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PREDMET:  Pojašnjenje odredbe vezane uz ograničenja natjecanja i treninga u sportu 

Odlukom Stožera civilne zaštite od 27. studenoga 2020. godine 

 

Poštovani, 

 

Nastavno na mnogobrojne upite nacionalnih sportskih saveza o tumačenju Odluke o nužnim 

epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem 

okupljanja od 27. studenoga 2020. godine (https://civilna-

zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka

%20-%20ograni%C4%8Davanja%20okupljanja%20i%20druge%20mjere.pdf) u nastavku 

vam donosimo pojašnjenje navedene odluke. 

 

Točkom III. stavkom 1. podstavkom 18. donesene Odluke propisana je „zabrana svih treninga 

i natjecanja osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji 

i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima 

te treninga i natjecanja vrhunskih sportaša (sportašice i sportaši I., II. i III. kategorije) u 

individualnim sportovima. 

 

Dakle, navedena odluka za individualne (pojedinačne) sportove (karate, tenis, boćanje, 

kuglanje, veslanje, streljaštvo, stolni tenis i sl.) dopušta iznimno treninge i natjecanja samo 

za vrhunske sportaše (I., II. i III. kategorije). 

 

Vrhunski sportaši (I., II. i III. kategorije) su sportaši kojima je na temelju ostvarenih rezultata 

izdano rješenje od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili 

Hrvatskog sportskog saveza gluhih.  Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor 

i Hrvatski sportski savez gluhih za izdavanje navedenih rješenja imaju javnu ovlast temeljem 

članka 6. stavka 4. Zakona o sportu. 

 

Napominjemo kako kod individualnih (pojedinačnih) sportova odredba nije vezana uz uzrast 

pa tako kategorizacija vrhunskog sportaša može biti izdana i osobi koja je mlađa od 18 

godina te isti sportaš ima mogućnost treniranja i natjecanja sukladno Odluci Stožera. 
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Kod ekipnih sportova (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, vaterpolo, ragbi i sl.) 

kategorizacija nije kriterij za dopuštene treninge i natjecanja, već su isti dopušteni onim 

klubovima odnosno njihovim seniorskim ekipama koje nastupaju u 1. i 2. rangu natjecanja na 

nacionalnoj razini  (bez obzira zove li se prvi rang 1. liga ili npr.- Premierliga, a drugi rang 1. 

liga, 1.b liga ili 2. liga) te juniorskim ekipama koje igraju isključivo 1. odnosno najviši rang 

nacionalnog natjecanja u pojedinom ekipnom sportu. 

 

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, ekipna 

postignuća u pojedinačnim sportovima tretira kao „ekipno postignuće u pojedinačnim 

sportovima“, kao i Pravilnik o kategorizaciji vrhunskih sportaša Hrvatskoga olimpijskog 

odbora te se sportaši u sportovima poput boćanja, kuglanja, stolnog tenisa, tenisa, streljaštva i 

sl. koji su nedvojbeno pojedinačni ili individualni sportovi razvrstavaju u kategorije, razvojne 

programe (https://www.hoo.hr/hr/dokumenti/5314-razvojni-programi) i slično kao sportaši u 

pojedinačnim odnosno individualnim sportovima, a ne ekipnim. 

 

Potpuno ista analogija primjenjuje se i kod tumačenja odluka Stožera civilne zaštite vezano uz 

podjelu na ekipne i individualne (pojedinačne) sportove. 

 

Također, napominjemo kako točka VII. navedene Odluke glasi „Ako je posebnom odlukom za 

područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža 

epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka“ te 

nastavno na navedeno, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu donijeti 

strože epidemiološke mjere od mjera propisanih ovom Odlukom. 

 

Zaključno, želimo istaknuti kako smo svjesni težine situacije u kojoj se propisanom 

Odlukom našao cijeli sustav sporta, međutim zbog neumoljivog rasta broja zaraženih i 

hospitaliziranih bolesnika, u suradnji s drugim resorima na razini Vlade morali smo 

donijeti ove teške, ali nužne mjere. 

 

S obzirom na ozbiljnost problema s kojim se suočavamo pojavom pandemije 

koronavirusa molimo vas za još malo razumijevanja i strpljenja te vjerujemo kako će se, 

ukoliko svi zajedno budemo dovoljno odgovorni u ispunjavanju svih epidemioloških 

preporuka, sportaši uskoro vratiti svojim redovitim aktivnostima. 

 

S poštovanjem, 

 

 

Ministarstvo turizma i sporta 

 

https://www.hoo.hr/hr/dokumenti/5314-razvojni-programi


Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača,  temeljem čl. 78. Pravilnika o statusu igrača i 
registracijama,  dana 02.12.2020.godine donijela je 
 
 

O D L U K U 
 

o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama 
 
 

1. U 2021. godini preregistraciju svih igrača/ica (dalje: igrača) obvezno će obaviti svi županijski 
nogometni savezi (ŽNS) i nogometna središta (NS) ovlaštena za registraciju klubova i igrača. 
Preregistracija se obavlja putem elektronskog sustava „Comet“, a sukladno članku 15. Pravilnika o 
statusu igrača i registracijama. Preregistracija koja se ne obavi u putem sustava „Comet“ ništavna je. 
 
2.  Preregistracija igrača obavljat će se u slijedećim razdobljima: 
 

a) za igrače klubova Prve i Druge HNL, Prve HNLŽ u razdoblju od 18. 01. (ponedjeljak) do 15. 
02. 2021. (ponedjeljak). 

b) za igrače Prve HMNL od 07.01. (četvrtak) do 03.02.2021. (srijeda) 
c) za igrače Treće HNL, Četvrte nogometne lige,  Druge HNLŽ,  u razdoblju od 18. 01.  

(ponedjeljak) do 01. 03. 2021. (ponedjeljak). 
d) za igrače Druge HMNL od 07.01. (četvrtak) do 01. 03. 2021. (ponedjeljak). 
e) za igrače klubova županijskog stupnja natjecanja (nogometaši, nogometašice, 

malonogometaši, veterani), razdoblje preregistracije će utvrditi izvršni odbori nadležnog  
ŽNS-a, s tim da se preregistracija treba obaviti u razdoblju od 18. 01. (ponedjeljak) do 01. 
03. 2021. (ponedjeljak). Odluku o razdoblju preregistracije ŽNS-i objavljuju u svojim 
službenim glasilima i glasilima NS-a. 

 
3. Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim danom koji 
prethodi prvom danu preregistracije, i to: 
 
 a) igrači profesionalci 
 
 b) ustupljeni igrači u matičnom klubu i klubu u kojem je igrač ustupljen 
 
 c) igrači amateri - samo igrači koje klub želi preregistirati. 
 
4. Preregistracije se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja preregistracije. 
 
5. Svi igrači iz točke 3/c ove Odluke koje klub do posljednjeg dana utvrđenog za preregistraciju ne 
preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi kluba, te se mogu registrirati za bilo koji 
klub po odredbama članka 34 stavka 1. točke 1. i članka 35 stavka 1. točke 10 u vezi s člankom 78. 
Pravilnika o statusu igrača i registracijama, s tim da su obvezni u prijavi za registraciju, u rubrici 
„dosadašnji član“ upisati ime kluba u kojem su bili registrirani do preregistracije, a u rubrici 
„napomena“ upisati „nije preregistriran“. Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje 
ŽNS-a, obvezan je izvaditi brisovnicu.  
Ako kub nakon isteka roka za preregistraciju ne preregistira igrača iz točke 3/a ove Odluke (igrači s 
ugovorom), nadležno tijelo za registraciju upozorit će klub da je obvezan obaviti preregistraciju. 
Ukoliko klub to ne učini, nadležno tijelo za preregistraciju objavit će preregistraciju takvog igrača i 
podnijeti disciplinsku prijavu protiv kluba. 
 
Nadležno tijelo za registraciju ovlašteno je rješavati slučajeve iz točke 3/b u produženom roku, koji 
ne može biti duži od osam dana od zadnjeg dana određenog za preregistraciju. 
 
6. Nakon isteka roka za preregistraciju igrača, za klub mogu nastupati samo igrači koji su 
preregistrirani po odredbama ove Odluke, kao i igrači  koji su redovno registrirani tijekom razdoblja 
preregistracije i čije su registracije objavljene u službenim zapisnicima izvršenih registracija i/ili 
glasilima nadležnog ŽNS i HNS-a. 
 
Protiv kluba za kojeg nastupi igrač koji nije preregistriran i/ili nije objavljena njegova preregistracija,  
provest će se disciplinski postupak i primijeniti će se natjecateljske sankcije sukladno Pravilniku o 
nogometnim natjecanjima. 
 
7. U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije 
sljedeću dokumentaciju: 
 
 
 
 
 
 
 



Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET sustava, u dva primjerka (jedan 
primjerak ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će 
sadržavati sljedeće podatke: 
 - prezime i ime igrača, 

- datum i mjesto rođenja, 
 - broj dosadašnje registracije, 
 - članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak), 
 - osobni identifikacijski broj (OIB) 
Popis u ime kluba potpisuje osoba ovlaštena zastupati klub. 
 
Materijali za preregistraciju iz članka 7/a ove Odluke, trebaju biti ispisani iz COMET sustava i ovjereni 
od strane kluba, a za klubove koji nemaju pristup COMET sustavu ili nemaju tehničke mogućnosti za 
ispis istih, predviđene radnje će obaviti nadležni ŽNS ili NS. 
 
Pisane upute klubovima i ŽNS-ima/NS-ima za provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u 

COMET sustavu te na web stranici HNS-a https://hns-cff.hr/hns/registracije/ 
 
8. Klubovi su obvezni platiti pristojbu za preregistraciju koja se određuje u visini troškova za 
provođenje preregistracije , a koju utvrđuje izvršni odbor ŽNS-a. Brisovnica za nepreregistirane 
igrače se izdaje uz pristojbu čija je visina ranije utvrđena. 
 
9. Nakon zaprimanja predmeta preregistracije igrača, tijelo nadležno za registracije na sjednici: 
 
 a) pregledava materijal i uspoređuje dostavljene podatke sa svojim podacima, posebno 
obraćajući pozornost na točno unošenje podatka o pravu nastupa igrača, 
 
 b) odlučuje da se ispravni predmeti preregistriraju, a nepotpuni ili neispravni odbiju i vrate 
klubu. 
 
Sve odluke o izvršenoj preregistraciji ili odbijanju preregistracije, obvezno se zapisnički utvrđuju. 
 
Odluke o odbijanju provođenja preregistracije dostavljaju se klubovima s pisanim obrazloženjem ili 
objavom u službenom glasilu nadležnog ŽNS/NS. 
 
U postupku preregistracije iznimno u 2021.godini, nije potrebno izdavati nove sportske iskaznice, niti 
za jednu kategoriju preregistriranih igrača. 
 
10. Odluke o obavljenim preregistarcijama objavljuju se u službenim glasilima ŽNS/NS, a za igrače 
klubova Prve, Druge i Treće HNL, Prve HNLŽ i Prve HMNL, te ustupljenih igrača iz klubova navedenih 
liga, objavljuju se u službenim zapisnicima o dnevno izvršenim registracijama i preregistracijama na 
web stranici HNS-a, sukladno odredbama Pravilnika o statusu igrača i registracijama. 
 
Preregistracije se moraju objaviti najkasnije: 
 

a) za igrače klubova iz točke 2/a ove Odluke do 15.02.2021 
b) za igrače klubova iz točke 2/b ove Odluke do 03.02.2021. 
c) za igrače klubova iz točke 2/c, 2/d i 2/e ove Odluke do 08.03.2021. (jedna sjednica nakon   

01.03.2021.) 
 
11. Klub ima pravo žalbe na neobavljenu preregistraciju u roku od osam dana od dana prijema ili 
objave odluke. Žalba se podnosi žalbenom tijelu nadležnog ŽNS-a. 
 
12. Tijelo ŽNS/NS nadležno za registraciju odgovorno je za vođenje evidencije registriranih igrača u 
elektronskom sustavu „Comet“, kao i za ispravnost podataka koji se vode u evidenciji. 
 
13. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a. 
 
 
 
Zagreb, 02.12.2020.    
 
 
 

Predsjednik komisije za ovjeru registracija HNS-a 
 

.                Robert UROIĆ s.r. 



R E G I S T R A C I J E

25.11. – 1.12.2020.

R E G I S T R A C I J E

25.11.2020.

ZAGREBAČKO PODRUČJE

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

(Sjednica 25.11.2020)

"MNK ALUMNUS SESVETE", ZAGREB: Purtić Josip , Čl.
35/1

Raskidi ugovora

"NK GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Janković Niko
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
63/19 od 24.01.2019.

Registracija ugovora

"NK GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Janković Niko
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
19.01.2026.

SLAVONSKO PODRUČJE

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI

(Sjednica 25.11.2020)

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Lojna Izabela ("MNK
Vinkovci", Vinkovci), Nevrkla Kristina ("MNK Vinkovci",
Vinkovci), Bulut Mateja ("MNK Vinkovci", Vinkovci),
Balić Lorena ("MNK Vinkovci", Vinkovci), Čavić Monika
("MNK Vinkovci", Vinkovci), Belaj Maja ("MNK Vinkovci",
Vinkovci) jer odlaze na područje drugog saveza.

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

(Sjednica 25.11.2020)

"NK ISTRA 1961", PULA: Lučić Ivan (FK Austria Wien, -
), Čl. 35/4

Registracija ugovora

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Lučić Ivan zaključili
ugovor o profesionalnom igranju do 30.06.2021.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Robert Uroić s.r.

R E G I S T R A C I J E

27.11.2020.

ZAGREBAČKO PODRUČJE

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

(Sjednica 26.11.2020)

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Bliznac Frano ("NK Rudeš",
Zagreb) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 27.11.2020)

"MNK USPINJAČA GIMKA", ZAGREB: Smontara Mario ,
Čl. 35/1

"MNK FUTSAL DINAMO", ZAGREB:
trener Fabijanić Juraj (Seniori - pomoćni)

Registracija ugovora

"MNK FUTSAL DINAMO", ZAGREB i trener Fabijanić
Juraj zaključili ugovor o treniranju do 31.05.2021.

SJEVERNO PODRUČJE

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN

(Sjednica 27.11.2020)

Registracija ugovora

"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Šteko Luka
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2022.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Robert Uroić s.r.



R E G I S T R A C I J E

30.11.2020.

ZAGREBAČKO PODRUČJE

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

(Sjednica 30.11.2020)

Aneksi ugovora

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Cokaj Enis
potpisali su aneks (1341/2020)broj ugovora 580/18 od
16.06.2018 (ugovor o profesionalnom igranju).
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Mersinaj Jon
potpisali su aneks (1340/2020)broj ugovora 599/18 od
19.06.2018 (ugovor o profesionalnom igranju).

SPLITSKO  DALMATINSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 30.11.2020)

"MNK FUTSAL SUPER CHICKS", POLIČNIK: Klapan
Nikolina , Jurić Sara , Čavić Brigita , Matković Paula-
Karmela , Čl. 35/1

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Robert Uroić s.r.

R E G I S T R A C I J E

01.12.2020.

ZAGREBAČKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

(Sjednica 01.12.2020)

Registracija ugovora

"NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC i igrač Bagarić Ilija
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2022.

DALMATINSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO-

DALMATINSKE

(Sjednica 01.12.2020)

"MNK NOVO VRIJEME", MAKARSKA: Gagro Ivan (MNK
Brotnjo, Čitluk, -), Čl. 34/10

SLAVONSKO PODRUČJE

NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

(Sjednica 01.12.2020)

"MNK OSIJEK KELME", OSIJEK: Damjanović Domagoj ,
Čl. 35/1

"NK BSK BIJELO BRDO", BIJELO BRDO: Karan Mihajlo ,
Trbović Dejan , Čl. 35/1

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

(Sjednica 01.12.2020)

Aneksi ugovora

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Žiković Rocco potpisali
su aneks (840/2020)broj ugovora 301/2020 od
03.07.2020 (stipendijski ugovor).

SJEVERNO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKO-BILOGORSKE

ŽUPANIJE

(Sjednica 01.12.2020)

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Kang Jeongho ("NK Bjelovar",
Bjelovar) jer odlaze u inozemstvo.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Robert Uroić s.r.


