 11 igrača Povjerenik za natjecanje podnosi disciplinsku
prijavu.
Momčad koja nastupa s manje od 11 igrača, a u tijeku utakmice dođe to prekida utakmice zbog
nedovoljnog broja igrača, zbog ozljeda (ozljede više igrača u razmaku od nekoliko minuta, ostajanja u
svlačionicama u poluvremenu utakmice i sl.), tako prekinute utakmice smatrat će se kao da je momčad
napustila teren za igru, odnosno da je momčad izazvala prekid utakmice. Klub je odgovoran za
neodigravanje i prekid utakmice te odgovoran po odredbama Disciplinskog pravilnika.
Povjerenik natjecanja registrirat će utakmicu po službenoj dužnosti sa 3-0 (par-forfe), te proslijediti slučaj
na postupanje disciplinskom sucu.
U slučaju prekida utakmice zbog nereda ili incidenata prije u toku ili poslije utakmice, Povjerenik natjecanja
može suspendirati odgovarajuću momčad od odigravanja utakmice na tom igralištu ili području za vrijeme
vođenja postupka, do donošenja odluke.
Disciplinska odgovornost
Članak 33.
O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi, igrači, suci, delegati, treneri i ostali nogometni djelatnici u
ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac na osnovu DP-a HNS-a.
Zabrana nastupanja zbog suspenzije
Članak 34.
Suspendirana momčad ne može nastupati na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
Ako je suspenzija izrečena zbog neispunjavanja novčanih obveza prema službenim osobama ili
nogometnom tijelu (Središtu) delegat utakmice će upozoriti suspendirani klub o suspenziji, odnosno klub se
upoznaje putem propisanog kanala komunikacije i/ili službenog Glasila. Disciplinski sudac je svoju odluku o
suspenziji dužan proslijediti tijelima i rukovodstvu natjecanja seniorskih momčadi.
Kod učestalo izrečenih suspenzija istom klubu Povjerenik za natjecanje protiv kluba pokreće postupak
prema Disciplinskom sucu, a vezano za primjenu DP-a u svezi zanemarivanja obveza odnosno neizvršavanja
odluka, naredbi i obveza.
Suspenzije klubovima i sportskim djelatnicima iz svoje nadležnosti donosi Disciplinski sudac.
Registracije utakmice
Članak 35.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 30 (par fore) utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik natjecanja u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana njihovog
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.

Žalbe
Članak 36.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti povjereniku natjecanja u roku dva (2) dana, a
obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od tri (3) dana od dana odigravanja
utakmice.
Ukoliko rok za ulaganje žalbi ističe u nedjelju ili državni praznik, rok za ulaganje žalbi se produžuje za prvi
radni dan.
Nepravovremeno najavljene ili nedovoljno taksirane žalbe biti će odbačene.
Pri ocjeni blagovremenosti žalbi, uzima se u obzir datum poštanskog žiga na preporučenom pismu,
brzojavu, datumom na pismu, odaslanom telefaxu ili datumom na novčanoj uplatnici.
Članak 37.
Visinu takse na žalbu po svim osnovama određuje Izvršni odbor HNS-a, a objavljuje se u Službenom
glasniku.
Članak 38.
Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od 21 dan od dana prijema žalbe. Povjerenik za
natjecanje odluke o žalbi i obrazloženje objavljuje u službenom glasilu Središta ili može odluku dostaviti
klubovima koji su bili u žalbenom postupku.
Žalba na odluku povjerenika za natjecanje u drugom stupnju podnosi se Komisiji za žalbe Središta u roku od
8 dana od datuma primitka odluke.
Odluka u drugom stupnju biti će donijeta mogućnostima saziva Komisije, a ne duže od mjesec dana od dana
prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe ne može se uložiti žalba.
Utvrđivanje plasmana:
Članak 39.
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan (1)
bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između danih i primljenih golova. U slučaju iste
gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj
golova dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje
na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim
brojem bodova.
Plasman na dodatnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje
razlika danih i primljenih golova.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima (kada su u kombinaciji dva
kluba), odnosno veći broj postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Na razini natjecanja Središta utvrđivanje plasmana momčadi za mjesto koje osigurava prijelaz u viši stupanj
natjecanja Središtaili niži stupanj natjecanja, utvrđuje se na osnovu zbroja osvojenih bodova mlađih pionira
i pionira. Kod jednakog zbroja bodova prednost dobiva klub koji u mlađoj kategoriji ima više osvojenih
bodova.

Obnavljanje lige:
Članak 40.
Lige se organiziraju sukladno kriterijima za obnavljanje liga, zadovoljavanju uvjeta vezano za stručnopedagoški rad i ispunjavanje obveza iz natjecanja (prijedlog daje Povjerenstvo kojeg čine Tajnik Središta,
Instruktor Središta i koordinator natjecanja HNS-a), a najkasnije do 01.11. tekuće natjecateljske godine za
iduću natjecateljsku godinu sukladno navedenom u članku 2. stavak 1. i 6. ovih Propozicija.
Prema potrebi u slučaju rješavanja bitne problematike Povjerenstvo Središta će imati zadaću izrade
prijedloga natjecanja mladeži na razini Središta, odnosno izrade prijedloga natjecanja mladeži vezano uz
eventualnu promjenu sustava natjecanja u Središtima. Povjerenstva Središta će imati zadaću izrade
natjecateljskih liga, štujući kriterij ostvaren ukupnim zbrojem bodova u završenoj natjecateljskoj godini, te
stručno-pedagoškom radu sa mladeži u klubu, a u cilju neopterećivanja Komisije za natjecatenje HNS-a i IO
HNS-a glede natjecanja mladeži u Središtu.
Prvak lige Središta dobiva pehar i 30 zlatnih medalja u trajno vlasništvo.
NAPREDOVANJE U PRVU HNL
Plasman selekcije pionira i kadeta, odnosno juniora u Prvu HNL biti će reguliran prema Propozicijama PRVE
HNL, Obnavljanje lige kroz kvalifikacije za pionire i kadete odnosno juniore za natjecateljsku godinu
2021./2022, a sve sukladno odredbama iz Propozicija Prve HNL za pionire – kadete i Prve HNL za juniore.
Članak 41.
Središta obavljaju dopunu ovog članka sa sustavom obnavljanja liga koje objavljuju u svojem službenom
glasilu, te je zasebni dio Propozicija natjecanja 2020./2021. svakog Središta koji se mora objaviti najkasnije
do 01.11. u tekućoj natjecateljskoj godini.
Dopunski izvadak mora sadržavali način napredovanja i način ispadanja iz određenog stupnja natjecanja ako
to sustav natjecanja mladeži u Središtima zahtjeva.
U slučaju reorganizacije natjecanja mladeži HNS-a, a u koju mogu biti uključeni i klubovi Središta, pred
Povjerenstvima Središta biti će donošenje eventualnih novih kriterija obnavljanja liga mladeži Središta.

Članak 42.
Ako klubovi mladeži nisu praćeni stručnim radom, ako neopravdano izostanu sa utakmica, ako imaju
manjak igrača čime se uzrokuju prekidi utakmica, ako se protiv njih često vode disciplinski postupci
(nepoštivanje Propozicija), u nadležnosti Povjerenstava Središta je donošenje odluke o isključivanju kluba
mladeži iz redovnog natjecanja Središta (odnosi se na klubove koji ne moraju imati mlađe pionire i pionire
pri redovnom natjecanju HNS-a), odnosno stavljanje kluba mladeži u najniži stupanj nogometnog natjecanja
koje provodi Središte ili određivanje zabrane napredovanju u viši stupanj.
Povjerenstava Središta čine: Koordinator natjecanja HNS-a, Područni instruktor, Tajnik središta/Povjerenik
natjecanja za mladež, a konzultativni članovi su instruktori županijskih nogometnih saveza.
Financijske odredbe:
Članak 43.
Troškove vođenja natjecanja, snose klubovi, sudionici natjecanja.
Klubovi prije početka svake natjecateljske sezone uplaćuju članarinu, a visinu iste određuje IO HNS-a.
Sve prvenstvene utakmice mladeži podliježu obaveznom plaćanju slijedećih troškova:
•

sucima putne troškove i naknadu (taksu) za suđenje,

•

delegatu utakmice putne troškove i naknadu (taksu) za obavljanje dužnosti delegata.

Visine naknade službenih osoba i pravo na putne troškove određeno je odlukama IO HNS-a (objavljuje se u
službenom glasilu Središta). Plaćanje službenih osoba klub je dužan podmiriti najkasnije u roku od 15 dana
od datuma odigravanja utakmice.
Način i vrijeme podmirenja obveza delegat je dužan upisati u zapisnik utakmice.
Klubovi koji su u prethodnom kolu bili domaćini dužni su delegatu na prvoj narednoj utakmici dokazati da
su izvršili obvezu prema službenim osobama. Ukoliko klub ne može dokazati izmirenje obveze, delegat će
dozvoliti nastup klubu, ali je dužan u zapisnik utakmice upisati, a Povjerenik natjecanja sagledati će potrebu
za pokretanjem postupka protiv kluba koji zanemaruje svoje obveze.
Po svakoj prijavi službenih osoba, a nakon 15 dana od odigrane utakmice, Disciplinski će sudac pokrenuti
stegovni postupak po DP-u vezano za neizvršavanje obveza.
Ostale odredbe:
Članak 44.
Licence za službene osobe izdaje tajništvo Središta.
Za funkciju predstavnika kluba za mlađe uzrasne kategorije ne može se licencirati osoba kojoj je izdana
licenca za vođenje jedne od kategorije mladeži (trener mlađih pionira ne može biti predstavnik kluba
pionirima i sl.)
Predstavnik kluba može vršiti dužnost na utakmicama svih kategorija mladeži pod Središtem.
Dozvole za rad trenera (licence) u klubovima na zahtjev trenera i kluba izdaje Tajnik KNT HNS-a, Područni
instruktor, odnosno Instruktor ŽNS-a, sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih
trenera.
Licence se izdaju za jednu natjecateljsku godinu.
Članak 45.
Za sve ono što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke
Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o nogometom natjecanju HNS-a, Disciplinskog pravilnika, te ostalih
propisa i odluka HNS-a.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Pravilnika o načinu korištenja medijskih i
promotivnih prava.
Članak 46.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih epidemijom
COVID-19 ( ili nekog drugog razloga više sile), te nedostatka termina za završetak natjecanja, IO HNS-a na
prijedlog Natjecateljske komisije može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja ili zaključivanja
prvenstva.
Članak 47.
Ove propozicije stupaju na snagu danom usvajanja, a objavljuju se u Službenom glasniku HNS-a i u
službenom glasilu svakog Središta (s dopunom članka 2. «Sastav liga» i članka 41. «Obnavljanje liga»).

Broj :

Predsjednik

Zagreb, 10.08.2020.

Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na
prijedlog Komisije za mlađe uzraste i Natjecateljske komisije dana 10.08.2020. donio

PROPOZICIJE
ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA HRVATSKOG NOGOMETNOG KUPA
ZA PIONIRE, KADETE I JUNIORE
ZA NATJECATELJSKU GODINU 2020/2021

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Završnicu Hrvatskog nogometnog kupa za pionire, kadete i juniore (u daljnjem tekstu: mladež)
čine:
Klubovi s područja 20 županijskih nogometnih saveza (dalje: ŽNS) i zagrebačkog nogometnog
saveza, razvrstanih u pet nogometnih središta (dalje NS) i to:
NS OSIJEK čine ŽNS Osječko-Baranjski, Požeško-Slavonski, Vukovarsko-Srijemski i BrodskoPosavski
NS SJEVER čine ŽNS Varaždinski, Bjelovarsko-Bilogorski, Virovitički, Međimurski, KoprivničkoKriževački
NS ZAGREB čine ZNS i ŽNS Karlovački, Sisačko-Moslavački, Krapinsko-Zagorski i Zagrebački
NS RIJEKA čine ŽNS Primorsko-Goranski, Ličko-Senjski i Istarski
NS SPLIT čine ŽNS Splitsko-Dalmatinski, Dubrovačko - Neretvanski, Šibensko-Kninski i Zadarski.
Članak 2.
Prvi dio natjecanja odvija se na razini ŽNS i ZNS-a
Članak 3.
Klubovi čije se momčadi pionira, kadeta i juniora natječu u Prvoj HNL uključuju se u natjecanje HNK
HNS-a za mlađe uzraste na razini središta.
Drugi dio natjecanja odvija se na razini NS, a županijski savezi direktno ili kroz kvalifikacije u
završnicu središta daju slijedeći broj klubova;
NS OSIJEK – u kategoriji pionira i kadeta – 2 kluba / u kategoriji juniora - 3 kluba
NS VARAŽDIN – u kategoriji pionira i kadeta – 5 klubova / u kategoriji juniora - 6 klubova
NS ZAGREB – u kategoriji pionira i kadeta – 3 kluba / u kategoriji juniora - 2 kluba
NS RIJEKA – u kategoriji pionira i kadeta – 2 kluba / u kategoriji juniora - 1 klub
NS SPLIT –

u kategoriji pionira i kadeta – 2 kluba / u kategoriji juniora - 2 kluba

Na svim razinama igra se jedna (1) utakmica, a parovi i domaćinstvo se određuju ždrijebom. Iznimno,
finalne utakmice igraju se u mjestu koje odredi Izvršni odbor HNS-a na prijedlog Natjecateljske
komisije.
Ukoliko nema prijave kluba za određenu kategoriju iz pojedinog ŽNS-a može ga zamijeniti drugi klub
iz drugog ŽNS-a ali samo klub koji je ostvario plasman u finale u svom ŽNS-u.
Odluku o načinu plasmana klubova u svakoj kategoriji ŽNS-a koji ulazi na razinu NS donosi
povjerenstvo na razini NS kojeg čine ; tajnik NS i tajnici ŽNS-a

Članak 4.
Treći dio natjecanja od 1/4 odvija se na razini HNS, a svako NS u završnicu daje sljedeći broj
klubova:
NS SJEVER (3 x 2) – finalisti u svim kategorijama
NS ZAGREB (3 x 2) –finalisti u svim kategorijama
NS RIJEKA (3 x 1) – pobjednici u svim kategorijama
NS OSIJEK (3 x 1) – pobjednici u svim kategorijama
NS SPLIT (3 x 1) –

pobjednici u svim kategorijama

Klubovi koji su sudjelovali u finalnoj završnici u svim kategorijama s područja NS OSIJEK i NS SPLIT
igrat će dodatne kvalifikacije u svim kategorijama NS OSIJEK – NS SPLIT na neutralnom terenu
kojeg određuje vodstvo HNK HNS-a za Mladež, a pobjednici tih kvalifikacija plasirat će se u 1/4
finale u svim kategorijama na razini HNS-a.
Trošak organizacije kvalifikacijski utakmica na neutralnom terenu snosi HNS ( org. utakmice, trošak
taksi i puta za službene osobe, trošak obroka za ekipe sudionike)
U kvalifikacijama u svim kategorijama igra se jedna (1) utakmica, a parovi i domaćinstvo se
određuju ždrijebom.
Članak 5.
U 1/4 i 1/2 finalu u svim kategorijama igra se jedna (1) utakmica, a parovi i domaćinstvo se određuju
ždrijebom.
Članak 6.
U finale ulaze pobjednici u svim kategorijama iz 1/2 finala i igra se jedna utakmica.
Domaćina završnice finala određuje Natjecateljska komisija, a formalni domaćin određuje se
ždrijebom.
Članak 7.
Županijski nogometni savezi su obvezni svoja kup natjecanja u jesenskome dijelu sezone okončati
najkasnije do 18. listopada tekuće natjecateljske godine.
Županijski nogometni savezi koji ne završe natjecanje ili ne prijave pobjednike i finaliste tajnicima
NS (voditeljima HNK HNS-a na razini NS) najkasnije do 22.10. tekuće natjecateljske godine neće
imati svoje predstavnike u Završnom natjecanju na razini NS.
U slučaju kvalifikacija klubova predstavnika županija za plasman na završnicu središta kojem
pripadaju ista se moraju okončati najkasnije do 05.11. tekuće natjecateljske godine.
NS su obvezni svoja kup natjecanja u jesenskome dijelu sezone okončati najkasnije do 20. prosinca
tekuće natjecateljske godine.
NS koji ne završe natjecanje ili ne prijave pobjednike i finaliste Predsjedniku Povjerenstva HNK HNSa za Mladež najkasnije do 31.12. tekuće natjecateljske sezone neće imati svoje predstavnike u
Završnom natjecanju HNS-a (osim u slučaju više sile ili nekog drugog opravdanog razloga).
OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 8.
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 s odredbama Disciplinskog
pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za
naknadu štete nastale organizacijom utakmice.

Klub domaćin u fazi 1/4 i 1/2 finala, kao i klub organizator završnice finala u svim kategorijama
obvezan je utakmicu snimiti te medij sa snimkom predati delegatu neposredno po završetku
utakmice.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i educiranu 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 9.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u mjesto,
odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.
Klub domaćin obvezan je 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 obvezan je za utakmicu osigurati zdravstveno osoblje te vozilo hitne medicinske
pomoći. U slučaju nenazočnosti vozila hitne medicinske pomoći klub je dužan osigurati adekvatno
zamjensko vozilo kojim će se u slučaju potrebe obaviti prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove.
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 10.
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.
Iznimno, tijelo koje vodi natjecanje može u slučaju opravdanog razloga, i uz suglasnost oba kluba,
odrediti da se utakmica igra na drugom igralištu, a ne onom na kojem klub domaćin igra prvenstvene
utakmice.
Članak 11.
Za odigravanje utakmica Završnice HNK u svim kategorijama klub domaćin je obvezan osigurati
najmanje tri (3) lopte za svaku od ovih utakmica, a koje u svemu moraju odgovarati PNI.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti druge boje.
Članak 12.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan
terena za igru.
Članak 13.
Za vrijeme odigravanja utakmica HNK HNS za mladež, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama
mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:
- po jedan predstavnik kluba s licencom,
- trener s licencom,
- pomoćni trener s licencom,
- rezervni igrači u sportskoj opremi (do sedam ),
- fizioterapeut s licencom,
- liječnik kluba s licencom.
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- 2 – 4 osobe uz nosila, posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena
- dodavači lopti obučeni u sportsku opremu različite boje od boje dresova obiju momčadi
- dežurno vozilo hitne medicinske pomoći sa osobljem,

- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
- potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih.
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.
Članak 14.
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 15.
Pravo nastupa za momčad pionira imaju svi pravilno registrirani igrači ako na dan odigravanja
utakmice nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01. 07. tekuće natjecateljske godine nisu stariji od 14
godina i 6 mjeseci.
Izuzetno, na utakmicama Završnice HNK pionira mogu nastupiti i igrači koji su navršili 11 godina
života ako su od specijalne liječničke komisije proglašeni sposobnim za nastupanje na pionirskim
utakmicama s tim da im je to pravo potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju.
Pravo nastupa za momčad kadeta imaju svi pravilno registrirani igrači ako na dan odigravanja
utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01. 07. tekuće natjecateljske godine nisu stariji od 16
godina i 6 mjeseci.
Izuzetno, na utakmicama Završnice HNK kadeta mogu nastupiti i igrači koji su navršili 13 godina
života ako su od specijalne liječničke komisije proglašeni sposobnim za nastupanje na kadetskim
utakmicama s tim da im je to pravo potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju.
Pravo nastupa za momčad juniora imaju svi pravilno registrirani igrači ako na dan odigravanja
utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 01. 07. tekuće natjecateljske godine nisu stariji od 18
godina i 6 mjeseci.
Izuzetno, na utakmicama Završnice HNK juniora mogu nastupiti i igrači koji su navršili 15 godina
života ako su od specijalne liječničke komisije proglašeni sposobnim za nastupanje na juniorskim
utakmicama s tim da im je to pravo potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju.
Na HNK HNS na utakmicama juniora može nastupiti i 6 (šest) igrača koji na dan 01.07. tekuće
natjecateljske godine nisu stariji od 19 godina i 6 mjeseci. Pri tome maksimalno 3 (tri) takva igrača
jedne momčadi mogu istovremeno biti u igri.
Identitet igrača utvrđuje se športskom iskaznicom igrača.
Na utakmicama mladeži HNK HNS-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 Završnice HNK nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom,
kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne kup utakmice nastalu zbog dobivene tri opomene, igrač
izdržava na prvoj slijedećoj kup utakmici.

Igrač koji je u natjecanju županijskog kupa završio sa tri (3) dobivene opomene ima automatsku
kaznu koju izdržava u završnici na razini NS. Ostale dobivene opomene iz natjecanja županijskog
kupa se ne prenašaju u Završnicu HNK HNS za Mlade
Zabrane nastupa zbog suspenzije, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri
opomene klub se izvješćuje putem službenog glasila ili pisanim putem od strane Disciplinskog suca.
Članak 16.
U natjecanju HNK za mladež, dozvoljen je nastup dva (2) igrača strana državljana na utakmici.
Igračima iz prethodnog stavka 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 17.
Na utakmicama Završnice HNK HNS za Mladež u svim kategorijama može biti imenovano i u
zapisnik upisano najviše sedam (7) zamjenskih igrača i od kojih u igru može ući sedam (7)
zamjenskih igrača.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 18.
Pobjednik utakmica koje se po jednostrukom kup sustavu igraju na razini ŽNS-a je momčad koja
tijekom utakmice (koja traje sedamdeset / 70 / minuta za pionire, osamdeset / 80 / minuta za kadete
i devedeset / 90 / minuta za juniore) postigne više zgoditaka. Ako utakmica završi neriješeno
pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama
Međunarodnog Boarda (IFAB).
Pobjednik utakmica koje se po jednostrukom kup sustavu igraju na razini NS te 1/4, 1/2 i finala je
momčad koja tijekom utakmice (koja traje sedamdeset / 70 / minuta za pionire, odnosno devedeset
/ 90 / minuta za kadete i juniore) postigne više zgoditaka. Ako utakmica završi neriješeno pobjednička
momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama Međunarodnog
Boarda (IFAB).
PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 19.
Pobjednik finalne utakmice stječe naziv pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa za pionire odnosno
kadete, odnosno juniore u tekućoj natjecateljskoj godini.
Pobjednik HNK HNS za mladež u svim kategorijama osvaja pehar HNS-a te po 35 zlatnih medalja
za igrače, stručno osoblje i rukovodstvo kluba.
Finalist HNK HNS za mladež u svim kategorijama osvaja po 35 srebrnih medalja za igrače, stručno
osoblje i rukovodstvo kluba
Službenim osobama (sucima i delegatima) finalnih utakmica pripadaju odgovarajuće plakete HNS.
Protokol za organizaciju finalnih utakmica utvrđuje Natjecateljska komisija HNS-a. Svi sudionici
finalnih utakmica dužni su u cijelosti poštivati odredbe Protokola

DELEGAT UTAKMICE
Članak 20.
Za svaku utakmicu ovog natjecanja, počevši od razine NS, Povjerenik za natjecanje (predsjednik
povjerenstva za HNK za mladež) odredit će delegata (u suradnji s tajnicima središta) sa liste
delegata Prve, Druge ili Treće 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 završetku utakmice u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. Kompletan zapisnik u
dva primjerka, DVD snimku utakmice (od 1/4 finala), obračune naknada i troškova službenih osoba,
delegat dostavlja voditelju HNK HNS za mladež u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice putem
pošte.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima klubova
odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem maila ili faksa kojeg osigurava klub domaćin
dostaviti voditelju HNK HNS za Mladež odmah po završetku utakmice te telefonski izvijestiti voditelja
za natjecanje o rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.
Članak 21.
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 faks uređaja.
U tom slučaju u zapisnik se također unose podaci o mjesecu i godini rođenja igrača. Delegat, suci i
službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u zapisnik utakmice,
koji su obvezni svojeručno potpisati.
SUCI UTAKMICE
Članak 22.
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje imenovani povjerenik za suđenje.
Članak 23.
Suci su obvezni za zapisnik/izvješće delegatu prijaviti ispravne podatke o igračima koji su
zamijenjeni, opomenuti, isključeni ili su postigli pogotke.
Suci su obvezni u zapisnik/izvješće unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za
prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice
Članak 24.
Utakmice HNK HNS za Mladež na razini NS i HNS sude suci sa lista Prve, Druge ili Treće HNL te
po potrebi četvrtog stupnja natjecanja za suđenje i pomoćno suđenje. 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 saveznog ranga. U slučaju da klubovi ne postignu
sporazum, delegat utakmice će odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba
zapisnički konstatirati.

Članak 25.
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.
Članak 26.
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.
TEREN ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA
Članak 27.
Utakmice se mogu igrati samo na terenima koji u potpunosti odgovaraju odredbama Pravila
nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Utakmice HNK za mladež mogu se igrati i na terenima sa umjetnom travom ukoliko je za iste
dobiveno odobrenje nadležnih organa natjecanja.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za odigravanje utakmice.
Pregled terena obavlja sudac utakmice prije početka utakmice, u slučaju utvrđenih i prijavljenih
neispravnosti, odnosno nepodobnosti za igru, pregled sudac obavlja uz nazočnost oba kapetana i
utvrđuje činjenično stanje terena za igru.
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 donesenu odluku o nepodobnosti terena i
zapisnik dostaviti voditelju za natjecanje HNK za Mladež u roku od 24 sata uz prethodnu obavijest
telefonom odnosno mailom ili faksom.
Članak 28.
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.
OPREMA MOMČADI
Članak 29.
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 i pet centimetara) i 35
cm (trideset i pet centimetara).
Vratar mora nositi dres ili majicu koja 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. Klubovi su
obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.
KALENDAR NATJECANJA
Članak 30.
Prvi dio natjecanja vode ŽNS. Drugi dio natjecanja od razine NS i završnice Hrvatskog nogometnog
kupa za mladež vodi Povjerenstvo za natjecanje HNK za mladež (odnosno Predsjednik
povjerenstva). Natjecanje se odvija prema kalendaru natjecanja mlađih uzrasnih kategorija
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 normalno
odvijanje natjecanja.

REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 31.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj
dužnosti sa 3 – 0 (par forfait), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenstvo 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, ako je odluka postala pravovaljana ili je u
drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 32.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
ŽALBA
Članak 33.
Žalba na utakmicu podnosi se Povjerenstvu za natjecanje Završnice HNK mladeži koje ih rješava u
prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaksom u roku od dva dana
( 2 ) od odigravanja utakmice, a obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o
uplaćenoj pristojbi u roku od tri ( 3 ) dana od odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju, ili na državni praznik, on se produžava na prvi slijedeći dan.
Članak 34.
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 pečata preporučenog
pisma, odnosno novčane uplatnice.

Članak 35.
Odluke po svim podnesenim žalbama donose se najkasnije u roku od osam (8) dana od dana
prijema žalbe, a obvezno prije odigravanja slijedećeg kola Završnice HNK-a mladeži.
Članak 36.
Žalba na odluku Povjerenstva za natjecanje Završnice HNK-a za mladež podnosi se Komisiji za
žalbe HNS, u roku od tri (3) dana od dana prijema pismene odluke.
Članak 37.
Pristojba na žalbu u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku je u iznosu kao na utakmicama
Prve HNL za juniore, odnosno Prve HNL za kadete i pionire.
Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Eventualni troškovi žalbenog postupka padaju na teret kluba koji ih je prouzročio.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 38.
O disciplinskim prekršajima koja naprave klubovi, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom
natjecanju odlučuje imenovani Disciplinski sudac Završnice HNK juniora, kadeta i pionira od razine
NS na osnova odredaba Disciplinskog pravilnika HNS i Kriterija za djelovanje disciplinskog suca.

FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 39.
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 – nadoknadu troškova prijevoza te naknadu za suđenje prema odluci Izvršnog odbora HNSa,
- delegatu – nadoknadu troškova prijevoza te naknadu za delegata prema odluci Izvršnog odbora
HNS-a.
- za finalnu utakmicu troškove službenih osoba podmiruje HNS.
- klubovima finalistima HNS osigurava sljedeće:
a) klubovima sa sjedištem udaljenim do 100 km od mjesta odigravanja, troškove prehrane,
b) klubovima sa sjedištem udaljenim od 100 do 250 km od mjesta odigravanja, troškove
dnevnog odmora i prehrane,
c) klubovima sa sjedištem udaljenim preko 250 km od mjesta odigravanja, smještaj na bazi
punog pansiona.
OSTALE ODREDBE
Članak 40.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, odluke Skupštine i IO HNS-a, tijela natjecanja kao i
načela Fair Play-a.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Pravilnika o načinu korištenja medijskih i
promotivnih prava.

Članak 41.
Sudionici završnog dijela ovog natjecanja imaju pravo za odlaganje određenih utakmica prema
odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.
Svaki sudionik natjecanja HNK za mladež može nastupiti samo s jednom momčadi.
Članak 43.
Nadležni županijski nogometni savezi provodit će ovo natjecanje sve do završnog dijela i prelaska
natjecanja na razinu NS temeljem svojih Propozicija, koje ne mogu biti u suprotnosti s ovim
Propozicijama.
Članak 45.
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.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih
epidemijom COVID-19 te nedostatka termina za završetak natjecanja, IO HNS-a na prijedlog
Natjecateljske komisije može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva.
Članak 46.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, objavljuju se u službenom glasilu HNS-a.

Broj :

Predsjednik:

Zagreb, 10.08.2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na
prijedlog Natjecateljske komisije dana 10.08.2020. donio
ODLUKU
o visini naknade vodstvu natjecanja
Treće HNL i natjecanjima mladeži

1. Mjesečna naknada (dok traje natjecanje) za tehničkog tajnika i povjerenika za suđenje Prve HNL
pionira i kadeta i Prve HNL juniora u natjecateljskoj godini 2020/21. iznosi ukupno 2.000,00 kn.
2. Naknada za natjecanja mladeži na razini središta HNS u natjecateljskoj godini 2020/21. mjesečno
dok traje natjecanja iznosi:
- Povjerenik za natjecanje
2.000,00 kn
- Discplinski sudac
750,00 kn
- Povjerenik za suđenje
1.000,00 kn
3. Mjesečna naknada (dok traje natjecanje) za obavljanje poslova tehničkog tajnika u natjecanjima
središta HNS (seniori Treća HNL i mladež) u natjecateljskoj godini 2020/21. iznosi 3.000,00 kn.
4. Naknada za vodstvo natjecanja Treće HNL u natjecateljskoj godini 2020/21. mjesečno dok traje
natjecanje iznosi:
- Povjerenik za natjecanje
2.000,00 kn
- Povjerenik za suđenje
1.500,00 kn
- Disciplinski sudac
1.000,00 kn
- Povjerenik za sigurnost
500,00 kn
5. Visina naknade za vodstvo natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa za kadete i pionire i Hrvatskog
nogometnog kupa za juniore u natjecateljskoj godini 2020/21 iznosi:
- Povjerenik natjecanja
- 2.000,00 kn mjesečno za 6 mjeseci godišnje
- Disciplinski sudac
- 500,00 kn mjesečno za 6 mjeseci godišnje
- Povjerenik za suđenje
- 1.000,00 kn mjesečno za 6 mjeseci godišnje
6. Ako je netko od vodstva natjecanja radnik Ureda HNS, nema pravo na naknadu iz ove Odluke.
7. Svi iznosi u ovoj odluci su navedeni u netu.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 10.08.2020.

Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6.
Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije dana 10.08.2020. donio

ODLUKU
1. Utakmice HT Prve lige, Hrvatskog nogometnog kupa, Druge HNL, Prve HNL-juniori
i Prve HNL pioniri-kadeti u natjecateljskoj godini 2020./2021. zbog epidemije COVID19 do daljnjega će se igrati bez gledatelja.
2. U odnosu na odredbe Propozicija natjecanja kojima je određen broj osoba koje
mogu biti na glavnoj tribini stadiona za vrijeme igranja bez gledatelja, iznimno za
vrijeme trajanja ove odluke na utakmicama HT Prve lige dozvoljena je nazočnost 50
osoba kluba domaćina, a na utakmicama Druge HNL 30 osoba kluba domaćina.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom Glasilu HNS

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 10.08.2020.

Davor Šuker, v.r.

prijevod: 08.08.2020.

SAVEZIMA ČLANOVIMA FIFA-E
CIRKULARNO PISMO BROJ 1726
Zurich, 30. srpnja 2020.

Pravilnik o statusu i transferima igrača – kategorizacija klubova, registracijska
razdoblja i pravo nastupa

Poštovani,
kao i svake godine, obraćamo vam se u vezi relevantnih članaka Pravilnika o statusu i
transferima igrača (u daljnjem tekstu: Pravilnika), koji se odnose na naknadu za
treniranje mladih igrača, kategorizaciju klubova te utvrđivanje registracijskih razdoblja
u vašem savezu.
S tim u vezi, napominjemo da je sustav za usklađivanje međunarodnih transfera
(TMS) obvezan za sve saveze članove FIFA-e. U TMS moraju biti uneseni podaci o
registracijskim razdobljima i kategorijama klubova sudionika TMS-a koje je utvrdio vaš
savez. Za klubove koji nisu sudionici TMS-a (kao što su isključivo amaterski klubovi),
obavijest o kategorizaciji mora biti dostavljena FIFA-i u pisanom obliku.

1.

Naknada za treniranje

U odnosu na naknadu za treniranje, svaki savez mora svrstati svoje klubove u različite
kategorije na temelju iznosa troškova svakog kluba za treniranje mladih igrača.
Utvrđena kategorija (a) revidira se samo na početku natjecateljske godine i (b)
valjana je za relevantnu natjecateljsku godinu. Savezima nije dozvoljeno mijenjati
kategoriju kluba tijekom natjecateljske godine.
Priložena tablica prikazuje kategorije u koje savezi svake konfederacije moraju svrstati
svoje klubove te primjenjive iznose naknade.

Molimo svaki savez da najkasnije do 1. rujna 2020. unese relevantne podatke u vezi
kategorizacije svojih pridruženih klubova u TMS. Ako se klub ne nalazi u TMS sustavu,
molimo vas da pisanim putem obavijestite FIFA-u na psdfifa@fifa.org do 1. rujna
2020.
Što se tiče klubova sudionika TMS-a, želimo naglasiti da će se u obzir uzeti samo ona
kategorizacija klubova koja bude unesena u TMS te će ista biti mjerodavna u slučaju
primitka bilo kakve drugačije kategorizacije.
U slučaju da ne unesete kategorizaciju svojih pridruženih klubova u TMS do 1. rujna
2020., zbog tog propusta protiv vašeg saveza mogu biti pokrenuti odgovarajući
postupci. Upućujemo vas na FIFA TMS administrativni postupak izricanja kazni (APIK),
opisan u FIFA-inom cirkularnom pismu broj 1478 od 6. ožujka 2015.

2.

Registracijska razdoblja

Od svakog se saveza također traži da najkasnije do 1. rujna 2020. u TMS unese
podatke o dva godišnja registracijska razdoblja koja je utvrdio za sljedeću
kalendarsku godinu, tj. od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.), u skladu s čl. 6, st.
1 i 2 Pravilnika, ili, u slučaju da tekuća natjecateljska godina vašeg saveza završava
nakon ovog datuma, potrebno je unijeti podatke odmah nakon posljednjeg dana
tekuće natjecateljske godine.
Kada su datumi početka i završetka registracijskih razdoblja za ženska natjecanja
različiti od onih koji se odnose na muška natjecanja, savezi mogu utvrditi različita
registracijska razdoblja za svoja muška i ženska natjecanja (vidi FIFA-ino cirkularno
pismo br. 1601 od 31. listopada 2017.).
U skladu s čl. 6, st. 2 u vezi čl. 5.1, st. 1 Dodatka 3 Pravilnika, savez obavještava FIFA-u
putem TMS-a o datumima početka i završetka oba registracija razdoblja i o
natjecateljskoj godini, najmanje 12 mjeseci prije njihovog stupanja na snagu. Prema
tome, vaš savez mora u TMS unijeti sva primjenjiva registracijska razdoblja do 31.
prosinca 2021.
Što se tiče utvrđivanja registracijskih razdoblja (za muškarce i žene), molimo vas da
primite na znanje sljedeće:


Kao opće pravilo, prvo registracijsko razdoblje počinje nakon završetka
natjecateljske godine i uobičajeno završava prije početka nove natjecateljske
godine. Ovo razdoblje ne može biti duže od 12 tjedana.
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Drugo registracijsko razdoblje uobičajeno se utvrđuje sredinom natjecateljske
godine i ne može biti duže od četiri tjedna.



Prilikom utvrđivanja vaših registracijskih razdoblja posebna pažnja treba biti
posvećena njihovom datumu završetka. Ako je datum završetka blagdan ili
neradni dan u vašoj zemlji, nećete moći produžiti trajanje relevantnog
registracijskog razdoblja na prvi sljedeći radni dan ako bi produženje
rezultiralo premašivanjem najdužeg dozvoljenog trajanja registracijskih
razdoblja.



Ako savez ne utvrdi registracijska razdoblja za ženska natjecanja, tada će se
registracijska razdoblja utvrđena za muška natjecanja primjenjivati i na ženska
natjecanja.



Iz razloga pružanja potpunih informacija, podsjećamo vas na privremene
izmjene i dopune čl. 6 st. 2 i čl. 5.1 Dodatka 3 Pravilnika, koje je usvojilo Vijeće
FIFA-e (vidi FIFA-ino cirkularno pismo br. 1720 od 11. lipnja 2020.), koje se
odnose na nekoliko privremenih izmjena i dopuna vezanih uz registracijska
razdoblja u kontekstu pandemije COVID-19.

U slučaju da do 1. rujna 2020. u TMS-u ne potvrdite registracijska razdoblja vašeg
saveza, FIFA sama može utvrditi datume za vaš savez.
Želimo naglasiti da je isključivo TMS menadžer svakog saveza odgovoran osigurati da
se relevantna registracijska razdoblja propisno i točno unesu u sustav, u skladu s
odlukom tog saveza. Samo će datumi koji budu uneseni u TMS biti uzeti u obzir,
neovisno o različitim komunikacijama izvan TMS-a. Kada registracijsko razdoblje još
nije započelo, te u iznimnim okolnostima, moguće je promijeniti datume
registracijskog razdoblja. Nakon što registracijsko razdoblje uneseno u TMS sustav
započne, više nije moguće promijeniti datume registracijskog razdoblja.
Naposljetku, u slučaju da vaš savez želi utvrditi odvojena registracijska razdoblja za
svoja isključivo amaterska natjecanja (tj. natjecanja u kojima sudjeluju samo amateri),
na osnovu čl. 6, st. 4 Pravilnika, savez je pozvan obavijestiti FIFA-u o relevantnim
datumima pisanim putem do do 1. rujna 2020. Registracijska razdoblja za isključivo
amaterska natjecanja ne mogu biti unesena u TMS.
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3.

Najveći broj klubova za koje igrač može biti registriran i za koje ima pravo
nastupa na službenim utakmicama tijekom jedne natjecateljske godine

Registracije igrača i prava nastupa tih igrača na službenim utakmicama njihovih
klubova spadaju u nadležnost svakog saveza. Potrebno je posvetiti pažnju na odredbe
Pravilnika koje su obvezujuće na nacionalnoj razini (v. čl. 1, st. 2 i 3 a) Pravilnika). U
skladu s čl. 1 st. 3 a) Pravilnika, savezi su, inter alia, obvezni uvrstiti, bez izmjena, čl. 5
st. 4 Pravilnika u svoje vlastite nacionalne pravilnike.
Odgovornost je svakog saveza osigurati poštivanje i ujednačenu primjenu svojih
vlastitih nacionalnih pravilnika kao i odredaba Pravilnika koje su obvezujuće na
nacionalnoj razini te sprečavanje pokušaja njihovog zaobilaženja. Na svakom savezu je
odgovornost da vodi računa o sportskom integritetu svojih natjecanja.
Posebno vam skrećemo pažnju na čl. 5 st. 4 Pravilnika, prema kojem igrači mogu biti
registrirani za najviše tri kluba tijekom jedne natjecateljske godine te tijekom ovog
razdoblja imaju pravo nastupa na službenim utakmicama samo za dva kluba.
Natjecateljska godina koja se treba uzeti u obzir prilikom računanja broja klubova je
ona saveza potencijalnog novog kluba koji želi angažirati igrača. Kao iznimka u odnosu
na ovo pravilo, igrač koji se transferira između dva kluba koji imaju natjecateljske
godine koje se preklapaju, može imati pravo nastupa na službenim utakmicama za
treći klub tijekom relevantne natjecateljske godine, pod uvjetom da su ispunjeni drugi
uvjeti propisani čl. 5 st. 4. Posebice se moraju poštivati odredbe u vezi registracijskih
razdoblja (v. čl. 6 Pravilnika).
Iz razloga pružanja potpunih informacija, privremenu izmjenu čl. 5 st. 4 Pravilnika
usvojilo je Vijeće FIFA-e (vidi FIFA-ino cirkularno pismo br. 1720 od 11. lipnja 2020.),
kao posljedicu pandemije COVID-19. Kako bi izbjegli bilo kakve probleme vezane uz
nezaposlene igrače, igračima je dozvoljeno da budu registrirani za najviše tri kluba te
imaju pravo nastupa na službenim utakmicama za tri kluba tijekom natjecateljske
godine, ograničeno na:
i.

za saveze koji imaju dvogodišnji kalendar: natjecateljske godine 2019./20. i
2020./21.; i

ii.

za saveze koji imaju jednogodišnji kalendar: natjecateljska 2020. godina.

Kako bi izbjegli bilo kakve potencijalne probleme vezane uz primjenu čl. 5 st. 4
Pravilnika, ljubazno vas molimo da o ovome obavijestite svoje pridružene klubove,
posebice one koje namjeravaju angažirati nove igrače.
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Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi gore navedenog, slobodno kontaktirajte Odjel za
status igrača na: psdfifa@fifa.org.
Zahvaljujemo vam na suradnji.
S poštovanjem,
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION
Fatma Samoura
glavna tajnica

Prilog: kao u tekstu
Kopija: - Vijeće FIFA-e
- Konfederacije
- Komisija za status igrača
- Komora za rješavanje sporova
- ECA
- FIFPRO
- Forum svjetskih liga

Odjel za međunarodne poslove i licenciranje (V.J.)
Kopija: Predsjednik, Izvršni direktor, Direktor, Tajnik, Pravni odjel,
Povjerenik natjecanja HT Prve lige, klubovi sudionici FIFA TMS-a,
Glasnik HNS-a, www.hns-cff.hr
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Troškovi treniranja i kategorizacija klubova za 2020. godinu
Niže navedeni troškovi treniranja utvrđeni su po konfederacijskoj osnovi za svaku
kategoriju klubova. U skladu s čl. 4 Dodatka 4 Pravilnika o statusu i transferima igrača, ovi
troškovi treniranja bit će ažurirani na kraju svake kalendarske godine.

Konfederacija

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

AFC

40.000 USD

10.000 USD

2.000 USD

CAF

30.000 USD

10.000 USD

2.000 USD

CONCACAF

40.000 USD

10.000 USD

2.000 USD

30.000 USD

10.000 USD

2.000 USD

30.000 USD

10.000 USD

2.000 USD

60.000 EUR

30.000 EUR

10.000 EUR

CONMEBOL

Kategorija I

50.000 USD

OFC
UEFA

90.000 EUR

U nastavku se nalazi tablica za svaku konfederaciju za koju su utvrđene kategorije u koje
svaki savez treba svrstati svoje klubove.

Sadržaj:
Tablica 1 - AFC
Tablica 2 - CAF
Tablica 3 - CONCACAF
Tablica 4 - CONMEBOL
Tablica 5 - OFC
Tablica 6 - UEFA
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TABLICA 1 - AFC - AZIJA
Nacionalni savez

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Afganistan
Australija

Kategorija IV
X

X

X

X

Bahrein

X

Bangladeš

X

Butan

X

Brunej Darussalam

X

Kambodža

X

NR Kina

X

X

Kineski Taipei

X

Guam

X

Hong Kong

X

Indija

X

Indonezija

X

Iran

X

Irak
Japan

X

X

X

X

X

X

X

Jordan

X

DNR Koreja

X

Republika Koreja
Kuvajt

X

X

X

X

X

Kirgistan

X

Laos

X

Libanon

X

Makao
Malezija

X
X

X

X

Maldivi

X

Mongolija

X

Mianmar

X
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Nacionalni savez
Nepal

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV
X

Oman

X

Pakistan

X

Palestina

X

Filipini

X

Katar

X

X

Saudijska Arabija

X

X

Singapur

X

X

Šri Lanka

X

Sirija

X

Tadžikistan

X

Tajland

X

Istočni Timor

X

Turkmenistan

X

Ujedinjeni Arapski
Emirati
Uzbekistan

X

X
X

Vijetnam

X

Jemen

X
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TABLICA 2 - CAF - AFRIKA
Nacionalni savez
Alžir

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

X

X

X

Angola

X

Benin

X

Bocvana

X

Burkina Faso

X

Burundi
Kamerun

X

X

X

X

X

Zelenortska
Republika
Srednjoafrička
Republika
Čad

X

Komori

X

Kongo

X

DR Kongo

X

Obala bjelokosti

X
X

X

X

Džibuti
Egipat

X
X

X

X

X

Ekvatorska Gvineja

X

Eritreja

X

Etiopija

X

Gabon

X

Gambija
Gana

X

X

X

X

X

Gvineja

X

Gvineja Bisau

X

Kenija

X
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Nacionalni savez

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

Lesoto

X

Liberija

X

Libija

X

X

Madagaskar

X

Malavi

X

Mali

X

X

Mauritanija

X

Mauricijus

X

Maroko

X

X

X

Mozambik

X

Namibija

X

Niger

X

Nigerija

X

Ruanda

X

X

X

X

Sveti Toma i Prinsipe
Senegal

X
X

X

X

Sejšeli

X

Sijera Leone

X

Somalija

X

Južna Afrika

X

X

Južni Sudan

X
X

Sudan

X

X

Svazi

X

Tanzanija

X

Togo
Tunis

X

X

X

X

X

Uganda

X

Zambija

X

Zimbabve

X
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TABLICA 3 - CONCACAF - SJEVERNA I SREDNJA AMERIKA
Nacionalni savez

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

Anguila

X

Antigva i Barbuda

X

Aruba

X

Bahami

X

Barbados

X

Belize

X

Bermuda

X

Britanski Djevičanski
otoci
Kanada

X
X

Kajmanski otoci
Kostarika

X
X

X

X

X

Kuba

X

Curacao

X

Dominika

X

Dominikanska
Republika
El Salvador

X
X

Grenada
Gvatemala

X
X

X

X

X

Gvajana

X

Haiti

X

Honduras

X

X

Jamajka

X

X

X

X

Meksiko

X

Montserrat

X

Nikaragva

X

Panama

X
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Nacionalni savez

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

Portoriko

X

Sveti Kristofor i
Nevis
Sveta Lucija

X

Sveti Vincent/
Grenadini
Surinam

X

X

X

Trinidad i Tobago
Otoci Turks and
Caicos
SAD
SAD Djevičanski
otoci

X

X
X

X

X

X
X
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TABLICA 4 - CONMEBOL - JUŽNA AMERIKA
Nacionalni savez

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kolumbija

X

X

Ekvador

X

X

Paragvaj

X

X

Peru

X

X

X

X

X

X

Kategorija III

Kategorija IV

Argentina
Bolivija
Brazil

X

Čile

Urugvaj

X

Venezuela

TABLICA 5 - OFC - OCEANIJA
Nacionalni savez

Kategorija I

Kategorija II

Američka Samoa

X

Kukovi otoci

X

Fidži

X

Nova Kaledonija

X

Novi Zeland
Papua Nova

X

X
X

Gvineja
Samoa

X

Salomonovi Otoci

X

Tahiti

X

Tonga

X

Vanuatu

X
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TABLICA 6 - UEFA - EUROPA
Nacionalni savez

Kategorija I

Kategorija II

Albanija

Kategorija III

Kategorija IV

X

X

Andora

X

Armenija

X

X

X

X

Azerbajdžan

X

X

Bjelorusija

X

X

X

X

Bosna i Hercegovina

X

X

Bugarska

X

X

HRVATSKA

X

X

Cipar

X

X

Češka Republika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Austrija

Belgija

X

X

Danska
Engleska

X

X

Estonija
Farski Otoci

X

Finska
Francuska

X

X

Gruzija
Njemačka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gibraltar

X

Grčka

X

X

X

Mađarska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Island
Republika Irska

X

Izrael
Italija
Kazahstan

X

X

Stranica 14 od 15

Nacionalni savez

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

Kosovo

X

X

Latvija

X

X

Lihtenštajn

X

Litva

X

X

Luksemburg

X

X

Sj. Makedonija

X

X

Malta

X

X

Moldova

X

X

Crna Gora
Nizozemska

X
X

X

Sjeverna Irska
Norveška

X

Poljska
Portugal

X

Rumunjska
Rusija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

San Marino

X

Škotska

X

X

Srbija

X

X

Slovačka

X

X

Slovenija

X

X

X

X

X

Švedska

X

X

X

Švicarska

X

X

X

Turska

X

X

X

Ukrajina

X

X

X

X

X

Španjolska

Wales

X

X
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REGISTRACIJE
06.08. – 11.08.2020.
REGISTRACIJE
06.08.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 06.08.2020)
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Težački Ivan
(Varaždin, Varaždin), Matijević Vito (Lokomotiva,
Zagreb), Čl. 34/2

NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC
(Sjednica 06.08.2020)
NK "VRBOVEC", VRBOVEC: Perišić Bruno (Dugo
Selo, Dugo Selo), Čl. 34/2
Tunić Viktor , Čl. 35/1
Majer Eduard (Vrbovec, Vrbovec), Čl. 34/1
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Šumić Vjekoslav
("Lonja", Lonjica) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Raskidi ugovora

(Sjednica 06.08.2020)

NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Baturina
Roko raskinuli su sporazumno ugovor o
profesionalnom igranju broj 572/19 od
01.07.2019.

NK "NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC: Brcković
Marko (NK Duga Resa 1929, Duga Resa), Čl. 34/2

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Peretić Iva ("ŽNK 4
Rijeke", Karlovac), Štimac Stella ("ŽNK 4 Rijeke",
Karlovac) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Habek Stjepan
("Maksimir", Zagreb), Šikić Hrvoje ("Dinamo OO",
Zagreb), Petričević Marin ("Rudeš", Zagreb),
Ševerdija Ivan ("GNK Dinamo", Zagreb), Kuman
Tomislav ("Lokomotiva", Zagreb), Jurić Deni
("Rudeš", Zagreb) jer odlaze na područje drugog
saveza, Mataja David ("Uspinjača Gimka",
Zagreb), Baturina Roko ("GNK Dinamo", Zagreb)
jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE JASTREBARSKO
(Sjednica 06.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Meter Mario
("Vinogradar", Mladina), Filipović Marko
("Vinogradar", Mladina) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 06.08.2020)
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA: Ševerdija
Ivan (GNK Dinamo, Zagreb), Brandić Luka
(Elektra, Osijek), Milanšćak Marina (Dinamo
Hidrel, Novo Čiće), Čl. 34/2
Štrlek Gabrijel , Čl. 35/1
Gluić Andrej (USC Raiffeisen Eichkogl, -), Čl.
34/10
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Čepo Ivano ("Kurilovec",
Velika Gorica), Brkić Ivan ("HNK Gorica", Velika
Gorica), Razum Patrik ("Dugo Selo", Dugo Selo)
jer odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE KUTINA
(Sjednica 06.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Grgić Domagoj ("HNŠK
Moslavina", Kutina) jer odlaze na područje
drugog saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 06.08.2020)
NK "HNK HAJDUK", SPLIT: Šego Michele (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Chinedu Stephen (NK
Dugopolje, Dugopolje), Čl. 34/12
Diamantakos Dimitrios (FC St. Pauli, -), Čl. 34/10
- 34/4 – igrač pod suspenzijom - zabrana igranja
dvije (2) utakmice
NK "NK SOLIN", SOLIN: Bradarić Jure (NK
Primorac, Stobreč), Varnica Toni (NK Adriatic,
Split), Čl. 34/2
NK "NK DUGOPOLJE", DUGOPOLJE: Milišić Roko
(RNK Split, Split), Vučić Marino (HNK Val, Kaštel
Stari), Kojadin Mateo (HNK Val, Kaštel Stari), Čl.
34/2
Roguljić Boško (NK Junak, Sinj), Čl. 34/1
NK "NK KAMEN", KAMENMOST: Dumančić Slaven
(NK Croatia, Zmijavci), Duvnjak Ante (NK Imotski,
Imotski), Čl. 34/2
Jonjić Mario (NK Kamen, Kamenmost), Čl. 34/1

NK "HRNK ZMAJ (M)", MAKARSKA: Kovačić Miro
(NK Pajde, -), Čl. 34/10

Mršulja Arian (FK Smederevo, Smederevo), Čl.
34/10
Registracija ugovora

NK "HNK SLOGA (M)", MRAVINCE: Kuščević Kajo
(NK Dalmatinac (S), Split), Milardović Mihael (NK
Elektroprijenos, Split), Jerončić Noa (NK
Elektroprijenos, Split), Jerčić Ante (NK
Elektroprijenos, Split), Pejković Vice (NK
Elektroprijenos, Split), Čaljkušić Renato (NK
Elektroprijenos, Split), Vlasteličić Roko (NK
Elektroprijenos, Split), Čl. 34/2

NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK i igrač Jurić Deni
zaključili ugovor o radu do 15.06.2022.
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK i igrač Mršulja Arian
zaključili ugovor o radu do 15.06.2022.
Registracija sporazuma o ustupanju

NK "RNK SPLIT", SPLIT: Vivodinac Roko (NK
Dugopolje, Dugopolje), Čl. 34/2

NK "ŠIBENIK S.D.D. (ŠIBENIK), NK "HNK CIBALIA
Š.D.D. (VINKOVCI) i igrač Đaković Antonio
zaključili sporazum o ustupanju do 15.06.2021.

Raskidi sporazuma o ustupanju

Aneksi ugovora

NK "HNK HAJDUK" (SPLIT), NK "NK SLAVEN
BELUPO" (KOPRIVNICA) i igrač Šego Michele
raskinuli su sporazum o ustupanju broj 00307/20-03/03 od 24.01.2020.

NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK i igrač Đaković
Antonio potpisali su aneks (2-4/7-2020 br.2)broj
ugovora 4/7-2018 od 01.09.2018 (stipendijski
ugovor).

Registracija ugovora

SLAVONSKO PODRUČJE

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Diamantakos
Dimitrios zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 30.06.2023.

NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Nikl Mateo ("HNK
Hajduk", Split) jer odlaze na područje drugog
saveza.

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

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 06.08.2020)
NK "NK HV POSEDARJE", POSEDARJE: Babić
Josip (HNK Zadar, Zadar), Čl. 34/2

(Sjednica 06.08.2020)

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR
(Sjednica 06.08.2020)
Brisanje iz registra

NK "HNK PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD N/M:
Katuša Renato (HNK Primorac (BNM), Biograd
n/m), Čl. 34/2

Brišu se igrači iz registra Stazić Ivan ("HNK
"Grabovac"", Grabovac), Budano Renato ("NK
"Radnički" /Mi/", Mirkovac), Mirković Ivan ("NK
"Davor"", Branjina) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI

Brišu se igrači iz registra Bukvić Mateo ("NK
Zadar", Zadar) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 06.08.2020)

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE

NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI: Nikolić
Adam (NK Slavonac (K), Komletinci), Čl. 34/2
Jazvić Filip (AFC Hermannstadt, -), Čl. 34/8

(Sjednica 06.08.2020)

Registracija sporazuma o ustupanju

NK "VODICE", VODICE: Petričević Marin (Rudeš,
Zagreb), Kuman Tomislav (Lokomotiva, Zagreb),
Čl. 34/2

NK "ŠIBENIK S.D.D. (ŠIBENIK), NK "HNK CIBALIA
Š.D.D. (VINKOVCI) i igrač Đaković Antonio
zaključili sporazum o ustupanju do 15.06.2021.

NK "ZAGORA", UNEŠIĆ: Bagarić Josip (Vinogradar, Brisanje iz registra
Mladina), Čl. 34/2
Brišu se igrači iz registra Bosančić Matko ("HNK
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Jurić Deni (Rudeš,
Cibalia š.d.d.", Vinkovci), Čavar Domagoj ("HNK
Zagreb), Čl. 34/2
Vinkovci", Vinkovci) jer odlaze na područje drugog
Fuštin Luka (NK Junak, Sinj), Čl. 34/12
saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR
(Sjednica 06.08.2020)
NK "HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR: Brajković
Dino (NK Mladost C, Cerić), Kavelj Antonio (HNK
Cibalia š.d.d., Vinkovci), Plum Ivan (NK Mladost C,
Cerić), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Janjiček Steven Andrew
("NK Borac", Bobota), Janjiček Tomas Anthony
("NK Borac", Bobota) jer odlaze na područje
drugog saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 06.08.2020)
ŽNK "ŽNK VIKTORIJA", SLAVONSKI BROD: Matić
Ivana , Bešić Selma , Čl. 35/1
NK "NK SLAVONAC (B)", BUKOVLJE: Martinović
Matej (HNK Željezničar, Slavonski Brod), Čerenko
Karlo (NK Marsonia, Slavonski Brod), Čl. 34/2
Didić Danijel , Čl. 35/1
Opačak David (HNK Željezničar, Slavonski Brod),
Čl. 24-34/2
NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE
ŽUPANIJE

Plomin, Plomin luka), Licul David (NK Plomin,
Plomin luka), Mrzlić Leon (NK Plomin, Plomin
luka), Čl. 34/2
Ivančić Damjan (NK Pazinka-Pazin, Pazin), Čl. 2434/2
Aneksi ugovora
NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Majkić Lovro
potpisali su aneks (418/2020)broj ugovora
490/2018 od 30.07.2018 (stipendijski ugovor).
NK "NK ISTRA 1961", PULA i igrač Sadiku Drilon
potpisali su aneks (417/2020)broj ugovora
700/2019 od 18.01.2020 (stipendijski ugovor).
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Klepica Stjepan ("NK
Pula ICI", Pula) jer odlaze na područje drugog
saveza.
SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN
(Sjednica 06.08.2020)
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "VARAŽDIN (VARAŽDIN), NK "PODRAVINA
(LUDBREG) i igrač Golub Sven zaključili sporazum
o ustupanju do 31.12.2020.
NK "VARAŽDIN (VARAŽDIN), NK "PODRAVINA
(LUDBREG) i igrač Kesse Patrick Junior Osei
zaključili sporazum o ustupanju do 31.12.2020.

(Sjednica 06.08.2020)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Novinc Antonio ("NK
Kuzmica", Kuzmica) jer odlaze na područje
drugog saveza, Aračić Marko ("Graničar (Z)",
Zagrađe) jer odlaze u inozemstvo.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 06.08.2020)
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA: Pavelic Mario
(FC Admira Wacker Mödling, -), Čl. 34/12

Brišu se igrači iz registra Patafta Nino ("Ivančica",
Ivanec) jer odlaze na područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Murić Karlo Broj iskaznice 4201617 iz kluba
NK ŠD Videm (Nogometni savez Slovenije) u klub
NK Lepoglava, Lepoglava
Igrač Kavaš Sašo Broj iskaznice 4211890 iz kluba
NK NK Duplek (Nogometni savez Slovenije) u klub
NK Dinamo (B), Babinec
NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG
(Sjednica 06.08.2020)

NK "PODRAVINA", LUDBREG: Crnčec Hrvoje
(Varaždin, Varaždin), Banec Domagoj (Varaždin,
Varaždin), Sambolec Karlo (Varaždin, Varaždin),
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Čolak
Antonio Mirko potpisali su aneks (292-VIII/20)broj Čl. 34/2
Golub Sven (Varaždin, Varaždin), Kesse Patrick
ugovora 232-VII/19. od 05.07.2019 (ugovor o
Junior Osei (Varaždin, Varaždin), Čl. 34/9
profesionalnom igranju).
Aneksi ugovora

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

Registracija sporazuma o ustupanju

(Sjednica 06.08.2020)

NK "VARAŽDIN (VARAŽDIN), NK "PODRAVINA
(LUDBREG) i igrač Golub Sven zaključili sporazum
o ustupanju do 31.12.2020.

NK "NK RUDAR", LABIN: Santaleza Lukas (NK

NK "VARAŽDIN (VARAŽDIN), NK "PODRAVINA
(LUDBREG) i igrač Kesse Patrick Junior Osei
zaključili sporazum o ustupanju do 31.12.2020.

Luka (Rovišće, Rovišće), Čl. 34/2

Transferi iz inozemstva

Brišu se igrači iz registra Djonović Pero
("Tomislav Đ.", Đulovac), Tomić Tomislav
("Daruvar", Daruvar), Čović Hrvoje ("Daruvar",
Daruvar), Pavlović Ivan ("Bjelovar", Bjelovar) jer
odlaze na područje drugog saveza, Kovačević
Mile ("Bilogora 91", Grubišno Polje) jer odlaze u
inozemstvo.

Igrač MARKOVIĆ Milan Broj iskaznice 6804180 iz
kluba NK Grazer Sportklub Strassenbahn
(Nogometni savez Austrije) u klub NK Poljanec,
Poljanec
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE ORAHOVICA

(Sjednica 06.08.2020)
(Sjednica 06.08.2020)
NK "RUDAR", MURSKO SREDIŠĆE: Patafta Nino
(Ivančica, Ivanec), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Srpak Tomica ("Galeb",
Oporovec), Androić Marin ("Spartak", Mala
Subotica), Ivančić Kruno ("Međimurje", Čakovec),
Šegović Vito ("NŠ Međimurje-Čakovec", Čakovec),
Rališ Leon ("Omladinac(NSR)", Novo Selo Rok),
Šprem Marko ("Kraljevčan 38", Donji Kraljevec),
Kučko Dejan ("Kraljevčan 38", Donji Kraljevec),
Dreven Ivan ("Trnovec", Trnovec), Fadić Marin
("Međimurje", Čakovec), Ivančić Zoran
("Plavi(PEK.)", Peklenica), Đunđek Patrik
("Kraljevčan 38", Donji Kraljevec) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Gal Igor Broj iskaznice 4013544 iz kluba
NK SV Union Sturm Kloch (Nogometni savez
Austrije) u klub NK Graničar(K), Kotoriba
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 06.08.2020)
Raskidi sporazuma o ustupanju
NK "HNK HAJDUK" (SPLIT), NK "NK SLAVEN
BELUPO" (KOPRIVNICA) i igrač Šego Michele
raskinuli su sporazum o ustupanju broj 00307/20-03/03 od 24.01.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pigac Silvio ("NK Slaven
Belupo", Koprivnica), Šteko Luka ("NK Slaven
Belupo", Koprivnica), Milner Leon ("NK Tehničar",
Cvetkovec) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 06.08.2020)
NK "BJELOVAR", BJELOVAR: Štefec Tin (Mladost,
Ždralovi), Čavlović Patrik (Sloga, Bjelovar), Ćuk

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Velić Denis ("Sloga",
Zdenci), Stošić Antun ("Crnac", Crnac) jer odlaze
na područje drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
---------------------------------------REGISTRACIJE
07.08.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 07.08.2020)
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC", ZAGREB:
Platužić Darin , Čl. 35/1
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Klemenčić Roko
(Lučko, Lučko), Čl. 34/12
NK "SESVETE", SESVETE: Florucz Raul Alexander
(Lokomotiva, Zagreb), Čl. 34/9
NK "VRAPČE", ZAGREB: Hajdinjak Mario
(Maksimir, Zagreb), Budimir Luka (Trešnjevka,
Zagreb), Čl. 34/2
Raskidi ugovora
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač UZUNI Myrto
raskinuli su sporazumno ugovor o
profesionalnom igranju broj 1158/18 od
03.09.2018.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Klemenčić
Roko raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 60/19 od 24.01.2019.
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "SESVETE
(SESVETE) i igrač Florucz Raul Alexander
zaključili sporazum o ustupanju do 18.01.2021.

DALMATINSKO PODRUČJE
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Belinić Hrvoje
("Ponikve", Zagreb), Golub Ivan ("Hrvatski
Leskovac", Zagreb), Štefančić Mihael ("Ponikve",
Zagreb) jer odlaze na područje drugog saveza,
Matić Tin ("Hrvatski Dragovoljac", Zagreb), UZUNI
Myrto ("Lokomotiva", Zagreb), Kočar Omar ("GNK
Dinamo", Zagreb), Radovac Luka ("GNK Dinamo",
Zagreb) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 07.08.2020)
NK "DUGO SELO", DUGO SELO: Ivelić Tin
(Vrbovec, Vrbovec), Vurbić Leonardo (Brcko,
Božjakovina), Uremović Filip (Vrbovec, Vrbovec),
Čl. 34/2

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 07.08.2020)
NK "HNK HAJDUK", SPLIT: Obadić Nikola
(Varaždin, Varaždin), Čl. 34/2
Gyurcso Adam (Puskas FC, Felcsút), Čl. 34/12
NK "NK SOLIN", SOLIN: Lucić Antonio (NK
Dalmatinac (S), Split), Banović Lovre (HBDNK
Mosor-Sveti Jure, Žrnovnica), Škoko Antonio (NK
Adriatic, Split), Čl. 34/2
Sesar Ivan (FK Tuzla City, -), Čl. 34/10
NK "NK CROATIA", ZMIJAVCI: Fadić Marin
(Međimurje, Čakovec), Čl. 34/2
Buble Luka (HNK Hajduk, Split), Čl. 34/9

NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA: Bačić
Antonio (NK Gospić 91, Gospić), Čl. 34/2

NK "HNK SLOGA (M)", MRAVINCE: Pavić Bože
Anteo (NK Solin, Solin), Čl. 34/2

Brisanje iz registra

Raskidi ugovora

Brišu se igrači iz registra Radanović Matija
("Mraclin", Mraclin), Blagojević Igor ("HNK
Gorica", Velika Gorica), Rihtar Filip ("Zelina",
Sveti Ivan Zelina), Podraniy Vladimir ("Lukavec",
Lukavec) jer odlaze na područje drugog saveza,
Gluić Andrej ("HNK Gorica", Velika Gorica) jer
odlaze u inozemstvo.

NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Beširović Dino
raskinuli su sporazumno ugovor o
profesionalnom igranju broj 349 od 16.07.2018

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ

Registracija ugovora
NK "HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Obadić Nikola
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2022.
Registracija sporazuma o ustupanju

(Sjednica 07.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vukelić Fran ("InterZaprešić", Zaprešić) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 07.08.2020)
NK "ZAGOREC", KRAPINA: Brezak Borna (Rudar
DZ, Dubrava Zabočka), Pripeljaš Patrik (Tondach,
Bedekovčina), Babić Danijel (Gaj Mače, MAČE),
Završki Stjepan (Vrapče, Zagreb), Zdolc Leon
(Pregrada, Pregrada), Turk Patrik (Mladost Z,
Zabok), Kelava Patrik (Stubica, Donja Stubica), Čl.
34/2
Leuštek Leon (ND Lendava 1903, -), Čl. 34/10
NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 07.08.2020)
NK "SEGESTA", SISAK: Filipović Marko
(Vinogradar, Mladina), Čl. 34/2

NK "HNK HAJDUK (SPLIT), NK "ŠIBENIK S.D.D.
(ŠIBENIK) i igrač Sahiti Emir zaključili sporazum
o ustupanju do 30.06.2021.
NK "HNK HAJDUK (SPLIT), NK "NK CROATIA
(ZMIJAVCI) i igrač Buble Luka zaključili sporazum
o ustupanju do 31.12.2020.
NK "HNK HAJDUK (SPLIT), NK "FK SENICA (-) i
igrač Bajić Jurica zaključili sporazum o
ustupanju do 30.06.2021.
NK "HNK HAJDUK (SPLIT), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Skorup Dino zaključili
sporazum o ustupanju do 30.06.2021.
.Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Žanetić Frank ("HNK
Sloga (M)", Mravince), Šerić Bože ("NK Hrvace",
Hrvace), Barać Frane ("RNK Split", Split), Luetić
Krešimir ("RNK Split", Split) jer odlaze na
područje drugog saveza, Martinčević Leon ("NK
Urania", Baška Voda) jer odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač Jozak Milovan Broj iskaznice 2125658 iz
kluba NK Novi Travnik, Travnik (Nogometni savez
Bosne i Hercegovine) u klub NK NK Imotski,
Imotski

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE

NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI MIHOLJAC

(Sjednica 07.08.2020)
(Sjednica 07.08.2020)
NK "HNK PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD N/M:
Šimović Vladimir (NK Pakoštane, Pakoštane),
Brkić Ivan (HNK Gorica, Velika Gorica), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ikuepamitan Ayotunde
Ezekiel ("HNK Primorac (BNM)", Biograd n/m) jer
odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bernić Mario ("NK
Graničar", Šljivoševci), Barić Damjan ("NK Sveti
Đurađ", Sveti Đurađ), Mitrić Matej ("NK Hajduk",
Marijanci), Andračić Lovro ("NK Sveti Đurađ",
Sveti Đurađ) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO
(Sjednica 07.08.2020)

(Sjednica 07.08.2020)
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Sahiti Emir (HNK
Hajduk, Split), Čl. 34/9
NK "VODICE", VODICE: Ikuepamitan Ayotunde
Ezekiel (HNK Primorac (BNM), Biograd n/m), Čl.
34/2
NK "ZAGORA", UNEŠIĆ: Šerić Bože (NK Hrvace,
Hrvace), Luetić Krešimir (RNK Split, Split), Barać
Frane (RNK Split, Split), Čl. 34/2

NK "NK ZRINSKI (J)", JURJEVAC: JURIĆ Damjan
(HŠK Zrinjski, Mostar), Čl. 34/10
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 07.08.2020)
NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI: Đaković
Antonio (Šibenik s.d.d., Šibenik), Čl. 34/9
NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR

Registracija sporazuma o ustupanju

(Sjednica 07.08.2020)

NK "HNK HAJDUK (SPLIT), NK "ŠIBENIK S.D.D.
(ŠIBENIK) i igrač Sahiti Emir zaključili sporazum
o ustupanju do 30.06.2021.

NK "HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR: Bušić Luka
(Elektra, Osijek), Čl. 34/2
Transferi iz inozemstva

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Torbarina Karlo
("Vodice", Vodice), Musa Yusuf ("Šibenik s.d.d.",
Šibenik), Budimir Jure ("Crnica", šibenik) jer
odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE

Igrač Maletić Goran Broj iskaznice 6202531 iz
kluba NK MTV Stuttgart (Nogometni savez
Njemačke) u klub NK NK Bršadin, Bršadin
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 07.08.2020)

(Sjednica 07.08.2020)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Mihić Silvio ("NK
Marsonia", Slavonski Brod) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Đuraš Maro ("MNK
Square", Dubrovnik) jer odlaze u inozemstvo.
SLAVONSKO PODRUČJE

Transferi iz inozemstva

(Sjednica 07.08.2020)

Igrač SOUZA DE OLIVEIRA Maycon Broj iskaznice
3514080 iz kluba NK Liga Cariaciquense de
Desportos (Nogometni savez Brazila) u klub NK
NK Amater, Slavonski Brod

Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA GRADIŠKA

Brišu se igrači iz registra Benković Filip
("NK"Baranja-Belje"", Beli Manastir) jer odlaze na
područje drugog saveza, Šimunov Aleksandar
("NK "Bratstvo"", Jagodnjak) jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 07.08.2020)

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Brkljača Josip ("NK

Sloga (NG)", Nova Gradiška) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC
(Sjednica 07.08.2020)

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Obadić Nikola
("Varaždin", Varaždin) jer odlaze na područje
drugog saveza.
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

Brisanje iz registra
(Sjednica 07.08.2020)
Brišu se igrači iz registra Majstorović Luka ("NK
Hajduk", Pakrac) jer odlaze na područje drugog
saveza.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 07.08.2020)
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA: Miočić Jakov ,
Čl. 35/1
NK "OPATIJA", OPATIJA: Mrvoš Aleks (NK Buzet,
Buzet), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Žgomba Dominik ("HNK
Rijeka s.d.d.", Rijeka) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 07.08.2020)
Registracija ugovora
NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ i trener
Madunović Denis zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2021.
NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ i trener Tikas
Denis zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2021.
NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ i trener Bodetić
Neven zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2021.
NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ i trener
Rupenović Damir zaključili ugovor o treniranju
do 30.06.2021.
NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ i trener Čizmić
Zoran zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2021.
SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN
(Sjednica 07.08.2020)
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "HNK HAJDUK (SPLIT), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Skorup Dino zaključili
sporazum o ustupanju do 30.06.2021.

NK "MEĐIMURJE", ČAKOVEC: Lukman Domagoj
(NŠ Međimurje-Čakovec, Čakovec), Košak Karlo
(NŠ Međimurje-Čakovec, Čakovec), Bistrović
Juraj (NŠ Međimurje-Čakovec, Čakovec), Flinčec
Mateo (Pušćine, Pušćine), Gal Fabijan (NŠ
Međimurje-Čakovec, Čakovec), Vibovec Jan (NŠ
Međimurje-Čakovec, Čakovec), Kregar Roko (NŠ
Međimurje-Čakovec, Čakovec), Bujanić David (NŠ
Međimurje-Čakovec, Čakovec), Tučić Niko (NŠ
Međimurje-Čakovec, Čakovec), Čl. 34/2
Đurak David (AIK Fotboll, -), Čl. 34/10
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Martinčević Emil
("Međimurje", Čakovec) jer odlaze na područje
drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Srša Leonardo Broj iskaznice 4007524 iz
kluba NK ND Lendava 1903 (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Mali Mihaljevec, Mali
Mihaljevec
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 07.08.2020)
NK "NK RADNIK KRIŽEVCI", KRIŽEVCI: Mladen
Mihael (NK Slaven Belupo, Koprivnica), Čl. 34/9
NK "NK GRANIČAR (Đ)", ĐURĐEVAC: Đipalo Jakov
, Čl. 35/1
NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA: Krapec
Roko (Bjelovar, Bjelovar), Šašek Fabijan (NK
Radnik Križevci, Križevci), Marić Patrik (Bjelovar,
Bjelovar), Čl. 34/2
Vrebac Viktor (FK Borac, Banja Luka), Čl. 34/10
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "NK SLAVEN BELUPO (KOPRIVNICA), NK "NK
RADNIK KRIŽEVCI (KRIŽEVCI) i igrač Mladen
Mihael zaključili sporazum o ustupanju do
31.12.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mlinarić Mihael ("NK
Tehničar", Cvetkovec), Ciler Antun ("NK JadranGaleb", Koledinec), Sambolec Maja ("ŽNK
Koprivnica", Koprivnica), Mučić Matija ("NK
Panonija", Peteranec) jer odlaze na područje

drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE PITOMAČA
(Sjednica 07.08.2020)

zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Rajić Antonio
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Tomek Fran
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2024.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Slavić Marko ("Croatia",
Grabrovnica) jer odlaze na područje drugog
saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
---------------------------------------REGISTRACIJE
10.08.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 10.08.2020)
NK "RUDEŠ", ZAGREB: Kolega Toni (Osijek s.d.d.,
Osijek), Dobrić Lovro (Lokomotiva, Zagreb),
Dajčer Luka (Lokomotiva, Zagreb), Čl. 34/9
NK "ŠPANSKO", ZAGREB: Rubinić Luka (HAŠK,
Zagreb), Bajan Bruno (Inter-Zaprešić, Zaprešić),
Čl. 34/2
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Kallaku Sherif (KF
Teuta, -), Ibishi Djemal (FK Vardar AD, Skopje, -),
Čl. 34/10
NK "VRAPČE", ZAGREB: Divjanović Patrik , Filić
Borna , Čl. 35/1
Raskidi ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Nekić Josip
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
256/19 od 04.03.2019.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Crnac Ante
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
50/19 od 23.01.2019.
Registracija ugovora
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Mikić Noa
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Crnac Ante
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2022.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Huskić Anes
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Bećirović
Adnan zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Zebić Marko
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Nekić Josip

NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Hemen Vito
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2022.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Krišto Matej
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2023.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Ibishi Djemal
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2022.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Kallaku
Sherif zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 15.06.2024.
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC", ZAGREB i igrač
Bićanić Luka zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2023.
NK "SESVETE", SESVETE i igrač Marić Marko
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2021.
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "RUDEŠ
(ZAGREB) i igrač Dobrić Lovro zaključili
sporazum o ustupanju do 14.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "RUDEŠ
(ZAGREB) i igrač Dajčer Luka zaključili sporazum
o ustupanju do 14.06.2021.
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "RUDEŠ
(ZAGREB) i igrač Kolega Toni zaključili sporazum
o ustupanju do 30.06.2021.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Listar Josip ("Hrvatski
Dragovoljac", Zagreb), Vrban Dominik ("Sesvete",
Sesvete), Pletikosić Matan ("Sesvete", Sesvete),
Sekulić Martin ("Kustošija", Zagreb), Čičak Ivan
("Sesvete", Sesvete), Valek Leon ("Sesvete",
Sesvete), Matković Franjo ("Uspinjača Gimka",
Zagreb), Grubišić Ante ("Sesvete", Sesvete),
Keser Bernard ("Kustošija", Zagreb), Sakoman
Ivan ("Lučko", Lučko) jer odlaze na područje
drugog saveza, Brezina Toni ("Lokomotiva",
Zagreb), Starčević Marko ("Futsal Dinamo",
Zagreb), Kramer Matko ("Lokomotiva", Zagreb),
Regvar Timon ("Vrapče", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 10.08.2020)
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA:
trener Dambrauskas Valdas (Seniori), trener
Sabljak Saša (Seniori - pomoćni), trener Klafurić
Siniša (Seniori), trener Šoš Krešimir (Seniori pomoćni)
Registracija ugovora
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA i trener
Klafurić Siniša zaključili ugovor o treniranju do

NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC

Novska), Antešević Lukas (Libertas, Novska),
Iharoš Filip (Banovac, Glina), Blažeković
Leonardo (Libertas, Novska), Dulaj Dorijan
(Libertas, Novska), Perković Marko (Frankopan,
Sisak), Grubor Domagoj (Metalac, Sisak), Antonić
Leon (Metalac, Sisak), Karolj Borna (HNŠK
Moslavina, Kutina), Pasarić Lukas (Osijek s.d.d.,
Osijek), Petrović Marko (Voloder, Voloder), Čl.
34/2

(Sjednica 10.08.2020)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Šep Arčabić Dino
("Libertas", Novska), Horvat Patrik ("Segesta",
Sisak) jer odlaze na područje drugog saveza.

30.06.2021.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mamić Filip ("Dugo
Selo", Dugo Selo), Sudec Dario ("Lukavec",
Lukavec) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Merlin Filip ("Vrbovec",
Vrbovec) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ

DALMATINSKO PODRUČJE

(Sjednica 10.08.2020)

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE

Brisanje iz registra

(Sjednica 10.08.2020)

Brišu se igrači iz registra Bajan Bruno ("InterZaprešić", Zaprešić), van Bruggen Damian
("Inter-Zaprešić", Zaprešić), Mlinar Frano ("InterZaprešić", Zaprešić), Čirjak Josip ("Vatrogasac",
Zdenci), Mišljenčević Saša ("Inter-Zaprešić",
Zaprešić) jer odlaze na područje drugog saveza.

NK "HNK HAJDUK", SPLIT:
trener Vukas Hari (Seniori - pomoćni), trener
Budimir Marijan (Juniori), trener Tudor Igor
(Seniori), trener Vučko Jurica (Seniori - pomoćni)

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 10.08.2020)
NK "NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC: Šemović
Darian , Čl. 35/1

NK "NK SOLIN", SOLIN: Bošnjak Antonio (HNK
Val, Kaštel Stari), Pejinović Ivan (NK Uskok, Klis),
Perica Roko (NK Primorac, Stobreč), Šimleša Ivan
(NK GOŠK (KG), Kaštel Gomilica), Budić Filip (NK
Primorac, Stobreč), Mešin Josip (NK Dalmatinac
(S), Split), Čl. 34/2
Durdov Ivan (Osijek s.d.d., Osijek), Čl. 34/9

Brisanje iz registra

NK "NK DUGOPOLJE", DUGOPOLJE: Ilić Bruno
(HNK Val, Kaštel Stari), Čl. 34/2

Brišu se igrači iz registra Regetaš Domagoj ("NK
Karlovac 1919", Karlovac) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NK "NK KAMEN", KAMENMOST: Krištić Miroslav
(NK Imotski, Imotski), Čl. 34/2

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE

NK "HNK SLOGA (M)", MRAVINCE: Funčić Lorenzo
(NK Solin, Solin), Polić Lovre (NK Solin, Solin),
Bubalo Duje (NK Solin, Solin), Čl. 34/2
Perko Roko (HNK Sloga (M), Mravince), Čl. 34/1

(Sjednica 10.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Belko Kristijan
("Mladost MB", Marija Bistrica) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva

NK "NK HRVACE", HRVACE: Plavša Dominik (NK
Omladinac, Vranjic), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Aleksić Luka ("NK
Hrvace", Hrvace), Šabić Mijo ("NK Croatia",
Zmijavci) jer odlaze na područje drugog saveza.

Igrač Lešković Nikola Broj iskaznice 4902426 iz
kluba NK Usc Rogner Bad Blumau (Nogometni
savez Austrije) u klub NK Stubica, Donja Stubica

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE

NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 10.08.2020)

NK "HNK PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD N/M:
Jurjević Andrija (HNK Velebit (B), Benkovac),
Petrina Roko (NŠK Nova zora, Sv Filip i Jakov),
Čl. 34/2

NK "SEGESTA", SISAK: Šušnja Petar (Libertas,

Brisanje iz registra

(Sjednica 10.08.2020)

Brišu se igrači iz registra Ricov Božo ("HNK
Zadar", Zadar), Kapitanović Roko ("NK Abeceda
sporta", Murvica) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 10.08.2020)
NK "ZAGORA", UNEŠIĆ: Bulat Roko (Šibenik s.d.d.,
Šibenik), Žaja Luka (Šibenik s.d.d., Šibenik), Čl.
34/2
NK "ŠIBENIK S.D.D.", ŠIBENIK: Slavica Anton
(Joso Bego, Šibenik), Brnić-Boče Tomislav (Joso
Bego, Šibenik), Čl. 34/2
Šojat Lovro (Šibenik s.d.d., Šibenik), Čl. 34/1

Merveil Valthy Streeker zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2023.
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Caimacov
Mihail zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 30.06.2024.
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "BSK (BIJELO
BRDO) i igrač Vuksan Dino zaključili sporazum o
ustupanju do 29.06.2021.
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "RUDEŠ
(ZAGREB) i igrač Kolega Toni zaključili sporazum
o ustupanju do 30.06.2021.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pršlja Luka ("Osijek
s.d.d.", Osijek) jer odlaze na područje drugog
saveza.

trener Vuković Klaudio (Seniori - pomoćni),
trener Rendulić Krunoslav (Seniori), trener Matas
Ivica (Seniori - pomoćni)

Transferi iz inozemstva

Brisanje iz registra

Igrač NDOCKYT Merveil Valthy Streeker iz kluba
Getafe CF (Nogometni savez Španjolske) u klub
NK NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK – odobrenje
stalne registracije igrača

Brišu se igrači iz registra Barada Dario ("Zagora",
Unešić), Fuštin Luka ("Šibenik s.d.d.", Šibenik),
Pranić Matteo ("Šibenik s.d.d.", Šibenik) jer
odlaze na područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO
(Sjednica 10.08.2020)

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 10.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vukoja Zvonimir
("Neretvanac", Opuzen), Skaramuca Vlaho
("GOŠK-Dubrovnik 1919", Dubrovnik) jer odlaze
na područje drugog saveza.
SLAVONSKO PODRUČJE

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Križanović Mario ("NK
Ratar", Piškorevci), Mišić Josip ("NK Ratar",
Piškorevci), Abramović Manuel ("NK Ratar",
Piškorevci), Bošnjaković Ivan ("NK Ratar",
Piškorevci) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE
(Sjednica 10.08.2020)

NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

Brisanje iz registra

(Sjednica 10.08.2020)

Brišu se igrači iz registra Kovač Marko ("Mladost
(S)", Stipanovci) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NK "BSK", BIJELO BRDO: Medić Milan (NK
Sremac, Markušica), Čl. 34/2
Lozić Ivan (FC Famalicao, -), Čl. 34/12
Vuksan Dino (Osijek s.d.d., Osijek), Čl. 34/9
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK: Sekulić Martin
(Kustošija, Zagreb), Čl. 34/2
Raskidi ugovora
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač Kukrika Ivan
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
4-06/20 od 27.01.2020.

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 10.08.2020)
NK "NK SLAVONAC (B)", BUKOVLJE: Petrić Marko
(NK Slavonac (B), Bukovlje), Čl. 34/1
NK "NK MARSONIA", SLAVONSKI BROD: Bungić
Filip (Čepin, Čepin), Seili Fabijan (NK Podvinje,
Podvinje), Blagojević Igor (HNK Gorica, Velika
Gorica), Čl. 34/2

Registracija ugovora
Brisanje iz registra
NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK i igrač NDOCKYT

Brišu se igrači iz registra Badanjak Mario ("NK
Omladinac (C/B)", Ciglenik), Šišić Matej ("NK
Omladinac (C/B)", Ciglenik), Šišić Adam ("NK
Omladinac (C/B)", Ciglenik) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "NK ISTRA 1961", PULA: Kumar Maro , Belas
Evan , Gravkić Din , Čl. 35/1
Kostelić Jakov (NK Istra-Pula, Pula), Čl. 34/2
NK "NK RUDAR", LABIN: Zustović Lukas (NK
Barban 2013, Barban), Čl. 34/2

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
Brisanje iz registra
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 10.08.2020)
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA: Bosančić
Franko (Grobničan, Čavle), Čl. 34/2
NK "CRIKVENICA", CRIKVENICA: Buljat Antonio
(Vinodol, Novi Vinodolski), Lagumdžija Dan (NK
Nehaj, Senj), Lagumdžija Tin (NK Nehaj, Senj), Čl.
34/2
NK "GROBNIČAN", ČAVLE: Rupčić Ivan (HNK
Rijeka s.d.d., Rijeka), Čl. 34/2
NK "OPATIJA", OPATIJA: Matulja Matija (HNK
Rijeka s.d.d., Rijeka), Čl. 34/9
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA: Mamić Petar
(Varaždin, Varaždin), Nevistić Ivan (Varaždin,
Varaždin), Smolčić Ivan (HNK Orijent 1919,
Rijeka), Bušnja Denis (NK Istra 1961, Pula),
Mitrović Josip (Inter-Zaprešić, Zaprešić), Liber
Adrian (HNK Orijent 1919, Rijeka), Čl. 34/12
trener Rožman Simon (Seniori), trener Miletić
Vjekoslav (Seniori - pomoćni), trener Kačičnik
Aleš (Seniori - pomoćni)
Registracija ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Matulja
Matija zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2021.
Registracija sporazuma o ustupanju

Brišu se igrači iz registra Savić Luka ("NK Rudar",
Labin), Rosić Filip ("NK Istra 1961", Pula) jer
odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE UMAG
(Sjednica 10.08.2020)
NK "NK NOVIGRAD", NOVIGRAD ISTARSKI:
Dickson Harvey James (BILLINGHAM, -), Čl.
34/10
SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN
(Sjednica 10.08.2020)
NK "VARTEKS", VARAŽDIN: Sačić Ivona , Grgić
Ivan (Sloboda (VŽ), Varaždin), Matučec Dominik
(Nedeljanec, Nedeljanec), Plasajec David (Orač,
Petrijanec), Šanjek Elena , Grgić Mihael (Sloboda
(VŽ), Varaždin), Hrman Doroteja , Hrman
Veronika , Jovan Silvio (Nedeljanec, Nedeljanec),
Bartolić Paula , Čl. 34/2
Erhat Marta , Čl. 35/1
Kostić Patrik (Sloboda (VŽ), Varaždin), Malarić
Marin (Jalžabet, Jalžabet), Cikač Ana (DubravkaZagorac, Turčin), Banić Jakov (Ivančica, Ivanec),
Crnčec Marin (Podravac, Svibovec), Premužić
Marko (Međimurje, Čakovec), Masten Stela (NŠ
Međimurje-Čakovec, Čakovec), Čl. 24-34/2

Brišu se igrači iz registra Gorgon Alexander
("HNK Rijeka s.d.d.", Rijeka) jer odlaze u
inozemstvo.

NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN: Hopek Borna
(Zagorec, Krapina), Belović Jan (NŠ MeđimurjeČakovec, Čakovec), Murić Borna (Varteks,
Varaždin), Lovrić Juraj (Novi Marof, Novi Marof),
Pavlović Ivan (Bjelovar, Bjelovar), Pavlić Matija
(Zagorec, Krapina), Vuk Erik (Dubravka-Zagorac,
Turčin), Kereša Luka (Zagorec, Krapina), Šegović
Vito (NŠ Međimurje-Čakovec, Čakovec), Čl. 34/2
Šteko Luka (NK Slaven Belupo, Koprivnica), Čl.
24-34/2
Habek Stjepan (Maksimir, Zagreb), Čl. 34/1

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

(Sjednica 10.08.2020)

(Sjednica 10.08.2020)

NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ: Grahovac
Andrej (NK Istra 1961, Pula), Beaković Bernard
(NK Funtana, Funtana), Dobrilović Roman (NK
Funtana, Funtana), Filatov Pavel (NK Funtana,
Funtana), Knapić Roman (NK Istra 1961, Pula),
Čl. 34/2

Brisanje iz registra

NK "HNK RIJEKA S.D.D. (RIJEKA), NK "OPATIJA
(OPATIJA) i igrač Matulja Matija zaključili
sporazum o ustupanju do 14.06.2021.
Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Zlatarek Luka ("NŠ
Međimurje-Čakovec", Čakovec) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKO-

BILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 10.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Habalija Tin ("Dinamo
P.", Predavac), Piragić Josip ("Dinamo P.",
Predavac) jer odlaze na područje drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
------------------------------------------------REGISTRACIJE
11.08.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 11.08.2020)
NK "TRNJE", ZAGREB: Vidmar Manu (Zagreb,
Zagreb), Čl. 34/2
NK "PONIKVE", ZAGREB: Jagodić David (NK
Bregana, Bregana), Čl. 34/2
NK "RUDEŠ", ZAGREB: Gulija Bruno (Lokomotiva,
Zagreb), Pranjić Marko (Mladost, Ždralovi),
Gracin Duje (Jarun, Zagreb), Nenadić Filip
(Trešnjevka, Zagreb), Popović Ante (Neretvanac,
Opuzen), Jurišić Darije (Trešnjevka, Zagreb),
Orlović Luka (Zagreb, Zagreb), Grahovac Jan
Rudolf (Kustošija, Zagreb), Vuksan-Ćusa Marko
(Dubrava Tim Kabel, Zagreb), Weber Marko
(Inter-Zaprešić, Zaprešić), Jabučar Dino (Coerver,
Zagreb), Jurak Luka (Inter-Zaprešić, Zaprešić),
Novak Martin (Lučko, Lučko), Ciprić Nikola (HAŠK,
Zagreb), Rakić Vukan (Trešnjevka, Zagreb), Muić
Domagoj (NK Solin, Solin), Beganović Mateo
(Sesvete, Sesvete), Žaja Jakov Borna (Zagreb,
Zagreb), Ciglar Filip (Jarun, Zagreb), Shatri
Festim (Trešnjevka, Zagreb), Filipović Luka
(Špansko, Zagreb), Matas Fran (Zagreb, Zagreb),
Čl. 34/2
Županac Petar , Gale Šimun , Schwarz Roko Leon
Johan , Topić Stanko , Tomić Marko , Kozina
Jakov Juraj , Štorek Andro , Čl. 35/1
ONWUZO Francis Amaechi (Heider SV 1925 e.V.,
-), Šestan Kristijan (Primer Toque CF, -), Mujić
Aner (Olimpik, Sarajevo), Grgić Mato (Mumbai
City FC, -), Šestan Josip (Primer Toque CF, -), Čl.
34/10
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC", ZAGREB:
Mišljenčević Saša (Inter-Zaprešić, Zaprešić),
Tadić Borna (Ponikve, Zagreb), Jukić Ivan (Lučko,
Lučko), Perišić Vito (Kustošija, Zagreb), Draguljić
Matej (Sesvetski Kraljevec, Zagreb), Perić Karlo
(Zagreb, Zagreb), Lučić Grga (Mladost Buzin,
Zagreb), Glibo Dražan (Neretva, Metković),

Draguljić Luka (Sesvetski Kraljevec, Zagreb),
Krivec Lovro (Trešnjevka, Zagreb), Njavro Luka
(GOŠK-Dubrovnik 1919, Dubrovnik), Razum Ivan
(Vrapče, Zagreb), Munđer Josip (Sesvetski
Kraljevec, Zagreb), Čl. 34/2
NK "GNK DINAMO", ZAGREB: Bošnjak Lovro
(Sesvete, Sesvete), Bosiljevac Luka (Sesvete,
Sesvete), Leko Gabriel (Trnje, Zagreb), Čl. 34/2
Kastrati Lirim (Lokomotiva, Zagreb), Ladan
Tomislav (NK Dugopolje, Dugopolje), Andrić
Komnen (Inter-Zaprešić, Zaprešić), Borovac Filip
(Rudeš, Zagreb), Čl. 34/12
Jakić Kristijan (Lokomotiva, Zagreb), Čl. 34/7
trener Krznar Damir (Seniori - pomoćni), trener
Kosić Domagoj (Seniori 2 - pomoćni), trener Šišić
Antonio (Juniori - pomoćni), trener Sedloski Goce
(Seniori 2), trener Mamić Zoran (Seniori), trener
Mioković Andrej (Juniori)
NK "ŠPANSKO", ZAGREB: Dundić Tino , Čukman
Vito , Čl. 35/1
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB: Kwedi Lucas
(Trešnjevka, Zagreb), Miškić Filip (Sesvete,
Sesvete), Frković Matej (Utrina, Zagreb),
Glasnović Filip (Trnje, Zagreb), Galić Max (Zagreb,
Zagreb), Milošević Marko (Osijek s.d.d., Osijek),
Čl. 34/2
Datković Toni (SD Huesca, Huesca), Čl. 34/12
NK "DUBRAVA TIM KABEL", ZAGREB: Bešić Teo
(HAŠK, Zagreb), Korca Amet Ylber (GNK Dinamo,
Zagreb), Grgić Ivano (HAŠK, Zagreb), Nikolić Vito
Ante (Čulinec, Zagreb), Brletić Ivano (Maksimir,
Zagreb), Jurić Kristijan (NK Zadar, Zadar),
Petrović Zvonimir (HAŠK, Zagreb), Čl. 34/2
Pavlek Jakov , Čl. 35/1
NK "SESVETE", SESVETE: Kulašević Ivano (Lučko,
Lučko), Šepak Leonardo (HAŠK, Zagreb), Čavkić
Ajdin (Trnje, Zagreb), Čl. 34/2
trener Babić Dino (Seniori), trener Vujić Velibor
(Juniori)
NK "TREŠNJEVKA", ZAGREB: Djurić Siniša
(Šparta, Zagreb), Čl. 34/2
Puklin Marko (Tus Teschl Hlg. Kreuz/W., -), Čl.
34/10
NK "KUSTOŠIJA", ZAGREB: Barada Dario
(Zagora, Unešić), Čl. 34/2
NK "MAKSIMIR", ZAGREB: Mamić Filip (Dugo
Selo, Dugo Selo), Dujmović Filip (Lokomotiva,
Zagreb), Šaronja Andrej (Lokomotiva, Zagreb),
Bastalec Ivan (Sesvete, Sesvete), Aleksić Luka
(NK Hrvace, Hrvace), Bertina Matija (Segesta,
Sisak), Bradić Nikola (HAŠK, Zagreb), Čl. 34/2
NK "VRAPČE", ZAGREB: Gašpar Jakov , Vučica
Toma , Jaguljnjak Marko , Ceronja Jakov , Čl.
35/1
Raskidi ugovora

NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Rendulić
Joško raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 430/20 od 17.06.2020.

Brišu se igrači iz registra Ašanin Luka ("NK
Samobor", Samobor) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE

Registracija ugovora
(Sjednica 11.08.2020)
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i trener Mamić
Zoran zaključili ugovor o profesionalnom
treniranju do 30.06.2023.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Jakić
Kristijan zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 15.06.2025.
NK "SESVETE", SESVETE i trener Babić Dino
zaključili ugovor o treniranju do 30.06.2021.
NK "SESVETE", SESVETE i trener Vujić Velibor
zaključili ugovor o treniranju do 30.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Milošević
Marko zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2022.
NK "GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Starčić
Marijan zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2022.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Cruz Campos
Jorge Sammir zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 30.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA", ZAGREB i igrač Miškić Filip
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2022.

NK "DUGO SELO", DUGO SELO: Valek Leon
(Sesvete, Sesvete), Čl. 34/2
Grubišić Ante (Sesvete, Sesvete), Jurić Antonio
(Dugo Selo, Dugo Selo), Vrban Dominik (Sesvete,
Sesvete), Pletikosić Matan (Sesvete, Sesvete),
Kamenarić Leon (Vrbovec, Vrbovec), Čl. 34/1
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA: Ojvan Marko
(Kurilovec, Velika Gorica), Đopar Mihael
(Lokomotiva, Zagreb), Kovač Luka (Kurilovec,
Velika Gorica), Kaurin Luka (Kurilovec, Velika
Gorica), Čl. 34/2
DOKA Albi (KF Tirana, -), Čl. 34/10
Registracija ugovora
NK "HNK GORICA", VELIKA GORICA i igrač DOKA
Albi zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 31.05.2024.
Brisanje iz registra

Registracija sporazuma o ustupanju
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "KRŠKO
(KRŠKO) i igrač Brezina Toni zaključili sporazum
o ustupanju do 14.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "KRŠKO
(KRŠKO) i igrač Kramer Matko zaključili
sporazum o ustupanju do 14.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "VRAPČE
(ZAGREB) i igrač Krišto Matej zaključili sporazum
o ustupanju do 14.06.2021.
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Drožđek Domagoj zaključili
sporazum o ustupanju do 17.01.2021.

Brišu se igrači iz registra Baković Tomislav
("Croatia", Hrastje) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 10.08.2020)
Raskidi ugovora
NK "INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač Frelih
Žiga raskinuli su sporazumno ugovor o
profesionalnom igranju broj 14PU-2019 od
10.07.2019.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Abramović Ivan
("Maksimir", Zagreb), Subašić Elvis ("Rudeš",
Zagreb), Zorica Mihael ("Rudeš", Zagreb), Uzelac
Marko ("Rudeš", Zagreb), Maglica Frane
("Dubrava Tim Kabel", Zagreb), Dimač Dorian
("Hrvatski Dragovoljac", Zagreb), Abramović Ivan
("Hrvatski Dragovoljac", Zagreb), Majcenić
Antonio ("Lokomotiva", Zagreb), Benčić Matija
("GNK Dinamo", Zagreb), Uzelac Luka ("Rudeš",
Zagreb) jer odlaze na područje drugog saveza,
Ivančić Noa ("Dubrava Tim Kabel", Zagreb),
Merunka Tin ("HAŠK", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE SAMOBOR
(Sjednica 10.08.2020)
Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 11.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jurić-Bare Ivan ("NK
Karlovac 1919", Karlovac) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 11.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ocvirek Nick ("Ivančica",
Zlatar Bistrica) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE

Mario zaključili ugovor o profesionalnom
treniranju do 30.06.2022.

(Sjednica 11.08.2020)

Registracija sporazuma o ustupanju

Brisanje iz registra

NK "HNK HAJDUK (SPLIT), NK "NK BRAVO (-) i
igrač Šego Michele zaključili sporazum o
ustupanju do 30.06.2021.

Brišu se igrači iz registra Pendeš Fran ("Segesta",
Sisak) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 11.08.2020)
NK "HNK HAJDUK", SPLIT: Mikulić Božo (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Teklić Tonio
(Varaždin, Varaždin), Delić Ivan (NK Istra 1961,
Pula), Bradarić Filip (RC Celta de Vigo, -), Čl.
34/12
trener Milić Zvonimir (Juniori - pomoćni), trener
Despotović Mario (Seniori 2), trener Lozančić
Marko (Seniori 2 - pomoćni)
NK "NK JUNAK", SINJ: Gugić Pavle (NK Glavice
1991, Sinj), Pavić Daniel (NK Glavice 1991, Sinj),
Smoljo Ivano (NK Glavice 1991, Sinj), Klarić
Vedran (NK Glavice 1991, Sinj), Žižić Marko (NK
OSK, Otok), Smoljo Ante (NK Glavice 1991, Sinj),
Rončević Hrvoje (Vodice, Vodice), Fuštin Luka
(Šibenik s.d.d., Šibenik), Vrca Nikola (NK Glavice
1991, Sinj), Majić Marko (NK Glavice 1991, Sinj),
Mamuzić Luka (NK Glavice 1991, Sinj), Gabrić
Ivan (NK Glavice 1991, Sinj), Koprčina Duje (NK
Glavice 1991, Sinj), Milanović Ivan (NK Glavice
1991, Sinj), Plavša Matej (NK OSK, Otok), Barać
Dominik (NK Glavice 1991, Sinj), Žižić Petar (NK
OSK, Otok), Perković Marko (NK Glavice 1991,
Sinj), Jelavić Čičić Karlo (NK Glavice 1991, Sinj),
Vukasović-Lončar Frane (NK Glavice 1991, Sinj),
Laco Marko (NK OSK, Otok), Čl. 34/2
NK "NK OSK", OTOK: Samardžić Ljubo (NK Junak,
Sinj), Čl. 34/2
NK "NK CROATIA", ZMIJAVCI: Vukoja Zvonimir
(Neretvanac, Opuzen), Skaramuca Vlaho (GOŠKDubrovnik 1919, Dubrovnik), Znaor Mijo (NK
Kamen, Kamenmost), Čl. 34/2
NK "RNK SPLIT", SPLIT: Barbić Frane (NK
Dugopolje, Dugopolje), Krak Renato (NK Adriatic,
Split), Čl. 34/2
Registracija ugovora
NK "HNK HAJDUK", SPLIT i trener Lozančić
Marko zaključili ugovor o profesionalnom
treniranju do 30.06.2022.
NK "HNK HAJDUK", SPLIT i trener Milić Zvonimir
zaključili ugovor o profesionalnom treniranju do
30.06.2021.
NK "HNK HAJDUK", SPLIT i trener Despotović

Brišu se igrači iz registra Matković Ivan ("NK
Primorac", Stobreč) jer odlaze na područje
drugog saveza, Šego Michele ("HNK Hajduk",
Split) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 11.08.2020)
NK "HNK PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD N/M:
Mrvičić Antonio , Čl. 35/1
Pranić Matteo (Šibenik s.d.d., Šibenik), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Nekić David ("HNK
Dalmatinac (C)", Crno), Perković Frane ("HNK
Dalmatinac (C)", Crno) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 11.08.2020)
NK "ZAGORA", UNEŠIĆ: Abramović Ivan (Hrvatski
Dragovoljac, Zagreb), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Barišić Branimir
("Šibenik s.d.d.", Šibenik), Rončević Hrvoje
("Vodice", Vodice) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 11.08.2020)
NK "GOŠK-DUBROVNIK 1919", DUBROVNIK:
Listar Josip (Hrvatski Dragovoljac, Zagreb), Čl.
34/2
KORAĆ Gojko (HŠK Zrinjski, Mostar), Čl. 34/11
Uvodić Tedi (SV 1910 Neuhof, -), Čl. 34/10
NK "NERETVANAC", OPUZEN: LUKIĆ Daniel
(Široki Brijeg, Široki Brijeg), Čl. 34/10
NK "NERETVA", METKOVIĆ: Čupić Nikola
(Neretva, Metković), Čl. 34/1
Peko Ivan (SV Horn, -), Čl. 34/10
NK "BŠK ZMAJ", BLATO: Žanetić Frank (HNK
Sloga (M), Mravince), Čepo Ivano (Kurilovec,

Velika Gorica), Mušić Antonio (Hajduk 1932, Vela
Luka), BRUM CANCLINI Alexis (Neretva,
Metković), Čl. 34/2
Ćurčić Josip (Tomislav, Tomislavgrad), Čl. 34/10

NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "OLIMPIJA
(LJUBLJANA) i igrač Caimacov Mihail zaključili
sporazum o ustupanju do 29.06.2021.
Brisanje iz registra

SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 11.08.2020)
NK "BSK", BIJELO BRDO: Kladušić Ognjen (NK
Sremac, Markušica), Predić Đorđe (NK Sloga (B),
Borovo), Bodza Stjepan (Dunav, Dalj), Savić Uroš
(NK Borac, Bobota), Popović Boris (NK Borac,
Bobota), Kolarević Bojan (NK Sloga (B), Borovo),
Tadić Ljubiša (NK Borac, Bobota), Stanić
Slobodan (NK Borac, Bobota), Sankić Vedran (NK
Borac, Bobota), Bosić Bojan (NK Sloga (B),
Borovo), Lukić Bojan (NK Sremac, Markušica),
Nedeljković Nebojša (NK
Borac, Bobota), Mandić Miloš (NK Borac, Bobota),
Davidović Milan (HNK Radnički, Vukovar), Sankić
Dario (NK Borac, Bobota), Turajlić Bojan (NK
Borac, Bobota), Čl. 34/2
Cindrić Antun (Dunav, Dalj), Čl. 25-34/2

Brišu se igrači iz registra Kneis Danijel ("NŠM NK
Grafičar Vodovod", Osijek) jer odlaze na područje
drugog saveza, Jeremijaš Toni ("Radnički", Dalj)
jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR
(Sjednica 11.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Živko Dražen ("NK
"Mladost" /Č/", Čeminac) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI MIHOLJAC
(Sjednica 11.08.2020)
Brisanje iz registra

trener Steinbruckner Tomislav (Seniori)

Brišu se igrači iz registra Dolančić Tin ("NK Sveti
Đurađ", Sveti Đurađ) jer odlaze na područje
drugog saveza.

ŽNK "OSIJEK", OSIJEK: Boljkovac Karla , Previšić
Lorena , Čl. 34/2

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE

NK "OSIJEK S.D.D.", OSIJEK:
trener Tolić Igor (Seniori 2), trener Damjanović
Ivan (Seniori 2 - pomoćni), trener Marčetić Zoran
(Seniori 2 - pomoćni), trener Šušnjara Filip
(Seniori 2 - pomoćni), trener Grnja Ronald
(Juniori), trener Radotić Tomislav (Seniori pomoćni), trener Vibovec Zvjezdan (Juniori pomoćni), trener Kulešević Ivica (Seniori), trener
Glumac Zdenko (Juniori - pomoćni)

(Sjednica 11.08.2020)

Registracija ugovora

Registracija sporazuma o ustupanju

NK "BSK", BIJELO BRDO i trener Steinbruckner
Tomislav zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2021.

NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "NAŠK (NAŠICE) i
igrač Vidas Petar zaključili sporazum o ustupanju
do 29.06.2021.
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "NAŠK (NAŠICE) i
igrač Jošćak Matija zaključili sporazum o
ustupanju do 29.06.2021.

Registracija sporazuma o ustupanju
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "HNK CIBALIA
Š.D.D. (VINKOVCI) i igrač Išasegi Karlo zaključili
sporazum o ustupanju do 29.06.2021.
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "ZALGIRIS (-) i
igrač Kamenar Karlo zaključili sporazum o
ustupanju do 30.12.2020.
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "NAŠK (NAŠICE) i
igrač Vidas Petar zaključili sporazum o ustupanju
do 29.06.2021.
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "NAŠK (NAŠICE) i
igrač Jošćak Matija zaključili sporazum o
ustupanju do 29.06.2021.
NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "PUSKAS FC
(FELCSÚT) i igrač Mance Antonio zaključili
sporazum o ustupanju do 29.06.2021.

NK "NAŠK", NAŠICE: Aldana Cruz Martins Dos
Santos Kaua (Čepin, Čepin), Čl. 34/2
Jošćak Matija (Osijek s.d.d., Osijek), Vidas Petar
(Osijek s.d.d., Osijek), Čl. 34/9
NK "VIHOR", JELISAVAC: Markulić Ivan (Zoljan,
Zoljan), Čl. 34/1

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jurić Davor ("Brezik",
Brezik) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 11.08.2020)
NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI: Flanjak
Robert (NK Lovor, Nijemci), Čl. 34/2
Kukrika Ivan (Osijek s.d.d., Osijek), Čl. 34/8

trener Tomić Petar (Seniori - pomoćni), trener
Tomić Krešimir (Seniori)
Raskidi ugovora
NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI i igrač
Petrović Ivan raskinuli su sporazumno
stipendijski ugovor broj 3/2020 od 04.08.2020.
Registracija ugovora

NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA: Poštić Antonio
(Lokomotiva (PGŽ), Rijeka), Milanović Adriano
(HNK Rijeka s.d.d., Rijeka), Dundović Karlo (HNK
Rijeka s.d.d., Rijeka), Čl. 34/2
NK "GROBNIČAN", ČAVLE: Botica Marko
(Halubjan, Viškovo), Čl. 34/2
NK "VINODOL", NOVI VINODOLSKI: Brnja Paolo
(Opatija, Opatija), Čl. 34/2

NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI i trener
Tomić Krešimir zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2021.
NK "HNK CIBALIA Š.D.D.", VINKOVCI i trener
Tomić Petar zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2021.

NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA: Belina Andrija
(Grbci 2000, Rijeka), Badurina Matija (Krk, Krk),
Perić Marko (Halubjan, Viškovo), Precetti Lucas
(Grbci 2000, Rijeka), Čl. 34/2

Registracija sporazuma o ustupanju

NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač Iličić
Miroslav raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 268-VII/20 od 31.07.2020.
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač
Ivančević Benjamin raskinuli su sporazumno
stipendijski ugovor broj 272-VII/20. od
31.07.2020.
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač Monjac
Mateo raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 270-VII/20. od 31.07.2020.
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač Šantek
Matej raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 271-VII/20. od 31.07.2020.
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač Maloku
Trojan raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 216-VI/20. od 18.06.2020.
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač
Mohorovičić Nino raskinuli su sporazumno
stipendijski ugovor broj 269-VII/20. od
31.07.2020.
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač Črnko
Emanuel raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 275-VII/20. od 31.07.2020.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Mitrović
Josip raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 93-II/18. od 15.02.2018.
NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač
Travaglia Ennio raskinuli su sporazumno
stipendijski ugovor broj 217-VI/20. od
18.06.2020.

NK "OSIJEK S.D.D. (OSIJEK), NK "HNK CIBALIA
Š.D.D. (VINKOVCI) i igrač Išasegi Karlo zaključili
sporazum o ustupanju do 29.06.2021.
NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR
(Sjednica 11.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kuzmanović Stefan
("NK Sinđelić", Trpinja), Kuzmanović Sergej ("NK
Sinđelić", Trpinja) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA
(Sjednica 10.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Prnjak Mario ("NK
Radnički", Županja) jer odlaze na područje
drugog saveza.
(Sjednica 11.08.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mareljić Kristijan
("Sloga R", Račinovci) jer odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač Prgić Marko Broj iskaznice 6102482 iz
kluba NK FC Germania 1911 Enkheim
(Nogometni savez Njemačke) u klub NK NK
Radnički, Županja

Raskidi ugovora

Registracija ugovora
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Došen
Bruno zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2023.
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Yateke
Sterling Siloe zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 30.06.2021.
Aneksi ugovora

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 11.08.2020)

NK "HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač Fatić
Edin potpisali su aneks (300-VIII/20)broj ugovora
214-VI/20. od 18.06.2020 (stipendijski ugovor).
NK "HNK RIJEKA S.D.D.", RIJEKA i igrač Smolčić
Ivan potpisali su aneks (299-VIII/20)broj ugovora
484-X/18. od 19.10.2018 (stipendijski ugovor).

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Svraka Fran ("Grbci
2000", Rijeka) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brišu se igrači iz registra Bakač Manuel
("Polet(P)", Pribislavec) jer odlaze na područje
drugog saveza, Kranjec David ("Mura", Hlapičina)
jer odlaze u inozemstvo.

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

(Sjednica 11.08.2020)

(Sjednica 11.08.2020)

NK "NK JADRAN-POREČ", POREČ: Kajapić Jakov
(NK Pazinka-Pazin, Pazin), Čl. 34/2

NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA: Maglica
Frane (Dubrava Tim Kabel, Zagreb), Tropšek Leo
(Varaždin, Varaždin), Čl. 34/2
BOAKYE Martin (AS La Jeunesse Esch, -), Čl.
34/10
Mlinar Frano (Inter-Zaprešić, Zaprešić), Prce
Franjo (Varaždin, Varaždin), van Bruggen Damian
(Inter-Zaprešić, Zaprešić), Čl. 34/7

NK "NK ISTRA 1961", PULA: Žgomba Dominik
(HNK Rijeka s.d.d., Rijeka), Čl. 34/2
NK "NK RUDAR", LABIN: Blažina Antonio (NK
Barban 2013, Barban), Čl. 34/2
NK "NK ULJANIK", PULA: Šuke Anas (NK
Galižana, Galižana), Posavec Filip (NK Istra 1961,
Pula), Bilobrk Toni (NK Istra 1961, Pula), Ušić
Daniel (NK Ližnjan, Ližnjan), Premate Marin (NK
Istra 1961, Pula), Bulešić Mark (NK Istra 1961,
Pula), Rakovac Leon (NK Istra 1961, Pula), Gavrić
Emanuel (NK Istra 1961, Pula), Milovan Marko
(NK Smoljanci Sloboda, Svetvinčent), Čl. 34/2
Karaselimović Noa (NK Medulin 1921, Medulin),
Čl. 24-34/2
SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN
(Sjednica 11.08.2020)
NK "VARTEKS", VARAŽDIN: Sambolec Maja (Orač,
Petrijanec), Čl. 25-34/2

Registracija ugovora
NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
BOAKYE Martin zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.
NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Maglica Frane zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 15.06.2021.
NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Mlinar Frano zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 15.06.2021.
NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Prce Franjo zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 15.06.2021.
NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
Etoundi Franck zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2021.
NK "NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i igrač
van Bruggen Damian zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2022.

NK "NEDELJANEC", NEDELJANEC:
trener Hanžek Jurica (Prednatjecatelji), trener
Fošnar Miroslav (Pioniri)

Brisanje iz registra

NK "VARAŽDIN", VARAŽDIN: Šabić Mijo (NK
Croatia, Zmijavci), Čl. 34/2
Skorup Dino (HNK Hajduk, Split), Drožđek
Domagoj (Lokomotiva, Zagreb), Čl. 34/9

Brišu se igrači iz registra Stančin Karlo ("NK
Slaven Belupo", Koprivnica), Jagić Goran ("NK
Podravec", Torčec), Pregiban Marko ("NK
Mičetinac", Mičetinac), Gegić Josip ("NK Radnik
Križevci", Križevci) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Registracija sporazuma o ustupanju
NK "LOKOMOTIVA (ZAGREB), NK "VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Drožđek Domagoj zaključili
sporazum o ustupanju do 17.01.2021.

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 11.08.2020)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Tropšek Leo
("Varaždin", Varaždin) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Hrešić Matej ("Kamen",
Sirač), Drkulec Karlo ("Kamen", Sirač) jer odlaze
na područje drugog saveza.

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 11.08.2020)
(Sjednica 11.08.2020)
Brisanje iz registra

NK "VIROVITICA", VIROVITICA: Jandrić Ivano ,
Vidović Luka , Filipović Karlo , Sever Dominik , Čl.
35/1
Kiralj David , Čl. 24-34/2
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

