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ODLUKU
I. Ovom Odlukom utvrđuju se nazivi prvenstvenih natjecanja za muške seniore,
II. Prvenstvena natjecanja za muške seniore od natjecateljske godine 2022/23. imaju
sljedeće nazive:
1. prvi stupanj natjecanja: Hrvatska nogometna liga (kratica – HNL)
2. drugi stupanj natjecanja: Prva nogometna liga (kratica - Prva NL)
3. treći stupanj natjecanja: Druga nogometna liga (kratica – Druga NL)
4. četvrti stupanja natjecanja: Treća nogometna liga (kratica – Treća NL).
III. Uz naziv svako natjecanje može nositi i ime sponzora, što se utvrđuje
propozicijama natjecanja.
IV. U primjeni svi općih akata HNS, do izmjena tih akata, ova će se Odluka analogno
primjenjivati kako slijedi:
1. Hrvatska nogometna liga kada je aktom određena Prva hrvatska nogometna liga.
2. Prva nogometna liga kada je aktom određena Druga hrvatska nogometna liga.
3. Druga nogometna liga kada je aktom određena Treća hrvatska nogometna liga.
4. Treća nogometna liga kada je aktom određena Četvrta hrvatska nogometna liga.
V. Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01. srpnja 2022.
godine i objavit će se u službenom glasilu HNS-a.
Solin. 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 06. 06. 2022. usvojio
PRAVILNIK
O
NOGOMETNIM NATJECANJIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1) Pravilnik o nogometnim natjecanjima sadrži osnovne odredbe o sustavu stalnih natjecanja i
opće uvjete natjecanja.
2) Stalnim natjecanjima u smislu ovog Pravilnika smatraju se prvenstvena i kup natjecanja koja
se održavaju svake natjecateljske godine.
3) Županijski nogometni savezi (dalje:ŽNS) mogu svojim propisima regulirati pitanja iz ovog
Pravilnika, koja se odnose na natjecanje i u svezi s natjecanjem u organizaciji ŽNS, s tim da ti
propisi moraju sadržavati jedinstvene osnove sadržane u propisima HNS.
Definicije
Članak 2.
1) U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
a) natjecateljsko tijelo – tijelo koje rukovodi natjecanjem i kojeg je imenovao HNS ili ŽNS,
b) javna utakmica - sve utakmice stalnih natjecanja i prijateljske utakmice i turniri koje
organiziraju klubovi, sportske i druge organizacije, a koje se igraju po Pravilima nogometne igre,
Pravilima igre malog nogometa ili Pravilima igra nogometa na pijesku,
b) službene osobe – delegat utakmice, suci utakmice (uključujući i VAR/AVAR suce), kontrolor
suđenja, časnik za sigurnost
c) igrač – igrač nogometa, malog nogometa ili nogometa na pijesku bez obzira na spol, ako
Pravilnikom nije drugačije određeno,
d) pisani put – pismeno dostavljeno putem pošte (preporučeno ako je tako određeno ovim
Pravilnikom), elektroničke pošte na adresu koju je klub prije početka natjecanja prijavio
natjecateljskom tijelu kao službenu ili neposredno uz potvrdu primitka,
e) mlađi uzrasti – sve ekipe kluba osim seniora i veterana,
f) nastup na utakmici – nastup igrača na terenu za igru tijekom utakmice.
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Članak 3.
1) Sve javne utakmice u Republici Hrvatskoj u organizaciji HNS, ŽNS i njihovih organa i
organizacija i članova, igraju se po Pravilima nogometne igre koje donosi Međunarodni Board
(IFAB), a objavljuje Svjetska nogometna federacija (FIFA).
2) Utakmice ženskog nogometa igraju se po Pravilima iz stavka 1. ovog članka, uz posebne
odredbe za ženski nogomet, koje također donosi IFAB.
3) Utakmice malog nogometa igraju se po posebnim Pravilima igre za mali nogomet, koje donosi
IFAB.
4) Odluke o primjeni Pravila nogometne igre u okviru ovlaštenja iz Pravila igre IFAB-a i bliža
uputstva za primjenu tih odluka donosi Izvršni odbor HNS.
5) Službeni tekst Pravila igre na hrvatskom jeziku s odlukama HNS za primjenu Pravila igre i
uputama objavljuje HNS.
II. SUSTAV STALNIH NATJECANJA
Članak 4.
Izvršni odbor HNS utvrđuje sustav natjecanja za prva četiri stupnja natjecanja nogometa, prva
dva stupnja ženskog nogometa, prva tri stupnja natjecanja malog nogometa, prvi stupanj
nogometa na pijesku i okvirne odrednice nižih stupnjeva natjecanja.
Članak 5.
Odluka o sustavu natjecanja sadrži:
- način natjecanja: bod sustav ili kup sustav,
- natjecateljski stupanj,
- natjecateljske lige - skupine u okviru istog stupnja natjecanja,
- broj klubova u određenom natjecateljskom stupnju i natjecateljskim skupinama,
- način stjecanja prava na natjecanja u odgovarajućem stupnju natjecanja i natjecateljskoj skupini,
- uvjete koje moraju ispunjavati klubovi (natjecateljske skupine) u određenom stupnju natjecanja.
Članak 6.
Sustav natjecanja na razini županije određuje ŽNS, a u skladu sa sustavom i okvirnim
odredbama koje je utvrdio HNS.
Članak 7.
Odluka o primjeni sustava natjecanja donosi se najkasnije godinu dana prije početka natjecanja.
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Članak 8.
Natjecanja se mogu organizirati po jednostrukom, dvostrukom, trostrukom, četverostrukom ili
više bod sustavu, po jednostrukom ili dvostrukom kup sustavu ili kombinacijom bod i kup
sustava, kao i doigravanjem (play-off) te u izuzetnim slučajevima turnirskim sustavom.
Članak 9.
Način vođenja natjecanja za prva četiri stupnja natjecanja nogometa, prva dva stupnja ženskog
nogomneta, prva tri stupnja natjecanja malog nogometa, prvi stupanj nogometa na pijesku i
okvirne odrednice nižih stupnjeva natjecanja daje IO HNS, a za ostale stupnjeve natjecanja
nadležni županijski nogometni savezi u vezi s okvirnim odredbama HNS.
Propozicije natjecanja
Članak 10.
1) Za svako natjecanje utvrđuju se propozicije natjecanja koje za prva četiri stupnja natjecanja
nogometa, prva dva stupnja ženskog nogomneta, prva tri stupnja natjecanja malog nogometa,
prvi stupanj nogometa na pijesku i okvirne odrednice nižih stupnjeva natjecanja donosi Izvršni
odbor HNS, a za ostala natjecanja tijela županijskih nogometnih saveza.
2) Propozicijama se pobliže uređuju pravila za provođenje natjecanja, uvjeti pod kojima se
odvija natjecanje, utvrđuju tijela koja vode natjecanje, njihova prava i obveze i uređuju druga
pitanja predviđena ovim Pravilnikom.
3) Propozicije ne mogu biti u suprotnosti s ovim Pravilnikom, odlukama kojima se uređuje
sustav natjecanja i ostalim općim aktima HNS-a.
Stalna natjecanja
Članak 11.
1) Stalna natjecanja u Republici Hrvatskoj su:
- Hrvatsko nogometno prvenstvo,
- Hrvatski nogometni kup,
- Hrvatski nogometni superkup,
- Hrvatsko nogometno prvenstvo za juniore,
- Hrvatski nogometni kup za juniore,
- Hrvatsko nogometno prvenstvo za kadete,
- Hrvatski nogometni kup za kadete,
- Hrvatsko nogometno prvenstvo za pionire,
- Hrvatski nogometni kup za pionire
- Natjecanja početnika, mlađih pionira, pionira, kadeta i juniora na razini središta
- Hrvatsko nogometno prvenstvo za žene
- Hrvatski nogometni kup za žene,
- Hrvatsko nogometno prvenstvo za kadetkinje
- Hrvatsko nogometno prvenstvo za pionirke
- Natjecanja mlađih uzrasta u ženskom nogometu na razini središta
- Hrvatsko malonogometno prvenstvo,
- Hrvatsko malonogometno prvenstvo za juniore
- Hrvatsko malonogometno prvenstvo za kadete
- Natjecanja mlađih uzrasta u malom nogometu na razini središta
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- Hrvatski malonogometni kup,
- Hrvatski malonogometni super kup
- Hrvatsko malonogometno prvenstvo za žene,
- Hrvatski malonogometni kup za žene
- Hrvatsko nogometno prvenstvo na pijesku
- Hrvatsko nogometno prvenstvo za veterane
2) Kvalifikacije za ulazak u viši stupanj natjecanja, aku su predviđene sustavom natjecanja, čine
sastavni dio stalnih natjecanja.
3) ŽNS-i mogu organizirati stalna natjecanja veterana na županijskoj i međužupanijskoj razini.
4) ŽNS-i donose odluke u vezi s organiziranjem ostalih natjecanja, uključujući natjecanja
rekreacijskih klubova i klubova studentske i školske mladeži.
Uvjeti za organiziranje natjecanja
Članak 12.
1) Prvenstvena natjecanja organiziraju se u pravilu po sustavu liga dvostrukim bod sustavom
kroz dvije sezone po sustavu svaki sa svakim jednom kao domaćin, jednom kao gost.
2) Prvenstvena natjecanja organiziraju se i sustavom liga natjecanja i doigravanjem (play-off)
ako je propozicijama za određeni stupanj natjecanja određen.
3) Lige mogu biti jedinstvene za određeno područje ili podijeljene u dvije ili više ravnopravnih
skupina. Broj klubova u ligi i skupinama utvrđuje se odlukom o sustavu natjecanja.
Sudjelovanje u stalnim natjecanjima
Članak 13.
1) Klubovi prva četiri stupnja natjecanja obvezno sudjeluju u stalnim natjecanjima, sukladno
odluci o sustavu stalnih natjecanja HNS-a, te prema propisanim kriterijima, uvjetima i
propozicijama.
2) Registrirani klubovi za ženski i mali nogomet obvezno sudjeluju u stalnim natjecanjima
ženskog i malog nogometa.
3) Registrirani klubovi nogometa na pijesku obvezno sudjeluju u stalnim natjecanjima nogometa
na pijesku
4) ŽNS može odlučiti da klubovi određenog stupnja natjecanja s njegovog područja sudjeluju u
prvenstvu i onih uzrasta koji se temeljem ovog Pravilnika ne ubrajaju u stalna natjecanja.
5) U prvenstvu juniora, kadeta i pionira te Hrvatskom nogometnom kupu za pionire, kadete i
juniore, mogu sudjelovati i registrirani rekreacijski klubovi pod uvjetima iz propozicija dotičnog
natjecanja.
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6) U prvenstvenim i kup natjecanjima u malom nogometu mogu sudjelovati i rekreacijski
klubovi, klubovi školskih sportskih društava i studentske mladeži, pod uvjetima iz propozicija
tog natjecanja.
7) Klubovi s ekipama veterana sudjeluju u natjecanjima veterana koje organiziraju i vode
županijski nogometni savezi
III. OPĆI UVJETI NATJECANJA
Natjecateljska godina
Članak 14.
1) Natjecateljska godina počinje 01. srpnja jedne, a završava se 30. lipnja iduće godine
2) Natjecateljska godina je podijeljena u dvije sezone: jesensku i proljetnu.
Kalendar natjecanja
Članak 15.
1) Kalendarom natjecanja se utvrđuju termini za odigravanje utakmica stalnog natjecanja i
drugih službenih utakmica turnira.
2) Kalendar se donosi posebno za svaku natjecateljsku godinu, najkasnije 30 dana prije početka
jesenske sezone.
3) Kalendar nižeg stupnja natjecanja mora biti usklađen s kalendarom višeg stupnja natjecanja.
4) Ako nadležno nogometno tijelo nije objavilo kalendar natjecanja u propisanom roku, nadležno
tijelo nižeg stupnja natjecanja sastavit će kalendar svojih natjecanja suglasno kalendaru višeg
stupnja natjecanja iz prethodne godine.
5) Smatrat će se da je kalendar natjecanja usaglašen s kalendarom natjecanja prethodne godine
ako početak i završetak odgovarajućeg natjecanja (prve ekipe, juniori, kadeti, pioniri - prvenstvo
i kup) padaju u isti dan ili dva dana prije ili poslije dana u kojem je počelo, odnosno u kojem se
završilo odgovarajuće natjecanje.
6) Kalendar natjecanja donosi tijelo nadležno za donošenje propozicija natjecanja.
Članak 16.
1) Utvrđeni termini u kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati.
2) Iznimno u slučaju više sile, dana žalosti i drugim nepredviđenim slučajevima natjecateljsko
tijelo može pomaknuti termin određenog kola (ili više kola), s tim što se za to kolo (kola)
određuju novi termini, a raspored ostalih kola ostaje u terminima koji su utvrđeni kalendarom
natjecanja.
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Raspored utakmica stalnih natjecanja
Članak 17.
1) Raspored utakmica stalnih natjecanja utvrđuje natjecateljsko tijelo.
2) Ako propozicijama natjecanja nije drugačije uređeno, raspored utakmica određuje se žrijebom
najkasnije 20 dana prije početka natjecanja.
3) Propozicijama natjecanja se pobliže uređuju rokovi i način priopćavanja odluka u svezi s
rasporedom za odigravanje utakmica: datum i mjesto igranja, suci, igralište, početak utakmice,
službene osobe i dr.
Promjena rasporeda odigravanja utakmica
Članak 18.
Utvrđeni raspored prvenstvenih i kup utakmica natjecateljsko tijelo može izmijeniti samo
temeljem utvrđenih kriterija predviđenih propozicijama odnosnog natjecanja, s time da
pomicanje određenih utakmica ili određenog kola natjecanja ne može ići na štetu drugih
zainteresiranih klubova, niti može davati natjecateljsku prednost klubovima čija se utakmica
pomiče u odnosu na ostale sudionike iste natjecateljske skupine.
Odgoda utakmica
Članak 19.
1) Ako momčad daje tri i više igrača u hrvatsku nogometnu reprezentaciju radi odigravanja
utakmice predviđene kalendarom natjecanja, na njezin će joj se zahtjev izmijeniti raspored
odigravanja prvenstvene ili kup utakmice
2) Iznimno, pravo na izmjenu termina (odgodu) odigravanja prvenstvene ili kup utakmice druga
momčad profesionalnog kluba ima samo ako joj je na odigravanje utakmice nacionalne
reprezentacije predviđene kalendarom natjecanja pozvano pet ili više igrača
3) Odluku o odlaganju utakmice iz stavka 1. donijet će nadležno natjecateljsko tijelo i o njoj
obavijestiti zainteresirane klubove pisanim putem najkasnije tri dana prije rasporedom utvrđene
utakmice čiji se termin mijenja.
4) Odredbe iz stavka 1. nisu obvezne za natjecanja mlađih uzrasta i ženskog nogometa. Uvjeti za
odgodu tih utakmica utvrđuju se propozicijama odnosnog natjecanja.

Članak 20.
1) Ako se odlukom nadležnog tijela zbog dana žalosti zabrani održavanje sportskih priredbi ili se
utakmica određenog dana ne može odigrati zbog razloga više sile ili drugog izvanrednog
događaja, takva se utakmica odgađa odlukom nadležnog natjecateljskog tijela.
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2) Odgođena utakmica će se odigrati idući dan u isto vrijeme ako je prestao razlog odgode i ako
propozicijama natjecanja nije drugačije predviđeno. Ako se odgođena utakmica ne može odigrati
sljedeći dan, natjecateljsko će tijelo odrediti novi termin za odigravanje utakmice, vodeći računa
da se ne ugrozi regularnost natjecanja.
3) Prije početka utakmica koje se igraju poslije isteka dana žalosti, izražava se sućut minutom
šutnje na način predviđen Pravilima nogometne igre.
4) Suglasnost za održavanje minute šutnje prije pojedine utakmice, ako se ne radi o slučaju da se
minuta šutnje održava na svim utakmicama, daje delegat utakmice, nakon pribavljenog
odobrenja nadležnog natjecateljskim tijelom i o tome izvješćuje suca utakmice.
Vrijeme početka i trajanja utakmica stalnih natjecanja
Članak 21.
1) Vrijeme početka utakmice stalnih natjecanja određuje natjecateljsko tijelo vodeći računa o
godišnjem dobu odigravanja utakmice.
2) Ako postoji sporazum klubova za vrijeme početka utakmice stalnog natjecanja, nadležno tijelo
će u pravilu odobriti taj sporazum, ukoliko ne ide na štetu drugih momčadi ili interesa
nogometne organizacije.
3) Propozicijama natjecanja može se propisati da se utakmice pojedinih kola određene
natjecateljske skupine moraju odigrati istog dana i u isto vrijeme.
4) Vrijeme trajanja utakmica po uzrastu s trajanjem produžetaka, ako su propozicijama
natjecanja predviđeni:
- seniori
2x45 minuta
produžeci
2x15 minuta
- juniori
2x45 minuta
produžeci
2x15 minuta
- kadeti
2x45 minuta
produžeci
2x10 minuta
- pioniri
2x35 minuta
produžeci
2x5 minuta
- mlađi pioniri
2x30 minuta
produžeci
2x5 minuta
- početnici (U-11)
2x25 minuta
produžeci
2x5 minuta
- početnici (U-9)
2x20 minuta
produžeci
2x5 minuta
- žene (seniorke)
2x45 minuta
produžeci
2x15 minuta
- žene (kadetkinje)
2x45 minuta
produžeci
2x15 minuta
- žene (pionirke)
2x35 minuta
produžeci
2x10 minuta
- mali nogomet
2x20 minuta
produžeci
2x5 minuta
- mali nogomet juniori 2x18 minuta
produžeci
2x5 minuta
- mali nogomet kadeti 2x15 minuta
produžeci
2x5 minuta
- nogomet na pijesku 3x12 minuta
produžetak
1x3 minute
- veterani
2x45 minuta
Vrijeme trajanja utakmice kod kadeta može se propozicijama natjecanja utvrditi i u kraćem
vremenu nego što je utvrđeno u ovom stavku, ali ne više od pet minuta po poluvremenu.
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5) Vrijeme odmora u poluvremenu i izvođenje jedanaesteraca u slučaju određivanja pobjednika
utakmice, reguliraju se odredbama Pravila nogometne igre, obveznim Odlukama o primjeni
Pravila nogometne igre Izvršnog odbora HNS-a te propozicijama natjecanja.
Delegati rukovodstva natjecanja
Članak 22.
1) Natjecateljsko tijelo određuje delegata za sve utakmice stalnih natjecanja s liste delegata
određenog natjecanja.
2) U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata će obaviti sudac utakmice.
3) Prava i dužnosti delegata su:
- da u nazočnosti predstavnika klubova utvrdi identitet igrača,
- da utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad,
- da utvrdi ispravnost sportskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih igrača, uključujući i one
igrače koji nemaju pravo nastupa zbog tri javne opomene, i da skrene pažnju predstavnicima
klubova na uočene nedostatke i propuste, da utvrdi nazočnost određenih sudaca, liječnika i
drugih osoba ako su predviđeni drugim općim aktima, da nakon završetka utakmice uz suradnju
sudaca i predstavnika klubova, sastavi zapisnik utakmice,
- da svoja zapažanja o utakmici iznese u izvješću koji zajedno sa zapisnikom i prilozima
dostavlja u određenom roku nadležnom natjecateljskom tijelu.
4) Propozicijama natjecanja delegatu se mogu odrediti i druge zadaće.
Suci
Članak 23.
1) Sve utakmice stalnih natjecanja i javne klupske utakmice, kao i utakmice različitih selekcija
sastavljenih od registriranih igrača klubova, mogu suditi samo aktivni ispitani nogometni suci,
članovi odgovarajuće nogometne organizacije.
2) 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, saveza ili
slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila nogometne igre ili u odnosu na
normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
3) Nogometni suci ne mogu nastupati kao igrači za klub koji se natječe u ligi u kojoj sudac sudi.

Članak 24.
1) Ako određeni sudac ne dođe na utakmicu stalnog natjecanja, istu će suditi prvi pomoćni
sudac. U slučaju da ne dođe i prvi pomoćni sudac, utakmicu će voditi drugi pomoćni sudac. Ako
na utakmicu ne dođu ni sudac, ni određeni pomoćni suci, klubovi će se dogovoriti da utakmicu
vodi jedan od prisutnih sudaca. Ako sporazum ne bude postignut, delegat će odlučiti koji će
prisutni sudac voditi utakmicu.
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2) Sporazum o izboru sudaca mora biti pismeno utvrđen prije početka utakmice. Zapisnik o
sporazumu potpisuju predstavnici klubova i delegat. Ovaj zapisnik se prilaže zapisniku utakmice.
Ako se klubovi nisu dogovorili o izboru suca, pa je ovog odredio delegat, to se utvrđuje u
zapisniku utakmice.
3) Ako na utakmicu dođe sudac, a ne dođe jedan od pomoćnih sudaca ili oba, sudac će odlučiti o
izboru pomoćnog suca, odnosno pomoćnih sudaca.
4) Ako na utakmicu ne dođe ni sudac, ni pomoćni suci, niti delegat, odigrat će se prijateljska
utakmica, ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije predviđeno.
5) Ako u tijeku trajanja utakmice sudac postane zdravstveno nesposoban za daljnje suđenje ili
nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može nastaviti suđenje, dužnost suca preuzima
prvoimenovani pomoćni sudac, a njegovo mjesto će preuzeti jedan od nazočnih sudaca kojeg on
odredi. Ako se to isto dogodi pomoćnom sucu, postupit će se po odredbama stavka 3. ovog
članka
6) U natjecanjima u kojim se za utakmice određuju četvrti suci, njihove obveze kao i postupak u
slučaju nedolaska pojedinog suca na utakmicu, pobliže se uređuju Propozicijama tog natjecanja
Treneri
Članak 25.
1) Trener može obavljati svoju dužnost na javnim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad u
određenom klubu izdanu u skladu s odredbama odgovarajućeg pravilnika.
2) Ako delegat ustanovi da trener nema odgovarajuću dozvolu za rad, neće mu dopustiti ulaz u
ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne igrače i službene osobe.
Članak 26.
1) Treneri ne mogu kao igrači nastupati na javnim utakmicama svojih klubova, niti klubova koji
igraju u istom ligaškom natjecanju kao njihov klub.
2) Iznimno od odrede stavka 1. ovog članka, u natjecanjima županijske razine treneri mogu kao
igrači nastupati za svoj klub.
3) Protiv kluba koji protivno odredbi ovog članka nastupa s trenerom kao igračem na javnim
utakmicama bit će pokrenut disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika
HNS.
Predstavnik kluba
Članak 27.
1) Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici.
2) Na utakmicama stalnog natjecanja predstavnik kluba mora biti licenciran za tu funkciju
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3) Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice, ako
propozicijama natjecanja nije drugačije određeno,
- da odmah preda delegatu sastav ekipe i sportske iskaznice igrača koji će nastupiti na utakmici i
rezervnih igrača,
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnost sportskih iskaznica,
- da prije početka utakmice u zapisniku utakmice svojim potpisom potvrdi sastav svoje ekipe
- predstavnik kluba domaćina obvezan je biti na raspolaganju delegatu utakmice radi pružanja
pomoći u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno odigravanje
utakmice,
- da obavlja i druge poslove predviđene općim aktima i propozicijama natjecanja.
Zapisnik utakmice
Članak 28.
1) Za sve javne utakmice obvezno se sastavlja zapisnik.
2) Zapisnik na utakmicama sastavlja delegat, a ukoliko nema delegata zapisnik sastavlja sudac.
3) Zapisnik se sastavlja po jedan primjerak za klubove i potreban broj primjeraka za tijelo koje
rukovodi natjecanjem.
4) 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, (trećine u nogometu na pijesku)
izvršene izmjene i izjavu suca o izrečenim disciplinskim mjerama i razlozima, izjavu o incidentu
i drugim izgredima na utakmici ako ih je bilo.
5) Obrazac i izgled zapisnika donosi IO HNS za sva stalna natjecanja.
Članak 29.
1) Zapisnik utakmice stalnog natjecanja sastavlja delegat u prostoriji za pisanje zapisnika
isključivo u nazočnosti suca, po jednog ovlaštenog predstavnika i zapisničara.
2) Zapisnik nakon utakmice potpisuju sudac i delegat.
Članak 30.
1) Podaci uneseni u zapisnik smatraju se da su točni sve dok se ne dokaže suprotno. Ako se
utvrdi da su u zapisnik uneseni netočni podaci, nadležno natjecateljsko tijelo napravit će ispravak
tako da zapisnik odgovara činjeničnom stanju.
2) Ispravak netočnih podataka unesenih u zapisnik se obavlja po službenoj dužnosti usklađivanjem podataka iz zapisnika sa izvještajima suca i delegata utakmice, kao i na pisani
zahtjev kluba sudionika utakmice.
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3) Klub sudionik utakmice ulaže zahtjev za ispravak netočno upisanog podatka pisanim dopisom
najkasnije u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. Kopiju zahtjeva u istom roku i na isti način
dostavlja drugom klubu sudioniku utakmice.
4) Natjecateljsko tijelo dužno je o prigovoru odlučiti prije narednog kola i o odluci pisanim
putem obavijestiti oba kluba sudionika utakmice.
5) Ako se radi o greškama u rezultatu prvenstvene utakmice i upisanim disciplinskim mjerama,
odluku o ispravci greške natjecateljsko tijelo će radi točnog obavještavanja svih klubova
odgovarajuće natjecateljske skupine, objaviti u svom službenom glasniku ili na drugi prikladan
način.
6) Natjecateljsko tijelo obvezno je, temeljem uvida u zapisnik, najkasnije 48 sati prije utakmice
obavijestiti klub o automatskoj kazni zabrane igranja zbog tri javne opomene. Ova obveza
natjcateljskog tijela ne isključuje obvezu kluba da vodi evidenciju javnih opomena.
Nedostavljanje navedene obavijesti ne isključuje disciplinsku i natjecateljsku odgovornost kluba
čiji je igrač nastupio s tri javne opomene.
Igralište
Članak 31.
1) Igralište i teren za igru na kome se odigravaju javne utakmice mora biti registrirano od strane
nadležnog nogometnog tijela.
2) Registraciju igrališta i terena za igru za utakmice određenog stupnja natjecanja obavljaju:
- Hrvatski nogometni savez za utakmice međunarodnog stupnja i za utakmice prva četiri
stupnja nogometa, te utakmice prvog i drugog stupnja za žene i prvog i drugog stupnja u
malom nogometu,
- Županijski nogometni savezi za utakmice ostalih nižih stupnjeva natjecanja.
3) Registracija igrališta i terena za igru obavlja se temeljem izvješća posebne komisije za
pregled igrališta koju imenuje tijelo nadležno za registraciju igrališta. Komisiju čine tri člana,
među kojima je najmanje jedan sudac.
4) Komisija iz stavka 3. ovog članka sastavlja zapisnik o obavljenom pregledu igrališta i terena
za igru na obrascu koji propisuje i osigurava tijelo nadležno za registraciju igrališta i terena za
igru i to
a) u četiri primjerka za igralište i teren za igru koje registrira HNS (dva HNS-u, po jedan
ŽNS i jedan upravitelju igrališta),
b) u dva primjerka za igralište i teren za igru koje registrira ŽNS (po jedan ŽNS-u i
upravitelju igrališta).
5) Primjerak odluke o registraciji igrališta i terena za igru treba dostaviti tijelu koje vodi
natjecanje.
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6) Žalbe na nepravilnosti mjera igrališta, obilježavanje, veličina vrata i sl. odbacit će se ako klub
koji podnosi žalbu nije o tome podnio sucu pisani prigovor prije početka utakmice.
Članak 32.
1) Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice prva četiri stupnja natjecanja nogometa, prvi
stupanj natjecanja muške mladeži i Prve HNLŽ moraju odgovarati mjerama za međunarodna
natjecanja i to: dužina najmanje 100, a najviše 110 metara; širina najmanje 64 i najviše 75
metara, sa kvalitetnom travnatom podlogom i drugim standardima koje utvrđuje odgovarajući
pravilnik HNS-a.
2) Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice Prve i Druge HMNL trebaju odgovarati
sljedećim dimenzijama: dužina najmanje 25 m, a najviše 42 m; širina najmanje 16 m, a najviše
25 m, s kvalitetnom podlogom i drugim standardima utvrđenim Pravilima za igru malog
nogometa - futsala, Pravilo 1.
3) Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice natjecanja nogometa na pijesku trebaju
odgovarati sljedećim dimenzijama: dužina najmanje 35 m, a najviše 37 m; širina najmanje 26 m,
a najviše 28 m, s kvalitetnom podlogom i drugim standardima utvrđenim Pravilima za igru
nogmeta na pijesku.
4) Jačina osvjetljenja na terenima za igru na kojima postoji električna rasvjeta treba odgovarati
propisima za međunarodna natjecanja.
5) Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice nižih stupnjeva natjecanja i mlađih uzrasta,
mogu odstupati od mjera iz stavka 1. ovog članka, ali ne mogu biti kraći od 90 metara niti uži od
60 metara.
6) ŽNS u skladu s odgovarajućim pravilnicima i propozicijama svojih natjecanja određuje
minimum standarda za igrališta na kojima se igraju utakmice određenog stupnja natjecanja.
Ocjena pogodnosti terena za igru
Članak 33.
1) Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.
2) Klub domaćin obvezan je pripremiti teren za igru tako da bude potpuno sposoban za
odigravanje utakmice stalnog natjecanja.
3) Utvrđivanje nepogodnosti terena treba biti obavljeno u nazočnosti kapetana obje ekipe i to u
trenutku koji je službeno određen za početak utakmice. Iznimno, pregled može biti obavljen i
ranije, ali istog dana i to pod uvjetom da to bude obavljeno u nazočnosti oba kapetana i sudaca.
4) O tome je li teren nepogodan za igru, zbog nevremena ili zbog nečeg drugog što spada u višu
silu, odlučuje jedino sudac koji je određen da vodi utakmicu.
5) Sudac neće započeti utakmicu:
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a) ako teren za igru nije pravilno i vidljivo obilježen, a sve naprave pravilno i ispravno
postavljene,
b) ako su na terenu za igru blato ili voda koji ometaju kretanje igrača i lopte,
c) ako je teren za igru zaleđen te postoji mogućnost ozljede sudionika igre,
d) ako je teren za igru pokriven snijegom čija visina onemogućava kretanje igrača, lopte i
sudaca,
e) ako uslijed magle nisu vidljiva vrata sa središnje crte.
6) Sudac i delegat obvezni su u zapisnik unijeti donesenu odluku o nepogodnosti terena i
zapisnik dostave natjecateljskom tijelu u roku od 24 sata uz prethodnu telefonsku obavijest.
Igrači: najmanji broj i zamjene
Članak 34.
1) Utakmica može početi ako jedna ekipa ima najmanje 7 igrača, odnosno u malom nogometu
najmanje 3 igrača.
2) Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, a
na način predviđen Pravilima nogometne igre, odnosno Pravilima za igru malog nogometa –
futsala, ukoliko su prije početka igre upisani u zapisnik kao igrači ili zamjenici.
Članak 35.
Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane sa manje od 7 igrača, odnosno 3 igrača u malom
nogometu, sudac je dužan prekinuti igru, a ako ekipa nije u mogućnosti da u roku od 5 minuta
nastupi s minimalnim brojem igrača, sudac će prekinuti utakmicu.
Članak 36.
1) Izvršni odbor HNS-a donosi odluke o broju igrača koji se mogu zamijeniti na prvenstvenim ili
kup utakmicama, poštujući propise IFAB-a i FIFA-e.
2) U zapisnik prvog, drugog i trećeg stupnja nogometa može biti upisano najviše 9 (devet)
zamjenskih igrača.
3) Na utakmicama seniora ispod četvrtog stupnja natjecanja (ili u slučaju reorganizacije sustava
natjecanja, u ligama koje utvrdi Izvršni odbor HNS-a) te natjecanjima mlađih uzrasta, može se
dopustiti zamjena do 7 igrača. Broj zamjenskih igrača utvrđuje se propozicijama odgovarajućeg
stupnja natjecanja.
4) U malom nogometu tijekom igre mogu se zamijeniti svi igrači sa svim zamjenskim igračima
upisanim u zapisnik, uključujući i vratara, a sve sukladno Pravilima igre za mali nogomet –
futsal. Zamjena se može obaviti samo s igračima koji su prije početka utakmice upisani u
zapisnik. U zapisnik može biti upisano najviše 9 (devet) zamjenskih igrača.
5) U natjecanjima veterana i nogometa na pijesku mogu se obavljati „leteće“ zamjene igrača.
Sportska oprema
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Članak 37.
1) Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u opremi iste ili slične boje, već moraju biti
različito odjevene.
2) Ako je oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa, ako domaća ekipa
nastupi u opremi svoje boje. U tom slučaju domaća ekipa je dužna posuditi uz nakndau troškova
opremu gostujućoj ekipi, ako je ova nema.
3) Petnaest (15) dana prije početka svakog stalnog natjecanja, svi klubovi su obvezn obavijestiti
natjecateljsko tijelo o boji opreme (stalna i zamjenska) sa kojom će nastupiti njihova ekipa u
određenom natjecanju.
4) Prijavljena boja opreme treba se jasno razlikovati od službene boje opreme sudaca. Najkasnije
petnaest dana prije početka natjecateljske godine, Komisija nogometnih sudaca HNS-a obvezna
je objaviti glavnu i zamjenske boje opreme sudaca.
5) Suci su obvezni na utakmicama posjedovati i zamjensku opremu.
6) Svi sudionici natjecanja dužni su se upoznati sa stalnim i zamjenskim bojama opreme ekipa i
sudaca na svojoj razini natjecanja. U slučaju eventualnog nesporazuma, prednost za izbor boje
ima domaćin ako nastupa u stalnoj boji opreme.
Članak 38.
1) Za vrijeme odigravanja utakmica igrači na poleđini svojih dresova moraju imati vidljive
brojeve propisane veličine.
2) Brojevi na dresovima moraju se slagati s brojevima na popisu igrača unesenom u zapisnik
utakmice.
3) Detaljnije odredbe o boji opreme (dresovi, gaćice, dokoljenice), brojevima (veličini) i dr.
određuju se odlukama HNS za primjenu Pravila nogometne igre - Pravilo IV - oprema igrača.

Organizacija priredbi
Članak 39.
1) Organizator utakmice dužan je organizirati njezino održavanje sukladno propisima o
okupljanju građana.
2) Za organizaciju priredbe odgovoran je klub domaćin.
3) Odredbe o organizaciji i redu na igralištima uređuju se Pravilnikom o sigurnosti na
utakmicama i propozicijama natjecanja.
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Članak 40.
1) Klub domaćin, organizator utakmice, prvoimenovani je klub u rasporedu utakmice.
2) Dužnosti organizatora utakmice su osobito:
- da utakmicu prijavi nadležnom upravnom, tijelu u skladu s propisima,
- da u skladu s Pravilima nogometne igre i odlukama HNS osigura odgovarajuće igralište
i teren za igru, s potrebnim prostorijama za obje ekipe i službene osobe,
- da osigura potrebnu liječničku službu,
- da osigura odgovarajuću redarsku službu,
- da službenim osobama, ako je tako predviđeno propozicijama natjecanja i drugim
propisima, plati naknadu, putne troškove i eventualne troškove noćenja.
3) Propozicijama natjecanja mogu se detaljnije odrediti način izvršenja obveza iz stavka 2. Ovog
članka i propisati i druge obveze organizatora utakmice.
4) Nije dopušten bilo koji oblik promidžbe na terenu za igru. Na mrežama, kutnim zastavicama
ili vratima ne može biti izvješen promidžbeni materijal, niti se na napravama za utakmicu može
prikvačiti oprema (kamere, mikrofoni itd.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa FIFA-e,
konfederacija, nacionalnog saveza, lige, kluba ili bilo kojeg drugog logotipa na terenu za igru
(travnati dio).
Javne utakmice
Članak 41.
1) Javne prijateljske utakmice i turniri organiziraju se u skladu s odredbama koje vrijede za
stalna natjecanja i posebnim odredbama predviđenim ovim Pravilnikom. Eventualni propusti i
prekršaji utvrđuju se po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
2) Trening utakmice (trening utaikmica je utakmica između dvije momčadi istog kluba ili
utakmica između raličitih klubova bez prisustva sudaca) ne smatraju se javnim utakmicama. Na
tim utakmicama ne vrijede ograničenja u vezi s pravom nastupanja i zabranom igranja,
gostovanjem igrača iz drugih klubova, brojem zamjenika koji mogu sudjelovati u igri i dr. Na
trening utakmicama se ne vodi zapisnik i ne podnosi izvješće nadležnom nogometnom tijelu, pa i
u slučaju da utakmicu vodi ispitani nogometni sudac.
Članak 42.
1) Na utakmicma stalnih natjecanja mogu nastupiti samo igrači koji su stekli pravo nastupa za
svoj klub, a prije početka utakmice su upisani kao igrači ili zamjenici.
2) Na ostalim javnim utakmicama mogu nastupiti samo igrači koji su stekli pravo nastupa za svoj
klub.
3) Na pojedinim javnim utakmicama mogu gostovati igrači drugih klubova sukladno odredbama
ovog Pravilnika.
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Prijateljske utakmice i turniri
Članak 43.
1) Svaka prijateljska utakmica mora biti prijavljena ŽNS-u na čijem se teritoriju utakmica igra.
2) Prijavljivanje utakmice, kao i traženje sudaca treba biti učinjeno 8 dana prije utakmice, a u
opravdanim slučajevima iznimno 48 sati prije utakmice. Opravdanost zahtjeva podnesenog u
skraćenom roku ocjenjuje nadležni ŽNS.
3) Klub koji ne prijavi prijateljsku utakmicu na vrijeme odgovoran je po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
Članak 44.
1) Svaki klub mora imati odobrenje nadležnog tijela za organiziranje turnira.
2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje izvršni odbor, odnosno tijelo koje on ovlasti i to:
a) za turnire u kojima sudjeluje jedan ili više inozemnih klubova, uključujući i turnire
momčadi klubova prva dva stupnja natjecanja - Hrvatski nogometni savez,
b) za sve ostale turnire - ŽNS kome pripada klub koji organizira turnir.
3) Zahtjev za odobrenje turnira podnosi se najkasnije 15 dana prije namjeravanog početka turnira
uz podnošenje propozicija natjecanja.
4) Za međunarodne turnire na kojima sudjeluje više od dvije ekipe koje pripadaju različitim
nacionalnim savezima (u što se ubrajaju i ekipe iz HNS), zahtjev za odobrenje organizator treba
podnijeti najmanje trideset dana prije početka. Zahtjevu moraju biti priložene propozicije turnira
i lista sudionika, a za koje odobrenje daje UEFA.
Članak 45.
1) Za odigravanje prijateljske utakmice u inozemstvu ili prijateljske utakmice s inozemnim
klubom u tuzemstvu, klub treba imati odobrenje nadležnog nogometnog tijela.
2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje izvršni odbor, odnosno tijelo koje on ovlasti i to:
a) za klubove prva tri stupnja natjecanja muškog nogometa, klubove Prve HNLŽ, kao i
mlađe uzraste klubova prvog stupnja natjecanja muškog nogometa - Hrvatski nogometni savez,
b) za ostale klubove i za mlađe uzraste -ŽNS
3) Ako se odobrenje traži za period kada se igraju prvenstvene ili kup utakmice, a tim
natjecanjem rukovode druga tijela, onda je klub dužan prethodno dobiti suglasnost nadležnog
natjecateljskog tijela.
4) HNS općim atkom pobliže uređuje uvjete za odigravanje međunarodnih utakmica.
Članak 46.
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1) U roku od 8 dana od dana povratka iz inozemstva, klub je obvezan tijelu koje mu je izdalo
dozvolu za odlazak u inozemstvo dostaviti izvješće o gostovanju.
2) U slučaju isključenja igrača na utakmicama u inozemstvu klub je obvezan u roku od 3 dana od
povratka u sjedište kluba dostaviti izvješće i izjavu predstavnika kluba i igrača o isključenju.
Članak 47.
Registrirani igrač jednog kluba može gostovati na prijateljskoj utakmici u drugom klubu uz
pisano odobrenje svog kluba.
Članak 48.
1) Na međunarodnim turnirima i međunarodnim utakmicama klubova u Hrvatskoj i inozemstvu,
mogu gostovati igrači iz drugih klubova uz suglasnost tih klubova i prethodnog odobrenja
organa koji odobrava i organizira taj turnir - utakmicu.
2) Protiv kluba koji prekrše ovaj propis bit će pokrenut disciplinski postupak po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
Članak 49.
1) Na reprezentativnim međunarodnim utakmicama u Hrvatskoj i inozemstvu za nogometne
selekcije koje ne organizira HNS (studentske, srednjoškolske, sindikalne, strukovne i druge
selekcije) mogu nastupiti registrirani igrači - članovi HNS, ali samo uz prethodno odobrenje
kluba.
2) Klub je dužan omogućiti igraču stranom državljaninu nastup za reprezentaciju svojeg
nacionalnog saveza u skladu s Pravilnikom o statusu i transferu igrača FIFA-e.
Nastup igrača po uzrastu
Članak 50.
1) Igrači koji su temeljem obavljene registracije stekli pravo nastupanja za svoj klub mogu biti:
- u ekipi početnika U-9 , ako na dan utakmice nisu mlađi od 6, a na dan 01. 07. te
natjecateljske godine nisu stariji od 8 godina i šest mjeseci,
- u ekipi početnika U-11, ako na dan utakmice nisu mlađi od 8, a na dan 01.07. te
natjecateljske godine nisu stariji od 10 godina i 6 mjeseci,
- u ekipi mlađih pionira, ako na dan utakmice nisu mlađi od 10 godina, a na dan 01. 07. te
natjecateljske godine nisu stariji od 12 godina i 6 mjeseci,
- u ekipi pionira, ako na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01.07. te
natjecateljske godine nisu stariji od 14 godina i 6 mjeseci,
- u ekipi kadeta, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01.07. te
natjecateljske godine nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci,
- u ekipi juniora, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 01.07. te
natjecateljske godine nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci,
- u ostalim ekipama (ekipama starijeg uzrasta) ako na dan utakmice nisu mlađi od 17
godina.
2) Iznimno, na utakmicama ekipe juniora i kadetkinja mogu nastupiti igrači koji su jednu (1)
godinu stariji od maksimalne životne dobi potrebne za pravo nastupa, što će biti određeno
propozicijama pojedine lige.
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3) Iznimno, na utakmicama ekipe određenog dobnog uzrasta mogu nastupiti igrači koji su jednu
godinu mlađi od minimalne životne dobi potrebne za pravo nastupa, određeno stavkom 1. ovog
članka, ako je posebnim specijalističkim lječničkim pregledom utvrđena njihova sposobnost za
nastup i isto upisano u comet sustav.
4) Pravo nastupanja igrača utvrđuje delegat uvidom u sportske iskaznice prije početka utakmice
uz prisustvo predstavnika oba kluba te osobno identifikacijom igrača.
5) Ako klub nastupi na javnoj utakmici s igračem koji ne ispunjava uvjete iz ovog članka, protiv
kluba i igrača pokrenut će se disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS,
s tim što će klub snositi i druge posljedice predviđene ovim Pravilnikom.
6) Na prvenstvenim utakmicama drugog, trećeg i četvrtog stupnja natjecanja nogometa klubovi
su obvezni započeti utakmicu s najmanje 3 igrača starosti do 21 godine. Na razini trećeg stupnja
klubovi su obvezni započeti i završiti utakmicu s najmanje 3 igrača starosti do 21 godine.
Klubovi drugog stupnja u malom nogometu obvezni su imati najmanje tri igrača starosti do 21
godine u zapisniku utakmice.
Ova odredba se neće primijenjivati ukoliko se u dijelu prvenstvenog natjecanja međusobno
susreću klubovi koji nemaju navedenu obvezu (play-off ili play-out).
7) Pod igračem starosti do 21 godine, u smislu ovog članka, smatra se igrač koji na dan 01. 07.
tekuće natjecateljske godine nije bio stariji od 21 godine.
8) Propozicijama natjecanja detaljnije će se urediti obveze klubova iz stavka 6. ovog članka.

Druge ekipe profesionalnih klubova
Članak 51.
1) Profesionalni nogometni klubovi mogu formirati druge ekipe koje sudjeluju u redovnom
prvenstvenom natjecanju seniora.
2) Druga ekipa u natjecanju koristi ime svog kluba uz dodatak rimskog broja dva – II.
3) Druge ekipe ne mogu nastupati u višem stupnju natjecanja od trećeg (natjecanja muškog
nogometa) odnosno drugog (natjecanja ženskog nogometa) stupnja, istom stupnju natjecanja u
kojem se nalazi i njihova prva seniorska ekipa, kao niti u natjecanju za Hrvatski nogometni kup.
4) Za drugu ekipu na utakmici mogu nastupati igrači koji na dan 01. 07. te natjecateljske godine
nisu stariji od 21 godine i najviše četiri igrača koji su na dan 01. 07. tekuće natjecateljske godine
bili stariji od 21 godine
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5) Najkasnije osam dana prije početka prvenstva klub koji se natječe s drugom ekipom treba
povjereniku natjecanja prijaviti 22 igrača koji će nastupati za drugu ekipu i još osam igrača do
kraja ljetnog prijelaznog roka te samo ti igrači imaju pravo nastupa za drugu ekipu. Iznimno, u
slučaju da se jedan od prijavljenih vratara ozlijedi ili ode iz kluba, klub može tijekom prvenstva
za nastup prijaviti zamjenskog vratara, s time da taj igrač treba ispunjavati ostale uvjete za nastup
u drugoj ekipi.
6) Najkasnije tri dana prije početka prvenstva u proljetnoj sezoni klubovi mogu napraviti do
osam (8) promjena na prijavljenoj listi.
7) Popis se objavljuje u službenom glasilu natjecanja u kojem nastupa druga ekipa, odnosno
dostavlja svim klubovima lige.
8) Osim igrača prijavljenih za listu nastupa, za drugu ekipu mogu nastupati i igrači mlađih
uzrasta tog kluba.
9) Broj igrača stranih državljana koji imaju pravo nastupa za drugu ekipu ovisi o pravilima za
određeni stupanj natjecanja.
Članak 52.
1) Igrač ne može u istom danu nastupiti na dvije utakmice.
2) Iznimno, na utakmicama mlađih uzrasta u malom nogometu jedan igrač može nastupiti najviše
na dvije utakmice u istom danu, i to za ekipu istog mlađeg uzrasta.
3) Iznimno, na utakmicama nogometa na pijesku jedan igrač može nastupiti najviše na dvije
utakmice u istom danu.
4) Ako klub nastupi na utakmici, osim u slučaju iz stavka 2. i stavka 3. ovog članka, s igračem
koji je tog dana već igrao na jednoj utakmici, bit će pokrenut disciplinski postupak protiv kluba i
igrača prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS, s tim da će klub snositi i druge
posljedice predviđene ovim Pravilnikom, ukoliko je ovaj prekršaj učinjen na utakmici stalnog
natjecanja.
5) Neigranje utakmice zbog izdržavanja automatske suspenzije ili kazne zabrane igranja u smislu
ovog članka izjednačeno je s nastupom na utakmici.
Članak 53.
1) Na utakmicama prvog stupnja natjecanja za muškarce te završnice natjecanja Hrvatskog
nogometnog kupa dopušten je nastup šest (6) igrača stranih državljana u jednoj ekipi.
2) Na utakmicama drugog stupnja natjecanja za mušarce dopušten je nastup tri (3) igrača strana
državljana u jednoj ekipi.
3) Na utakmicama Prve HNLŽ dopušten je nastup tri (3) igračice strane državljanke u jednoj
ekipi.
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4) Na utakmicama ostalih stalnih natjecanja HNS-a i ŽNS-a dopušten je nastup dva (2) igrača/ice
stranih državljana u jednoj ekipi.
5) Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih
je jedno hrvatsko i državljani neke od država članice Europske unije i drugih država Europskog
ekonomskog prostora
Članak 54.
1) Klub prvog stupnja natjecanja muškaraca obvezan je u zapisnik utakmice prijaviti najmanje
šest (6) igrača, klub drugog stupnja natjecanja muškaraca deset (10), a klub trećeg stupnja
natjecanja muškaraca 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 registrirani za neki od klubova Hrvatskog nogometnog saveza.
Tekuća natjecateljska godina ne računa se u traženo razdoblje.
Članak 55.
Ako je odlukom nadležnog tijela predviđeno ponovno odigravanje utakmice stalnog natjecanja,
na toj utakmici mogu nastupiti svi igrači koji imaju pravo nastupanja na dan odigravanja nove
utakmice.
Utvrđivanje identiteta igrača
Članak 56.
1) Na prvenstvenim i kup utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem
sportske iskaznice, izdane od strane nadležnog tijela za registraciju igrača, a u iznimnom slučaju
osobnom iskaznicom ili putovnicom.
2) Identitet igrača i zamjenskih igrača, ako nije drugačije predviđeno Propozicijama natjecanja,
utvrđuje delegat u nazočnosti predstavnika klubova, prije početka utakmice, a nakon završetku
igre samo za one igrače i zamjenske igrače koji nisu stigli na početak utakmice.
3) Iznimno, klub može, na vlastitu odgovornost, uvrstiti u ekipu igrača koji nema sportsku
iskaznicu ili osobnu iskaznicu ili putnu ispravu pod uvjetom da se identitet ovog igrača utvrdi
najkasnije 15 minuta nakon završetku igre i to utvrdi u zapisniku utakmice ali navedeni igrač
mora imati unesen lječnički pregled u Comet sustav.
4) Propozicijama odnosnog natjecanja, može se utvrditi i dopunski način utvrđivanja identiteta
igrača.
Liječnički pregled igrača
Članak 57.
1) Na utakmicama mogu nastupati samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobnima.
2) Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana obavljenog pregleda.
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3) Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan
i do kada vrijedi liječnički pregled.
4) Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme, kraće od šest
mjeseci igrač može nastupati od dana upisanog obavljenog pregleda u sustav COMET do dana
kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.
5) Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača juniora za nastup u prvoj
momčadi, za igrača kadeta za nastup u juniorskoj momčadi, igrača pionira za nastup u kadetskoj
momčadi, igrača mlađih pionira u pionirskoj momčadi i igrača početnika za nastup u mlađoj
pionirskoj momčadi. Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač može
nastupiti na svim utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao.
6) 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.
7) Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost obavlja ovlašteni
liječnik specijalist sportske medicine, odnosno specijalist medicine rada i sporta. Listu ovlaštenih
liječnika utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravstva.
8) Igrače i druge sudionike nogometnih utakmica kojima nadležni liječnik utvrdi zdravstvenu
nesposobnost ili opasnost od zdravstvenog stanja, ne može se obvezivati na nastup na
utakmicama ili pripremama.
9) Igrači i drugi članovi nogometne organizacije ne smiju davati, niti oni smiju uzimati
nedopuštena stimulativna sredstva, niti primjenjivati postupke koji su u suprotnosti s pravilima
državnog tijela nadležnog za borbu protiv dopinga, Hrvatskog olimpijskog odbora,
Međunarodnog olimpijskog komiteta, UEFA i FIFA. Igrači i drugi sudionici utakmica, na
zahtjev nadležne osobe HNS-a ili ustanove koja obavlja kontrolu obvezni su dopustiti obavljanje
dopinške kontrole.
10) Protiv kluba, igrača ili člana nogometne organizacije koji prekrše odredbe ovog članka, bit će
pokrenut disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS, s tim što će
snositi i druge posljedice predviđene ovim Pravilnikom.
Članak 58.
1) Klub domaćin-organizator obvezan je osigurati pružanje hitne medicinske pomoći za vrijeme
trajanja utakmice. U vrijeme trajanja utakmice uračunava se i najmanje 90 minuta prije početka,
odnosno 30 minuta nakon završetka utakmice.
2) Detaljnije odredbe o pružanju medicinske pomoći na utakmicama stalnih natjecanja utvrđuju
se propozicijama natjecanja, a za prijateljske utakmice odluku donosi ŽNS.
Nenastupanje na utakmici stalnog natjecanja
Članak 59.
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1) Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice stalnog natjecanja ne
nastupi jedna ekipa s potrebnim brojem igrača, sudac će priopćiti kapetanu ekipe koja je
nastupila da se utakmica neće odigrati i to unijeti u zapisnik utakmice.
2) Iznimno, u slučaju da ekipa nije mogla nastupiti uslijed više sile, sudac će pričekati i nešto
više, ali će voditi računa o tome da li utakmica može završiti na vrijeme. Ako se igra više
utakmica na istom terenu, sudac je dužan voditi računa o tome da ne dovede u pitanje
odigravanje sljedeće utakmice.
3) Natjecateljsko tijelo registrirat će utakmicu po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfait) ako
utvrdi da ekipa neopravdano nije nastupila.
4) Klub čija ekipa neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja dužan je nadoknaditi
štetu drugom klubu. Visinu štete, na osnovu dokumentiranog zahtjeva klubu koji je oštećen,
utvrđuje natjecateljsko tijelo.
5) Ako obje ekipe neopravdano ne nastupe, određuje se novi termin za utakmicu, a klubovi snose
odgovornost prema odredbama Disciplinskog pravilnika. Ako se radi o utakmici kup natjecanja,
smatrat će se da su klubovi odustali od daljnjeg natjecanja.

Neodigravanje i prekid utakmice
Članak 60.
1) Ako klub domaćin nije osposobio teren za igru iz neopravdanih razloga prije početka ili za
vrijeme utakmice, a sudac odluči da se utakmica ne može igrati ili prekinuta nastaviti, što mora
biti utvrđeno u zapisniku, odgovoran je po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS, a utakmica
se registrira sa 3-0 (par forfait) u korist protivnika.
2) Ako je utakmica stalnog natjecanja morala biti prekinuta iz opravdanih razloga koji se nisu
mogli ukloniti (nevrijeme, magla, mrak, nestanak električne energije, požar, potres i dr.), o čemu
odlučuje sudac, odigrat će se nastavak utakmice od minute u kojoj je ista prekinuta ukoliko je do
prekida došlo prije isteka 80% redovnog vremena određenog za igru.
3) Nastavak utakmice odigrat će se idući dan u vrijeme početka prekinute utakmice.
4) Ako se nastavak utakmice iz opravdanih razloga ne može odigrati idući dan, o čemu odlučuje
natjecateljsko tijelo, nastavak utakmice odigrat će se u prvom mogućem slobodnom terminu
kojeg odredi natjecateljsko tijelo.
5) Za nastavak odigravanja prekinute utakmice vrijede sljedeća pravila:
22

a) Nastupiti mogu svi igrači koji imaju pravo nastupa prema propozicijama natjecanja neovisno o
tome jesu li se nalazili u zapisniku prekinute utakmice, uz iznimku igrača zamijenjenih ili
isključenih tijekom prekinute utakmice odnosno igrača koji su pod kaznom. Igrači koji su bili u
igri u trenutku kada je utakmica prekinuta ne mogu biti uključeni u zapisnik kao zamjenski igrači
kada se utakmica nastavlja.
b) Sve kazne izrečene prije nego je utakmica prekinuta ostaju valjane i na snazi za ostatak
utakmice.
c.) Pojedinačne javne opomene dobivene prije nego je utakmica prekinuta ne prenose se u bilo
koju drugu utakmicu prije nego je prekinuta utakmica odigrana.
d.) Igrači koji su isključeni tijekom prekinute utakmice ne mogu biti zamijenjeni te broj igrača u
startnoj postavi za nastavak utakmice ostaje kakav je bio kada je utakmica prekinuta.
e) Ako je prije nastavka prekinute utakmice jedan od klubova odigrao jednu ili više utakmica,
automatske suspenzije igrača ili kazne zabrane igranja ne primjenjuju se na nastavak utakmice.
Igrač koji ima automatsku suspenziju ili kaznu zabrane igranja ne izdržava suspenziju ili zabranu
igranja u nastavku utakmice.
f.) Ekipe tijekom nastavka odigravanja prekinute utakmice mogu obaviti samo onaj broj zamjena
igrača na koji su imale pravo u trenutku kada je utakmica prekinuta.
g.) Utakmica mora biti nastavljena na istom mjestu gdje se odigrala akcija kada je utakmica
prekinuta (tj. slobodni udarac, ubacivanje, udarac s vrata, udarac iz kuta, kazneni udarac, itd.).
Ako je utakmica zaustavljena tijekom normalnog tijeka igre, igra će se nastaviti spuštanjem lopte
na mjestu gdje je utakmica prekinuta.
6) Ako je utakmica prekinuta nakon proteka 80% redovnog vremena određenog za igru,
registrirat će se postignutim rezultatom. U redovno vrijeme određeno za igru smatra se vrijeme
provedeno u efektivnoj igri obje ekipe od početka utakmice. Vrijeme koje igrači obje ekipe u
tijeku utakmice provedu izvan ili na terenu za igru kao posljedicu privremenog prekida utakmice
po bilo kom osnovu, ne računa se u redovno vrijeme određeno za igru, a o njegovom trajanju
odlučuje sudac utakmice.
7) Klub koji neopravdano ne nastupi na odigravanju nastavka prekinute utakmice prema odluci
nadležnog natjecateljskog tijela odgovoran je po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS, a
utakmica se registrira po službenoj dužnosti 3-0 (par forfait) u korist protivnika ukoliko do
prekida utakmice nije postignut bolji rezultat.
8) Odluku o registraciji utakmice s 3-0 (par forfait) iz stavka 1. i 7. ovog članka donosi po
službenoj dužnosti natjecateljsko tijelo.
Članak 61.
1) Ekipa koja napusti teren, odnosno ekipa koja izazove prekid utakmice uključujući i prekid
utakmice koji je izazvao igrač te ekipe, gubi utakmicu s 3-0 (par forfait) ako do prekida njihov
protivnik nije postigao bolji rezultat.
2) Odluku o registraciji utakmice sa 3-0 (par-forfait) donosi po službenoj dužnosti natjecateljsko
tijelo.
Članak 62.
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1) Ako je utakmica prekinuta zbog incidenta, nereda, nedovoljnog broja igrača, nepoštivanja
odluke suca da isključeni igrač napusti teren i dr., a utvrdi se da je za prekid utakmice odgovoran
jedan od klubova sudionika - isključivo ili u pretežnom dijelu - utakmica će se registrirati sa 3-0
(par forfait) u korist protivničke strane ako do prekida nije postignut bolji rezultat.
2) Ako natjecateljsko tijelo utvrdi da za prekid igre nije odgovoran niti jedan od klubova
sudionika, odnosno da su za prekid podjednako odgovorna oba kluba i da je organizator
utakmice poduzeo sve mjere predviđene odlukom nadležnog nogometnog tijela o organizaciji i
osiguranju reda na utakmicama određenog stupnja natjecanja, nadležno natjecateljsko tijelo
može, u skladu s odredbama ovog Pravilnika, odlučiti da se igra nova utakmica ili prekinuta
registrira postignutim rezultatom.
3) U slučaju prekida utakmice zbog nereda ili ozbiljnih incidenata, natjecateljsko tijelo može
suspendirati odgovarajuću ekipu od odigravanja utakmice na tom igralištu do donošenja odluke.
Zabrana nastupanja zbog suspenzije i posljedice
Članak 63.
1) Suspendirana ekipa ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
2) Sve utakmice koje padaju u vrijeme dok je suspenzija na snazi registrirat će se s 3-0 (parforfait) u korist protivnika.
3) Ako suspendirana ekipa nastupi na javnoj utakmici pokrenut će se disciplinski postupak po
odredbama Disciplinskog pravilnika, s tim što će klub snositi i natjecateljske posljedice, ukoliko
je na utakmicu uložena žalba po odredbama ovog Pravilnika.
Odustajanje od natjecanja i spajanje klubova
Članak 64.
1) U smislu ovog članka, prvenstveno natjecanje se dijeli na dva dijela na način da se zbroj
ukupnog broja prvenstvenih utakmica podijeli s dva. Dobiveni rezultat označava koliko se
utakmica treba odigrati u svakom dijelu natjecanja. Pri tome, kalendarsko vrijeme odigravanja
utakmica niti način odigravanja (dvokružni, trokružni ili višekružni sustav) nema značaja za
određivanje dva dijela natjecanja. U slučajevima odigravanja natjecanja po jednostrukom bod
sustavu, smatrat će se da je klub odigrao polovinu utakmica ako je odigrao više od 50% od
ukupnog broja utakmica.
2) U slučajevima kada se klub rasformira, spaja s drugim klubom ili odustane od natjecanja za
vrijeme prvog dijela prvenstvenog natjecanja, bit će brisan iz natjecanja, sve njegove do tada
odigrane utakmice smatrat će se kao da nisu igrane, a naredne po rasporedu neće se registrirati
po službenoj dužnosti 3-0 (par forfait) u korist njegovog protivnika.
3) Ako se klub rasformira, spaja ili odustane od prvenstvenog natjecanja nakon odigranog prvog
dijela natjecanja, a prije odigravanja prve utakmice drugog dijela prvenstvenog natjecanja, sve
njegove odigrane utakmice prvog dijela natjecanja ostaju registrirane, a sve njegove utakmice
drugog dijela natjecanja neće se registrirati po službenoj dužnosti 3-0 (par forfait) u korist
njegovog protivnika.
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4) Iznimno od odredbe iz stavka 3. ovog članka, ako se prvenstveno natjecanje odigrava s
neparnim brojem sudionika, a klub se rasformira, spaja ili odustane od prvenstvenog natjecanja
nakon odigranog prvog dijela, postupit će se kao u slučaju iz stavka 2. ovog članka.
5) U slučaju kada se klub za vrijeme prve polovine drugog dijela natjecanja rasformira ili
odustane od natjecanja, sve njegove odigrane utakmice prvog dijela natjecanja ostaju
registrirane, sve njegove odigrane utakmice drugog dijela natjecanja smatrat će se kao da ih nije
igrao, a naredne utakmice po rasporedu neće se registrirati po službenoj dužnosti 3-0 (par forfait)
u korist njegovog protivnika.
6) U slučaju kada se klub rasformira ili odustane od natjecanja za vrijeme druge polovine drugog
dijela natjecanja, sve njegove odigrane utakmice ostaju registrirane, a sve naredne utakmice po
rasporedu registrirat će se po službenoj dužnosti 3-0 (par forfait) u korist njegovog protivnika.
7) Ako klub koji je svojim plasmanom stekao pravo igranja na višem stupnju natjecanja ne
ispunjava uvjete za taj stupanja natjecanja ili odustane od prava korištenja prava igranja na višem
stupnju natjecanja, ustupa mjesto drugom klubu. Pravo iz natjecanja koje ne koristi prvoplasirani
klub, može koristiti drugoplasirani klub. Ako za viši stupanj natjecanja pravo nastupa stječe više
klubova, pravo zamjene se odnosi na svaki klub posebno. Pravo zamjene može koristiti samo
klub koji nije plasiran niže od dva iduća mjesta prema redoslijedu klubova na završetku
natjecateljske godine. Ukoliko je druga momčad profesionalnog kluba drugoplasirana, a nema
pravo napredovanja, umjesto drugoplasiranog njegova prava može koristiti trećeplasirani klub.
8) Ako se iz bilo kojeg razloga u tijeku natjecanja uprazni jedno ili više mjesta u pojedinoj ligi,
ta se liga neće popunjavati novim klubovima u toj natjecateljskoj godini.
9) Ekipa koja je odustala od natjecanja iz prvenstvenog natjecanja, bez obzira na ostvareni
plasman na kraju prvenstva smatra se posljednje plasiranom i obvezno ispada iz tog natjecanja.
Članak 65
Klub kojem bude prema Pravilniku o licenciranju klubova opozvana licenca zato jer je prije
početka natjecanja odustao od licence igrat će:
a) u jednom stupnju natjecanja nižem od onoga u kojem je igrao prethodne natjecateljske
godine ako je odustao od licence najkasnije 30 dana prije početka prvenstvenog
natjecanja;
b) u najnižem stupnju natjecanja ako je odustao od licence u razdoblju kraćem od 30 dana
od početka prvenstvenog natjecanja.
Spajanje klubova

Članak 66.
1) Spajanje klubova se u načelu obavlja na zajedničkoj skupštini zainteresiranih klubova koji su
se prethodno na odvojenim skupštinama izjasnili za spajanje, pod uvjetom da su iz istog
županijskog saveza.
2) Spajanje se obavlja u ljetnoj ili zimskoj stanci, a najkasnije 30 dana prije početka jesenske ili
proljetne sezone natjecateljske godine.
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3) Prilikom spajanja novoosnovani klub zadržava pravo najbolje plasiranih ekipa (seniori,
juniori, kadeti, pioniri) posebno za svako natjecanje u kome su se natjecale odgovarajuće
momčadi spojenih klubova.
4) Pravo nastupanja i način registracije dosadašnjih članova spojenih klubova određuje Pravilnik
o registracijama i statusu igrača.
Članak 67.
1) Klub koji odustane od prvenstvenog natjecanja pada u najniži stupanj natjecanja, bez obzira
na do tada postignute rezultate u natjecanju.
2) Smatrat će se da je klub odustao od natjecanja, ako neka od njegovih ekipa neopravdano nije
odigrala dvije utakmice tijekom natjecanja u istoj natjecateljskoj godini. Ukoliko se radi o ekipi
mlađih uzrasta, smatrat će se da je odustala samo ekipa koja neopravdano nije odigrala dvije
utakmice. U takvom slučaju disciplinski odgovara klub, ekipa koja je odustala i seniorska ekipa.
3) Pored odredbi iz prethodnog stavka protiv kluba bit će pokrenut disciplinski postupak po
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

Posljedice neprovođenja obveznog preoblikovanja u športsko dioničko društvo
Članak 68
Klub sa statusom udruge za natjecanje koji ne provede postupak preoblikovanja u športsko
dioničko društvo, iako se utvrdilo da to prema odredbama Zakona o sportu mora učiniti, ili ako
preoblikovanje nije uspjelo, na kraju natjecateljske godine prelazi u prvi niži stupanj natjecanja u
odnosu na stupanj u kojem se dotada natjecao i ne može se plasirati u viši stupanj natjecanja dok
traje stečajni postupak.
Posljedice otvaranja stečajnog postupka kluba
Članak 69.
1) Klubu nad kojim se otvori stečajni postupak sukladno odredbama Stečajnog zakona bit će
oduzeto deset bodova koje je osvojio u prvenstvu tijekom kojeg je otvoren stečajni postupak.
Ukoliko je stečajni postupak otvoren u razdoblju između dva prvenstva, klubu će se izreći
negativni bodovi u sljedećem prvenstvu.
2) Odluku o oduzimanju bodova, odnosno o negativnim bodovima, donosi nadležno
natjecateljsko tijelo i protiv nje se u roku od osam dana može izjaviti žalba Komisiji za žalbe
HNS-a.
Brisanje kluba iz natjecanja
Članak 70.
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1) Klub je dužan svoje obveze iz propozicija natjecanja izvršavati u rokovima koji su utvrđeni
propozicijama natjecanja.
2) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima, natjcateljsko tijelo može ovaj rok produžiti tako
što se obveze iz jedne natjecateljske sezone moraju izmiriti najkasnije za 30 dana prije početka
natjecanja u sljedećoj sezoni (obveze iz jesenske sezone najkasnije 30 dana prije početka
proljetne sezone i obrnuto).
3) Klub koji ne postupi u skladu s odredbama ovog članka bit će odlukom nadležnog
natjecateljskog tijela brisan iz daljnjeg natjecanja, a ako je riječ o obvezama iz proljetnog
natjecanja, neće biti uključen u novo natjecanje.
Utvrđivanje plasmana
Članak 71.
1) Klub koji pobijedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub
osvaja po jedan (1) bod.
2) Ako klubovi osvoje isti broj bodova, o plasmanu odlučuje bolja razlika između datih i
primljenih pogodaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima ekipa koja je
postigla više pogodaka, a ako su postigli isti broj pogodaka dijele mjesta koja im pripadaju.
3) Ako se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili niži
rang natjecanja (uključujući i sudjelovanje u play off-u i play out-u) ili mjesto koje osigurava
sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima, u slučaju jednakog broja bodova plasman se
utvrđuje temeljem dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli
klubovi sa jednakim brojem bodova.
4) Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između postignutih i primljenih pogodaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su u
kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili
više klubova).
Ako se poredak klubova ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice primijenit će se
kriterij bolje ukupne gol razlike između postignutih i primljenih pogodaka iz svih utakmica koje
su klubovi odigrali tijekom prvenstva.
Ako se niti na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između
zainteresiranih klubova i to:
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, 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 su u
kombinaciji četiri ili više klubova.
Ukoliko se usuglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se
utvrditi ždrijebom koji će provesti nadležno natjecateljsko tijelo.
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5) Ako se natjecanje odvija osim bod i kup sustavom i sustavom odigravanja iz članka 8. ovog
Pravilnika, propozicijama sustava na koji se odnosi bit će posebno utvrđen način odvijanja
natjecanja i način utvrđivanja plasmana.
6) Ako se prvenstveno natjecanje koje se igra bod sustavom iz razloga više sile i/ili odluke
nadležnog nogometnog tijela ne završi, završni plasman se utvrđuje temeljem prosjeka postotka
osvojenih bodova iz svih odigranih utakmica pojedinog kluba.
Članak 72.
1) Posljednjeplasirani klub u natjecanju koje se igra po bod sustavu (liga) obvezno na kraju
natjecanja ispada u niži stupanj natjecanja. Ukoliko se natjecanje na jednom stupnju natjecanja
igra po skupinama, posljednjeplasirani iz svih skupina obvezno ispadaju u niži stupanj
natjecanja.
2) Iznimno, ukoliko se uvodi novi sustav natjecanja na način uvođenja nove lige ili da se u
pojedinoj ligi povećava broj klubova, odlukom o sustavu natjecanja može se predvidjeti da u
prvenstvu koje prethodi primjeni novog sustava natjecanja posljednjeplasirani klub ne mora
ispasti u niži stupanj natjecanja.

Kup sustav
Članak 73.
1) U slučaju da ekipe na utakmici koja se odigrava po jednostrukom kup sustavu postignu isti
broj pogodaka, a u cilju utvrđivanja plasmana, utakmica će se odmah produžiti za vrijeme
predviđeno ovim Pravilnikom. Ako se niti tada ne dobije pobjednik ovaj će se odlučiti
izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen propisima IFAB-a - uputama za izvođenje udaraca
sa točke za kazneni udarac radi dobivanja pobjednika u eliminatornim natjecanjima.
2) Nogometno tijelo koji donosi propozicije može odlučiti i propozicijama natjecanja predvidjeti
da se u slučaju neriješenog rezultata na kup utakmicama ne igra nastavak, nego da se odmah
pristupi izvođenju jedanaesteraca.
Članak 74.
1) Na utakmicama koje se igraju po dvostrukom kup sustavu pobjednik je momčad koja ukupno
na obje utakmice postigne više pogodaka. Ako obje momčadi ukupno postignu jednak broj
pogodaka, za daljnje natjecanje se plasira momčad koja je postigla više pogodaka u gostima.
Ako obje ekipe ukupno postignu jednaki broj pogodaka, druga utakmica će se odmah produžiti
za vrijeme predviđeno ovim Pravilnikom.
Ako i nakon toga ekipe ostaju izjednačene u pogotcima, plasman u naredno kolo će se odlučivati
izvođenjem jedanaesteraca odmah po završetku druge utakmice na način utvrđen propisima
IFAB-a - uputama za izvođenje udaraca sa točke za kazneni udarac radi dobivanja pobjednika u
eliminatornim natjecanjima.
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2) Propozicijama natjecanja može se utvrditi da se za dalnje natjecanje, u slučaju jednakog broja
pogodaka plasira momčad koja je postigla više pogodaka u gostima.
Kup natjecanja

Članak 75.
1) Sva kup natjecanja u nadležnosti HNS-a igraju se po jednostrukom kup sustavu.

2) Klubovi koji su se plasirali u završnicu natjecanja za Hrvatski nogometni kup ne uključuju se
u kup natjecanja na svom području sve dok ne završe natjecanja u završnici za Hrvatski
nogometni kup.
Registracija utakmica
Članak 76.
1) Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje osnove za registraciju utakmice po službenoj
dužnosti sa 3-0 (par forfait) utakmica se registrira postignutim rezultatom.
2) Natjecateljsko tijelo registrira utkamice u roku koji odrede propozicije određenog natjecanja, s
tim što se registracija ne može obaviti prije nego što proteknu rokovi za ulaganje žalbi.

Žalba na odigrane utakmice
Članak 77.
1) O regularnosti utakmice stalnog natjecanja može se odlučivati samo temeljem žalbe oštećenog
kluba.
2) Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stavka smatra se svaki klub koji je oštećen
rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.
3) Žalbe po svim osnovama moraju se putem elektroničke pošte najaviti u roku od dva dana, a
žalba i obrazloženje u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom kao i
propozicijama natjecanja, treba se dostaviti u roku od tri dana od dana odigravanja utakmice.
4) Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbi se
produžava na prvi sljedeći radni dan.
5) Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane
žalbe bit će odbačene.
6) Bliže odredbe o žalbenom postupku uređuju propozicije natjecanja.
Članak 78.
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Za iznimne slučajeve (kup natjecanja, utakmice dva posljednja kola prvenstvenih natjecanja i sl.)
propozicijama natjecanja može se propisati poseban žalbeni postupak sa skraćenim rokovima za
ulaganje i rješavanje žalbi.
Članak 79.
1) Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku od 15 dana od njenog prijema, ukoliko
propozicijama natjecanja nije predviđen kraći rok, osim ako o razlozima žalbe treba odlučiti
drugo tijelo. U tom slučaju rješavanje žalbe se odlaže do konačne odluke nadležnog tijela.
2) Ako tijelo prvog stupnja ne poštuje rok iz prethodnog stavka, podnositelj žalbe ima pravo
žalbe tijelu drugog stupnja kao da žalba nije usvojena.
Članak 80.
1) Žalbe u prvom stupnju rješavaju natjecateljska tijela koja rukovode određenim natjecanjima.
2) O žalbama na prvostupanjske odluke odlučuju tijela predviđena propozicijama određenog
natjecanja.
3) Rok za ulaganje žalbe na odluku iz prvog stupnja je 8 (osam) dana od dana prijema odluke,
ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije određeno.
4) Protiv odluke u drugom stupnju ne može se uložiti žalba.
Članak 81.
Odluka drugog stupnja mora biti donesena u roku od 15 dana ukoliko propozicijama određenog
natjecanja nije predviđen kraći rok.
Članak 82.
1) Po prijavi neposredno ili posredno oštećenog kluba, prijavi delegata ili suca utakmice,
nogometnog tijela ili organizacije, kao i po službenoj dužnosti, nadležno natjecateljsko tijelo će
automatski oduzeti onoliko bodova koliko ih je klub osvojio na toj utakmici, ako je klub učinio
jedan od navedenih prekršaja, odnosno jedan bod više ako je učinio najmanje dva od sljedećih
prekršaja:
a) nastupio s igračem koji prema odredbama ovog Pravilnika nema dovoljan broj godina
života za nastup u odgovarajućoj momčadi,
b) nastupio s igračem koji u odnosu na liječnički pregled ne ispunjava uvjete iz ovog
Pravilnika,
c) nastupio s igračem koji je istog dana već nastupio na jednoj utakmici, osim ako je na to
imao pravo temeljem ovog Pravilnika.
2) Ako su oba kluba počinila bar po jedan prekršaj, onda se odredbe stavka 1. ovog članka
primjenjuju podjednako na oba kluba.
3) Ako se prekršaj dogodio na kup utakmici, onda se ekipa koja je počinila prekršaj eliminira iz
natjecanja, a ako su oba kluba na toj utakmici počinili bar po jedan od navedenih prekršaja, oba
se eliminiraju iz daljnjeg natjecanja.
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4) Odredbe iz stavka 1. ovog članka primijenit će samo do trenutka konačnosti odluke o
registraciji utakmice
Članak 83.
1) Po prijavi neposredno ili posredno oštećenog kluba, prijavi delegata ili suca utakmice,
nogometnog tijela ili organizacije, kao i po službenoj dužnosti, nadležno natjecateljsko tijelo će
donijeti odluku o registraciji utakmice rezultatom 3-0 (par forfait) u korist protivnika, ukoliko
nije postignut povoljniji rezultat, ako je za ekipu kluba nastupio igrač koji se nalazi pod kaznom
zabrane nastupanja ili suspenzijom, odnosno ako je ekipa bila pod suspenzijom.
2) Ako su oba kluba nastupila s igračem iz stavka 1. ovog članka, ili su obje ekipe bile
suspendirane, utakmica će se registrirati postignutim rezultatom, ali niti jedan klub ne osvaja
bodove. Ako se radi o kup utakmici, oba kluba eliminiraju se iz daljnjeg natjecanja.
3) Ako ekipe nisu odigrale utakmicu jer su obje bile suspendirane, utakmica se registrira
rezultatom 0-0, ali niti jedna ekipa ne osvaja bodove.
4) Odredbe iz stavka 1-3. ovog članka primijenit će se samo ako se za neku od okolnosti iz
stavka 1. saznalo prije konačnosti odluke o registraciji utakmice.
5) Natjecateljsko tijelo obvezno je podnijeti disciplinsku prijavu protiv igrača i/ili kluba koji su
nastupili pod kaznom ili suspenzijom, odnosno protiv kluba čija ekipa nije nastupila zbog
suspenzije.
Članak 84.
1) Temeljem uložene žalbe oštećenog kluba bit će donesena odluka o registraciji utakmice s 3-0
(par forfait) u njegovu korist ukoliko nije postigao bolji rezultat, ako je protivnički klub:
a) nastupio s igračem koji za njega nije registriran,
b) nastupio s igračem koji na toj utakmici za taj klub nije imao pravo nastupanja, osim iz
odredbi članka 82. i članka 83. ovog Pravilinika,
c) nastupio s igračem za koga nije utvrđen identitet po odredbama ovog Pravilnika,
d) nastupio s igračem za koga je konačnom odlukom nadležnog tijela za registraciju
igrača utvrđeno da je nepravilno registriran,
e) nastupio s pravilno registriranim igračem koji ne ispunjava uvjete iz propozicija
odgovarajućeg natjecanja,
f) nastupio s igračem koji nije upisan u zapisnik prije početka utakmice,
g) zamijenio više od dopuštenog broja igrača na toj utakmici,
h) nastupio s igračem koji je prethodno na istoj utakmici bio zamijenjen,
i) započeo utakmicu s manjim brojem igrača od 21 godine nego što je predviđeno ovim
Pravilnikom ili je na terenu imao manji broj igrača mlađih od 21 godine nego što je predviđeno
propozicijama natjecanja,
j) nastupio s igračem u razdoblju od dana kada je igrač trebao biti ustupljen radi
odigravanja utakmice u nekoj od nacionalnih reprezentacija i dodatnih pet dana nakon isteka tog
razdoblja, a to ustupanje nije učinjeno iz neopravdanih razloga,
k) nastupio s većim brojem igrača stranih državljana u odnosu na broj utvrđenih
odgovarajućim pravilnikom i propozicijama natjecanja.
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2) Natjecateljsko tijelo dužno je u svim slučajevima iz stavka 1. ovog članka nadležnom
disciplinskom tijelu podnijeti prijavu protiv kluba i igrača.
Članak 85.
1) Temeljem podnesene žalbe oštećenog kluba bit će poništena utakmica i određeno ponovno
odigravanje u sljedećim slučajevima:
a) ako je protivnički klub nastupio s igračem koji po odredbama članka 84. točka d. ovog
Pravilnika nije imao pravo nastupanja, a natjecateljsko tijelo utvrdi da za to nema nikakve
krivice ni udjela kluba, kao i da klub nije znao, niti je mogao znati za činjenice koje osporavaju
ispravnost registracije i nastup spornog igrača,
b) ako je protivnički klub nastupio s igračem ili ekipom koji su kažnjeni zabranom
igranja ili su suspendirani odlukom nadležnog disciplinskog tijela, a o tome nije pisanim putem
obaviješten po odredbama Disciplinskog pravilnika i ako je igrač pod kaznom, automatskom
kaznom ili suspenzijom promijenio klub, a ova disciplinska mjera nije upisana u istupnicu i
sportsku iskaznicu, niti je klub u kome je igrač nastupio na drugi uredan način o tome
obaviješten. Za automatske suspenzije nastale isključenjem igrača i automatske kazne nastale
zbog sudačkih opomena nije potrebno pisanim putem obavještavanje kluba u čijoj je ekipi
počinjen prekršaj, jer se isključenja i opomene registriraju u zapisniku utakmice kojim klub
raspolaže.
c) ako se utvrdi da su i jedan i drugi klub nastupili sa igračima pod okolnostima iz članka
85. ovog Pravilnika,
d) ako sudac nije primjenio ili je pogrešno primjenio neku od bitnih odredaba Pravila
nogometne igre i odluka IBAF-a i Hrvatskog nogometnog saveza, a ta povreda je utjecala na
konačni ishod.
2) U slučaju poništenja utakmice temeljem stavka 1. točke a-d ovog članka natjecateljsko tijelo
obvezno je nadležnom disciplinskom tijelu podnijeti prijavu protiv igrača.
3) U slučaju poništenja utakmice temeljem stavka 1. točke c. ovog članka natjecateljsko tijelo
obvezno je nadležnom disciplinskom tijelu podnijeti prijavu protiv kluba.
4) U slučaju poništenja utakmice temeljem stavka 1. točke e ovog članka natjecateljsko tijelo
podnijet će nadležnom disciplinskom tijelu prijavu protiv suca.
Članak 86.
1) Bitna povreda Pravila nogometne igre, Pravila igre u malom nogometu-futsalu, Pravila
nogometa na pijesku i odluka IBAF-a i Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu:
povreda Pravila igre) postoji ako sudac nije primjenio ili je pogrešno primjenio neku odredbu
koja je neposredno utjecala na konačni ishod utakmice, a ta odluka se ne zasniva na slobodnom
sudačkom uvjerenju.
2) Sve odluke koje su donesene temeljem slobodnog sudačkog uvjerenja (“po sudačkom
mišljenju”, “ako sudac smatra” ili “po nahođenju sudaca”), ne mogu biti podvedene pod pojam
povrede bitnih odredbi Pravila igre.
3) Bitna povreda odredbi Pravila igre uvijek postoji:
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a) ako je utakmicu stalnog natjecanja (u daljnjem tekstu: utakmicu) vodio sudac koji nije
delegiran od nadležnog tijela za delegiranje, odnosno ako nije postupljeno po odredbama članka
ovog Pravilnika koje se odnose na suce i propozicijama određenog natjecanja,
b) ako se utakmica igra na terenu čije dimenzije nisu u skladu s odredbama Pravila I dimenzija igrališta, s tim da je klub koji podnosi žalbu o tom podnio sucu pisani prigovor prije
početka utakmice,
c) ako je suprotno odredbama Pravila III utakmica igrana s većim brojem igrača od 11 ili
manjim brojem igrača od 7, odnosno u malom nogometu s većim brojem igrača od 5 ili manjim
brojem igrača od 3.
d) ako je poluvrijeme prema satu suca utakmice (Pravilo V) trajalo duže od 45 minuta, a
nije u pitanju nadoknada vremena, pa je u ovom vremenskom razmaku postignut pogodak koji je
imao neposrednog utjecaja za konačni ishod utakmice.
e) ako je iz posrednog slobodnog udarca neposredno postignut pogodak i sudac ovaj
pogodak priznao, a taj pogodak je imao neposrednog utjecaja na konačan ishod utakmice.
f) ako je prilikom ubacivanja lopte u igru igrač ubacio loptu u vrata, a sudac ovo priznao
kao pogodak, a taj pogodak je imao neposrednog utjecaja na konačan ishod utkamice.
g) ako je prilikom spuštanja lopte iz ruke (“sudačka lopta”) lopta neposredno ušla u vrata,
a sudac je ovo priznao kao pogodak, a taj pogodak je imao neposrednog utjecaja na konačan
ishod utakmice.
Članak 87.
1) Ako se navodi iz žalbe odnose na neregularnost nastavka utakmice putem izvođenja
jedanaesteraca, odnosno šesteraca u malom nogometu, u cilju dobivanja pobjednika poslije
odigrane utakmice (uključujući i produžetke), nadležno tijelo, ako utvrdi neregularnost, može
donijeti odluku samo o ponovnom izvođenju jedanaesteraca, odnosno šesteraca u malom
nogometu, a ne i o ponovnom odigravanju utakmice, ako je utakmica (uključujući i produžetke)
bila regularno odigrana.
2) Ako se temeljem žalbe utvrdi da je sudac u produžecima utakmice bitno povrijedio Pravila
nogometne igre, Pravila igre u malom nogometu – futsalu, Pravila igre nogometa na pijesku i/ili
odluke IFAB-a i Hrvatskog nogometnog saveza, a ta povreda je utjecala na konačan ishod,
utakmica će se poništiti i odrediti ponovno odigravanje.
Poništenje utakmice po službenoj dužnosti
Članak 88.
1) Po službenoj dužnosti bit će poništena utakmica i određeno njeno ponovno odigravanje, ako
se utvrdi da je sudac iz zabranjenih razloga utjecao na rezultat utakmice čije mu je vođenje
povjereno.
2) Utakmica se može poništiti doći samo temeljem pravomoćne odluke nadležnog disciplinskog
tijela ili nadležnog suda za neko od kaznenih djela.
3) Poništenje po ovom temelju može se obaviti do završetka natjecateljskog perioda. Postupak po
prijavi ili službenoj dužnosti od strane nadležnog natjecateljskog tijela može se pokrenuti samo
pod uvjetom da je odluka discplinskog tijela iz stavka 2, ovog članka postalo pravomoćno do ana
kada je nadležno nogometno tijelo utvrdilo završnu tablicu ili pobjednika kup natjecanja.
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 89.
Ovlašćuje se Natjecateljska komisija Izvršnog odbora HNS-a da daje upute za primjenu odredbi
ovog Pravilnika.
Članak 90.
1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a, a primjenjuje se od
01. srpnja 2022. godine.
2) Postupci započeti, a nedovršeni prije početka primjene ovog Pravilnika dovršit će se prema
odredbama Pravilnika po kojemu su započeti.

Članak 91.
Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nogometnim natjecanjima
(Glasnik 24/07, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09-ispravak, 23/09-pročišćeni tekst, 10/10, 15/11, 46/11,
56/11, 19/12, 22/12, 23/12-ispravak, 28/13, 09/14, 15/14, 60/14, 34/15, 28/16, 51/16,
05/17,45/17, 37/18, 55/18, 22/19, 29/19, 09/20 i 34/20).
Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić v.r.

34

Izvršni odbor je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske
komisije i Stručne komisije na sjednici održanoj 06. 06. 2022. donio
PRAVILNIK O SURADNJI KLUBOVA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se ugovori o suradnji koje zaključuju nogometni
klubovi prvog stupnja natjecanja s klubovima drugog i trećeg stupnja
natjecanja , pravo nastupa igrača temeljem tih ugovora kao i druga pitanja
koja proizlaze iz ugovora o suradnji.
Članak 2.
Za potrebe ovog Pravilnika pojmovi imaju sljedeće značenje:
a) ugovor o suradnji – ugovor koji zaključuje klub prvog stupnja natjecanja
muškog nogometa s klubom drugog ili trećeg stupnja natjecanja muškog
nogometa.
b) mladi igrač – igrač profesionalac registriran za klub prvog stupnja
natjecanja koji temeljem ovog Pravilnika i ugovora o suradnji ima pravo
nastupa za drugi klub drugog ili trećeg stupnja natjecanja te na dan 01. 07.
relevantne natjecateljske godine nije stariji od 21 godine. Pod mladim igračem
u smislu ovog Pravilnika smatraju se i dva igrača starija koji su na dan 01. 07.
relevantne natjecateljske godine stariji od 21 godine i uvršteni su na listu iz
članka 4. stavka 5. ovog Pravilnika.
c) matični klub – klub prvog stupnja natjecanja za koji je registriran mladi
igrač i koji ima zaključen ugovor o suradnji s klubom drugog ili trećeg stupnja
natjecanja.
d) ugovorni klub – klub drugog ili trećeg stupnja koji ima zaključen ugovor o
suradnji s klubom prvog stupnja natjecanja.
Članak 3.
1) Ugovore o suradnji u smislu ovog Pravilnika mogu zaključiti klubovi prvog
stupnja natjecanja muškog nogometa s klubovima drugog i trećeg stupnja
natjecanja muškog nogometa.
2) Matični klub može imati zaključen samo jedan ugovor o suradnji u
određenom stupnju natjecanja.
3) Ugovorni klub može imati ugovor o suradnji samo s jednim matičnim
klubom.
4) Klub koji ima svoju drugu momčad u redovnom natjecanju ne može
zaključivati ugovore o suradnji s drugim klubom u istom stupnju natjecanja u
kojem se natječe njegova druga momčad.
5) Ugovori o suradnji trebaju se dostaviti Komisiji za ovjeru registracija
klubova i igrača HNS radi evidencije.

6) Ugovori o suradnji zaključuju se u trajanju od najduže jedne natjecateljske
godine i traju zaključno do 30. lipnja tekuće natjecateljske godine.
7) Ugovori o suradnji mogu se zaključivati samo tijekom prijelaznog roka.
8) Klubovi mogu ugovor o suradnji sporazumno raskinuti i prije isteka roka
na koji su zaključeni, a takav se sporazum treba dostaviti Komisiji za ovjeru
registracija klubova i igrača. Prestankom važenja ugovora o suradnji prestaje
i pravo mladih igrača da nastupaju za ugovorni klub. Sporazumni raskid
između klubova može se zaključiti samo tijekom trajanja prijelaznog roka.
9) Ako matični ili ugovorni klub tijekom trajanja ugovora o suradnji iz bilo
kojeg razloga prestanu s natjecanjem seniorske momčadi, ugovor o suradnji
automatski prestaje važiti.
10) Klubovi nakon isteka ugovora o suradnji mogu zaključiti nove međusobne
ugovore o suradnji.
11) Izvršni odbor utvrđuje u obliku obrasca ugovora minimum uvjeta koje
ugovor o suradnji treba sadržavati. Matični klub i ugovorni klub ne mogu
ugovarati odredbe koje bi bile u suprotnosti s ovim Pravilnikom ili obrascem
ugovora, a u suprotnom će takve odredbe biti ništetne.
Članak 4.
1) Ugovorima o suradnji može se odrediti da igrači registrirani za klub prvog
stupnja natjecanja (matični klub) mogu nastupati za klub nižeg stupnja
natjecanja s kojim je zaključen ugovor o suradnji (ugovorni klub).
2) Mladi igrači mogu nastupati samo za seniorsku momčad ugovornog kluba.
3) Mladi igrači imaju pravo nastupa i za svoj matični klub i ugovorni klub, ali
ne smiju nastupiti istoga dana na dvije utakmice. Samo dva mlada igrača s
liste prijavljenih igrača iz stavka 5. ovog članka mogu nastupiti za juniorsku
momčad (redovnog godišta juniora) matičnog kluba u nacionalnom
prvenstvu.
4) Ako matični klub ima dva ugovora o suradnji, isti mladi igrač može biti na
listi prijavljenih igrača iz ovog članka samo za jedan ugovorni klub.
5) Ako matični i ugovorni klub igraju natjecateljsku utakmicu isti dan, matični
klub može uvrstiti u momčad samo jednog mladog igrača bez pisane
suglasnosti ugovornog kluba.
6) Najkasnije osam dana prije početka prvenstva ugovorni klub treba
povjereniku natjecanja prijaviti mlade igrače i to njih najviše 10.
7) Najkasnije tri dana prije početka prvenstva u proljetnoj sezoni klubovi
mogu napraviti do pet promjena na prijavljenoj listi.
8) Popis prijavljene liste mladih igrača objavljuje se u službenom glasilu
natjecanja u kojem nastupa ugovorni klub.

9) Mladi igrači koji su strani državljani prilikom nastupa za ugovorni klub
ubrajaju se u ukupni broj igrača stranih državljana koji imaju pravo nastupa u
određenom stupnju natjecanja.
Članak 5.
1) Mladi igrači registrirani su samo za matični klub.
2) Mladi igrač treba prije predaje liste iz članka 4. stavka 5., 6. i 7. ovog
Pravilnika dati pisanu suglasnost za nastup u ugovornom klubu, a koja pisana
izjava predstavlja sastavni dio njegovog ugovora o igranju s matičnim
klubom.
3) Mladi igrač ima sportsku iskaznicu samo matičnog kluba. Pravo nastupa
za ugovorni klub, uz sportsku iskaznicu radi utvrđivanja identiteta, utvrđuje
se objavljenom listom mladih igrača, a zdravstvena sposobnost ispisom iz
elektroničkog sustava COMET.
4) Za igranje i treniranje mladih igrača ugovorni klub od matičnog ili bilo
kojeg drugog kluba ne može tražiti nikakvu naknadu bilo koje vrste,
uključujući i naknadu za treniranje i razvoj ili solidarnu naknadu.
5) Ugovorom o suradnji se ne može odrediti da ugovorni klub preuzima
cjelokupne ili djelomične financijske obveze prema mladom igraču, a koje
proizlaze iz ugovora s matičnim klubom.
6) Ugovorni klub ne može preuzimati prema mladom igraču nikakve
financijske obveze
7) Nastup mladog igrača za ugovorni klub ne smatra se transferom sukladno
odredbama Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
8) Opomene na utakmicama i izrečene sankcije mladim igračima vode se,
odnosno izdržavaju, sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, s
time da u tome pogledu mladi igrači imaju status kao igrači druge momčadi
profesionalnog kluba.
Članak 6.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu
HNS-a, a primjenjuje se od 01. srpnja 2022. godine.
Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Nogometni klub _____________________ iz __________________, (u daljnjem
tekstu: NK A), OIB ____________, kojeg zastupa ______________
i
Nogometni klub ______________ iz __________________, (u daljnjem tekstu: NK
B), OIB ____________, kojeg zastupa ______________
zaključili su na temelju članka 3. Pravilnika o suradnji klubova sljedeći

UGOVOR
O
SURADNJI
Članak 1.
NK A i NK B zaključuju ovaj ugovor u cilju međusobne suradnje i omogućavanja
razvoja mladih igrača te postizanja što boljih sportskih rezultata.
Članak 2.
1) Ovim se ugovorom NK A obvezuje da će omogućiti da njegovi registrirani igrači
(u daljnjem tekstu: Igrači), čiji se popis (koji sadrži ime i prezime igrača, datum
rođenja, OIB i broj sportske iskaznice) nalazi u prilogu ovog ugovora i čini njegov
sastavni dio), nastupaju za seniorsku momčad NK B na prvenstvenim utakmicama.
2) NK A jamči da su svi Igrači dali pisani pristanak da nastupaju i treniraju za NK B u
skladu s Pravilnikom o suradnji klubova i ovim ugovorom.
Članak 3.
NK A i NK B utvrđuju da ako oba kluba imaju natjecateljsku utakmicu isti dan,
dogovorom riješiti koji Igrač će nastupiti za koji klub. U slučaju nepostojanja
dogovora, Klub A može bez pisanog pristanka NK B uvrstiti u svoju momčad samo
jednog Igrača.
Članak 4.
NK A i NK B dogovorom će rješavati sva pitanja oko trenažnog procesa Igrača.
Članak 5.
NK A ne može postavljati nikakve uvjete vezano uz nastupa Igrača za NK B
(primjerice, zahtijevati da nastupa, ili da nastupa na određenom mjestu u momčadi
i sl.).
Članak 6.
1) Sva prava iz ugovora igrač-klub Igrač ostvaruje u NK A i NK B ne preuzima nikakve
novčane ili nenovčane obveze prema Igraču osim troškova nastupa i treninga
(putovanje, smještaj, sportska oprema).

2) Ugovorne strane utvrđuju da NK B u odnosu na bilo kojeg Igrača, u odnosu na
NK A, kao niti u odnosu na bilo koji drugi klub, nema nikakva prava na temelju
naknade za treniranje i razvoj, solidarne naknade, kao niti bilo kakva druga
potraživanja, a što znači da se razdoblje treniranja Igrača za vrijeme trajanja ovog
ugovora treba smatrati isključivo tako da je NK A dao doprinos u razvoju i treniranju
Igrača.
Članak 7.
1) NK A obvezuje se ovaj ugovor dostaviti Komisiji za ovjeru registracija klubova i
igrača HNS radi evidencije, i to u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora.
2) NK B obvezuje se povjereniku natjecanja dostaviti popis Igrača iz ovog ugovora
najkasnije osam dana prije početka natjecanja.
Članak 8.
Ovaj ugovor zaključuje se u trajanju od __________ i traje do ________.
(ugovor se zaključuje najduže u trajanju od jedne natjecateljske godine)

Članak 9.
Ovaj ugovor prestaje istekom roka na koji je zaključen ili sporazumom. Sporazumi
raskid može se zaključiti samo tijekom trajanja prijelaznog roka.
Članak 10.
Na pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom primjenjuje se odredbe Pravilnika o
suradnji klubova HNS-a, ostali propisi HNS-a te supsidijarno odredbe Zakona o
obveznim odnosima.
Članak 11.
Ugovorne strane obvezuju se sve eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati
mirnim putem, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda HNS-a.
Članak 12.
1) Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa.
2) Stranke su suglasne sa svim odredbama ovog ugovora, a u znak prihvaćanja
stranke potpisuju ovaj ugovor.
3) Ovaj je ugovor sastavljen u tri jednaka primjerka, po jedan za svaku ugovornu
stranu i jedan za Komisiju za ovjeru registracija klubova i igrača.
U ___________, _____________

NK A
____________________
Prilog: popis Igrača

NK B
_________________________

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 06.
06. 2022. donio
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o statusu igrača i registracijama
Članak 1.
Članak 8. Pravilnika o statusu igrača i registracijama mijenja se i glasi:
1. Kao nogometni veteran može se registrirati svaki igrač koji navršava
trideset i sedam (37) godina života u tekućoj natjecateljskoj godini u kojoj
se registrira.
2. Igrač profesionalac ne može se registrirati kao veteran dok ne prođe
najmanje 30 dana od njegove posljednje utakmice koju je odigrao kao
profesionalac.
3. Igrači koji su već registrirani kao veterani, a mlađi su od trideset i sedam
(37) godina u tekućoj natjecateljskoj godini ne mogu nastupati za seniorsku
ekipu te se vode u posebnom registru veterana.
4. Igrači veterani, osim igrača iz stavka 3. ovog članka, mogu nastupati
istovremeno za seniorsku i veteransku ekipu, ali samo istog kluba.“
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu HNS-a, a primjenjuje se od 01. srpnja 2022. godine.
Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Komisije za
veteranski nogomet na sjednici održanoj 06. 06. 2022. donio
Osnove natjecanja veteranskog nogometa
Hrvatskog nogometnog saveza
Članak 1.
Komisija za veteranski nogomet Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog
saveza (u daljem tekstu Komisija), koordinator je natjecanja veteranskog
nogometa u Hrvatskoj. Komisija organizira završna prvenstva (turnirski) u
nogometu i malom nogometu, na kojima se prvaci i(li) predstavnici pojedinih
županijskih nogometnih saveza (u daljem tekstu ŽNS), natječu za prvaka
Hrvatske u određenoj natjecateljskoj godini. Komisija određuje Uvjete i
Propozicije natjecanja svakog pojedinog prvenstva, sukladno prijavama
momčadi za isto.
Članak 2.
Svi ŽNS-i u kojima se odvija natjecanje trebaju provoditi natjecanje u skladu
s ovim Osnovama, a za sve što njima nije obuhvaćeno vrijede propisi HNS-a
i ŽNS-a.
Članak 3.
ŽNS-i trebaju izabrati svoju komisiju za veteranski nogomet, koja rukovodi
natjecanjima veteranskog nogometa u pojedinom ŽNS-u i predlaže tijela
natjecanja izvršnom odboru pojedinog ŽNS-a, sukladno Statutu (Povjerenik
za natjecanje, Povjerenik za suđenje, Disciplinski sudac, Komisija za žalbe…).
Članak 4.
Prvenstvo se u svim ŽNS-ima u pravilu odvija po dvostrukom bod sustavu u
dva dijela (jesen/proljeće), a samo vrijeme održavanja tijekom godine,
određuju nadležna natjecateljska tijela. Natjecanje treba organizirati
sukladno broju prijavljenih klubova, ali niti jedna liga ne može brojiti više od
16 klubova.
Svaki ŽNS odlučuje o broju rangova natjecanja na svom području. ŽNS-i koji
zbog manjeg broja klubova ili iz razloga nemogućnosti odigravanja
natjecanja, zbog većih udaljenosti između klubova sudionika, mogu
natjecanje organizirati i turnirskim načinom (jedan turnir ili više njih).
Susjednim ŽNS-ima dopušteno je i organiziranje međužupanijske lige, ako je
to jedini način da se klubovi unutar određenog ŽNS-a uključe u natjecanje
veterana. U tom slučaju ŽNS-i čiji klubovi igraju u tako organiziranoj ligi,
dogovaraju sve detalje oko provođenja natjecanja, u skladu s ovim
Osnovama i propisima HNS-a.
Članak 5.
Prvenstvenu utakmicu veterana mogu igrati samo igrači, koji su uredno
registrirani sukladno Pravilniku o statusu igrača i registracijama HNS-a.

Članak 6.
Za nastup na prvenstvenoj utakmici svaki igrač mora imati športsku iskaznicu
te liječnički pregled koji vrijedi 6 (šest) mjeseci i upisan je u COMET sustav
HNS-a.
Članak 7.
Prvenstvene utakmica veterana igraju se na registriranim nogometnim
igralištima od strane ŽNS-a s dimenzijama, koje odgovaraju natjecanjima
županijskog ranga za seniore. Prvenstvene utakmice veterana igraju se 2x40
minuta, s pauzom u poluvremenu 5-10 minuta. Preporučeni dan za
odigravanje veteranskih utakmica, što je ujedno i 50-godišnja tradicija, je
ponedjeljak, ali pravo je ŽNS-a da natjecanje organizira i drugim danima.
Članak 8.
Prije prvenstvene utakmice, domaćin je dužan pripremiti igralište prema
Pravilima nogometne igre i propisima HNS-a..
Članak 9.
Na svim utakmicama potrebno je voditi zapisnik, u koji se može upisati do 20
igrača za nastup i označiti početnih 11 igrača. Svi igrači upisani u zapisnik,
mogu na utakmici i nastupiti, a izmjene igrača se obavljaju „leteći“.
Članak 10.
ŽNS-i donose propozicije natjecanja, koje ne smiju biti u suprotnosti s ovim
Osnovama, izrađenim temeljem odredbi Pravilnika o nogometnim
natjecanjima i Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Članak 11.
Sve prvenstvene utakmice sude ispitani suci koje određuje nadležno tijelo
ŽNS-a. Zbog smanjenja troškova ili nedovoljnog broja raspoloživih sudaca,
pojedini ŽNS može odrediti da utakmice sudi samo glavni sudac.
Članak 12.
Članarinu i druge financijske uvjete za natjecanje određuje ŽNS.
Članak 13.
Za sve što nije obuhvaćeno ovim Osnovama, vrijede odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima i Pravilnika o statusu igrača i registracijama te
ostalih propisa HNS-a.
Članak 14.
Propozicije veteranskog natjecanja pojedinog ŽNS-a, potrebno je dostaviti
Komisiji za veteranski nogomet IO HNS-a, prije početka natjecanja.

Članak 15.
Tumačenje ovih Osnova u nadležnosti je Komisije za veteranski nogomet.
Članak 16.
Ove Osnove stupaju na snagu danom osmog dana od dana objave u
službenom glasilu HNS-a.
Soli, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 06. 06.
2022. donio

ODLUKU
o izmjeni Pravila o uvjetima i načinu stjecanja zvanja savezni
sudački instruktor u nogometu
Članak 1.
U članku 17. stavku 3. Pravila o uvjetima i načinu stjecanja zvanja savezni sudački
instruktor u nogometu briše se rečenica koja glasi:
„Verifikaciju proglašenja verificira Izvršni odbor HNS-a.“
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 06. 06.
2022. donio
ODLUKU
I. U prvom stupnju natjecanja muških seniora u natjecateljskoj godini 2022/23.
temeljem postignutih sportskih rezultata i dobivene licence sudjelovat će sljedeći
klubovi:
1. GNK Dinamo, Zagreb
2. HNK Gorica, Velika Gorica
3. HNK Hajduk š.d.d., Split
4. NK Istra 1961 š.d.d., Pula
5. NK Lokomotiva, Zagreb
6. NK Osijek s.d.d., Osijek
7. HNK Rijeka s.d.d., Rijeka
8. SNK Slaven Belupo, Koprivnica
9. HNK Šibenik s.d.d., Šibenik
10. NK Varaždin, Varaždin.
II. U drugom stupnju natjecanja muških seniora u natjecateljskoj godini 2022/23.
temeljem postignutih sportskih rezultata i dobivene licence sudjelovat će sljedeći
klubovi:
1. NK Inter Zaprešić, Zaprešić
2. NK Jarun, Zagreb
3. NK Kustošija, Zagreb
4. HNK Cibalia s.d.d., Vinkovci
5. NK Solin, Solin
6. NK Dugopolje, Dugopolje
7. NK Orijent 1919, Rijeka
8. NK BSK, Bijelo Brdo
9. NK Hrvatski dragovoljac, Zagreb
10. NK Dubrava Tim Kabel, Zagreb
11. NK Rudeš, Zagreb
12. pobjednik kvalifikacija u kojima sudjeluju:
- NK Vukovar 91, Vukovar
- NK Zagorec, Krapina
- NK Hrvace, Hrvace
- NK Grobničan, Čavle
- NK Mladost, Ždralovi.
III. U trećem stupnju natjecanja muških seniora u natjecateljskoj godini 2022/23.
temeljem postignutih sportskih rezultata i ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u tom
stupnju natjecanja sudjelovat će sljedeći klubovi:
1. NK Jadran LP, Ploče
2. NK Dugo Selo, Dugo Selo
3. NK Jadran-Poreč, Poreč
4. NK Bjelovar, Bjelovar
5. NK Zrinski, Jurjevac
6. NK Croatia, Zmijavci
7. NK Sesvete, Sesvete
8. NK Opatija, Opatija
9. NK Osijek II, Osijek
10-13. klubovi koji u kvalifikacijama nisu ostvarili plasman u drugi stupanj natjecanja

14. predstavnik skupine dosadašnje Treće HNL čiji je predstavnik ušao u drugi
stupanj natjecanja
15-16. dva najuspješnija kluba iz kvalifikacija u kojima mogu sudjelovati:
- NK Marsonia, Slavonski Brod
- NK Slavonija, Požega
- NK Belišće, Belišće
- NK Neretva, Metković
- HNK Zadar, Zadar
- NK Vitez, Posedarje
- RNK Split, Split
- NK Karlovac 1919, Karlovac
- NK Lučko, Zagreb
- NK Međimurje, Čakovec
- NK Trnje, Zagreb.
IV.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE
I. U prvom stupnju natjecanja u natjecateljskoj godini 2022/23. natjecat će se
klubovi, sukladno Odluci o sustavu stalnih natjecanja i Propozicijama natjecanja HT
prve lige za natjecateljsku godinu 2021/22., koji su u natjecateljskoj godini 2021/22.
bili plasirani od 1-9. mjesta te NK Varaždin kao pobjednik Druge HNL u
natjecateljskoj godini 2021/22. Svi klubovi dobili su licence za natjecanje u prvom
stupnju natjecanja 2022/23.
II. U drugom stupnju natjecanja u natjecateljskoj godini 2022/23. natjecat će se
klubovi, sukladno Odluci o sustavu stalnih natjecanja i Propozicijama natjecanja
Druge HNL za natjecateljsku godinu 2021/22., koji su u natjecateljskoj godini
2021/22. bili plasirani od 2 do 12. mjesta, osim NK Dinamo II, te NK Hrvatski
dragovoljac koji je ispao iz HT prve lige u natjecateljskoj godini 2021/22. NK Dinamo
II ne može se natjecati u drugom stupnju natjecanja jer je Odlukom o sustavu stalnih
natjecanja utvrđeno da druge momčadi profesionalnih klubova mogu sudjelovati u
trećem stupnju natjecanja kao najvišem. Još jedno mjesto popunit će pobjednik
kvalifikacija koje igraju najbolje plasirani klubovi iz pojedine skupine Treće HNL i koji
su dobili licencu za natjecanje u drugom stupnju natjecanja 2022 /23.
III. U trećem stupnju natjecanja u natjecateljskoj godini 2022/23. natjecat će se
klubovi, sukladno Odluci o sustavu stalnih natjecanja i Propozicijama natjecanja
Treće HNL za natjecateljsku godinu 2021/22., koji su sudjelovali u kvalifikacijama za
ulazak u drugi stupanj natjecanja, a nisu se plasirali, dva najbolje plasirana kluba iz
svake skupine Treće HNL iz natjecateljske godine 2022/23., a koji ispunjavaju uvjete
za natjecanje u trećem stupnju jedan klub predstavnik skupine Treće HNL iz koje je
klub koji je ušao u drugi stupanj natjecanja te dva najbolja kluba iz kvalifikacija za
popunu trećeg stupnja, a u kojima će sudjelovati najbolje plasirani klub iz svake
skupine Treće HNL (zaključno do šestog mjesta na tablici) koji se nisu plasirali u
drugi ili treći stupanj natjecanja i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u trećem
stupnju natjecanja.
Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se uložiti žalba Izvršnom odboru u
roku od tri dana od dana objave ove odluke u Glasniku HNS-a.
Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 44. Statuta HNS-a, na sjednici održanoj 06. 06. 2022. godine donio sljedeći
KALENDAR NATJECANJA DRUGE NL (3. stupanj) I ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA HNK-a ZA
2022/2023. GODINU - SEZONA J E S E N 2022.
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UECL Q1
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UCL Q2
UECL Q2
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UECL Q2

LISTOPAD
7. kolo Treće HL
UCL 3
UCL 3
UEL 3 - UECL 3
8. kolo Treće HL
UCL 4
UCL 4
UEL 4 - UECL 4
9. kolo Treće HL

1/16 HNK
10. kolo Treće HL
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UEL 5 - UECL 5
11. kolo Druge HL
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KOLOVOZ
UCL Q3
UCL Q3
UEL Q3 - UECL Q3

UCL Q3
UEFA Super Cup
UEL Q3 - UECL Q3

UCL Play off
UCL Play off
UEL - UECL Play off
1. kolo Treće HL
UCL Play off
UCL Play off
UEL - UECL Play off
2. kolo Treće HL

Pretkolo HNK
STUDENI

UCL 6
UCL 6
UEL 6 - UECL 6

12. kolo Treće HL

1/8 HNK
13. kolo Treće HL

14. kolo Treće HL
FIFA World Cup Qatar

15. kolo Treće HL

UEFA klupska natjecanja
Službeni termini reprezentacija
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RUJAN
3. kolo Treće HL
UCL 1
UCL 1
UEL 1 - UECL 1
4. kolo Treće HL
UCL 2
UCL 2
UEL 2 - UECL 2
5. kolo Treće HL

6. kolo Treće HL

PROSINAC

UEFA Liga prvaka
UEFA Europska liga

KALENDAR NATJECANJA TREĆE HNL (3. stupanj) I ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA HNK-a ZA
2022/2023. GODINU - SEZONA P R O L J E Ć E 2023.
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SIJEČANJ

TRAVANJ
21. kolo Treće HL

22. kolo Treće HL
USKRS
UCL 1/4
UCL 1/4
UEL - UECL 1/4
23. kolo Treće HL
UCL 1/4
UCL 1/4
UEL - UECL 1/4
24. kolo Treće HL

1/2 HNK
25. kolo Treće HL
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VELJAČA

UCL 1/8
UCL 1/8
UEL - UECL Play off

UCL 1/8
UCL 1/8
UEL - UECL Play off
16. kolo Treće HL

SVIBANJ

26. kolo Treće HL
UCL 1/2
UCL 1/2
UEL - UECL 1/2
27. kolo Treće HL
UCL 1/2
UCL 1/2
UEL - UECL 1/2
28. kolo Treće HL

Finale HNK
29. kolo Treće HL

UEL finale

PRVENSTVO
KUP

UEFA klupska natjecanja
Službeni termini reprezentacija

Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik Marijan Kustić, v.r.
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UCL
UEL
UCL

OŽUJAK

1/4 HNK

17. kolo Treće HL
UCL 1/8
UCL 1/8
UEL - UECL 1/8
18. kolo Treće HL
UCL 1/8
UCL 1/8
UEL - UECL 1/8
19. kolo Treće HL

20. kolo Treće HL

LIPANJ
30. kolo Treće HL

UCL finale
UCL finale
Kv. za popunu Treće HNL 1. ut.

Kv. za popunu Treće HNL 2. ut.

UEFA Liga prvaka
UEFA Europska liga
UEFA Konferencijska liga

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 06. 06. 2022. donio
KALENDAR NATJECANJA PRVE HNL PIONIRI/KADETI
za natjecateljsku godinu 2022./2023.
Sezona “JESEN 2022.“
KOLOVOZ 2022.
1. kolo
2. kolo

srijeda
nedjelja

24.08.2022.
28.08.2022.

RUJAN 2022.
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

nedjelja
subota
nedjelja
nedjelja

04.09.2022.
10.09.2022.
18.09.2022.
25.09.2022.

LISTOPAD 2022.
7. kolo
nedjelja
8. kolo
nedjelja
9. kolo
subota
PAUZA – UEFA KVALIFIKACIJSKO KOLO
10. kolo
nedjelja

02.10.2022.
09.10.2022.
15.10.2022.
30.10.2022.

STUDENI 2022.
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

nedjelja
nedjelja
nedjelja
nedjelja

06.11.2022.
13.11.2022.
20.11.2022.
27.11.2022.

PROSINAC 2022.
15. kolo
16. kolo

nedjelja
nedjelja

04.12.2022.
11.12.2022.

nedjelja
nedjelja

19.02.2023.
26.02.2023.

OŽUJAK 2023.
19. kolo
nedjelja
20. kolo
nedjelja
21. kolo
subota
PAUZA – UEFA ELITNO KOLO

05.03.2023.
12.03.2023.
18.03.2023.

Sezona “PROLJEĆE 2023.“
VELJAČA 2023.
17. kolo
18. kolo

TRAVANJ 2023.
22. kolo
nedjelja
PAUZA – USKRS (09.04.2023.)
23. kolo
nedjelja
24. kolo
nedjelja

02.04.2023.
16.04.2023.
23.04.2023.

25. kolo

nedjelja

30.04.2023.

SVIBANJ 2023.
26. kolo

nedjelja

07.05.2023.

08.05.2023. – početak priprema za UEFA U-17 Europsko prvenstvo 2023.
17.05.-02.06.2023. – UEFA U-17 Europsko prvenstvo 2023., Mađarska
09.05.-14.05.2023. – 5. međunarodni turnir ''Vlatko Marković'' 2023.

Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 06. 06.
donio
KALENDAR NATJECANJA PRVE HNL JUNIORI za
natjecateljsku godinu 2022./2023.
Sezona “JESEN 2022.“
KOLOVOZ 2022.
1. kolo
2. kolo
3. kolo

subota
subota
subota

13.08.2022.
20.08.2022.
27.08.2022.

RUJAN 2022.
4. kolo
subota
5. kolo
subota
6. kolo
subota
PAUZA – FIFA TERMIN

03.09.2022.
10.09.2022.
17.09.2022.

LISTOPAD 2022.
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

subota
subota
subota
subota
subota

STUDENI 2022.
12. kolo
subota
13. kolo
subota
PAUZA – UEFA KVALIFIKACIJSKO KOLO
14. kolo
subota
PROSINAC 2022.
15. kolo
16. kolo

Sezona “PROLJEĆE 2023.“
VELJAČA 2023.
17. kolo
18. kolo
OŽUJAK 2023.
19. kolo
20. kolo
21. kolo
PAUZA – UEFA ELITNO KOLO

01.10.2022.
08.10.2022.
15.10.2022.
22.10.2022.
29.10.2022.

05.11.2022.
12.11.2022.
26.11.2022.

subota
subota

03.12.2022.
10.12.2022.

subota
subota

18.02.2023.
25.02.2023.

subota
subota
subota

04.03.2023.
11.03.2023.
18.03.2023.

TRAVANJ 2023.
22. kolo
PAUZA – USKRS (09.04.2023.)
23. kolo
24. kolo
25. kolo

subota

01.04.2023.

subota
subota
subota

15.04.2023.
22.04.2023.
29.04.2023.

SVIBANJ 2023.
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo

subota
subota
subota
subota

06.05.2023.
13.05.2023.
20.05.2023.
27.05.2023.

LIPANJ 2023.
30. kolo

subota

03.06.2023.

Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. na prijedlog Zdravstvene
komisije na sjednici održanoj 06. 06. 2022. usvojio
UEFA-ine Smjernice za igranje glavom u mlađim
dobnim kategorijama

I. Glavni cilj Uefinih Smjernica za igranje glavom jest ograničiti izloženost
udarcima glavom u nogometu mladeži na razinu koja se smatra neophodnom
za igru. Smjernice su osmišljene kao savjeti za ophođenje s igranjem glavom
za vrijeme treninga i utakmica u nogometu mladeži te za uvođenje vježbi
igranja glavom za mlade igrače.
II. Hrvatski nogometni savez temeljem UEFA-inih Smjernica, preporučuje kod
igranja glavom u mlađim dobnim kategorijama sljedeće:
1. Veličina lopte: Koristite primjerenu veličinu i težinu/masu lopte za
dobnu kategoriju koju trenirate.
2. Pritisak unutar lopte (tj. razina napuhanosti): Za treninge i utakmice
koristite najniži pritisak unutar lopte koji dopuštaju Pravila nogometne
igre. Za prve vježbe na treninzima, lopte od spužve mogu predstavljati
zamjensku opciju.
3. Izloženost igranju glavom: Što je moguće više smanjite učestalost
vježbi igranja glavom, imajući na umu izloženost igranju glavom na
utakmicama. Ovaj savjet posebno je važan za mlađe igrače. Cilj
smanjivanja učestalosti igranja glavom za vrijeme treninga i utakmica
može se postići i kroz druge mjere/promjene u pravilima poput
smanjivanja veličine terena za igru, broja igrača, promjene u visini vrata
itd. Trenere je potrebno educirati o potrebi za postupnim uvođenjem
vježbi igranja glavom kroz različite dobne kategorije.
4. Osnaživanje vrata: Novija znanstvena istraživanja pokazuju kako
vježbe osnaživanja vrata mogu biti korisne pri vježbanju igranja
glavom zbog smanjenja jačine udarca na glavu. Potrebno je razmotriti
uvođenje smjernica i savjeta za korištenje vježbi osnaživanje vrata u
okviru treninga u edukacijske programe za nogometne trenere te u
smjernice za igranje glavom.
5. Osviještenost o simptomima mogućeg potresa mozga: U slučaju da
simptomi poput vrtoglavice, glavobolje, problema s ravnotežom itd.
budu prijavljeni od strane igrača nakon sudjelovanja u vježbama igranja
glavom, igrač se treba u potpunosti odmoriti, tj. mirovati barem tjedan
dana te je potrebno konzultirati se s liječnikom. Napominje se kako su
djevojčice sklonije potresima mozga te potencijalno i drugim
posljedicama udaraca glavom nego dječaci.
III. Ove Smjernice objavit će u službenom glasilu Saveza.

Solin, 06. 6. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43 i članka 48. Statuta na sjednici održanoj
06. 06. 2022. donio
ODLUKU
1. Tomislav Kralj i Robert Čižmešija razrješuju se dužnosti članova Komisije za mlađe
uzraste.
2. Damir Dominić razrješuje se dužnosti člana Komisije za suradnju s hrvatskim
klubovima i selekcijama u inozemstvu.
3. Goran Mihovilović razrješuje se dužnosti člana Komisije za mali nogomet i
nogomet na pijesku, na vlastiti zahtjev.
4. Ivan Kos imenuje se za člana Komisije za mlađe uzraste.
5. Nikola Košir imenuje se za člana Komisije za suradnju s hrvatskim klubovima i
selekcijama u inozemstvu.
6. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Komisije nogometnih
sudaca na sjednici održanoj 06. 06. 2022. god. donio

O D L U K U
A)

o imenovanju predsjednika i članova Komisije nogometnih sudaca nogometnih
središta HNS za razdoblje 2022. – 2026. god:

I

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA nogometnog Saveza Središta «ZAGREB»
1. Dražen PAVLEŠIĆ, Duga Resa – predsjednik
2. Slavko ČULINA, Zagreb – član
3. Milan NESVANULICA, Zagreb - član
4. Dalibor MEIĆ, Mičevec - član
5. Branko KOŽAREC, Domaslovec - član
6. Božidar SMREKAR, Šemnica – član
7. Mladen CRNOJEVIĆ, Novska – član
- Danko UROIĆ, Gradec – tajnik

II

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA nogometnog Saveza Središta «RIJEKA»
1. Domagoj VUČKOV, Rijeka - predsjednik
2. Dejan IVOŠEVIĆ, Rijeka – član
3. Mauro TOMIŠIĆ, Pazin - član
4. Zoran VASILJEVIĆ, Pula – član
5. Vladimir ROMIĆ, Gospić – član
- Ivan PERAIĆ, Rijeka - tajnik

III

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA nogometnog Saveza Središta «OSIJEK»
1. Ante VUČEMILOVIĆ, Višnjevac – predsjednik
2. Dalibor CONJAR, Osijek – član (tajnik)
3. Marko LOVRIĆ, Drenovac – član
4. Mario GALOVIĆ, Slavonski Brod – član
5. Siniša SABLJAK, Požega – član

IV

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA nogometnog Saveza Središta «VARAŽDIN»
1. Zlatko ŠIMČIĆ, Koprivnica – predsjednik
2. Išam GADŽO, Bjelovar – član
3. Mladen LONČAR, Virovitica - član
4. Željko FRANIĆ, Varaždin - član
5. Marin HORVAT, Čakovec – član

V

KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA nogometnog Saveza Središta «SPLIT»
1. Jurica BLAŽEVIĆ, Split – predsjednik
2. Marin IVANKOVIĆ, Split – član
3. Ivo KREČAK, Šibenik – član (tajnik)
4. Roko REŽAN, Zadar - član
5. Miho KATUŠIĆ, Mokošica - član
B)

Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasniku.

Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Komisije
nogometnih sudaca na sjednici održanoj 06. 06. 2022. donio

ODLUKU
o
verifikaciji proglašenja u zvanje
savezni sudački instruktor u nogometu

1. Potvrđuje se proglašenje u zvanje savezni sudački instruktor u nogometu Mire
Grgića iz Osijeka.
2. Temeljem članka 49. Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima te
članka 6. i 7. Pravila o stjecanju zvanja savezni sudački instruktor u nogometu,
Odlukom Komisije nogometnih sudaca IO HNS-a od 25. travnja 2022. god. gore
navedeni proglašen je u zvanje savezni sudački instruktor u nogometu.
3 Potvrđuje se proglašenje u zvanje savezni sudački instruktor u nogometu Luke
Biloša iz Zagreba, Josipa Lučića iz Vinkovaca i Maria Pepura iz Splita.
4. Temeljem članka 49. Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima te
članka 6. / 7. Pravila o stjecanju zvanja savezni sudački instruktor u nogometu,
Odlukom Komisije nogometnih sudaca IO HNS-a od 05. svibnja 2022. god. gore
navedeni proglašeni su u zvanje savezni sudački instruktor u nogometu.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom glasilu HNSa.

Solin, 06. 06. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Odjel za licenciranje klubova

Klubovima tražiteljima UEFA licence;
Licence za I. HNL i Licence za II. HNL, te
UEFA Licence za Ligu prvakinja
za natjecateljsku 2022/23. godinu

-

Zagreb, 02.06.2022.
Broj: LIC-5482/22.

HNS Glasnik
e-poštom
objava na mrežnim stranicama HNS-a

Cirkularno pismo br. 86
LICENCIRANJE KLUBOVA za natjecateljsku godinu 2022/23.
UPITNIK O LICENCIRANJU KLUBOVA
Poštovani,
Nakon završetka Središnjeg postupka licenciranja za natjecateljsku 2022/23. godinu, u
nastojanju da postupak licenciranja klubova unaprijedimo i prije svega tražiteljima licence
– klubovima olakšamo rad, želimo prije svega analizirati rad Odjela za licenciranje klubova,
a ujedno i tijela koja donose odluke o licencama (Komisija za licenciranje i Žalbeno tijelo za
licenciranje). U nastavku možete potražiti poveznicu i QR kod pomoću kojih možete
pristupiti upitniku:

UPITNIK za tražitelje licenci za natj. 2022/23. godinu

Ljubazno Vas molimo da upitnik ispunite najkasnije do 23. lipnja 2022. godine.
U očekivanju Vaših odgovora, unaprijed Vam zahvaljujemo na vremenu koje ste posvetili
dajući nam povratne informacije.

Uz sportske pozdrave,
Voditelj Odjela za međunarodne
poslove i licenciranje

Izvršni direktor

Ivančica Sudac, v.r.

Tomislav Svetina, v.r.
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REGISTRACIJE
1. - 7. 6. 2022.
REGISTRACIJE
01.06.2022.
ZAGREBAČKO PODRUČJE

"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Perković Marino zaključili
stipendijski ugovor do 31.05.2025.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 02.06.2022)

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
Brisanje iz registra

(Sjednica 01.06.2022)

Brišu se igrači iz registra Bogunović David ("NK Zamet",
Rijeka) jer odlaze u inozemstvo.

Registracija ugovora
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Lončar Leo
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2023.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Aneksi ugovora

Robert Uroić s.r.

"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Ibrahim Aliyu
potpisali su aneks (418/22)broj ugovora 990/20 od
01.09.2020 (ugovor o profesionalnom igranju).

-----------------------------------REGISTRACIJE

NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 01.06.2022)

03.06.2022.
ZAGREBAČKO PODRUČJE

Registracija ugovora

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

"HNK GORICA", VELIKA GORICA i igrač Steenvoorden
Matthew Rudolf Maria zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 31.05.2024.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
-----------------------------------REGISTRACIJE
02.06.2022.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 02.06.2022)
Registracija ugovora
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Roščić Luka
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2023.
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Bošković Noa
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2023.
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač Smiljanić Pavle
zaključili stipendijski ugovor do 15.06.2023.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 02.06.2022)
Registracija ugovora

(Sjednica 03.06.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dolić Dragan ("NK Cetingrad",
Cetingrad) jer odlaze u inozemstvo.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 03.06.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bašić Ivica ("NK OSK", Otok) jer
odlaze u inozemstvo.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 03.06.2022)
Raskidi ugovora
"ŽNK OSIJEK", OSIJEK i igrač Kunštek Maria raskinuli su
sporazumno stipendijski ugovor broj 4-61/19 od
16.09.2019.
"ŽNK OSIJEK", OSIJEK i igrač Bulut Mateja raskinuli su
sporazumno stipendijski ugovor broj 4-63/19 od
16.09.2019.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 03.06.2022)
(Sjednica 07.06.2022)
Aneksi ugovora
Raskidi ugovora
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Blagojević Slavko potpisali
su aneks (204/2022)broj ugovora 331/2021 od 01.07.2021
(ugovor o profesionalnom igranju).
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
------------------------------------

"HNK CIBALIA", VINKOVCI i igrač Bubnjar Andrija
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj 7/2021 od
10.02.2021.
Registracija ugovora
"HNK CIBALIA", VINKOVCI i igrač Bosak David zaključili
stipendijski ugovor do 30.06.2024.
"HNK CIBALIA", VINKOVCI i igrač Bubnjar Andrija
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.

REGISTRACIJE
NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA GRADIŠKA
06.06.2022.
(Sjednica 07.06.2022)
ZAGREBAČKO PODRUČJE
Brisanje iz registra
NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
Brišu se igrači iz registra Krištof Benjamin ("NK Omladinac
Vrbova", Vrbova) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 06.06.2022)

SJEVERNO PODRUČJE

Raskidi ugovora
"HNK GORICA", VELIKA GORICA i igrač Stojanovski
Vlatko raskinuli su na zahtjev kluba ugovor o
profesionalnom igranju broj - od 11.08.2021.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN
(Sjednica 07.06.2022)
Registracija ugovora
"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Postonjski Igor
zaključili ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2024.

(Sjednica 06.06.2022)
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Božičević Ivan ("NK Šokadija
(SM)", Stari Mikanovci) jer odlaze u inozemstvo.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
-----------------------------------REGISTRACIJE
07.06.2022.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 07.06.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Radoš Josip ("NK Dugopolje",
Dugopolje) jer odlaze u inozemstvo.
SLAVONSKO PODRUČJE

Robert Uroić s.r.

