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

16.12.2020. 
 
 

ZAGREBAČKO PODRUČJE 

 
 

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Konstantin KURYGIN  rođen 
29.06.2004. za NK Maksimir Zagreb  od 
14.10.2020.  te se smatra kao da nije niti 
postojala te se registracija igrača vraća u 
klub NK Trnje Zagreb, za koje mu je 
izdano odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  
 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Ante POPOVIĆ  rođen 14.02.2005. 
za NK Rudeš Zagreb  od 12.08.2020.  te 
se smatra kao da nije niti postojala te se 
registracija igrača vraća u klub NK 
Neretvanac Opuzen, za koje mu je izdano 
odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  
 
 
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-
ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Stjepko  BREŽNJAK  rođen 
25.09.2006. za NK Pregrada Pregrada  od 
01.09.2020.  te se smatra kao da nije niti 
postojala te se registracija igrača vraća u 
klub NK Zagorec Krapina, za koje mu je 
izdano odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALMATINSKO PODRUČJE 
 

 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE 
SPLITSKO-DALMATINSKE 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Mate ERKAPIĆ  rođen 12.03.2004. 
za NK Vinjani Imotski  od 28.08.2020. te 
se smatra kao da nije niti postojala te se 
registracija igrača vraća u klub NK 
Imotski, za koje mu je izdano odobrenje 
za registraciju igrača maloljetnika, od 
strane Međunarodnog odjela HNS-a, 
sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA Pravilnika o 
statusu i transferima igrača  
 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Tomislav ŠKUNCA  rođen 
30.04.2004. za NK Solin Solin  od 
29.07.2020. te se smatra kao da nije niti 
postojala te se registracija igrača vraća u 
klub NK Primorac Stobreč, za koje mu je 
izdano odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  
 
 
NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-
KNINSKE ŽUPANIJE 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništavaju se registracije maloljetnog 
Amar ZAHIROVIĆ  rođen 17.06.2005. za  
NK Osijek s.d.d. Osijek  od 18.07.2019.  
NK Vodice Vodice od 09.09.2019. 
NK Osijek s.d.d. Osijek od 13.08.2020.   
 te se smatraju kao da nisu niti postojale 
te se registracija igrača vraća u klub NK 
Vodice, za koje mu je izdano odobrenje 
za registraciju igrača maloljetnika, od 
strane Međunarodnog odjela HNS-a, 
sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA Pravilnika o 
statusu i transferima igrača 
26.02.2018.godine. 
 
 
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 
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Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Ante POPOVIĆ  rođen 14.02.2005. 
za NK Rudeš Zagreb  od 12.08.2020.  te 
se smatra kao da nije niti postojala te se 
registracija igrača vraća u klub NK 
Neretvanac Opuzen, za koje mu je izdano 
odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  
 

 
SLAVONSKO PODRUČJE 

 
 
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništavaju se registracije maloljetnog 
Amar ZAHIROVIĆ  rođen 17.06.2005. za  
NK Osijek s.d.d. Osijek  od 18.07.2019.  
NK Vodice Vodice od 09.09.2019. 
NK Osijek s.d.d. Osijek od 13.08.2020.   
 te se smatraju kao da nisu niti postojale 
te se registracija igrača vraća u klub NK 
Vodice, za koje mu je izdano odobrenje 
za registraciju igrača maloljetnika, od 
strane Međunarodnog odjela HNS-a, 
sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA Pravilnika o 
statusu i transferima igrača 
26.02.2018.godine. 
 
Raskidi ugovora 
 
"ŽNK OSIJEK", OSIJEK i igrač Pranješ 
Katarina raskinuli su sporazumno 
stipendijski ugovor broj 4-74/19 od 
11.10.2019. 
 
Aneksi ugovora 
 
"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Kuprešak 
Mihael potpisali su aneks (9-66/20)broj 
ugovora 4-36/19 od 18.07.2019 
(stipendijski ugovor). 
 
 
NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO 
 
(Sjednica 16.12.2020) 
 
Brisanje iz registra 
 
Brišu se igrači iz registra Bibić Adam 
("NK Dubrava (I)", Ivanovci), Bibić Dario 
("NK Dubrava (I)", Ivanovci) jer odlaze na 
područje drugog saveza. 
 
 

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača David RADMAN  rođen 15.09.2004. 
za HNK Cibalia Vinkovci  od 28.07.2020. 
te se smatra kao da nije niti postojala te 
se registracija igrača vraća u klub ŽHNK 
Željezničar Slavonski Brod, za koje mu je 
izdano odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača 

 
 
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača David RADMAN  rođen 15.09.2004. 
za HNK Cibalia Vinkovci  od 28.07.2020. 
te se smatra kao da nije niti postojala te 
se registracija igrača vraća u klub ŽHNK 
Željezničar Slavonski Brod, za koje mu je 
izdano odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača 
 

 
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE 

 
 
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE 
ISTARSKE 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Ivan KRILIĆ  rođen 16.07.2004. za 
NK Novigrad, Novigrad Istarski  od 
09.09.2020. te se smatra kao da nije niti 
postojala te se registracija igrača vraća u 
klub NK Pazinka - Pazin, za koje mu je 
izdano odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  
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NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE 
ISTRE - UMAG 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Ivan KRILIĆ  rođen 16.07.2004. za 
NK Novigrad, Novigrad Istarski  od 
09.09.2020. te se smatra kao da nije niti 
postojala te se registracija igrača vraća u 
klub NK Pazinka - Pazin, za koje mu je 
izdano odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  

 
 

SJEVERNO PODRUČJE 
 

 

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ 
VARAŽDIN 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
Domagoj ŽUNEC  rođen 10.04.2003. za 
NK Vinica Vinica  od 22.09.2020.   te se 
smatra kao da nije niti postojala te se 
registracija igrača vraća u klub NK 
Varteks Varaždin, za koje mu je izdano 
odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.a) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  
 
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ 
 
(sjednica 16.12.2020.) 

 
Odlukom komisije za ovjeru registracija 
klubova i igrača HNS-a : 

 
Poništava se registracija maloljetnog 
igrača Soma TAKACS  rođen 27.09.2006. 
za NK NŠ Međimurje-Čakovec  od 
26.08.2020. te se smatra kao da nije niti 
postojala te se registracija igrača vraća u 
klub NK Međimurje Čakovec, za koje mu 
je izdano odobrenje za registraciju igrača 
maloljetnika, od strane Međunarodnog 
odjela HNS-a, sukladno čl. 19 st. 2.c) FIFA 
Pravilnika o statusu i transferima igrača  
 
 

Komisija za ovjeru registracija 
           klubova i igrača 

 
                         Robert Uroić s.r. 


