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ODLUKU
O
KRITERIJIMA / UVJETIMA ZA NATJECANJE U TREĆEM STUPNJU HNS-a
OD NATJECATELJSKE GODINE 2022/2023.

UVOD
U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u jedinstveni treći stupanj natjecanja mogu
sudjelovati samo klubovi koji su za odgovarajuću natjecateljsku godinu dobili licencu za
igranje u trećem stupnju , odnosno do početka licenciranja u trećem stupnju klubovi koji
ispunjavaju uvjete iz ove Odluke.
Kriteriji su podijeljeni u četiri skupine: sportski, infrastrukturalni, administracija i stručno
osoblje i pravni.

KRITERIJI
Klub trećeg stupnja natjecanja treba ispunjavati sljedeće:

SPORTSKI KRITERIJI
Kod prijave za ligu trećeg stupnja 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 osigurat će redovno natjecanje.
Svi igrači mlađih uzrasta moraju biti registrirani u ŽNS-u i HNS-u, s time da svaki klub
mora imati najmanje 100 registriranih igrača mlađih dobnih uzrasta, u redovnom
natjecanju raspoređenih u navedene kategorije.
Iznimno, Izvršni odbor HNS-a na prijedlog Komisije za mlađe uzrasta i Natjecateljske
komisije za (čija odluka mora biti najkasnije do 15. ožujka za sljedeću natjecateljsku
godinu) može odobriti da pojedini klub iz opravdanih i realnih razloga nastupa samo s četiri
(4) momčadi mlađih uzrasta iz gore navedenih pet kategorija. U četvrtom stupnju
natjecanja omogućuje se klubovima iz manjih sredina formiranje škola nogometa na
području domicilne općine/grada, koje bi igrale na određenom stupnju, a po ulasku kluba u
treći stupanj natjecanja iste moraju biti registrirane za klub koji je ostvario pravo nastupa u
tom natjecanju i nastupati u ligi mladeži sukladno Odluci o sustavu stalnih natjecanja (lige
središta).
Klubovi moraju osigurati da svi igrači koji su uključeni u rad škole nogometa imaju
mogućnost nastavka svojeg nenogometnog obrazovanja (obavezno ili stručno školovanje).

Klubovi moraju osigurati sudjelovanje svim svojim stručnim djelatnicima (trenerima,
liječnicima, fizioterapeutima, administrativnom osoblju i dr.) na seminarima za
usavršavanje koje organizira HNS.
Klub najmanje jedanput 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.

INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
Klub zajedno sa lokalnim organima (vlasnicima objekta) mora izraditi Prosudbu o
sigurnosti stadiona koju izdaje nadležno tijelo unutarnjih poslova, a ista mora vrijediti do
kraja natjecateljske godine za koju se klub prijavljuje.
Klub za odigravanje službenih utakmica u trećem stupnju natjecanja 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 Natjecateljske komisije može iznimno, ako se
poduzimaju aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji (obavezno već započeti radovi)
stadiona dopustiti klubu da igra na drugom stadionu u svojoj županiji koji ispunjava sve
uvjete iz ove Odluke o ispunjenju kriterija/uvjeta, uz davanje roka do kada može koristiti
takav stadion.
KAPACITET: Minimalni kapacitet stadiona je najmanje 300 (tristo) individualnih sjedalica
s naslonom i od toga obavezno 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 elektronski 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 ZA GLEDATELJE
Sa svake tribine omogućen pristup sanitarnim objektima, a kojih minimalno mora biti: 1
sjedeći zahod za muškarce, 2 pisoara i 1 sjedeći zahod za žene.
Ovi prostori moraju sadržavati predprostor,
dovoljno papirnih ručnika i/ili sušila za ruke.

umivaonike s najmanje hladnom vodom i

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 pet jarbola za zastave ili mora biti
osposobljen da se na drugi povoljan način istakne najmanje pet 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 i oštećenja
- osposobljen 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 4 m izvan graničnih
crta terena za igru.
Samo u iznimnim slučajevima, moguća su izuzeća, uz obavezno postavljanje adekvatnih
tehničkih sredstava zaštite (npr. sportske strunjače, elastična ograda, specijalne zaštite, 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
i ne stariju od tri (3) godie
 propisane dimenzije kao i travnati tereni
 površina mora biti zelene boje.

KLUPE – ZAŠTITNE KABINE
Svaki stadion mora imati zaštitne kabine – natkrivene klupe za pričuvne igrače i stručno
vodstvo momčadi: mjesta za najmanje 13 osoba, te dodatni prostor za postavljanje još
pet (5) sjedalica/stolica pored blizine klupe za pričuvne igrače.
Klupe – zaštitne kabine moraju biti smještene na udaljenosti od najmanje četiri metra 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 4 metra
b) Iza središta vratarevog prostora:
 4 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 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 min. dimenzija (100 x 64 m) od umjetne ili prirodne trave.
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 6 tuševa, 1 nužnik sa sjedalicom 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 oznake 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 – TRI KAMERE
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.
Bočne kamere moraju biti smještene u ravnini poprečnih linija svakog šesnaesterca na
visini iznad igrališta koja jamči optimalnu kvalitetu slike (minimalno 3 m visine) te točno u

liniji sa poprečnim crtama svakog šesnaesterca
stupnjeva od vodoravne plohe do uzdužne crte.

i na visini koja čini kut od 15-20

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 2 metra u dubinu terena. Tunel mora biti izrađen od nezapaljivog i
čvrstog materijala.
PRISTUP PODRUČJU ZA IGRU
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,
 10 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.

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 i najmanje jednu e-mail adresu.
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.
GLAVNI 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 stručna osoba s iskustvom rada u financijama ili
računovodstvu, imenovana najmanje za razdoblje koje obuhvaća natjecateljsku godinu u
kojoj bi se klub natjecao u Drugoj HNL.
Klub mora osigurati, ako nema Financijskog službenika u ugovornom odnosu, da
imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova Financijskog službenika.
Klub ako nema Financijskog službenika mora imati i zaključen Ugovor s tvrtkom ili
Športskim savezom o redovitom vođenju i kontroliranju finacijskog poslovanja na period do
završetka predstojeće natjecateljske godine.
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 PRO-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 tijela HNS-a
koje vodi natjecanje.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju trenera
jedne od momčadi mlađih uzrasta ali samo u istom klubu.
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 PRO 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.
SPORTSKI DIREKTOR
Svaki klub mora imenovati sportskog direktora uz definirana prava i obveze u ugovornom
odnosu koji je odgovoran za nogometna pitanja i stručni razvoj kluba.
Sportski direktor mora imati najmanje zvanje UEFA A-trener ili diplomu koja omogućava
izdavanje nacionalne PRO licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a,
Pravilniku o licencama za rad nogometnih trenera HNS-a i Programu Nogometne
akademije HNS-a).

Sportski direktor može biti i trener seniorske momčadi i mora biti licenciran od nadležnog
tijela HNS-a.
TRENERI MOMČADI MLAĐIH UZRASTA
Svaki klub mora imati najmanje dva (2) trenera momčadi mlađih uzrasta koji imaju
najmanje diplomu koja omogućava izdavanje UEFA A licence i najmanje dva (2) trenera
momčadi mlađih uzrasta koji imaju najmanje diplomu koja omogućava izdavanje UEFA B
licence ili diplome koje omogućavaju izdavanje zadovoljavajuće nacionalne licence.
Treneri momčadi mlađih uzrasta moraju biti licencirani od nadležnog tijela HNS-a ili ŽNS-a
Trener momčadi mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju voditelja programa
mlađih uzrasta 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 tijela 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 Republici Hrvatskoj.
Fizioterapeut mora imati ugovor
natjecateljske godine.

u trajanju najmanje do završetka predstojeće

Fizioterapeut/i moraju biti licencirani od nadležnog tijela 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 utrećem stupnju natjecanja.
Kao redari/zaštitari se mogu zapošljavati ili angažirati samo osobe koje ispunjavaju uvjete
iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.
Nadležn tijela Ministarstva unutarnjih poslova u suradnji s klupskim povjerenikom za
sigurnost, određuju broj redara/zaštitara.
OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA O ZNAČAJNIM PROMJENAMA
Klub Druge 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 Drugoj 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 (10) dana od dana nastale promjene.

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 HNS.
Odluku o imenovanju članova komisija, načina rada i utvrđivanju rokova donijet će
Izvršni odbor HNS-a na prijedlog Natjcateljske komisije.
2. Klubovi koji ne budu ispunjavali kriterije iz ove Odluke od natjecateljske godine
2022/2023 na dalje neće moći sudjelovati u trećem stupnju natjecanja niti igrati
kvalifikacije za plasman u to natjecanje.
3. Ova Odluka će se primjenjivati do trenutka kada i treći stupanja natjecanja uđe u
postupak licenciranja klubova sukladno Pravilniku o licenciranju klubova i posebnoj
odluci Izvršnog odbora HNS-a.
4. Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima (uvjetima) za
natjecanje u Trećoj HNL od 10. 08. 2020.
5. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 22. 04. 2021.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

REGISTRACIJE
21. 4. 2021. – 27. 4. 2021.
REGISTRACIJE
21. 4. 2021.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 21.04.2021)
"NK KURILOVEC", VELIKA GORICA: Sviličić Jan ,
Taradžič Bruno , Čl. 35/1
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 21.04.2021)
"NK MEĐIMURJE", ČAKOVEC: Jordan Marko (FC
Linkoping City, -), Čl. 35/4
Registracija ugovora
"NK MEĐIMURJE", ČAKOVEC i igrač Jordan Marko
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do
19.06.2021.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
-----------------------------

(Sjednica 21.04.2021)

REGISTRACIJE

"NK ZAGOREC (KR)", KRAPINA: Vinceljak Jurica , Čl.
35/1
NOGOMETNI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE

22. 4. 2021.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

(Sjednica 21.04.2021)
(Sjednica 22.04.2021)
"HNK SEGESTA", SISAK: Kantarević Roko , Čl. 35/1
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 21.04.2021)
"NK KAMEN (P)", PODBABLJE: Bekavac Ante , Puljak
Ante , Čl. 35/1
NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Registracija ugovora
"GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Vuko Ino zaključili
stipendijski ugovor do 30.06.2023.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 22.04.2021)

(Sjednica 21.04.2021)

"ŽNK NERETVA", METKOVIĆ:
trener Limov Slavko (Seniori)

"NK VODICE", VODICE: Klarin Josip , Čl. 35/1

Raskidi ugovora

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE

"ŽNK NERETVA", METKOVIĆ i trener Mijoč Duško
raskinuli su sporazumno ugovor o treniranju broj
IHNLŽ-20/21-02 od 17.09.2020.

(Sjednica 21.04.2021)
Registracija ugovora
"NK NERETVA", METKOVIĆ: Ademi Benjamin , Čl. 35/1
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE
(Sjednica 21.04.2021)
"NK NAŠK", NAŠICE: Brblić Tin , Borovička Davor ,
Borovička Denis , Čl. 35/1
SJEVERNO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG
(Sjednica 21.04.2021)
"NK PODRAVINA", LUDBREG: Krizmanić David , Filip
Martino , Horvat Leon , Kalanjoš David , Čl. 35/1

"ŽNK NERETVA", METKOVIĆ i trener Limov Slavko
zaključili ugovor o treniranju do 30.06.2021.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
----------------------------REGISTRACIJE
23. 4. 2021.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE

ugovor o profesionalnom igranju do 15.06.2026.
(Sjednica 23.04.2021)
Aneksi ugovora
"HNK HAJDUK", SPLIT: Begura Vigo , Šetka Luka Ivan ,
Gudić Hari Ivan , Čl. 35/1
NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE ŽUPANIJE

"GNK DINAMO", ZAGREB i trener Cvitanović Igor
potpisali su aneks (312/2021)broj ugovora 57/2021 od
22.01.2021 (ugovor o profesionalnom treniranju).

(Sjednica 23.04.2021)

Brisanje iz registra

"NK HRVATSKI VITEZ", POSEDARJE: Ćirak Vito , Čl.
35/1

Brišu se igrači iz registra Jerković Paškal ("NK Hrvatski
dragovoljac (Z)", Zagreb) jer odlaze u inozemstvo.

trener Butić Josip (Seniori)
Registracija ugovora
"NK HRVATSKI VITEZ", POSEDARJE i trener Butić Josip
zaključili ugovor o treniranju do 30.06.2021.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 26.04.2021)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kušmić Eldin ("NK Pomorac
1921", Kostrena) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 23.04.2021)
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Paska Mirko ("NK Mladost
Breznica Našička", Breznica Našička) jer odlaze u
inozemstvo.

Robert Uroić s.r.
----------------------------REGISTRACIJE

SJEVERNO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE

27. 4. 2021.
DALMATINSKO PODRUČJE

(Sjednica 23.04.2021)
"NK GRANIČAR (Đ)", ĐURĐEVAC: Esterajher Heidi ,
Esterajher Lucian , Đođ Ivor , Šipek Filip , Kišivan Kiara
, Kišivan Fran , Čl. 35/1
"NK RADNIK KRIŽEVCI", KRIŽEVCI: Kump Jakov , Kraljić
Aron , Flinta Kevin , Ištok Pavao , Flinta Kris , Radotović
Luka , Čl. 35/1
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
----------------------------REGISTRACIJE
26. 4. 2021.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 26.04.2021)

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 27.04.2021)
"RNK SPLIT", SPLIT: Vuletić Ivan , Runjić Rino , Mušura
Marino , Vrzić Duje , Lešić Ante , Šarić Ivan , Lasić Toma
, Bulić Roko , Berecka Roko , Duran Vito , Bajrušović
Noa , Vukorepa Nikola , Samardžić Ivano , Radić Roko ,
Škunca Noa , Kusić Ivano , Čl. 35/1
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Čović Karlo ("HNK Hajduk",
Split) jer odlaze na područje drugog saveza.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 27.04.2021)
"NK ROVINJ", ROVINJ: Đaković Leon , Čl. 35/1
SJEVERNO PODRUČJE

Raskidi ugovora

MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ

"GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Zadro Mislav raskinuli
su sporazumno stipendijski ugovor broj 570/19 od
01.07.2019.

(Sjednica 27.04.2021)

Registracija ugovora
"GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Zadro Mislav zaključili

"NK RUDAR (MS)", MURSKO SREDIŠĆE:
trener Domjanić Željko (Seniori)
Raskidi ugovora

"NK RUDAR (MS)", MURSKO SREDIŠĆE i trener
Škvorc Dražen raskinuli su sporazumno ugovor o
treniranju broj III-20/21-25 od 18.08.2020.
Registracija ugovora
"NK RUDAR (MS)", MURSKO SREDIŠĆE i trener
Domjanić Željko zaključili ugovor o treniranju do
30.06.2022.
NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 27.04.2021)
"NK RADNIK KRIŽEVCI", KRIŽEVCI: Varjačić Patrik ,
Pupovac Luka , Čl. 35/1
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

