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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 02. 08. 2022. donio

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o statusu igrača i registracijama

Članak 1.
U Pravilniku o statusu igrača i registracijama u cijelom se tekstu mijenja u odgovarajućem padežu
sljedeće:
a) „Prva HNL“ mijenja se s „HNL“.
b) „Druga HNL“ mijenja se s „Prva NL“.
c) „Treća HNL“ mijenja se s „Druga NL“.

Članak 2.
U članku 7. mijenja se stavak 10. i glasi:
„10. Igračice mogu biti registrirane za ženski nogometni klub. Igračice mogu biti registrirane za
nogometni klub ili malonogometni klub ako taj klub ima žensku ekipu koja sudjeluje u natjecanju
ženskog nogometa. Igračice koje u relevantnoj natjecateljskoj godini nisu starije od dvanaest godina
mogu biti registrirane i za nogometni klub i malonogometni klub koji nema žensku ekipu i mogu
nastupati za taj klub. Iznimno, ako na području prebivališta igračice nema niti jednog ženskog
nogometnog kluba ili ženske ekipe u natjecanju, igračica koja u relevantnoj natjecateljskoj godini nije
starija od petnaest godina može biti registrirana i za nogometni klub i malonogometni klub koji nema
žensku ekipu i može nastupati za taj klub.“
Članak 3.
U članku 33. stavku 1. riječ „tri“ mijenja se s riječi „četiri“.
Članak 4.
U članku 38. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
„3. U Trećoj NL mogu nastupati igrači amateri, profesionalci sa zaključenim stipendijskim ugovorima,
profesionalci drugih momčadi profesionalnih klubova HNS-a i profesionalci koji su ustupljeni iz klubova
viših stupnjeva natjecanja.
4. Klubovi Treće NL mogu zaključiti stipendijske ugovore s igračima, s time da svaki klub može imati
zaključenih najviše deset takvih ugovora istovremeno.“
Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 5.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.

Zagreb, 02. 08. 2022.
Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta te članka 1. i članka 35.
st. 1. Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a dana 02. 08. 2022. donio

ODLUKU
1. Primjena središnjeg postupka licenciranja klubova radi stjecanja prava sudjelovanja u
natjecanju Druge nogometne lige započet će početkom postupka licenciranja klubova
za dobivanje licence za sudjelovanje u natjecanju u natjecateljskoj godini 2024/25.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 02. 08. 2022.
Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6.
Statuta, a na prijedlog Natjecateljske komisije dana 02. 08. 2022. donio:
ODLUKU
O
KRITERIJIMA / UVJETIMA ZA NATJECANJE U DRUGOJ NL
OD NATJECATELJSKE 2023/24
1. U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u DRUGU NL natjecanja mogu sudjelovati
samo klubovi koji su za odgovarajuću natjecateljsku godinu dobili licencu za igranje
u DRUGOJ NL , odnosno do početka licenciranja u DRUGOJ NL klubovi koji
ispunjavaju uvjete iz Odluke o kriterijima/uvjetima za nastup u DRUGOJ NL
2. Kriteriji su podijeljeni u četiri skupine: sportski,
stručno osoblje i pravni.

infrastrukturalni, administracija i

KLUB DRUGE NL MORA ISPUNJAVATI SLIJEDEĆE:

SPORTSKI KRITERIJI
Kod prijave za DRUGU NL klub mora imati pet (5) momčadi mlađih uzrasta u klubu prema
dobnim kategorijama i to : 1. početnici, 2. mlađi pioniri, 3. stariji pioniri, 4. Kadeti, 5. juniori.
Osim navedenih uzrasta klub može imati i više kategorija mlađih uzrasta ukoliko je to u
mogućnosti. Za mlađe uzraste nadležni savez osigurati će redovno natjecanje.
Svi igrači mlađih uzrasta moraju biti registrirani u ŽNS-u i/ili HNS-u, s time da svaki klub
mora imati minimalno 100 registriranih igrača mlađih dobnih uzrasta, u redovnom
natjecanju raspoređenih u navedene kategorije u natjecateljskoj godini prije plasmana u
DRUGU NL.
Klubovi moraju osigurati da svi igrači koji su uključeni u rad škole nogometa imaju
mogućnost nastavka svojeg nenogometnog obrazovanja (obavezno ili stručno
obrazovanje).
Klubovi moraju osigurati sudjelovanje svim svojim stručnim djelatnicima (trenerima,
liječnicima, fizioterapeutima, administrativnom osoblju i dr.) na seminarima za
usavršavanje koje organizira HNS.
Klub najmanje jedanput godišnje mora organizirati predavanje sudaca i sudačkih
instruktora odobrenih od HNS-a s trenerima, službenim osobama klub i igračima svih
uzrasta s ciljem edukacije o Pravilima nogometne igre, upoznavanjem, objašnjenjem i
praktičnom primjenom izmjenama ili novih uputa uz Pravila igre. Predavači pismeno
potvrđuju tko je prisustvovao ovim predavanjima.

INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
Klub za odigravanje natjecateljskih utakmica treba imati na raspolaganju matični stadion
na području grada/općine u kojem/ojoj ima sjedište. Pod matičnim stadionom smatra se
stadion na čijoj adresi klub ima prijavljeno sjedište ili na kojem je igrao u natjecateljskoj
godini koja prethodi onoj za koju se klub prijavljuje. Za stadion na kojem klub ima sjedište,
klub mora imati ugovor isključivo s vlasnikom tog objekta.
Izvršni odbor HNS-a, uz prethodno mišljenje Natjecateljske komisije, može odobriti, u
slučaju da se poduzimaju aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji matičnog stadiona,
dopustiti klubu da igra na drugom stadionu u svojoj županiji/Gradu Zagrebu koji ispunjava
sve uvjete iz ove Odluke, uz davanje roka do kada se može igrati na zamjenskom stadionu
koji ni u kojem slučaju ne može biti duži od jedne natjecateljske godine. Odobrenje se
može dati samo ako su započeli vidljivi radovi na matičnom stadionu, a za drugi stadion
mora postojati ugovor isključivo s vlasnikom tog objekta. Prijava sjedišta kluba na drugu
adresu drugog stadiona u ovakvim slučajevima nije dozvoljena.
Klub i/ili vlasnik nogometne građevine treba izraditi prosudbu o sigurnosti stadiona
(najkasnije do 15.svibnja prije natjecateljske godine za koju se klub prijavljuje), a koju
izdaje nadležno tijelo unutarnjih poslova. Prosudba treba vrijediti najmanje do kraja
natjecateljske godine za koju se klub prijavljuje.
KAPACITET: Minimalni kapacitet stadiona je najmanje tristo (300) individualnih sjedalica
s naslonom i od toga obavezno sto (100) natkrivenih sjedalica.
RAZGLAS: Na svakom stadionu mora biti osiguran razglasni uređaj dovoljne jačine za
komunikaciju s gledateljima na svim prostorima stadiona
SEMAFOR: Na utakmicama mora biti elektronski semafor za objavu rezultata utakmice.
PRAVILA PONAŠANJA NA IGRALIŠTU:
Svaki stadion mora izdati pravila ponašanja na igralištu i staviti ih na vidno mjesto na
stadionu, na način da ih gledatelji mogu pročitati. Ova pravila moraju dati minimalno
slijedeće informacije:
 odgode ili prekidi priredbi
 opisa zabrana i kazni, kao što je ulaženje na teren za igru, bacanje predmeta,
korištenje uvredljivih i prostih riječi, rasističko ponašanje itd.
 ograničenja u svezi alkohola, pirotehničkih sredstava, zastava, transparenata
 razlozi za izvođenje s igrališta,
 eventualna posebna uputstva

SANITARNI OBJEKTI ZA GLEDATELJE
Sa svake tribine omogućen pristup sanitarnim objektima, a kojih minimalno po tribini mora
biti: 1 sjedeći zahod za muškarce, 2 pisoara i 1 sjedeći zahod za žene.
Ovi prostori moraju sadržavati predprostor,
dovoljno papirnih ručnika i/ili sušila za ruke.

umivaonike s najmanje hladnom vodom i

Moraju biti prostrani, čisti i higijenski, i mora se utvrditi postupak održavanja u takvom
stanju tijekom cijele priredbe (u obzir dolazi dovoljan broj kemijskih WC).

GLEDATELJI S INVALIDITETIOM
Na stadionu mora postojati siguran i udoban smještaj gledatelja s invaliditetom i osoba
koje ih prate, time da je za njihov smještaj osigurano slijedeće:
 mogućnost dobrog, nesmetanog pogleda
 izravan pristup njihovom gledališnom prostoru
 usluge pomoći
 da gledatelji koji su vezani za invalidska kolica mogu doći do ulaza na stadion i
do svog gledališnog prostora bez potrebnih problema ili ometanja drugih
gledatelja;
 na 300 individualnih sjedalica mora postojati minimalno pet (5) u pravilu
natkrivenih mjesta za smještaj gledatelja s invaliditetom i njihovih pratitelja.
DRŽAČI ZASTAVA (JARBOLI)
Svaki stadion mora biti opremljen s najmanje pet (5) jarbola za zastave ili mora biti
osposobljen da se na drugi povoljan način istakne najmanje pet zastave.
TEREN ZA IGRU
SPECIFIKACIJA - Teren za igru mora biti:
 Alternativa 1: od prirodne trave
 Alternativa 2: od umjetne trave (sukladno Fifinim standardima o kvaliteti), a što
je predmetom odobrenja HNS-a.
 On također mora biti:
- apsolutno ravan i iste visine, bez ulegnuća i izbočina
- u dobrom stanju, bez tragova od prethodnog korištenja i oštećenja
- osposobljen za igranje tijekom cijele godine, propustan za vodu
VELIČINA
 Teren za igru mora biti slijedećih dimenzija:
 Alternativa 1: točno 105 x 68 m
 Alternativa 2: Uvažava se da na nekim stadionima, iz tehničkih razloga i
strukture nije moguće povećati teren za igru do potrebnih dimenzija. U tom
slučaju, nadležno Središte HNS koje vodi natjecanje može odobriti izuzetak i to
u sljedećem rasponu
 Duljina: min. 100 m do 110 m
 Širina: min 64 m do max. 72 m
TRAVNATI RUB
Mora biti travnat ili alternativno od umjetne trave, minimalne širine 4 m izvan graničnih
crta terena za igru.
Samo u iznimnim slučajevima, moguća su izuzeća, uz obavezno postavljanje adekvatnih
tehničkih sredstava zaštite (npr. Sportske strunjače, elastična ograda, specijalne zaštite, i
sl.) koja moraju biti postavljenja prije donošenja odluke o primanju kluba u natjecanje
trećeg stupnja što je predmetom prethodnog odobrenja nadležnog tijela HNS-a.

UMJETNA TRAVA
Klub koji namjerava koristiti teren s umjetnom travom mora od HNS-a tražiti odobrenje.
Umjetna trava mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 mora imati važeću FIFA licencu sukladno kategoriji 2 zvjezdice: koja se može
izdati samo nakon što je odnosnu travu testirao jedan od FIFA-e akreditiranih
laboratorija i utvrdio da li ispunjava FIFA kvalitativne standarde za umjetnu travu
i ne stariju od tri (3) godie




propisane dimenzije kao i travnati tereni
površina mora biti zelene boje.

KLUPE – ZAŠTITNE KABINE
Svaki stadion mora imati zaštitne kabine – natkrivene klupe za pričuvne igrače i stručno
vodstvo momčadi: mjesta za najmanje 13 osoba, te dodatni prostor za postavljanje još
pet (5) sjedalica/stolica pored blizine klupe za pričuvne igrače.
Klupe – zaštitne kabine moraju biti smještene na udaljenosti od najmanje četiri metara od
uzdužne crte (te obložena adekvatnom zaštitom).
VRATA I REZERVNA VRATA
Stupovi vrata i prečka moraju biti izrađene od aluminija ili sličnog materijala i moraju biti
okrugle ili eliptične, te moraju biti u skladu s Pravilima nogometne igre koje objavljuje
Međunarodni nogometni savez bord (IFAB), što znači da:
a) udaljenost između vratnica mora biti 7,32 m;
b) udaljenost između donjeg kuta prečke i tla mora biti 2,44 m;
c) stupovi vrata i prečke moraju biti bijele boje;
d) ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrače.
REKLAMNI PANOI
Minimalna udaljenost reklamnih panoa:
a) Između graničnih crta terena za igru i reklamnih panoa:
 na uzdužnim crtama: najmanje 4 metra
b) Iza središta vratarevog prostora:
 4 m što se umanjuje prema uglu do 3 m u blizini kutnih zastavica.
Ni pod kojim okolnostima reklamni panoi ne smiju biti:
 Visine veće od 1 m;
 Smješteni na pozicijama gdje mogu predstavljati opasnost za igrače, službene
osobe ili nekog drugog.
 Osovljeni na bilo koji način ili biti oblika ili od materijala koji može dovesti u
opasnost igrače, suce ili gledatelje (npr. roto-reklame moraju biti pokretane samo
voltažom koja ne može ugroziti sudionike utakmice).
 Izrađeni od bilo kojeg materijala koji bi mogao reflektirati svjetlo u takvom obimu
da bi mogao ometati igrače, suce ili gledatelje.
 Postavljeni na bilo koji način koji bi mogao smetati gledateljima u slučaju hitne
evakuacije na područje za igru.
OBJEKTI ZA TRENIRANJE
VLASNIŠTVO / PRAVO KORIŠTENJA
 Alternativa 1: Klub je zakonski vlasnik terena za treniranje.
 Alternativa 2: Klub može dostaviti pisani ugovor(e) s vlasnikom(cima) objekata
terena za treniranje. Ovaj ugovor jamči korištenje objekata za treniranje za
predstojeću natjecateljsku godine za sve momčadi kluba koje sudjeluju u
natjecanju.

MINIMALNA INFRASTRUKTURA
Klub mora imati adekvatnu infrastrukturu za treniranje koju je odobrio HNS, uzimajući u
obzir potrebe za stručnim i kvalitetnim treniranjem svih dobnih kategorija kluba i to:
Minimalno 4 svlačionice za momčadi minimalne veličine 25 m2, te kupaonicom i WC-om
(računajući i objekt za odigravanje utakmica).

Kompletan poligon za obuku koji u svom sastavu mora imati: 2 pokretna gola normalnih
dimenzija, 2 pokretna gola dimenzija 5 x 2 m, minimalno 1 nosač za viseće lopte, dovoljan
broj stalaka, prepona i dr., i najmanje 15 nogometnih lopti po svakoj momčadi.
Obavezno 1 pomoćni teren min. dimenzija (100 x 64 m) od umjetne ili prirodne trave.
SVLAČIONICE ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA
Za odigravanje utakmica na prijavljenom stadionu svaki klub mora osigurati najmanje:
Po jednu svlačionicu za svaku momčad (domaću i gostujuću), a koje moraju biti
opremljene s 25 sjedećih mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima,
minimalno 6 tuševa, 1 nužnik sa sjedalicom i 1 pisoar, stolom za masažu, hladnjakom i
pločom za demonstraciju taktike.
Svlačionicu za SUCE utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica momčadi, opremljenu
s 4 sjedeća mjesta sa pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1 tušem, 1
nužnikom sa sjedalicom, stolom s 4 stolice i stolom za masažu.
Svlačionicu za SUTKINJE utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica momčadi,
opremljenu s 4 sjedeća mjesta sa pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1
tušem, 1 nužnikom sa sjedalicom, stolom s 4 stolice i stolom za masažu.
PROSTORIJA ZA DELEGATA I SASTANAK PRED UTAKMICU
Prostorija za delegata mora biti smještena u blizini svlačionica momčadi i sudaca, te
opremljena s: 1 radnim stolom i 6 stolica, računalom s pisačem i vezom na internet,
telefonom i telefaxom te fotokopirnim aparatom.
PROSTORIJA ZA DOPING KONTROLU
Prostorija za doping kontrolu mora sadržavati:
 Čekaonicu, prostoriju za testiranje i sanitarni čvor – sve jedno pored drugog;
 Protorija se mora nalaziti u blizini svlačionica momčadi i sudaca i s nemogućnošću
pristupa gledateljima i medijima, s jasno istaknutim natpisom "DOPING
KONTROLA".
 Čekaoica je dio ili se nalazi neposredno uz prostoriju za testiranje (prihvatljiva je
također pregrada koja dijeli ta dva područja). Čekaonica mora imati dovoljno
sjedećeg prostora za osam osoba, vješalice za odjeću ili ormariće, kao i hladnjak
napunjen dozvoljenim pićima i čašama za piće;
 Protorija za testiranje mora sadržavati: jedan stol, četiri stolice, umivaonik s
tekućom vodom, ormar koji se može zaključati i sanitarni čvor (uz prostoriju ili u
samoj prostoriji);
 Područe sanitarnog čvora mora biti u okviru prostorije za testiranje ili odmah pored
nje s izravnim, vlastitim pristupom u prostoriju za testiranje. Mora sadržavati sjedeći
zahod ili pisoar, umivaonik s tekućom vodom i po mogućnosti tuš.
OZNAKE U PODRUČJU SVLAČIONICA
Svi prolazi moraju imati jasne i lako razumljive oznake kretanja za gostujuće momčadi,
suce i službene osobe prema njihovim prostorijama.
Svaka prostorija mora biti jasno označena, npr: «Svlačionica domaće momčadi»,
«Svlačionica gostujuće momčadi», «Suci» , «Delegat», «Doping-kontrola» i sl.
POZICIJE TELEVIZIJSKIH KAMERA ZA SNIMANJE UTAKMICA – TRI KAMERE
Glavna kamera mora biti smještena u središtu i na visini iznad igrališta koja jamči
optimalnu kvalitetu slike (minimalno 3 m visine) te točno u liniji sa središnjom poprečnom
crtom i na visini koja čini kut od 15-20 stupnjeva od vodoravne plohe do središnje crte.
Platforma za glavnu kameru mora biti najmanje dimenzija 4m2.

Bočne kamere moraju biti smještene u ravnini poprečnih linija svakog šesnaesterca na
visini iznad igrališta koja jamči optimalnu kvalitetu slike (minimalno 3 m visine) te točno u
liniji sa poprečnim crtama svakog šesnaesterca i na visini koja čini kut od 15-20
stupnjeva od vodoravne plohe do uzdužne crte.
PRISTUP STADIONU I TERENU ZA IGRU
Za momčadi i službene osobe utakmice (suci i delegati) mora biti osiguran poseban i
zaštićeni pristup na stadion s odvojenim i čuvanim parkiralištem, bez mogućnosti kontakta
s publikom i medijima (zaštita od mogućih verbalnih ili fizičkih prijetnji i sl.).
Na stadionima gdje je izlaz igrača i sudaca u neposrednoj blizini gledališnog prostora, a da
bi ih se zaštitilo od predmeta koje mogu bacati gledatelji, klubovi su dužni osigurati
zaštićeni prolaz – tunel na povlačenje koji će se pri ulasku i izlasku s terena za igru
povlačiti najmanje 2 metra u dubinu terena. Tunel mora biti izrađen od nezapaljivog i
čvrstog materijala.
PRISTUP PODRUČJU ZA IGRU
Vozila za slučajeve nužde, uključujući vozila prve pomoći i vatrogasna vozila, moraju biti u
mogućnosti doći do područja za igru, kao što to moraju i sve ostale vrste vozila za
održavanje terena i druga različita vozila. Pristup vozilima za slučajeve nužde mora
udovoljavati zahtjevima sigurnosne prosudbe koju izdaje MUP.
PARKING ZA MOMČADI, SUCE I OSTALE SLUŽBENE OSOBE
Za momčadi i sl. osobe, mora biti stavljen na raspolaganje minimalni broj parkirnih mjesta:
 2 mjesta za parkiranje autobusa,
 10 parkirnih mjesta za automobil,
Ukoliko takav izravan pristup automobilom ili autobusom ne može biti osiguran za
momčadi i službene osobe, tada stjuardi / osoblje zaduženo za sigurnost / ili policija
moraju uz pomoć pomićnih ograda (gelendera) odvojiti takav prostor, te biti nazočni da bi
osigurali zaštitu.

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

FINANCIJSKI SLUŽBENIK
Svaki klub mora imati osobu koja je odgovorna za financije kluba (knjigovodstvo, priprema
dokumenata za financijske kriterije, itd.) i pisano definirati njegova ili njezina prava i
dužnosti.
Financijski službenik mora biti stručna osoba s iskustvom rada u financijama ili
računovodstvu, imenovana najmanje za razdoblje koje obuhvaća natjecateljsku godinu u
kojoj bi se klub natjecao u trećem stupnju.
Klub mora osigurati, ako nema Financijskog službenika u ugovornom odnosu, da
imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova Financijskog službenika.
Klub ako nema Financijskog službenika mora imati i zaključen Ugovor s tvrtkom ili
Športskim savezom o redovitom vođenju i kontroliranju finacijskog poslovanja na period do
završetka predstojeće natjecateljske godine.
VODITELJ PROGRAMA RAZVOJA MLAĐIH UZRASTA
Svaki klub mora imenovati Voditelja programa razvoja mlađih uzrasta u ugovornom
odnosu, koji je odgovoran za organizaciju, stručne aspekte rada s mlađim uzrastima i
provođenje programa rada s mlađim uzrastima.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta mora imati najmanje zvanje UEFA A-trenera ili
diplomu koja omogućava izdavanje nacionalne PRO-licence s iskustvom, a sve
sukladno Pravilniku o dozvolama za rad nogometnih trenera i registracijama za vođenje
ekipa u natjecanju te dozvolama za rad sportskih direktora i voditelja škola nogometa od
29.06.2022.
Voditelj programa mlađih uzrasta mora imati ugovor u trajanju najmanje do završetka
predstojeće natjecateljske godine.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta mora biti licenciran od nadležnog tijela HNS-a
koje vodi natjecanje.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju trenera
jedne od momčadi mlađih uzrasta ali samo u istom klubu.
TRENER SENIORSKE MOMČADI
Svaki klub mora uz definirana prava i obveze u ugovornom odnosu imati trenera seniorske
momčadi, koji je odgovoran za nogometna pitanja prve momčadi.
Trener seniorske momčadi mora imati najmanje zvanje UEFA A-trener ili diplomu koja
omogućava izdavanje nacionalne PRO licence s iskustvom, a sve sukladno Pravilniku o
dozvolama za rad nogometnih trenera i registracijama za vođenje ekipa u natjecanju te
dozvolama za rad sportskih direktora i voditelja škola nogometa od 29.06.2022.
Trener seniorske momčadi mora biti licenciran od nadležnog tijela HNS-a.
SPORTSKI DIREKTOR
Svaki klub mora imenovati sportskog direktora uz definirana prava i obveze u ugovornom
odnosu koji je odgovoran za nogometna pitanja i stručni razvoj kluba.
Sportski direktor mora imati najmanje zvanje UEFA A-trener ili diplomu koja omogućava
izdavanje nacionalne PRO licence (sukladno Pravilniku o statusu trenera HNS-a,
Pravilniku o licencama za rad nogometnih trenera HNS-a i Programu Nogometne
akademije HNS-a).

Sportski direktor može biti i Trener seniorske momčadi i mora biti licenciran od nadležnog
tijela HNS-a.
TRENERI MOMČADI MLAĐIH UZRASTA
Svaki klub mora imati najmanje dva (2) trenera momčadi mlađih uzrasta koji imaju
najmanje diplomu koja omogućava izdavanje UEFA A licence i najmanje dva (2) trenera
momčadi mlađih uzrasta koji imaju najmanje diplomu koja omogućava izdavanje UEFA B
licence, odnosno onoliko trenera s UEFA B ili UEFA A licencom koliko mu se selekcija
mladeži natječe na razini Središta.
Treneri momčadi mlađih uzrasta moraju biti licencirani od nadležnog tijela HNS-a ili ŽNS-a
Trener momčadi mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju voditelja programa
mlađih uzrasta ali samo u istom klubu.
LIJEČNIK
Klub mora imati u ugovornom odnosu najmanje jednog liječnika koji je odgovoran za
medicinsku skrb i savjetovanje registriranih igrača kluba, kao i za provođenje programa
anti-dopinga. Također liječnik mora davati medicinsku potporu tijekom utakmica i treninga.
Liječnik mora imati ugovor u trajanju najmanje do završetka predstojeće natjecateljske
godine.
Liječnik/ci moraju biti licencirani od nadležnog tijela HNS koje vodi natjecanje.
FIZIOTERAPEUT
Klub mora imati najmanje jednog fizioterapeuta koji odgovoran za medicinske tretmane i
masaže igrača tijekom treninga i utakmica. Fizioterapeut mora imati stručno zvanje u
odgovarajućoj medicinskoj obrazovnoj ustanovi u RH.
Fizioterapeut mora imati ugovor
natjecateljske godine.

u trajanju najmanje do završetka predstojeće

Fizioterapeut/i moraju biti licencirani od nadležnog tijela HNS koje vodi natjecanje.
REDARI / ZAŠTITARI
Klub mora imati utvrđenu organizaciju zaštite i sigurnosti na utakmicama koje igra na
domaćem terenu i za svaku utakmicu na domaćem terenu angažirati dovoljan broj redara
i/ili zaštitara.
 Alternativa 1: angažirati redare/zaštitare i dostaviti njihov popis s dokazom o
njihovoj osposobljenosti, ili
 Alternativa 2: zaključiti pisani ugovor s vanjskom zaštitarskom tvrtkom koja
osigurava redare/zaštitare.
Svi ugovori iz ovog kriterija moraju biti zaključeni u trajanju do najmanje završetka
natjecateljske godine u kojoj će klub sudjelovati u natjecanju trećeg stupnja.
Kao redari/zaštitari se mogu zapošljavati ili angažirati samo osobe koje ispunjavaju uvjete
iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.
Organi MUP-a, u suradnji s klupskim povjerenikom za sigurnost, određuju broj
redara/zaštitara.

OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA O ZNAČAJNIM PROMJENAMA
Klub DRUGE NL je obvezan obavijestiti nadležno tijelo HNS koje vodi natjecanje o
svakom događaju koji nastane nakon utvrđenja da je klub ispunio kriterije za sudjelovanje
u trećem stupnju, a koji predstavlja značajnu promjenu u usporedbi s informacijama koje
su prethodno dostavljene. Klub je o toj promjeni obvezan obavijestiti nadležno tijelo HNS-a
u roku od deset (10) dana od dana nastale promjene.

PRAVNI KRITERIJI
ČLANSTVO I UVJETI ZA ČLANSTVO
Klub mora biti član HNS-a i ŽNS-a i ispunjavati uvjete za članstvo koji su definirani
statutom i pravilnicima HNS-a i isto dokazati izvatkom iz registra klubova ili potvrdom
nadležnog županijskog nogometnog saveza.
SUDJELOVANJE U NATJECANJIMA
Klub treba dostaviti pravovaljane potvrde i izjavu kojom potvrđuje sljedeće:
 Da priznaje obvezu poštivanja statuta, propisa, pravilnika i odluka FIFA-e,
UEFA-e i HNS-a, kao i da priznaje nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS)
sa sjedištem u Lausanne, Švicarska, kao što je regulirano relevantnim
odredbama Statuta UEFA-e.
 Da će sudjelovati u natjecanjima koje organizira i koja se odigravaju pod
nadležnošću HNS-a, tj. nacionalno prvenstvo i nacionalni kup;
 Da će pratiti sve inforamcije koje izdaju tijela HNS-a vezano uz natjecanje i
pravovremene prijave kluba sukladno odredbama HNS
 Original izvadaka iz Registra udruge RH ili Registra trgovačkog suda i Registra
sportskih djelatnosti, a koji sadrže prije navedene informacije o klubu
 Potvrdu nadležne Porezne uprave i Središta HNS-a koje vodi financijsko
poslovanje da klub nema dugovanja i neizmirenih financijskih obaveza prema
državi ili određenom HNS Središtu (takva potvrda mora biti dostavljena
najkasnije do 15.05. prije natjecateljske godine za koju se klub prijavljuje).
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
1. Utvrđivanje ispunjavanja kriterija iz ove Odluke utvrđivat će posebne komisije HNS.
Odluku o imenovanju članova komisija, načina rada i utvrđivanju rokova donijet će
Izvršni odbor HNS-a na prijedlog Komisije za natjecanje.
2. Rok ispunjenja svih kriterija je 25.05. prije natjecateljske godine za koju se je klub
prijavljuje za treći stupanj natjecanja.
3. Klubovi koji ne ispunjavaju kriterije iz ove Odluke za natjecateljsku s 2023-2024
neće moći sudjelovati u DRUGOJ NL niti igrati kvalifikacije za plasman u DRUGU
NL
4. Ova Odluka će se primjenjivati do trenutka kada DRUGA NL uđe u postupak
licenciranja klubova sukladno Pravilniku o licenciranju klubova i posebnoj odluci
Izvršnog odbora HNS-a.
5. Od natjecateljske 2024/2025 klubovi da bi igrali u Drugoj NL moraju uoći
natjecateljske 2024/2025 ishoditi licencu temeljem Pravilnika o licenciranju klubova.
6. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima/kriterijima
za natjecanje u trećem stupnju natjecanja HNS-a. donesena 22. 04. 2021. i
izmijenjena 03. 08. 2021. i 29. 06. 2022.
7. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 02. 08. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je na prijedlog Natjecateljske komisije, a
temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta, dana 02. 08. 2022. donio
ODLUKU
O
KRITERIJIMA / UVJETIMA ZA NATJECANJE U TREĆOJ NL
SKUPINE : ISTOK, ZAPAD, SJEVER, JUG I SREDIŠTE
1. U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u određenu skupinu TREĆE NL mogu
sudjelovati samo klubovi koji su za odgovarajuću natjecateljsku godinu ispunili
Odluku o kriterijima/uvjetima za igranje u TREĆOJ NL odnosno u određenoj
skupini TREĆE NL.
2. Kriteriji su podijeljeni u četiri skupine: sportski,
stručno osoblje i pravni.

infrastrukturalni, administracija i

KLUB ODREĐENE SKUPINE TREĆE NL MORA ISPUNJAVATI SLIJEDEĆE:

SPORTSKI KRITERIJI
Natjecateljska 2023/2024 godina i dalje:
Kod prijave za četvrti stupanj klub u pravilu mora imati najmanje četiri (4) momčadi mlađih
uzrasta u klubu prema dobnim kategorijama i to : 1. mlađi pioniri, 2. stariji pioniri, 3. Kadeti,
4. juniori.
Osim navedenih uzrasta klub može imati i više kategorija mlađih uzrasta ukoliko je to u
mogućnosti. Za mlađe uzraste nadležni savez osigurati će redovno natjecanje.
Iznimno, Izvršni odbor HNS-a na zamolbu kluba i po prijedlogu Komisije za mlađe uzraste
i Komisije za natjecanje HNS-a može odobriti da pojedini klub iz opravdanih i realnih
razloga u tekućoj natjecateljskoj godini nastupa samo s dvije navedene momčadi mlađih
uzrasta iz gore navedenih kategorija plus OBAVEZNO dvije momčadi početnika (U-9 i U11) u redovitom natjecanju (ne turnirskom) u natjecateljskoj godini prije plasmana u
određenu skupinu TREĆE NL.
Po ulasku u TREĆU NL klub mora imati u redovitom natjecanju najmanje tri (3) selekcije
od četiri (4) navedene (mlađi pioniri, stariji pioniri, kadeti, juniori), plus najmanje jednu
selekciju početnika (U-9 ili U-11), odnosno ukupno četiri selekcije u redovitom natjecanju.
Svi igrači mlađih uzrasta moraju biti registrirani u ŽNS-u i/ili HNS-u, s time da svaki klub u
tekućoj natjecateljskoj godini odnosno u natjecateljskoj godini prije plasmana u određenu
skupinu TREĆE NL mora imati minimalno 70 registriranih igrača mlađih dobnih uzrasta, u
redovnom natjecanju raspoređenih u navedene kategorije.
Klubovi moraju osigurati da svi igrači koji su uključeni u rad škole nogometa imaju
mogućnost nastavka svojeg nenogometnog obrazovanja (obavezno ili stručno
obrazovanje).

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

INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
Natjecateljska 2023/2024 godina i dalje:
Klub za odigravanje natjecateljskih utakmica treba imati na raspolaganju matični stadion
na području grada/općine u kojem/ojoj ima sjedište. Pod matičnim stadionom smatra se
stadion na čijoj adresi klub ima prijavljeno sjedište ili na kojem je igrao u natjecateljskoj
godini koja prethodi onoj za koju se klub prijavljuje. Za stadion na kojem klub ima sjedište,
klub mora imati ugovor isključivo s vlasnikom tog objekta.
Izvršni odbor HNS-a, uz prethodno mišljenje Natjecateljske komisije, može odobriti, u
slučaju da se poduzimaju aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji matičnog stadiona,
dopustiti klubu da igra na drugom stadionu u svojoj županiji/Gradu Zagrebu koji ispunjava
sve uvjete iz ove Odluke, uz davanje roka do kada se može igrati na zamjenskom stadionu
koji ni u kojem slučaju ne može biti duži od jedne natjecateljske godine. Odobrenje se
može dati samo ako su započeli vidljivi radovi na matičnom stadionu, a za drugi stadion
mora postojati ugovor isključivo s vlasnikom tog objekta. Prijava sjedišta kluba na drugu
adresu drugog stadiona u ovakvim slučajevima nije dozvoljena.
KAPACITET: Minimalni kapacitet stadiona u pravilu mora imati najmanje 300 (tristo)
individualnih sjedalica, te 100 (sto) natkrivenih sjedalica.
RAZGLAS: Na svakom stadionu mora biti osiguran razglasni uređaj dovoljne jačine za
komunikaciju s gledateljima na svim prostorima stadiona
SEMAFOR: Na utakmicama mora biti najmanje mehanički (ručni) semafor za objavu
rezultata utakmice.
PRAVILA PONAŠANJA NA IGRALIŠTU:
Svaki stadion mora izdati pravila ponašanja na igralištu i staviti ih na vidno mjesto na
stadionu, na način da ih gledatelji mogu pročitati. Ova pravila moraju dati minimalno
slijedeće informacije:
 odgode ili prekidi priredbi
 opisa zabrana i kazni, kao što je ulaženje na teren za igru, bacanje predmeta,
korištenje uvredljivih i prostih riječi, rasističko ponašanje itd.
 ograničenja u svezi alkohola, pirotehničkih sredstava, zastava, transparenata
 razlozi za izvođenje s igrališta,
 eventualna posebna uputstva
SANITARNI OBJEKTI
Sa svake tribine omogućen pristup sanitarnim objektima, a kojih minimalno mora biti:
jedan (1) sjedeći zahod za muškarce, 1 pisoar i 1 sjedeći zahod za žene.
Ovi prostori moraju sadržavati umivaonike s najmanje hladnom vodom i dovoljno papirnih
ručnika i/ili sušila za ruke.
Moraju biti prostrani, čisti i higijenski, i mora se utvrditi postupak održavanja u takvom
stanju tijekom cijele priredbe (u obzir dolazi dovoljan broj kemijskih WC).

DRŽAČI ZASTAVA (JARBOLI)
Svaki stadion mora biti opremljen s najmanje tri (3) jarbola za zastave ili mora biti
osposobljen da se na drugi povoljan način istakne najmanje tri (3) zastave.
TEREN ZA IGRU
SPECIFIKACIJA - Teren za igru mora biti:
 Alternativa 1: od prirodne trave
 Alternativa 2: od umjetne trave (sukladno Fifinim standardima o kvaliteti), a što
je predmetom odobrenja HNS-a.
 On također mora biti:
- apsolutno ravan i iste visine, bez ulegnuća i izbočina
- u dobrom stanju, bez tragova od prethodnog korištenja i oštečenja
- osposobljen za igranje tijekom cijele godine, propustan za vodu
VELIČINA
 Teren za igru mora biti slijedećih dimenzija:
 Alternativa 1: točno 105 x 68 m
 Alternativa 2: Uvažava se da na nekim stadionima, iz tehničkih razloga i
strukture nije moguće povećati teren za igru do potrebnih dimenzija. U tom
slučaju, nadležno Središte HNS koje vodi natjecanje može odobriti izuzetak i to
u sljedećem rasponu
 Duljina: min. 100 m do 110 m
 Širina: min 64 m do max. 72 m
TRAVNATI RUB
Mora biti travnat ili alternativno od umjetne trave, minimalne širine 3 m izvan graničnih crta
terena za igru.
Samo u iznimnim slučajevima, moguća su izuzeća s manjom razdaljinom od propisane.
Kod takvih slučajeva ili slučajeva da je udaljenost propisana ali postoje elementi koji
mogu ugroziti zdravlje i sigurnost igrača, obavezno je postavljanje adekvatnih
tehničkih sredstava zaštite (npr. Sportske strunjače, elastična ograda, specijalne
zaštite, i sl.) što je predmetom prethodnog odobrenja nadležnog tijela HNS-a.
UMJETNA TRAVA
Klub koji namjerava koristiti teren s umjetnom travom mora od HNS-a tražiti odobrenje.
Umjetna trava mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 Propisane dimenzije kao i travnati tereni
 mora imati važeću FIFA licencu sukladno kategoriji 2 zvjezdice: koja se može
izdati samo nakon što je odnosnu travu testirao jedan od FIFA-e akreditiranih
laboratorija i utvrdio da li ispunjava FIFA kvalitativne standarde za umjetnu
travu:
 površina mora biti zelene boje.
KLUPE – ZAŠTITNE KABINE
Svaki stadion mora imati zaštitne kabine – natkrivene klupe za rezervne igrače i stručno
vodstvo momčadi: mjesta za najmanje 12 osoba.
Klupe – zaštitne kabine moraju biti smještene na udaljenosti od najmanje tri metara od
uzdužne crte (te obložena adekvatnom zaštitom).
VRATA
Stupovi vrata i prečka moraju biti izrađene od aluminija ili sličnog materijala i moraju biti
okrugle ili eliptične, te moraju biti u skladu s Pravilima nogometne igre koje objavljuje
Međunarodni nogometni savez bord (IFAB), što znači da:

a) udaljenost između vratnica mora biti 7,32 m;
b) udaljenost između donjeg kuta prečke i tla mora biti 2,44 m;
c) stupovi vrata i prečke moraju biti bijele boje;
d) ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrače.
REKLAMNI PANOI
Minimalna udaljenost reklamnih panoa:
a) Između graničnih crta terena za igru i reklamnih panoa:
 na uzdužnim crtama: najmanje 3 metra
b) Iza središta vratarevog prostora:
 3 m što se umanjuje prema uglu do 3 m u blizini kutnih zastavica.
Ni pod kojim okolnostima reklamni panoi ne smiju biti:
 Visine veće od 1 m;
 Smješteni na pozicijama gdje mogu predstavljati opasnost za igrače, službene
osobe ili nekog drugog.
 Osovljeni na bilo koji način ili biti oblika ili od materijala koji može dovesti u
opasnost igrače, suce ili gledatelje (npr. roto-reklame moraju biti pokretane samo
voltažom koja ne može ugroziti sudionike utakmice).
 Izrađeni od bilo kojeg materijala koji bi mogao reflektirati svjetlo u takvom obimu
da bi mogao ometati igrače, suce ili gledatelje.
 Postavljeni na bilo koji način koji bi mogao smetati gledateljima u slučaju hitne
evakuacije na područje za igru.
OBJEKTI ZA TRENIRANJE
VLASNIŠTVO / PRAVO KORIŠTENJA
 Alternativa 1: Klub je zakonski vlasnik terena za treniranje.
 Alternativa 2: Klub može dostaviti pisani ugovor(e) s vlasnikom(cima) objekata
terena za treniranje. Ovaj ugovor jamči korištenje objekata za treniranje za
predstojeću natjecateljsku godine za sve momčadi kluba koje sudjeluju u
natjecanju.
MINIMALNA INFRASTRUKTURA
Klub mora imati adekvatnu infrastrukturu za treniranje koju je odobrio HNS, uzimajući u
obzir potrebe za stručnim i kvalitetnim treniranjem svih dobnih kategorija kluba i to:
Minimalno 2 svlačionice za momčadi minimalne veličine 25 m2, te kupaonicom i WC-om
(računajući i objekt za odigravanje utakmica) i svlačionice za struku (trenere).
Kompletan poligon za obuku koji u svom sastavu mora imati: 1 pokretni gol normalnih
dimenzija, 2 pokretna gola dimenzija 5 x 2 m, minimalno 1 nosač za viseće lopte, dovoljan
broj stalaka, prepona i dr., i najmanje 15 nogometnih lopti po svakoj momčadi
Obavezno 1 pomoćni teren
SVLAČIONICE ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA
Za odigravanje utakmica na prijavljenom stadionu svaki klub mora osigurati najmanje:
Po jednu svlačionicu za svaku momčad (domaću i gostujuću), a koje moraju biti
opremljene s 22 sjedeća mjesta s pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima,
minimalno 5 tuševa, 1 nužnik sa sjedalicom (ili 1 nužnik i 1 pisoar) stolom za masažu,
hladnjakom i pločom za demonstraciju taktike.

Svlačionicu za SUCE utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica momčadi, opremljenu
s 4 sjedeća mjesta sa pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1 tušem, 1
nužnikom sa sjedalicom, stolom s 4 stolice.
Svlačionicu za SUTKINJE utakmice, u blizini ali odvojenu od svlačionica momčadi,
opremljenu s 4 sjedeća mjesta sa pripadajućim vješalicama ili garderobnim ormarićima, 1
tušem, 1 nužnikom sa sjedalicom, stolom s 4 stolice.
PROSTORIJA ZA DELEGATA I SASTANAK PRED UTAKMICU
Prostorija za delegata mora biti smještena u blizini svlačionica momčadi i sudaca, te
opremljena s: 1 radnim stolom i 6 stolica, računalom s pisačem i vezom na internet,
telefonom i telefaxom te fotokopirnim aparatom.
OZNAKE U PODRUČJU SVLAČIONICA
Svi prolazi moraju imati jasne i lako razumljive oznake kretanja za gostujuće momčadi,
suce i službene osobe prema njihovim prostorijama.
Svaka prostorija mora biti jasno označena, npr: «Svlačionica domaće momčadi»,
«Svlačionica gostujuće momčadi», «Suci» , «Delegat», i sl.
POZICIJE TELEVIZIJSKIH KAMERA ZA SNIMANJE UTAKMICA
Glavna kamera mora biti smještena u središtu i na visini iznad igrališta koja jamči
optimalnu kvalitetu slike (minimalno 3 m visine) te točno u liniji sa središnjom poprečnom
crtom i na visini koja čini kut od 15-20 stupnjeva od vodoravne plohe do središnje crte.
Platforma za glavnu kameru mora biti najmanje dimenzija 4m2.
PRISTUP STADIONU I TERENU ZA IGRU
Za momčadi i službene osobe utakmice (suci i delegati) mora biti osiguran poseban i
zaštićeni pristup na stadion s odvojenim i čuvanim parkiralištem, bez mogućnosti kontakta
s publikom i medijima (zaštita od mogućih verbalnih ili fizičkih prijetnji i sl.).
Na stadionima gdje je izlaz igrača i sudaca u neposrednoj blizini gledališnog prostora, a da
bi ih se zaštitilo od predmeta koje mogu bacati gledatelji, klubovi su dužni osigurati
zaštićeni prolaz – tunel na povlačenje koji će se pri ulasku i izlasku s terena za igru
povlačiti najmanje do linije terena. Tunel mora biti izrađen od nezapaljivog i čvrstog
materijala.
PRISTUP PODRUČJU ZA IGRU
Vozila za slučajeve nužde, uključujući vozila prve pomoći i vatrogasna vozila, moraju biti u
mogućnosti doći do područja za igru, kao što to moraju i sve ostale vrste vozila za
održavanje terena i druga različita vozila.
PARKING ZA MOMČADI, SUCE I OSTALE SLUŽBENE OSOBE
Za momčadi i sl. osobe, mora biti stavljen na raspolaganje minimalni broj parkirnih mjesta:
 2 mjesta za parkiranje autobusa,
 8 parkirnih mjesta za automobile,
Ukoliko takav izravan pristup automobilom ili autobusom ne može biti osiguran za
momčadi i službene osobe, tada stjuardi / osoblje zaduženo za sigurnost / ili policija
moraju uz pomoć pomićnih ograda (gelendera) odvojiti takav prostor, te biti nazočni da bi
osigurali zaštitu.

KRITERIJI ADMINISTRACIJE I STRUČNOG OSOBLJA
TAJNIŠTVO KLUBA
Klub mora imati tajništvo kluba koje obavlja administrativne poslove. Tajništvo kluba treba
imati raspoloživ uredski prostor, u svom vlasništvu ili iznajmljen i koji mora biti opremljen
potrebnom tehničkom infrastrukturom za vođenje administracije, uključujući najmanje
jednu izravnu telefonsku liniju, jednu izravnu telefonsku liniju za telefax i e-mail.
Klub treba imati odgovarajući broj osposobljenog administrativnog osoblja i osigurati da je
njegovo tajništvo otvoreno za komunikaciju s HNS-om i drugim subjektima nogometne
organizacije i javnošću.
Klub treba odrediti uredovno radno vrijeme tajništva i osigurati da je administrativno
osoblje dostupno u tom vremenu.
DIREKTOR /TAJNIK
Za svaki klub, odgovarajuće tijelo (Izvršni odbor kluba, itd.) imenovati će Direktora ili
Tajnika, koji je odgovoran za vođenje cjelokupnog poslovanja kluba.
Prava i obveze Direktora ili Tajnika opisane su u aktima Kluba.
Klub mora osigurati, ako nema Direktora ili Tajnika u profesionalnom odnosu, da
imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova Direktora/Tajnika.
FINANCIJSKI SLUŽBENIK
Klub mora imati osobu koja je odgovorna za financije kluba (knjigovodstvo, priprema
dokumenata za financijske kriterije, itd.) i pisano definirati njegova ili njezina prava i
dužnosti.
Klub mora osigurati, ako nema Financijskog službenika u ugovornom odnosu, da
imenovana osoba ima dovoljno vremena za obavljanje poslova Financijskog službenika
(isto može obnašati Direktor ili Tajnik kluba).
Klub ako nema Financijskog službenika mora imati zaključen Ugovor s tvrtkom ili
Športskim savezom o redovitom vođenju i kontroliranju finacijskog poslovanja.
VODITELJ PROGRAMA RAZVOJA MLAĐIH UZRASTA
Svaki klub mora imenovati Voditelja programa razvoja mlađih uzrasta u ugovornom
odnosu, koji je odgovoran za organizaciju, stručne aspekte rada s mlađim uzrastima i
provođenje programa rada s mlađim uzrastima.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta mora imati najmanje zvanje UEFA B – trenera,
KIF-A trenera ili diplomu koja omogućava izdavanje adekvatne licence (sukladno
Pravilniku o dozvolama za rad nogometnih trenera i registracijama za vođenje ekipa u
natjecanju te dozvolama za rad sportskih direktora i voditelja škola nogometa od
29.06.2022.).
Voditelj programa mlađih uzrasta mora imati ugovor u trajanju najmanje do završetka
predstojeće natjecateljske godine..
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta mora biti licenciran od nadležnog središta HNS-a
koje vodi natjecanje.
Voditelj programa razvoja mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju trenera
jedne od momčadi mlađih uzrasta ali samo u istom klubu.

TRENER SENIORSKE MOMČADI
Svaki klub mora uz definirana prava i obveze u ugovornom odnosu imati trenera seniorske
momčadi, koji je odgovoran za nogometna pitanja prve momčadi.
Trener seniorske momčadi mora imati najmanje zvanje UEFA A-trener ili diplomu koja
omogućava izdavanje adekvatne licence (sukladno Pravilniku o dozvolama za rad
nogometnih trenera i registracijama za vođenje ekipa u natjecanju te dozvolama za rad
sportskih direktora i voditelja škola nogometa od 29.06.2022.).
Trener seniorske momčadi mora biti licenciran od nadležnog tijela HNS-a.

TRENERI MOMČADI MLAĐIH UZRASTA
Svaki klub mora imati najmanje tri (3) trenera momčadi mlađih uzrasta (s voditeljem škole)
koji imaju najmanje diplomu koja omogućava izdavanje UEFA B licence, odnosno onoliko
trenera s UEFA B ili UEFA A licencom koliko mu se selekcija mladeži natječe na razini
Središta.
Treneri momčadi mlađih uzrasta moraju biti licencirani od nadležnog tijela HNS-a.
Trener momčadi mlađih uzrasta može istovremeno obavljati i funkciju voditelja programa
mlađih uzrasta ali samo u istom klubu.
LIJEČNIK
Klub mora imati u ugovornom odnosu najmanje jednog liječnika koji je odgovoran za
medicinsku skrb i savjetovanje registriranih igrača kluba, kao i za provođenje programa
anti-dopinga. Također liječnik mora davati medicinsku potporu tijekom utakmica i treninga.
Liječnik mora imati ugovor u trajanju najmanje do završetka predstojeće natjecateljske
godine.
Liječnik/ci moraju biti licencirani od nadležnog središta HNS koje vodi natjecanje.
REDARI / ZAŠTITARI
Klub mora imati utvrđenu organizaciju zaštite i sigurnosti na utakmicama koje igra na
domaćem terenu i za svaku utakmicu na domaćem terenu angažirati dovoljan broj redara
i/ili zaštitara.
 Alternativa 1: angažirati redare/zaštitare i dostaviti njihov popis s dokazom o
njihovoj osposobljenosti, ili
 Alternativa 2: zaključiti pisani ugovor s vanjskom zaštitarskom tvrtkom koja
osigurava redare/zaštitare.
Svi ugovori iz ovog kriterija moraju biti zaključeni u trajanju do najmanje završetka
natjecateljske godine u kojoj će klub sudjelovati u natjecanju određene skupine Treće HNL
Kao redari/zaštitari se mogu zapošljavati ili angažirati samo osobe koje ispunjavaju uvjete
iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.
Organi MUP-a, u suradnji s klupskim povjerenikom za sigurnost, određuju broj
redara/zaštitara.

OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA O ZNAČAJNIM PROMJENAMA
Klub određene skupine Treće NL je obvezan obavijestiti nadležno središte HNS-a i
Povjerenika koji vodi natjecanje obavijestiti o svakom događaju koji nastane nakon
utvrđenja da je klub ispunio kriterije za sudjelovanje u Trećoj NL, a koji predstavlja
značajnu promjenu u usporedbi s informacijama koje su prethodno dostavljene. Klub je o
toj promjeni obvezan obavijestiti nadležna tijela u roku od deset dana od dana nastale
promjene.

PRAVNI KRITERIJI
ČLANSTVO I UVJETI ZA ČLANSTVO
Klub mora biti član HNS-a i ŽNS-a i ispunjavati uvjete za članstvo koji su definirani
statutom i pravilnicima HNS-a i isto dokazati izvatkom iz registra klubova ili potvrdom
nadležnog županijskog nogometnog saveza.
SUDJELOVANJE U NATJECANJIMA
Klub treba dostaviti pravovaljanu izjavu kojom potvrđuje sljedeće:
 Da priznaje obvezu poštivanja statuta, propisa, pravilnika i odluka FIFA-e,
UEFA-e i HNS-a, kao i da priznaje nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS)
sa sjedištem u Lausanne, Švicarska, kao što je regulirano relevantnim
odredbama Statuta UEFA-e.
 Da će sudjelovati u natjecanjima koje organizira i koja se odigravaju pod
nadležnošću HNS-a, tj. nacionalno prvenstvo i nacionalni kup;
 Da će pratiti sve inforamcije koje izdaju tijela HNS-a vezano uz natjecanje i
pravovremene prijave kluba sukladno odredbama HNS
 Original izvadaka iz Registra udruge RH ili Registra trgovačkog suda i Registra
sportskih djelatnosti, a koji sadrže prije navedene informacije o klubu
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
1. Utvrđivanje ispunjavanja kriterija iz ove Odluke utvrđivat će posebne komisije za
pojedino područje središta HNS-a. Odluku o imenovanju članova komisija, načina
rada i utvrđivanju rokova donijet će Natjecateljska komisija HNS-a.
2. Rok ispunjenja kriterija je 31.05. za slijedeću natjecateljsku godinu, odnosno za onu
godinu za koju se je klub prijavio za četvrti stupanj natjecanja.
3. Klubovi koji ne budu ispunjavali kriterije iz ove Odluke od natjecateljske sezone
2023/2024 na dalje neće moći sudjelovati u natjecanju određene skupine TREĆE
NL niti igrati kvalifikacije za plasman u određenu skupinu TREĆE NL
4. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima/kriterijima
za natjecanje u četvrtom stupnju natjecanja HNS donesena 16. 08. 2021.
5. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.

Predsjednik
Zagreb, 02. 08. 2022.

Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. dana 26. 07. 2022. donio

ODLUKU
o izmjenama Propozicija natjecanja Prve NL u
natjecateljskoj godini 2022/23.

Članak 1.
U članku 1. Propozicija natjecanja Prve NL u natjecateljskoj godini 2022/23. kao sudionik natjecanja
briše se NK INTER Zaprešić iz Zaprešića i uvrštava se NK Croatia iz Zmijavaca.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom glasilu HNS-a.

Zagreb, 26. 07. 2022.
Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. dana 26. 07. 2022. donio

ODLUKU
o izmjenama Propozicija natjecanja Druge NL u
natjecateljskoj godini 2022/23.

Članak 1.
U članku 1. Propozicija natjecanja Druge NL u natjecateljskoj godini 2022/23. kao sudionik natjecanja
briše se NK Croatia iz Zmijavaca, a kao novi sudionik uvrstit će se pobjednik dodatnih kvalifikacija
između NK Hrvatski vitez iz Posedarja i NK Trnje iz Zagreba.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom glasilu HNS-a.

Zagreb, 26. 07. 2022.
Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta na prijedlog
Natjecateljske komisije dana 02. 08. 2022. donio
ODLUKU
I.Na listu delegata Druge NL u natjecateljskoj godini 2022/23. uvrštavaju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

PANDŽA ZORAN
BULIĆ LARA
ŽUBRINIĆ MARKO
CAPUT DEAN
ČATO KREŠIMIR
FURAČ BRUNO
MEDVEDEC IVAN
KESAK MARICA
MARGETIĆ TOMISLAV
MAJSTOROVIĆ TIHOMIR
MARKOTA IVICA
MODRIĆ SANDRA
RAŠIĆ ANTO
SKENDER SLAVEN
SOLOMUN IVICA
PAVLEČIĆ ANTONIO
BREŠIĆ HRVOJE
KLEPO DARIO
KOVAČEVIĆ PERICA
BAN JURAJ
ZADRAVEC IVAN
JELIĆ MIROSLAV
PRITIŠANEC JOSIP
LELAS NEVEN
CAPAN JOSIP
JAMBROVIĆ DINO
ŠOLTIĆ TOMISLAV
MAVRIČEK MARIO
ANDRIŠIĆ IVAN
KORENIKA ANDRIJA
STORIĆ DANIEL
PUŠKARIĆ MARINKO
LUKAS TOMISLAV
MARGETA TOMISLAV

VINKOVCI
PIĆAN
OTOČAC
RIJEKA
SL. BROD
KARLOVAC
SPLIT
ZLATAR
SV. IVAN ZELINA
Š. BUKOVICA
IMOTSKI
SPLIT
PULA
RIJEKA
SISAK
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
ZAGREB
BELI MANASTIR
OSIJEK
NAŠICE
OMIŠ
RETKOVCI
ČAKOVEC
ČAKOVEC
VARAŽDIN
VALPOVO
VRBOVEC
ŠIBENIK
RIJEKA
GRADIĆI
POŽEGA

II. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a

Zagreb, 02. 08. 2022.
Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na
prijedlog Natjecateljske komisije dana 02.08.2022.donio
P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA ZA PRVENSTVO TREĆE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU GODINU
2022/2023
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR NATJECANJA
Članak 1.
U vezi s Odlukom Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza i Odlukom Izvršnog odbora
HNS o sustavu stalnih natjecanja HNS-a, sudionici natjecanja u Trećoj nogometnoj ligi su:
TREĆA NL skupina ISTOK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NK BEDEM, Ivankovo
NK DARDA, Darda
NK ČEPIN, Čepin
NK ĐAKOVO CROATIA, Đakovo
NK GRANIČAR, Županja
NK KUTJEVO, Kutjevo
NK NAŠK, Našice
NK VALPOVKA, Valpovo

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NK ORIOLIK, Oriovac
NK SLAVIJA, Pleternica
NK SLAVONIJA, Požega
NK SLOGA, Nova Gradiška
NK OMLADINAC, Gornja Vrba
NK VUTEKS SLOGA, Vukovar
NK SVAČIĆ, Stari Slatnik
NK BORAC, Kneževi Vinogradi

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NK PONIKVE, Zagreb
NK LUKAVEC, Lukavec
NK TRNJE, Zagreb
NK TREŠNJEVKA, Zagreb
NK VRAPČE, Zagreb
NK VRBOVEC, Vrbovec
NK SAMOBOR, Sambor
HNK SEGESTA, Sisak
GŠNK MLADOST, Petrinja

TREĆA NL skupina CENTAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NK BISTRA, Donja Bistra
NK KARLOVAC 1919, Karlovac
NK GAJ, Mače
NK HAŠK 1903, Zagreb
NK RAVNICE , Zagreb
NK KURILOVEC, Kurilovec
NK LUČKO, Lučko
NK MAKSIMIR, Zagreb
NK DINAMO, Obrež

TREĆA NL skupina JUG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NK GOŠK DUBROVNIK 1919, Dubrovnik
HNK ZADAR, Zadar
NK HRVATSKI VITEZ, Posedarje
NK ZMAJ Makarska
NK KAMEN, Podbablje
NK NERETVA, Metković
NK NERETVANAC, Opuzen
NK PRIMORAC, Biograd

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NK SLOGA, Maravince
RNK SPLIT s.d.d., Split
NK URANIA, Baška Voda
NK USKOK, Klis
NK VODICE, Vodice
NK JUNAK, Sinj
NK ZAGORA, Unešić
GOŠK Kaštela, Kaštela

TREĆA NL skupina ZAPAD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NK CRIKVENICA, Crikvenica
NK BUJE, Buje
NK PAZINKA, Pazin
NK KRK, Krk
NK NEHAJ, Senj
NK NOVIGRAD, Novigrad
NK CRES, Cres

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NK MEDULIN 1921, Medulin
NK KRALJEVICA, Kraljevica
NK POMORAC 1921, Kostrena
NK RUDAR, Labin
NK ULJANIK, Pula
NK VINODOL, Novi Vinodolski
NK NAPRIJED, Hreljin

TREĆA NL skupina SJEVER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NK PAPUK, Orahovica
NK PODRAVAC, Virje
NK PODRAVINA, Ludbreg
NK POLET, Sveti Martin na Muri
NK RADNIK KRIŽEVCI, Križevci
NK RUDAR, Mursko Središće

7.
8.
9.
10.

NK KOPRIVNICA, Koprivnica
NK VARTEKS, Varaždin
NK VIROVITICA, Virovitica
NK DINAMO, Domašinec

Članak 2.
Ligom - skupinama rukovodi Hrvatski nogometni savez putem nogometnih središta HNS-a. Odluku
o organizaciji vođenja pojedine skupine donosi Izvršni odbor HNS-a.
Članak 3.
Natjecanje u skupinama ZAPAD, ISTOK, CENTAR i JUG se odvija po dvostrukom bod sustavu i to
u dvije nogometne sezone, jesen i proljeće. U skupini SJEVER se natjecanje odvija trokružno
(9+9+9) a raspored trećeg kruga se odrđuje na temelju plasmana iz orva dva kruga.
Članak 4.
Raspored utakmica utvrđuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu Bergerove
tablice i to najkasnije 20 dana prije kalendarom predviđenog početka natjecanja.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor HNS-a, a na prijedlog Komisije za natjecanje. Utvrđeni
termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile.
U tom slučaju Povjerenik može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola.
Sve skupine Treće nogometne lige moraju se odigrati u periodu 20.08.2022. do 04.06.2023.
Prvenstvene utakmice ne mogu se igrati u terminima utakmica A muške reprezentacije.
Sve utakmice posljednjeg prvenstvenog kola igraju se istoga dana i u isto vrijeme prema
utvrđenom kalendaru natjecanja. Iznimno, iz opravdanih razloga, pojedine utakmice posljednjeg
prvenstvenog kola mogu se igrati u različitom terminu, ali samo ako to izravno ne utječe na
plasman na tablici.
U iznimnim slučajevima Povjerenik lige može promijeniti termin utvrđen kalendarom najkasnije tri
(3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na COVID –
19 kod najmanje pet (5) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u
odgovarajućem trenutku bude propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni
epidemiolog donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje
će na dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana, ovisno o rasporedu
natjecanja i obvezama klubova.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih
epidemijom COVID-19 ( ili nekog drugog razloga više sile ), te nedostatka termina za završetak
natjecanja, IO HNS-a može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva.
ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 5.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu
organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan
na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog
pravilnika HNS.

U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za
naknadom štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti s jednom (1) kamerom u HD ili FULL HD rezoluciji, te
snimku na USB FLASH kartici ili DVD-u predati delegatu neposredno po završetku utakmice.
Kamera se mora nalaziti na tribini ili na povišenom položaju (min. 3 metra visine) s time da je
kamera na poziciji središnje crte terena za igru. Snimanje je obvezno od početka utakmice pa sve
do napuštanja terena od strane službenih osoba po završetku utakmice. Svako neovlašteno
korištenje i ustupanje snimke utakmice je zabranjeno i predstavlja disciplinski prekršaj za što je
odgovoran klub domaćin.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su pružiti svu
neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.
Svi klubovi Treće NL obvezni su imati e-mail adresu i faks liniju te omogućiti primanje poruka 24
sata dnevno. Neispunjavanje navedenog predstavlja disciplinski prekršaj.
Svi klubovi Treće HNL su obvezni za potrebe odigravanja utakmice osigurati:
- telefonsku liniju,
- računalo,
- pisač,
- skener,
- pristup internetu,
- elektronsku poštu (e-mail)
- osobu osposobljenu za rad u Comet sustavu
Članak 6.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u mjesto,
odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće
momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona odgovarajućim
prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati licenciranog liječnika i vozilo
hitne medicinske pomoći ili sanitetsko vozilo, (dokazati delegatu zahtjev kluba za istim) koji moraju
biti na igralištu - stadionu najmanje pola sata prije početka utakmice.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako bi se izvršila obveza iz
stavka 3. ovog članka, a licencirani liječnik i vozilo hitne medicinske pomoći ili sanitetsko vozilo ne
dođu na igralište do početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura
prisustvo zamjenskog dežurnog liječnika (licenciranog pri HNS-u ili s važećom licencom liječničke
komore) i adekvatno sanitetsko vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže
zdravstvene ustanove.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 15
minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati.
Klub je dužan delegatu utakmice na sastanku pred istu dati na uvid, pisani podnesak ovjeren od
strane nadležne zdravstvene ustanove kojom se traži nazočnost vozila medicinske hitne pomoći ili
sanitetskog vozila na utakmici.
Članak 7.
Prvenstvene utakmice klubova Treće nogometne lige moraju se igrati na igralištima koja u svemu
odgovaraju propisima Pravila nogometne igre, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Odluci o
kriterijima/uvjetima za Treću NL i koja su registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela.
Članak 8.
Za odigravanja utakmica Treće nogometne lige klub domaćin obvezan je osigurati šest (6) ispravnih
lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre.

U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti crvene boje.
Članak 9.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih igrača
(najmanje 4 osobe) kao i adekvatan broj vidljivo obilježenih redara (redarsku službu).
Članak 10.
Točenje alkoholnih pića dopušteno je samo sukladno Pravilniku o sigurnosti na nogometnim
utakmicama HNS-a, a klubovi su odobrenje obvezni ishoditi od nadležne Policijske uprave. Sva
bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim čašama.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama,
zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama mogu
se nalaziti slijedeće službene osobe:
-

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

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

Za drugu momčad profesionalnog kluba koja se natječe u Trećoj NL u zapisnik utakmice može se
prijaviti s pravom nastupa najviše pet starijih igrača koji su na dan 01.07.2022. bili stariji od 21
godine.
Iznimno na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života i imaju
valjani specijalistički liječnički pregled. Sa specijalističkim liječničkim pregledom koji vrijedi šest
mjeseci igrač može nastupati sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda
istekao.
Na utakmicama Treće NL mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana obavljenog pregleda.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do
kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled).
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od šest mjeseci,
igrač može nastupati od dana upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno
vrijeme upisa sposobnosti.
Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili
kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u
sustav COMET, ne može nastupiti na javnoj utakmici.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom,
kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri
opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.
Tijelo koje vodi natjecanje obvezno je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom
kaznom, a klubovi su obvezni tijelo koje vodi natjecanje izvijestiti o broju opomena igrača koji se
tijekom prvenstva registrira za klub.
Na prvenstvenim utakmicama Treće nogometne lige, klubovi su obvezni započeti utakmicu s
najmanje tri (3) igrača starosti do 21 godine. Pod igračem starosti do 21 godine, podrazumijeva se
igrač koji na dan 01.07.2022. nije bio stariji od 21 godine (rođen 01.07.2001. i kasnije). U prvom
poluvremenu utakmice igrača starosti do 21 godine može zamijeniti samo igrač starosti do 21
godine. Ukoliko nakon zamjene u igri na strani jedne momčadi ostaje najmanje tri igrača starosti do
21 godine, igrača starosti do 21 godine u prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač ali u
prvom poluvremenu momčad na terenu uvijek mora imati tri (3) igrača starosti do 21 godine.
Na prvenstvenim utakmicama klubovi Treće NL obvezni su u zapisnik utakmice prijaviti
najmanje dvanaest (12) igrača koji su u razdoblju od natjecateljske godine u kojoj je igrač
navršio 12 godina do natjecateljske godine u kojoj je igrač navršio 19 godina bili najmanje
četiri (4) natjecateljske godine registriran za neki od klubova Hrvatskog nogometnog saveza.
Tekuća natjecateljska godina ne računa se u traženo razdoblje. Predstavnici klubova kod prijave
igrača za utakmicu obvezni su evidentirati igrače koji ispunjavaju ovaj uvjet, a delegati utakmice
dužni su upisati prijavljene igrače u zapažanja delegata (dali klub ispunjava ili ne ispunjava
propisane uvjete).
Članak 14.
U natjecanju Treće nogometne lige dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj
momčadi. Iznimno, za druge momčadi profesionalnih klubova dopušten je nastup tri (3) igrača
strana državljana u jednoj momčadi.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od kojih je
jedno hrvatsko te igrači državljani zemalja članica Europske unije i Europskog ekonomskog
prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije ušao u
igru.

Članak 15.
Na svim prvenstvenim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača,
koji mogu zamijeniti najviše pet (5) igrača. Svaka momčad će imati pravo na najviše tri
zaustavljanja igre za zamjene tijekom utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako
obje momčadi istovremeno obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje momčadi.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 16.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik natjecanja Treće nogometne lige određuje delegata koji
zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice sačiniti odmah po završenoj utakmici u
nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.
Cjeloviti zapisnik u dva primjerka te snimku utakmice s ocjenom i izvješćem o suđenju, delegat
dostavlja u ured NS HNS-a u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima klubova
odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem telefaxa ili elektronske pošte (skenirani
dokument) dostaviti u ured NS HNS-a odmah po završetku utakmice.
Delegat je dužan ODMAH (do 10 minuta nakon završetka) nakon odigrane utakmice, telefonski
izvijestiti Povjerenika o rezultatu utakmice.
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu, a koji se
održava 60 minuta prije početka utakmice.
Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku pred utakmice, te zapisnički konstatirana ne
može se više samovoljno mijenjati.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu
kojeg je utvrdio HNS.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu osposobljenu za pisanje
zapisnika i izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju nemogućnosti korištenja Comet sustava klub domaćin obvezan je delegatu utakmice
staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se
zapisnik sastavi pisaćim strojem ili računalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju
zapisnika, te korištenju faks uređaja.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u
zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati. Ukoliko je službenom predstavniku kluba od
strane suca izrečena disciplinska mjera udaljenja, zapisnik će za svoj klub potpisati kapetan
momčadi.
Članak 18.
Delegat koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odnosno
ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila
nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen
od obavljanja dužnosti u jednom ili više ciklusa, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i
disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za natjecanje.

SUCI UTAKMICE
Članak 19.
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce s jedinstvene liste sudaca
Supersport HNL i Prve i Druge NL i liste suđenja Treće nogometne lige.
Članak 20.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno
potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pisanu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje
učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 21.
Ako na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu može suditi
jedan od nazočnih sudaca s liste sudaca za suđenje Supersport HNL, Prve, Druge i Treće
nogometne lige, a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su sa liste za pomoćno
suđenje HNL, Prve, Druge i Treće nogometne lige.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji ispunjava uvjete iz
prethodnog stavka da se nalazi na listi sudaca za suđenje saveznog ranga HNS-a) suditi utakmicu,
a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički konstatirati.
Članak 22.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odnosno
ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila
nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen u
jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak. Za
izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.
Članak 23.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni sudac) nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača,
službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi
pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u
odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 24.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.
Minimalne dimenzije igrališta su 100 x 64 metara.
Klub domaćin obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za odigravanje utakmice.
Ukoliko gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na terena za igru, dužan je to u
pisanom obliku na sastanku pred utakmicu predati sucu utakmice.
Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u vrijeme određeno za početak
utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost
kapetana obje momčadi i suca utakmice.
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu,
odlučuje sudac koji je određen suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu odluku o nepodobnosti terena i
zapisnik dostaviti u ured NS HNS-a u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom, odnosno
telefaksom.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno komunicirati s Povjerenikom
natjecanja putem telefona.

Članak 25.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja.
Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili pribor (npr.
kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom dijelu terena za
igru (korištenjem lasera i sl.)
Članak 26.

➢ Klub zajedno s lokalnim tijelom državne uprave nadležnim za sigurnost (MUP) mora provesti
procjenu rizika u svezi minimalne udaljenosti između reklamnih panoa i terena za igru. Rezultat
ove procjene rizika čini dio Prosudbe o sigurnosti stadiona koju izdaje mjesno tijelo državne
uprave nadležno za sigurnost (MUP)
➢ Igrališta na kojima se odigravaju utakmice Treće nogometne lige moraju biti registrirana od
strane nadležnog ŽNS-a, uz odobrenje nadležnog tijela HNS-a, a rješenje o registraciji igrališta
biti istaknuto na vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika.
➢ Igrališta moraju imati punu ogradu visine 1.60 metara, udaljenu od uzdužnih linija najmanje 3
metra i od poprečnih linija 3 metra.
➢ Igralište mora imati zaštićeni koridor od izlaza iz svlačionica do ulaza na teren za igru. Ukoliko je
blizu tribina isti mora biti zaštićen i natkriven.
Članak 27.
Svi klubovi skupina Treće NL obavezni su se pridržavati ODLUKE O KRITERIJIMA/UVJETIMA ZA
NATJECANJE U TREĆOJ NL.
Članak 28.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika klubova, koji
će se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a kojem
obvezno uz delegata prisustvuju i :
- sudac,
- po jedan predstavnik svakog kluba s licencom,
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj stadiona kluba domaćina.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da sastanku prisustvuju i
rukovoditelji pojedinih službi i tijela uključenih u organizaciju utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice koji
proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o
sigurnosti na nogometnim utakmicama, Zakona o javnom okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog
odbora HNS-a.
NOGOMETNI TRENERI
Članak 29.
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad
(licencu) izdanu od strane HNS-a. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti
da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđenom za zamjenske igrače i službene osobe, niti da
bude upisan u zapisnik kao trener. Treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih
klubova kao igrači niti mogu nastupati za bilo koji klub u istom stupnju natjecanja.
Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. Klub ne može
licencirati pomoćnog trenera ukoliko nema licenciranog glavnog trenera. Delegat je obvezan upisati
u zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili ako isti utakmicu napusti
prije završetka.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 30.
Suspendirana momčad, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupiti na javnoj
utakmici sve dok traje suspenzija.

ŽALBA
Članak 31.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom, mailom ili telefaxom u roku od
dva (2) dana od dana odigravanja utakmice. Žalbe u zadnja tri kola najavljuju se u roku od 24 sata
od odigrane utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o
uplaćenoj taksi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Za utakmice posljednja tri kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od dva (2) dana od
dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se produžava na prvi slijedeći dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od
dana prijema žalbe, odnosno dva (2) dana u slučaju žalbe na utakmice iz posljednja tri kola
prvenstva.
PRISTOJBE NA ŽALBU
Članak 32.
Iznos pristojbe na žalbu jednakom je onome u Drugoj NL.
Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS.
Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.
ŽALBENI POSTUPAK
Članak 33.
Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti
odbačene.
Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma
ili brzojava, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 34.
Žalbe na odluke Povjerenika lige podnose se Komisiji za žalbe odgovarajuće skupine Treće NL u
roku od pet (5) dana od dana uručenja odluke.
U tri posljednja kola, rok za podnošenje žalbe je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika
lige, čija se odluka žalbom pobija.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u slučaju žalbe iz stavka 2.
ovog članka u roku od dva (2) dana od dana prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe ne može se uložiti žalba.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe odgovarajuće skupine Treće NL u
roku od osam (8) dana od uručenja odluke.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u roku od tri (3)
mjeseca.
REGISTRACIJA UTAKMICE
Članak 35.
Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj
dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana
odigravanja.

U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do
donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti
poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju
donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim
natjecanjima.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 36.
O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u
ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac Treće HNL na osnovu odredaba Disciplinskog
pravilnika HNS.
POPUNA DRUGE NL (treći stupanj)
Članak 37.
Ako prvoplasirani ili drugoplasirani klub određene skupine nije ispunio uvjete iz Odluke o
kriterijima/uvjetima za natjecanje u Drugoj NL za natjecateljsku godinu 2023/2024 ili ne želi ući u
Drugu NL može ga zamijeniti najbolje plasirani klub iz te skupine koji je ispunio uvjete iz Odluke o
kriterijima/uvjetima za natjecanje u Drugoj NL zaključno do 3. mjesta i to samo za skupine JUG,
ISTOK i CENTAR Treće NL.
U natjecateljskoj godini 2023/2024 Drugu NL činit će 16 klubova i to:
Klub (klubovi) koji je/su u prvenstvu 2022/2023. ispao/li iz Prve NL, klubovi koji su u prvenstvu
2022/2023 igrali u Drugoj NL, a nisu se plasirali u Prvu NL, klubovi koji su se plasirali u
natjecateljskoj godini 2022/2023 do zaključno 13. mjesta u Drugoj NL, te tri (3) kluba iz kvalifikacija
pet skupina Treće HNL i 14. plasirani klub iz Druge NL
Ako iz određene skupine Treće NL niti jedan klub plasiran od 1.-2. mjesta ili za određene skupine
od 1.-3. mjesta nije ispunio uvjete iz Odluke o kriterijima/uvjetima za natjecanje u Drugoj NL ili
odustane od natjecanja u Drugoj NL u prvenstvu 2023/2024 g., u Drugoj NL ostat će 15. i 14.
plasirani klub Druge NL iz 2022/2023 natjecateljske godine.
Provođenje kvalifikacija, koje se igraju po jednostrukom kup sustavu organizira i vodi, uključujući i
ždrijeb parova, Povjerenik za natjecanje Druge NL, po Propozicijama Druge NL.
U svakom slučaju posljednje plasirani 16. klub Druge NL u natjecateljskoj godini 2022/2023
obvezno ispada iz lige (Osim u slučaju odustajanja pojedinog kluba u tijeku natjecanja).
U koliko se niti na jedan način određen ovim člankom ne može popuniti Druga NL da broji 16.
klubova u natjecateljskoj godini 2023/2024 odluku o sastavu lige donijet će Izvršni odbor HNS
OBNAVLJANJE LIGA
Članak 39.
U natjecateljskoj godini 2022/2023 TREĆA NL (četvrti stupanj) brojat će pet (5) skupina i to:;
Istok, Sjever, Zapad, Centar i Jug.
Skupine će brojati od 10 do 18 klubova.
Posljednje plasirani klub pojedine skupine Treće NL na kraju natjecateljske godine 2022./23.
u pravilu obvezno ispada iz lige.
Pojedinu skupinu Treće NL (ČETVRTOG STUPNJA) u natjecateljskoj 2022/2023 činit će klubovi
skupina Treće HNL iz natjecateljske godine 2021/22., a koji nisu ušli u DRUGI STUPANJ I TREĆI
STUPANJ niti ispali u PETI STUPANJ (četvrtu ligu ili ŽNS), te određeni broj klubova iz četvrte lige,
odnosno prve županijske lige (skupina Jug) s pojedinog područja Nogometnog središta HNS, sve
do popune broja klubova pojedine skupine do 18. klubova.

Skupina ISTOK;
TREĆA NL skupina Istok od natjecateljske 2023/2024 godine popunjavat će klubovi koji se nisu
plasirali u DRUGU NL, te prvaci ili klubovi dvije skupine MŽNL i to liga Osijek – Vinkovci i liga
Požega – Brod.
U TREĆU NL skupina Istok u natjecateljskoj 2023/2024 godini izravno ulaze prvaci MŽNL. Ukoliko
prvoplasirani klub određene skupine MŽNL ne ispunjava Odluku o uvjetima/kriterijima za
nastupanje u TREĆOJ NL za natjecateljsku godinu 2023/2024. ili ne želi ući u TREĆU NL skupina
Istok, može ga zamijeniti najbolje plasirani klub iz te skupine koji ispunjava Odluku o
uvjetima/kriterijima zaključno do trećeg (3) mjesta u određenoj skupini (ligi) MŽNL.
Prvak Treće NL ISTOK 2022/2023 ili klub koji ispunjava uvjete (ispunjenje kriterija) ide u
kvalifikacije za popunu DRUGE NL , a iz lige ispada onoliko klubova koliko je potrebno da TREĆA
NL skupina Istok u natjecateljskoj 2023/2024. godini broji do 16. klubova.
Skupina SJEVER;
TREĆA NL skupina Sjever od natjecateljske 2023/2024 godine popunjavat će klubovi koji se nisu
plasirali u DRUGU NL , te prvak iz MŽNL VT-BJ-KC, i pobjednik kvalifikacija ŽNS Varaždin i ŽNS
Međimurje koje se igraju po dvostrukom kup sustavu.
U TREĆU NL skupina SJEVER mogu ući samo klubovi koji ispunjavaju uvjete navedene u Odluci
o uvjetima/kriterijima za natjecanje u Trećoj NL plasirani zaključno do trećeg (3) mjesta.
Prvak Treće NL SJEVER ili klub koji ispunjava uvjete ide u kvalifikacije za popunu DRUGE NL a
iz lige ispada onoliko klubova koliko je potrebno da TREĆA NL skupina Sjever u natjecateljskoj
2023/2024 godini broji do 16. klubova.
Ukoliko klubovi koji ostvaruju pravo na napredak ili ispadanje imaju isti broj bodova u omjer za
plasman na tablici uzimaju se utakmice samo iz prva dva kruga natjecanja.
Skupina CENTAR;
TREĆA NL skupina CENTAR od natjecateljske 2023/2024 godine popunjavat će klubovi koji se
nisu plasirali u DRUGU NL i prvaci skupina A. i B. MŽNL Središte Zagreb iz natjecateljske
2022/2023 godine koji ispunjavaju Odluku o uvjetima/kriterijima za TREĆU NL
U slučaju da navedeni najbolje plasirani klubovi ne ispunjavaju uvjete i/ili se iz nekog razloga ne
prijave za TREĆU NL skupina CENTAR pravo popune mogu konzumirati klubovi plasirani
zaključno do trećeg (3) mjesta skupine A i B. Četvrte NL Središte iz 2022/2023 nat. godine.
U TREĆU NL skupina CENTAR mogu ući samo klubovi koji ispunjavaju uvjete navedene u Odluci o
uvjetima/kriterijima za natjecanje u TREĆOJ NL.
Prvak Treće NL CENTAR 2022/2023 ili klub koji ispunjava uvjete ide u kvalifikacije za DRUGU NL,
a iz lige ispada onoliko klubova koliko je potrebno da TREĆA NL skupina CENTAR u natjecateljskoj
2023/2024 godini broji do 18. klubova.
Skupina ZAPAD;
TREĆA NL skupina Zapad od natjecateljske 2023/2024 godine popunjavat će klubovi koji se nisu
plasirali u DRUGU NL te prvak ili klubovi četvrte NL Zapad iz natjecateljske 2022/2023 godine.
U slučaju da navedeni najbolje plasirani klub MŽNL Zapad ne ispunjavaju uvjete i/ili se iz nekog
razloga ne prijave za TREĆU NL skupina Zapad pravo popune mogu konzumirati klubovi plasirani
zaključno do trećeg (3) mjesta u MŽNL Zapad u natjecateljskoj 2022/2023 godini.
U ČETVRTI STUPANJ skupina Zapad mogu ući samo klubovi koji ispunjavaju uvjete navedene u
Odluci o uvjetima/kriterijima za natjecanje u ČETVRTOM STUPNJU.
Prvak Treće HNL ZAPAD 2021/22 ili klub koji ispunjava uvjete ide u kvalifikacije za popunu
DRUGE NL, a iz lige ispada onoliko klubova koliko je potrebno da TREĆA NL skupina Zapad u
natjecateljskoj 2023/2024 godini broji do 16. klubova.
Skupina JUG;
TREĆA NL skupina Jug od natjecateljske 2023/2024 godine popunjavat će klubovi koji se nisu
plasirali u DRUGU NL, te jedan ili više najbolje plasirani klub iz četiri županijske lige (DU-ST-ŠIZD) koji će igrati dvostruki kup sustav kvalifikacija, a koji ispunjavaju sve kriterije iz Odluke o
uvjetima/kriterijima za nastupanje u TREĆOJ NL.
U slučaju da najbolje plasirani klub županijske lige (DU-ST-ŠI-ZD) ne ispunjava Odluku o
uvjetima/kriterijima i/ili se iz nekog razloga ne prijave za kvalifikacije za TREĆU NL skupina JUG
pravo popune mogu konzumirati klubovi plasirani zaključno do trećeg (3) mjesta u županijskoj ligi
(DU-ST-ZD) odnosno klubovi plasirani zaključno do drugog (2) mjesta u županijskoj ligi (ŠI) u
natjecateljskoj 2022/2023 godini.

Prvak Treće NL JUG 2022/2023 ili klub koji ispunjava uvjete ide u kvalifikacije za popunu DRUGE
NL a iz lige ispada onoliko klubova koliko je potrebno da TREĆA NL skupina Jug u natjecateljskoj
2023/2024 godini broji do 16. Klubova.
U koliko se niti na jedan način određen ovim člankom ne može popuniti određena skupina da broji
do predviđenog broja klubova za svaku skupinu u natjecateljskoj godini 2023/2024. odluku o
sastavu svake skupine donijet će Izvršni odbor HNS
Članak 40.
Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2023/2024 uprazni jedno ili
više mjesta, skupine Treće nogometne lige se ne popunjavaju.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 41.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po
jedan bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka. U slučaju
iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su
postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o plasmanu u drugi dio natjecanja, u slučaju jednakog broja
bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim
utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom djelu natjecanja.
Ukoliko se radi o mjestu koje osigurava prijelaz u viši rang ili prijelaz u niži rang natjecanja u slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u
međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom dijelu natjecanja.
Ukoliko se radi o odlučivanju o prvaku ili o prijelazu u viši ili niži rang natjecanja, u slučaju jednakog
broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim
utakmicama u prvom i drugom dijelu postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima (kada su u
kombinaciji dva kluba) odnosno veći broj postignutih zgoditaka (kada su u kombinaciji tri ili više
klubova).
Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između
zainteresiranih klubova i to:
- jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dva kluba,
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji
4 ili više klubova.
Ukoliko se usuglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se utvrditi
ždrijebom koji će provesti nadležni natjecateljski organ.
U slučaju prekida natjecanja upute oko utvrđivanja plasmana dati će Komisija za natjecanje IO HNS
Tablicu proglašava Komisija za natjecanja IO HNS.
PRAVA IZ NATJECANJA
Članak 42.
Na svim prvenstvenim utakmicama Treće NL prodaju se ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi
prema svojim potrebama.

Prihode sa prvenstvenih utakmica Treće NL ubiru klubovi domaćini.
Članak 43.
U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te utakmice, po odbitku svih
službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i delegata, dijeli se na jednake dijelove.
Ukoliko se iz prihoda sa nove prvenstvene utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i troškovi iz
prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.
Članak 44.
Svi klubovi Treće hrvatske nogometne lige podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
a) članarinu za natjecanja u Trećoj NL koju određuje Izvršni odbor HNS-a. Članarinu su klubovi
dužni uplatiti u dvije rate (jesen-proljeće) prije odigravanja 1. kola, odnosno prije početka
proljetnog dijela natjecanja.
b) sucima putne troškove, i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora HNS-a,
c) delegatu utakmice putne troškove, i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora HNS-a
d) plaćanje službenih osoba (sudaca i delegata), putni troškovi i taksa do prve sljedeće utakmice.
Ukoliko klub koji ne dokaže podmirenje obveza prema službenim osobama s prethodne
utakmice kada je bio domaćin, delegat će to utvrditi u zapisnik utakmice, a povjerenik natjecanja
će prijaviti klub disciplinskom sucu.
e) za održavanja - korištenje objekta na kome je utakmica odigrana, visinu nadoknade sporazumno
utvrđuju vlasnik objekta i klub korisnik.
Članak 45.
Troškove vođenja natjecanja i funkcioniranja skupine TREĆE NL-a - SREDIŠTA nadoknadit će
klubovi do potrebnog iznosa ako se iz ostalih prihoda ne osiguraju dovoljna novčana sredstva.
NAGRADE
Članak 46.
Prvoplasirani klub skupine Treće NL dobiva u trajno vlasništvo pehar HNS-a, na kome se upisuje
godina osvajanja prvenstva te 35 zlatnih medalja.
Fair-play momčad koja po ocjenama delegata utakmica zauzme 1. mjesto, dobiva plaketu – dar
Hrvatskog nogometnog saveza.
Pehari i medalje se momčadi predaju na utakmici po izboru kluba nakon verifikacije tablice od
strane Povjerenika za natjecanje.
HNS najboljem strijelcu dodjeljuje prigodni pehar. U slučaju da je više igrača postiglo isti broj
pogodaka, trofej za najboljeg strijelca osvaja igrač koji je nastupajući za klub tijekom prvenstva
ostvario isto uz najmanju minutažu.
OPREMA MOMČADI
Članak 47.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u ured NS
HNS-a koja vode natjecanja prije početka natjecanja i objavljena u Glasilu Središta.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu
boje različite od svojih.
Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno čitljivim
brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm
(trideset pet centimetara). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj
podlozi.
Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.

Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s brojevima od 1 - 10, koje su
oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
TIJELA NATJECANJA
Članak 48.
Tijela natjecanja su:
• povjerenik za natjecanje,
• povjerenik za određivanje sudaca
• disciplinski sudac,
• povjerenik za sigurnost
• komisija za žalbe Treće NL.
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 49.
Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem u Trećoj nogometnoj ligi,
- rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u
natjecanju, odnosno Odlukama IO HNS-a, registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na
odigrane utakmice u prvom stupnju
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju,
- vodi tablicu natjecanja,
- određuje delegate za utakmice,
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
- prati natjecanje kroz sredstva javnog informiranja,
- donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama Treće NL,
- priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, zajedno s
povjerenikom za sigurnost,
- vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za “Fair Play“,
- kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova Treće NL neophodnih za odvijanje natjecanja,
- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja Treće NL koji prekrše odredbe ovih Propozicija,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa HNS-a,
- priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,
- najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru Saveza i Plenumu klubova izvješće o
radu.
POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 50.
Povjerenik za određivanje sudaca:
određuje suce za utakmice Treće NL,
priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike,
sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
vodi brigu o suđenju na svim utakmicama Treće NL,
prati suđenje kroz sredstva javnog informiranja,
prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
informira nadležna tijela o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera,
podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i žalbi u vezi sa
suđenjem,
- najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje izvješće o suđenju,
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS.
-

DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 51.
Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su počinili klubovi Treće NL, njihovi igrači,
treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju Treće NL, a u skladu s
Disciplinskim pravilnikom,

- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS i Plenumu klubova Treće
NL o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.

POVJERENIK ZA SIGURNOST
Članak 52.
Povjerenik za sigurnost:
- obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica visokog rizika, a što je posebno definirano u
Pravilniku o sigurnosti na nogometnim utakmicama,
- aktivno sudjeluje u organizaciji, provedbi i kontroli na utakmicama iz prethodnog stavka,
- aktivno surađuje s rukovodstvom natjecanja.
OSTALE ODREDBE
Članak 53.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela
natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Članak 54.
Klubovi su obvezni ostvarivati stalnu suradnju s Odjelom natjecanja HNS-a.
Klubovi koji namjeravaju ispuniti kriterij iz odluke o kriterijima/uvjetima za nastupanje u Drugu NL
za sljedeću natjecateljsku godinu obvezni su, sukladno odredbama odluke o kriterijima/uvjetima
podnijeti molbu s pripadajućom dokumentacijom najkasnije do 31. siječnja 2023. godine Odjelu
natjecanja HNS-a, Povjereniku natjecanja ili tajniku pojedinog središta najkasnije do 31.01.2023.
Svi klubovi Treće NL obvezuju se poštivati odredbe Pravilnika o načinu korištenja medijskih i
promotivnih prava.
Neispunjavanje odredbi iz ovog članka predstavlja prekršaj i kažnjava se sukladno odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a.
KAZNENE ODREDBE
Članak 55.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi,
igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 56.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke
Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.
Članak 57.
1. Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme trajanja
epidemije Covid-19.
2. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili druge odluke
koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
3. Utakmice Treće HNL odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu
igrališta i terenu za igru, što obuhvaća:
Momčadi: najviše do 18 igrača
Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa ili snimanje utakmice : 2 + 2 tehnika
Fotoreporteri: 3 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 4.

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera
civilne zaštite RH, županijskog Stožera civilne zaštite, odluke IO HNS-a i sukladno obveznim
uputama Radne skupine HNS za pripremu nastavka natjecanja, što uključuje i upute za broj i
raspored gledatelja te poštivanje Uputa sucima i ekipama koje je donio Odjel natjecanja i IO HNS-a.
5. Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera pojedine
lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve
utakmice igraju sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja na stadionu uz
ograničeni broj osoba na glavnoj tribini i stadionu:
NA GLAVNOJ TRIBINI:
Delegat (sudački mentor) : 2
Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 15 osoba
Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 osoba
Službeni spiker, tehnika semafora i sl.: 3
PRESS loža: najviše 5 akreditiranih novinara
HNS: najviše 5 osoba
Doping kontrolora: 3
Pričuvni igrači i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na izdvojenom području na
tribini).
U KRUGU STADIONA:
Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 5
Redari-zaštitari: u pravilu do 10
Vozilo hitne pomoći: 3
TV ekipa-reportažna kola: najviše 5
6.. Konferencija za novinare po završetku utakmica neće se održavati već su glasnogovornici
klubova dužni neposredno nakon utakmice uzeti izjave od trenera i po dva igrača svog kluba i dati
ih na korištenje predstavnicima medija putem digitalnih kanala.
7. Svaki klub obvezan je imenovati odgovornu osobu za provedbu epidemioloških mjera na
utakmicama. Ta osoba mora biti iz redova zdravstvenih djelatnika i obvezno prisustvovati
službenom sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u svakom trenutku biti dostupna delegatu
utakmice.
Članak 58.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a, a u vremenu između sjednica
Izvršnog odbora Natjecateljska komisija.
Članak 59.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Zagreb, 02. 08. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta na prijedlog
Natjecateljske komisije dana 02. 08. 2022. donio
ODLUKU
o imenovanju vodstva natjecanja Treće NL u natjecateljskoj godini 2022/23.
I. U vodstvo natjecanja Treće NL skupina Istok za natjecateljsku godinu 2022/23
imenuju se:
1.
2.
3.
4.

Povjerenik natjecanja
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Komisija za žalbe

5. Tehnički tajnik
6. Povjerenik za sigurnost

Željko Bel
Siniša Sabljak
Benedikt Draškić
Darko Kolesarić, predsjednik
Igor Kokanović, član
Zvonko Polić, član
Željko Bel
Mato Jakšić

II. U vodstvo natjecanja Treće NL skupina Jug za natjecateljsku godinu 2022/23
imenuju se:
1. Povjerenik natjecanja
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac
4. Komisija za žalbe

5. Tehnički tajnik
6. Povjerenik za sigurnost

Dino Knezović
Šime Bugarija
Jakov Juretić
Paula Eškinja Orešković, predsjednik
Ante Devčić, član
Arian Čustović, član
Frane Plazibat
Zlatko Čipčić

III. U vodstvo natjecanja Treće NL skupina Zapad za natjecateljsku godinu 2022/23
imenuju se:
1. Povjerenik natjecanja
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac
4. Komisija za žalbe

5. Tehnički tajnik
6. Povjerenik za sigurnost

Robi Fonović
Šime Vukić
Darko Banić
Josip Pulić, predsjednik
Anton Buneta, član
Lara Bulić, član
Zvonko Sobol
Valentin Didović

IV. U vodstvo natjecanja Treće NL skupina Centar za natjecateljsku godinu 2022/23
imenuju se
1. Povjerenik natjecanja
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac

Dalibor Meić
Damir Brcković
Zvonimir Buzatović

4. Komisija za žalbe

5. Tehnički tajnik

Neven Šimunić, predsjednik
Željko Mlinarić, član
Darko Dlesk, član
Damir Stipković

V. U vodstvo natjecanja Treće NL skupina Sjever za natjecateljsku godinu 2022/23
imenuju se
1. Povjerenik natjecanja
2. Povjerenik za suđenje
3. Disciplinski sudac
4. Komisija za žalbe

5. Tehnički tajnik
6. Povjerenik za sigurnost

Ivan Novak
Išam Gadžo
Slavko Kušćer
Vjekoslav Jaklin, predsjednik
Darko Jambrović, član
Slaven Služek, član
Dino Kramar
Dražen Posavec

VI. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Zagreb, 02. 08. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na
prijedlog Natjecateljske komisije dana 02. 08. 2022. donio
ODLUKU
o visini naknade vodstvu natjecanja
Prve NL i HNK P-K-J, Treće NL i natjecanjima mladeži na razini središta
1. Mjesečna naknada, dok traje natjecanje, za tehničkog tajnika i povjerenika za suđenje Prve NL
pionira i kadeta i Prve NL juniora u natjecateljskoj godini 2022/2023 iznosi 1.500,00 kn.
2. Naknada za natjecanja mladeži na razini središta HNS u natjecateljskoj godini 2022/2023. mjesečno
dok traje natjecanja iznosi:
- Povjerenik za natjecanje
2.000,00 kn
- Discplinski sudac
1.500,00 kn
- Povjerenik za suđenje
1.500,00 kn
3. Mjesečna naknada, dok traje natjecanje, za obavljanje poslova tehničkog tajnika u natjecanjima
središta HNS (seniori Treća NL i mladež) u natjecateljskoj godini 2022/2023. iznosi 2.500,00 kn.
4. Naknada za vodstvo natjecanja Treće NL u natjecateljskoj godini 2022/2023. mjesečno dok traje
natjecanje iznosi:
- Povjerenik za natjecanje
2.500,00 kn
- Povjerenik za suđenje
2.000,00 kn
- Disciplinski sudac
1.500,00 kn
- Povjerenik za sigurnost
500,00 kn
5. Visina naknade za vodstvo natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa za kadete i pionire i Hrvatskog
nogometnog kupa za juniore u natjecateljskoj godini 2022/23 iznosi:
- Povjerenik natjecanja
- 2.000,00 kn mjesečno za 6 mjeseci godišnje
- Disciplinski sudac
- 1.000,00 kn mjesečno za 6 mjeseci godišnje
- Povjerenik za suđenje
- 1.000,00 kn mjesečno za 6 mjeseci godišnje

6. Svi iznosi u ovoj odluci su navedeni u netu.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 02. 08. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Na prijedlog Natjecateljske komisije Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43 i članka 44. st. 6. Statuta
dana 02. 08. 2022. donio

ODLUKU

1. Financijsko poslovanje Treće NL skupina Sjever, Zapad, Istok, Jug i Centar vode županijski
nogometni savezi i to: skupina Sjever – ŽNS Varaždin, skupina Zapad –NS Istarske županije, skupina
Istok - NS Osječko-baranjske županije, skupina Jug - NS Splitsko-dalmatinske županije i skupina Centar
– NS Sisačko-moslovačke županije
2. Financijsko poslovanje natjecanja mladeži na razini središta HNS Zagreb, Osijek, Varaždin, Rijeka i
Split vode županijski nogometni savezi i to: središte Zagreb - NS Sisačko-moslavačke županije,
središte Osijek - NS Osječko-baranjske županije, središte Varaždin- ŽNS Varaždin, središte Rijeka - NS
Istarske županije, središte Split - NS Splitsko-dalmatinske županije.
3. Prihodi od članarina klubova i kazni, licenci za službene osobe i ostali eventualni prihodi iz
natjecanja Treće NL i natjecanja mladeži na razini središta HNS, prihodi su ŽNS-a koji vodi financijsko
poslovanje te se iz tih prihoda podmiruju troškovi natjecanja, uključujući i naknade za vodstvo
natjecanja.
4. Nogometnom savezu Osječko-baranjske županije nastavlja se plaćanje sufinanciranja plaće tajnika
Središta Osijek i ostalih troškova Središta u iznosu od 15.000,00 kn neto mjesečno.
5. Županijskom nogometnom savezu Varaždin nastavlja se sufinanciranje plaće tajnika Središta
Sjever i ostalih troškova Središta u iznosu od 15.000,00 kn neto mjesečno.

Zagreb, 02. 08. 2022.
Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 02. 08. 2022.
donio
ODLUKU
o izmjenama Odluke
o visini naknada službenim osobama i visini članarina klubova
u natjecateljskoj godini 2022/23
1. U Odluci o visini naknada službenim osobama i visini članarina klubova u
natjecateljskoj godini 2022/23. (Glasnik br. 29/22) mijenja se točka 1. u dijelu koja se
odnosi na Drugu NL i glasi:
„Visina naknada službenim osobama u natjecateljskoj godini 2022-23 iznosi:
Druga NL
delegat
sudac utakmice
pomoćni sudac
četvrti sudac
kontrolor suđenja

500,00 kn
800,00 kn
500,00 kn
250,00 kn
500,00 kn

Naknade, putni troškovi suca utakmice, pomoćnih sudaca i četvrtog suca te delegata na
utakmicama Druge NL podmiruju se iz sredstava članarine klubova (eventualni smještaj plaća
klub domaćin), a sve troškove kontrolora suđenja HNS.“
2. Točka 4. mijenja se u dijelu koji se odnosi na Drugu NL, Prvu NL pionira i kadeta, Prvu
NL juniora, juniora i kadeta na razini središta HNS i pionira i mlađih kadeta na razini središta
HNS i glasi:
„4. Članarina za sudjelovanje u natjecanju iznosi:
Druga NL
130.000,00 kn za natjecateljsku godinu
- prvi obrok najkasnije do 01.09.2022. – 100.000,00 kn
- drugi obrok najkasnije do 01.03.2023. – 30.000,00 kn
Članarina iz koje se podmiruju troškovi naknada i putnog troška za suce i delegate utakmica,
kao i vodstvo natjecanja se treba uplatiti na žiro račun ŽNS-a koji odredi HNS.
Prva NL pionira i kadeta
5.000,00 kn u natjecateljskoj godini po momčadi (2.500 jesenski dio – 2.500 proljetni dio)
Prva NL juniora
5.000,00 kn u natjecateljskoj godini. (2.500 jesenski dio – 2.500 proljetni dio)
Juniori i kadeti na razini središta HNS
2.000,00 kn u natjecateljskoj godini po momčadi (1.000 jesenski dio – 1.000 proljetni dio)

Pioniri i mlađi pioniri na razini središta HNS
1.500,00 kn u natjecateljskoj godini po momčadi (750 jesenski dio – 750 proljetni dio)
3.Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Saveza.
Zagreb, 02. 08. 2022.

Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog
Komisije nogometnih sudaca dana 02. 08. 2022. donio

O D L U K U

1. Luka Lisica iz Srinjina uvrštava se na „B“ listu pomoćnih sudaca 02. skupine Liste Supersport HNL,
Prve i Druge NL u natjecateljskoj godini 2022/23.

2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Predsjednik
Zagreb, 02. 08. 2022.

Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog Komisije nogometnih
sudaca dana 02. 08. 2022. donio

O D L U K U
o uvrštavanju na Listu KONTROLORA SUDACA
JEDINSTVENE LISTE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE, PRVE i DRUGE NL
za natjecateljsku 2022. /2023. godinu – jesenski dio
I.

Na listu kontrolora sudaca jedinstvene liste Supersport HNL, Prve i Druge NL u natjecateljskoj godini
2022/23. uvrštavaju se:

PRVA SKUPINA
Ime i prezime
1. Snježana Fočić
2. Lada Rojc

2 kontrolorke sudaca
Grad
Osijek
Velika Gorica

➫ mogu obavljati Kontrole sudaca na Hrvatskoj nogometnoj ligi, Prvoj i Drugoj NL (u skladu s odlukama i
smjernicama KNS IO HNS)

DRUGA SKUPINA
Ime i prezime

16 kontrolora sudaca
Grad

1. Blaženka Logarušić

Osijek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Našice
Harkanovci
Petrinja
Split
Zadar
Bjelovar
Koprivnica
Čakovec
Split
Šibenik
Čakovec
Rijeka
Slavonski Brod
Virovitica
Viškovo

Nikola ANTOLOVIĆ
Željko BOŠNJAK
Vlado CRNOLATAC
Andrija ČALJKUŠIĆ
Robertino DUJELA
Išam GADŽO
Josip HAVAIĆ
Marin HORVAT
Marin IVANKOVIĆ
Ivo KREČAK
Igor KRIŽARIĆ
Pero RADIĆ
Denis RAJKOVIĆ
Kristijan STRUSA
Damir VOLF

➫ mogu obavljati Kontrole sudaca na Prvoj i Drugoj NL (u skladu s odlukama i smjernicama KNS IO HNS)

II. Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasilu HNS-a.

Zagreb, 02. 08. 2022.
Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.

Izvršni odbor HNS-a temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog
Komisije nogometnih sudaca dana 02. 08. 2022.donio

O D L U K U

1. Ivan Vučković briše se liste VAR sudaca za natjecateljsku godinu 2022/23.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasilu HNS-a.
Zagreb, 02. 08. 2022.
Predsjednik
Marijan Kustić, v.r.
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REGISTRACIJE
27.07.2022.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 27.07.2022)
"NK HAŠK 1903", ZAGREB: Božičković
Bono (NK Maksimir, Zagreb), Čl. 34/2
"NK RUDEŠ", ZAGREB: Šoštar Filip (NK
Lokomotiva (Z), Zagreb), Mišković
Antonio (NK Inter-Zaprešić, Zaprešić),
Ganić Petar (NK Zagreb, Zagreb), Selimić
Leo (NK Kustošija, Zagreb), Magđinski
Lukas (NK Lučko, Zagreb), Jerečić
Gabriel (NK Vrapče, Zagreb), Fateh
Barfjani Kian (NK Sloga Zagreb, Zagreb),
Katavić Filip (NK Zagreb, Zagreb), Jakičić
Đuka (NK Lokomotiva (Z), Zagreb),
Berišić Anton (NK Sesvete, Zagreb), Hren
Neven (NK Ponikve, Zagreb), Jagarčec
Tin (NK Zagreb, Zagreb), Čl. 34/2
"NK JARUN", ZAGREB: Grbić Vedran (NK
Sloga Zagreb, Zagreb), Delač Ozren (NK
Sloga Zagreb, Zagreb), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vuksanović
Matko ("NK Hrvatski dragovoljac (Z)",
Zagreb), Marić Marko ("NK Sesvete",
Zagreb) jer odlaze na područje drugog
saveza, Prgomet Mihovil ("MNK Futsal
Dinamo", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ JASTREBARSKO
(Sjednica 27.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pavlić Mario
("NK Sveta Jana", Gorica Svetojanska) jer
odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ SAMOBOR
(Sjednica 27.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Podravec Marko
("GNK Tigar Sveta Nedelja", Brezje),
Batinjan Mato ("NK Stupnik", Donji
Stupnik) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 27.07.2022)
"HNK GORICA", VELIKA GORICA:
NDOCKYT Merveil Valthy Streeker (NK
Osijek, Osijek), Čl. 34/7
Registracija ugovora
"HNK GORICA", VELIKA GORICA i igrač
NDOCKYT Merveil Valthy Streeker
zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 30.06.2024.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vavra Antun
("NK Rugvica Sava 1976", Rugvica) jer
odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 27.07.2022)
Raskidi ugovora
"NK INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Banovec Lovro raskinuli su sporazumno
stipendijski ugovor broj SU 4-2021 od
23.07.2021.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Banovec Lovro
("NK Inter-Zaprešić", Zaprešić), Horvat
Petar ("NK Inter-Zaprešić", Zaprešić),
Juračić Hrvoje ("NK Inter-Zaprešić",
Zaprešić), Brakus Domagoj ("NK InterZaprešić", Zaprešić), Vrančić Ivan ("NK
Inter-Zaprešić", Zaprešić), Lović Tarik
("NK Inter-Zaprešić", Zaprešić) jer odlaze
na područje drugog saveza, Rudonja Rai
("NK Inter-Zaprešić", Zaprešić) jer odlaze
u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Šivalec Gabrijel
("NK Mladost Zabok", Zabok) jer odlaze
na područje drugog saveza.
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NOGOMETNO SREDIŠTE KUTINA
(Sjednica 27.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Čavlović Jakov
("HNŠK Moslavina", Kutina), Hajdinović
Dorijan ("HNŠK Moslavina", Kutina),
Bošnjak Jurica ("NK Sokol (L)", Velika
Ludina) jer odlaze na područje drugog
saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE
(Sjednica 27.07.2022)
"NK USKOK", KLIS: Jurendić Josip (HNK
Sloga Mravince, Mravince), Čl. 34/2
"ŽNK SPLIT", SPLIT: Mikulica Petra (ŽNK
Rijeka, Rijeka), Fiket Laura (ŽNK
Pregrada, Pregrada), Kovačević Klara
(ŽNK Osijek, Osijek), Čl. 34/2
Zhivikj Julija (ŽNK Rijeka, Rijeka),
Blažević Antonela (ŽNK Osijek, Osijek),
Čl. 24-34/2
NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2022)
"HNK ZADAR", ZADAR: Lukačić Duje
(NŠK Sveti Mihovil, Preko), Bobić Gabriel
(NŠK Sveti Mihovil, Preko), Mekelenić
Maro (NŠK Sveti Mihovil, Preko), Čl. 34/2
"NK HRVATSKI VITEZ", POSEDARJE:
Rončević Renato (HNK Zadar, Zadar),
Delija Roko (HNK Zadar, Zadar), Jelinić
Toni (NK Abeceda sporta, Murvica),
Pinčić Jakov (HNK Zadar, Zadar), Ćelić
Ive (HNK Zadar, Zadar), Čl. 34/2

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Miličević Josip
("NK Neretva", Metković) jer odlaze u
inozemstvo.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 27.07.2022)
"NK BSK BIJELO BRDO", BIJELO BRDO:
Tešanović Aljoša (NK Vuteks Sloga,
Vukovar), Nedeljković Bojan (NK Borac
(Bo), Bobota), Nikšić Marko (NK Vuteks
Sloga, Vukovar), Đurđević Stefan (NK
Vuteks Sloga, Vukovar), Avramović
Aljoša (NK Vuteks Sloga, Vukovar), Medić
Luka (NK Vuteks Sloga, Vukovar), Čl.
34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kuprešak Mihael
("NK Osijek", Osijek), Ljubić Tihomir ("NK
Goleo", Dopsin) jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE BELI
MANASTIR
(Sjednica 27.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Antolović Nikola
("NK Dinamo Baranjsko Petrovo Selo",
Baranjsko Petrovo Selo) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO

Brisanje iz registra

(Sjednica 27.07.2022)

Brišu se igrači iz registra Kitin Lovro
("HNK Zadar", Zadar), Misic Marko-Mario
("HNK Dalmatinac (C)", Crno) jer odlaze
na područje drugog saveza.

"NK ZRINSKI (J)", JURJEVAC: Korpar
Marko (NK Mladost Đakovačka Satnica,
Đakovačka Satnica), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Horvat Hrvoje
("NK Slavonac Preslatinci", Preslatinci),
Gazić Marko ("NK Mladost Đakovačka
Satnica", Đakovačka Satnica) jer odlaze
na područje drugog saveza.
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NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO

Brisanje iz registra

(Sjednica 27.07.2022)

Brišu se igrači iz registra Vukelić Matej
("NK Svjetlost", Lužani), Kereković Nikola
("NK Svjetlost", Lužani), Mihić Josip ("NK
Posavac (Ku)", Kupina), ZAUPA Fabrizio
Omar ("NK Omladinac Gornja Vrba",
Gornja Vrba), Bačić Mario ("NK Slavonac
Bukovlje", Bukovlje), Bartolović Petar
("NK Oriolik", Oriovac), Bartolović Neven
("NK Oriolik", Oriovac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

"NK BELIŠĆE", BELIŠĆE: Vidaković Ivan
(NK Gat, Gat), Čl. 34/2
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 27.07.2022)
"HNK CIBALIA", VINKOVCI: Rajčić Ivan
(NK Otok, Otok), Čl. 34/2
Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC

Brišu se igrači iz registra Jelenić Antonio
("NK Šokadija (SM)", Stari Mikanovci),
Jelenić Ante ("NK Šokadija (SM)", Stari
Mikanovci) jer odlaze na područje drugog
saveza, Osmić Melvin ("HNK Cibalia",
Vinkovci) jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 27.07.2022)

NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR
(Sjednica 27.07.2022)
"NK VUTEKS SLOGA", VUKOVAR:
Janjanin Nikola (NK BSK Bijelo Brdo,
Bijelo Brdo), Abadžić Momir (NK BSK
Bijelo Brdo, Bijelo Brdo), Veselinović
Dejan (NK BSK Bijelo Brdo, Bijelo Brdo),
Marić Ognjen (NK BSK Bijelo Brdo, Bijelo
Brdo), Mandić Željko (NK BSK Bijelo
Brdo, Bijelo Brdo), Šarić Matija (NK BSK
Bijelo Brdo, Bijelo Brdo), Stajin Đorđe (NK
BSK Bijelo Brdo, Bijelo Brdo), Božić Dino
(HNK Vukovar 1991, Vukovar), Jergić
Nikola (NK BSK Bijelo Brdo, Bijelo Brdo),
Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ljaljić Marko
("HNK Vukovar 1991", Vukovar), Kalenić
Srđan ("NK Sloga Borovo", Borovo),
Sarađen Antun ("HNK Lipovača",
Vukovar) jer odlaze na područje drugog
saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jurišić David
("NK Dinamo Badljevina", Badljevina),
Mlinarić Leonardo ("NK Dinamo
Badljevina", Badljevina) jer odlaze na
područje drugog saveza.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2022)
"NK OPATIJA", OPATIJA: Arsenijević
Uroš (FK Radnički 1923 Kragujevac, -), Čl.
34/9
"NK VINODOL", NOVI VINODOLSKI:
Brdar Matija (NK Grobničan, Čavle), Čl.
34/2
"HNK RIJEKA", RIJEKA: Kitin Lovro (HNK
Zadar, Zadar), Čl. 34/2
"HNK ORIJENT 1919", RIJEKA: Travaglia
Ennio (HNK Orijent 1919, Rijeka), Čl. 34/1
Registracija ugovora
"NK OPATIJA", OPATIJA i igrač
Arsenijević Uroš zaključili ugovor o
radudo 30.06.2023.

(Sjednica 27.07.2022)
"NK MARSONIA", SLAVONSKI BROD:
Andrijanić Mihael (NK Omladinac Gornja
Vrba, Gornja Vrba), Liović Fran (ŠN
Željezničar, Slavonski Brod), Tolić David
(NK Vinogorac, Slavonski Brod),
Dominković Lorenzo (NK Graničar
Slavonski Šamac, Slavonski Šamac), Čl.
34/2

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE
(Sjednica 27.07.2022)
"NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN:
Stojak Piero (HNK Orijent 1919, Rijeka), Čl.
34/2
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"NK MEDULIN 1921", MEDULIN: Butković
Edi (NK Mladost Fažana, Fažana), Čl.
34/2
"NK ISTRA 1961", PULA: Macuka Nina (NK
Istra 1961, Pula), Čl. 34/1
Mumba Prince (Kabwe Warriors FC, -), Čl.
34/9

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2022)
Raskidi ugovora

"NK ULJANIK (P)", PULA: Parezanović
Andrea (NK Muntić, Muntić), Čl. 34/2

"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i
igrač Hoxha Arbër raskinuli su
sporazumno ugovor o profesionalnom
igranju broj 2022-03-P od 09.02.2022.

Registracija ugovora

Registracija ugovora

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Mumba
Prince zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 30.06.2023.

"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i
igrač Hoxha Arbër zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2026.

SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VARAŽDIN
(Sjednica 27.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Telebar Davor
("NK Varaždin", Varaždin), Mikulić Jurica
("NK Mladost Varaždin", Varaždin) jer
odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG
(Sjednica 27.07.2022)
"NK PODRAVINA", LUDBREG: Herceg
Tomislav (NK Bednja, Beletinec), Čl. 34/2
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 27.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Lukovnjak Vili
("NK Međimurje", Čakovec), Perc Sven
Montano ("NK Međimurje", Čakovec),
Bukvašević Matija ("NK Nedelišće",
Nedelišće), Težak David ("NK Drava (K)",
Kuršanec), Hruško Marko ("NK Galeb
(O)", Oporovec), Sedlar Tomislav ("NK
Drava (K)", Kuršanec) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vuk Goran ("NK
Borac", Imbriovec) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 27.07.2022)
"NK MLADOST ŽDRALOVI", ŽDRALOVI BJELOVAR: Jambreković Karlo (NK
Bjelovar, Bjelovar), Čl. 34/2
DE SOUZA SILVA Guilherme (7 de Abril RJ, Rio de Janeiro), Čl. 34/10
ALVES FERREIRA Luis Felipe (Uberaba MG, -), Čl. 34/8
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Hairlahović
Ismar ("NK Bjelovar", Bjelovar), Kuš
Antonio ("NK Dinamo Predavac",
Predavac), Litrić Marko ("NK Bjelovar",
Bjelovar), Kotarski Lucija ("NK Ribar
Končanica", Končanica) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

1
REGISTRACIJE
28.07.2022.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 28.07.2022)
Registracija sporazuma o ustupanju
"GNK DINAMO (ZAGREB), "SLIGO
ROVERS (SLIGO) i igrač Burton Robert
Lee zaključili sporazum o ustupanju do
18.01.2023.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Gorše Luka ("NK
Brezovica", Zagreb) jer odlaze u
inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ JASTREBARSKO
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Zeba Mario ("NK
Kupinec", Kupinec), Prčić Patrik ("NK
Jaska Vinogradar Jastrebarsko",
Jastrebarsko) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 28.07.2022)
"NK INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ:
Benčić Mihael (NK Gaj Mače, Mače), Čl.
34/12
Raskidi ugovora
"NK INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Bandar Derwish W Ahmed raskinuli su
sporazumno ugovor o profesionalnom
igranju broj 20220214-1 od 16.02.2022.
"NK INTER-ZAPREŠIĆ", ZAPREŠIĆ i igrač
Abdullah Bader A Mahbub raskinuli su
sporazumno ugovor o profesionalnom
igranju broj 20220214-2 od 16.02.2022.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Popović Luka
("NK Inter-Zaprešić", Zaprešić), Kahlina
Borna ("NK Inter-Zaprešić", Zaprešić),

Gasparac Ivan Ante ("NK Inter-Zaprešić",
Zaprešić), Herceg Novosel Marin ("NK
Inter-Zaprešić", Zaprešić) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jedvaj Leon
("NK Zagorec (Kr)", Krapina), Horvat Ivan
("NK Oroslavje", Oroslavje) jer odlaze na
područje drugog saveza, Ranogajec
Hrvoje ("NK Zagorec (Kr)", Krapina) jer
odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač KODELIČ Jan Broj iskaznice null iz
kluba NK Rogaška (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Straža, Hum Na Sutli
Igrač GAJSTER Gal Broj iskaznice null iz
kluba NK Rogaška (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Straža, Hum Na Sutli
NOGOMETNI SAVEZ SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ćavar Branimir
("GSNK Mladost Petrinja", Petrinja) jer
odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE KUTINA
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dodić Ivan
("HNŠK Moslavina", Kutina) jer odlaze na
područje drugog saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE
(Sjednica 28.07.2022)
"NK CROATIA ZMIJAVCI", ZMIJAVCI:
Gadže Gojko (HNK Orijent 1919, Rijeka),
Čl. 34/2
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Čuljak Petar (NK Mračaj, Runović), Čl.
34/1

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKOKNINSKE ŽUPANIJE

"HNK HAJDUK", SPLIT: Jemo Boško (NK
Solin, Solin), Čl. 34/2

(Sjednica 28.07.2022)

"NK SOLIN", SOLIN: Kerum Mate (RNK
Split, Split), Botica Antonio (HNK Hajduk,
Split), Bašić Luka (NK Primorac (S),
Stobreč), Vranjičić Paul (NK Primorac (S),
Stobreč), Ćurković Leon (NK Primorac
(S), Stobreč), Džoni Josip Franjo (NK
Adriatic, Split), Čl. 34/2
"RNK SPLIT", SPLIT: Travnikar Rino (HNK
Hajduk, Split), Tešija Bruno (NK Adriatic,
Split), Čl. 34/2
"HNK SLOGA MRAVINCE", MRAVINCE:
Duvnjak Ante (NK Primorac (S), Stobreč),
Čl. 34/2
"NK DUGOPOLJE", DUGOPOLJE: Rančić
Josip (NK Primorac (S), Stobreč), Bašić
Andrija (NK Solin, Solin), Kukić Filip (RNK
Split, Split), Čl. 34/2
"HRNK ZMAJ (M)", MAKARSKA: Stanić
Sandro (HŠK Zrinjski, Mostar), Mikulić
Anđelko (HŠK Posušje, -), Čl. 34/10
Registracija ugovora
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Jemo
Boško zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2025.
NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)
"ŽNK DONAT", ZADAR: Adamović Dora
(NŠM Višnjevac, Višnjevac), Matijević
Martina (NŠM Višnjevac, Višnjevac), Čl.
34/2
"NK HRVATSKI VITEZ", POSEDARJE:
Kralj Vlatko (NK Polača, Polača), Čl. 2234/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bačkov Ante
Toni ("HNK Zadar", Zadar) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mihanović Nikola
("NK Zagora", Unešić) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)
"NK JADRAN-LP", PLOČE: Čepo Ivano
(HNK Zadar, Zadar), Manenica Duje (NK
Neretva, Metković), Marić Nikola (HNK
Primorac (BNM), Biograd na Moru), Čl.
34/2
"NK NERETVANAC", OPUZEN: Vučković
Marin (NK Rudeš, Zagreb), Čl. 34/2
"NK GOŠK-DUBROVNIK 1919",
DUBROVNIK: Berković Bruno (NK
Studentski grad, Zagreb), Čl. 34/2
Sentić Antonio (NK GOŠK-Dubrovnik
1919, Dubrovnik), Čl. 34/1
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dizdar Josip
("NK Neretvanac", Opuzen), Čupić Nikola
("NK Neretva", Metković), Brajković Petar
("NK Neretva", Metković) jer odlaze na
područje drugog saveza.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 28.07.2022)
"NK BSK BIJELO BRDO", BIJELO BRDO:
Pudić Dario (NK Osijek, Osijek), Čl. 34/9
Registracija sporazuma o ustupanju
"NK OSIJEK (OSIJEK), "NK BSK BIJELO
BRDO (BIJELO BRDO) i igrač Pudić Dario
zaključili sporazum o ustupanju do
29.06.2023.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Fingernagl Matej
("NK Čepin", Čepin), Malenica Tomislav
("NK BSK Bijelo Brdo", Bijelo Brdo),
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Adamović Dora ("NŠM Višnjevac",
Višnjevac), Buljević Alen ("NK Slavonac
Tenja", Tenja), Matijević Martina ("NŠM
Višnjevac", Višnjevac), Malinović Jurica
("NŠM NK Grafičar Vodovod", Osijek),
Glogač Ivan ("NK Višnjevac", Višnjevac),
Petrušić Kristijan ("NK Gibarac 95",
Čepinski Martinci), Gverijeri Bartol ("NK
Slavonija Ivanovac", Ivanovac) jer odlaze
na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI
MIHOLJAC
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bočkinac Filip
("NK Sveti Đurađ", Sveti Đurađ), Hrsto
Petar ("NK Bočkinci", Bočkinci) jer odlaze
na područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Blekić Marko
("MNK Aurelia", Vinkovci), Kušnjer Kosta
("NK Sremac (M)", Markušica), Božić
Mario ("HNK Vinkovci", Vinkovci), Rogan
Marko ("NK Hajduk Mirko", Mirkovci),
Nikolić Dejan ("NK Sremac (M)",
Markušica) jer odlaze na područje drugog
saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)

(Sjednica 29.07.2022)

"NK MARSONIA", SLAVONSKI BROD:
Radoš Roko (NK Budainka Kolonija,
Slavonski Brod), Danković Josip (ŠN
Željezničar, Slavonski Brod), Mišković
Marko (NK Slobodnica, Slobodnica), Čl.
34/2
Perić Mateo , Čl. 35/1

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Lozančić Ivo
("NK Jedinstvo (F)", Forkuševci) jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Banović Marijo
("MNK Brod", Slavonski Brod), Brnjić
Berislav ("MNK Brod", Slavonski Brod),
Marić Mihailo ("NK Marsonia", Slavonski
Brod), Štefančić Filip ("MNK Brod",
Slavonski Brod), Tunuković Ivan ("MNK
Brod", Slavonski Brod), Jukić Dalibor
("MNK Brod", Slavonski Brod), Mijić Josip
("MNK Brod", Slavonski Brod), Sivrić
Matej ("MNK Brod", Slavonski Brod),
Sedlo Tomislav ("MNK Brod", Slavonski
Brod), Prodanović Nemanja ("MNK Brod",
Slavonski Brod), Jelčić Alen ("MNK Brod",
Slavonski Brod) jer odlaze na područje
drugog saveza, Marić Matej ("NK Svačić",
Stari Slatinik) jer odlaze u inozemstvo.

NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE
(Sjednica 28.07.2022)
"NK NAŠK", NAŠICE: Purgar Ivan (NK
Đurđenovac, Đurđenovac), Kuš Antonio
(NK Dinamo Predavac, Predavac), Čl.
34/2
Kuzminski Marin (NK Kutjevo, Kutjevo),
Čl. 24-34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Poljak Kimi ("NK
FEŠK", Feričanci), Pavlić Dinko ("NK
Mladost Stipanovci", Stipanovci), Maričić
Karlo ("NK FEŠK", Feričanci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKOSLAVONSKE ŽUPANIJE

NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO

Brišu se igrači iz registra Luketić
Krunoslav ("NK Kutjevo", Kutjevo),
Kuzminski Marin ("NK Kutjevo", Kutjevo)
jer odlaze na područje drugog saveza,
Šilhan Stjepan ("NK Jakšić", Jakšić) jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 28.07.2022)
"NK BELIŠĆE", BELIŠĆE: Plavšić David ,
Kalivoda Patrik , Bublić David , Varžić
Fran , Kukec Jakov , Maras Mark , Klešćek
Fran , Kozma Luka , Plavšić Karlo , Čl. 35/1

(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
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NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Burigo Valentino
("NK Croatia Donja Obrijež", Donja
Obrijež) jer odlaze na područje drugog
saveza.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)
"NK VINODOL", NOVI VINODOLSKI:
Kosić Luka (NK Cres, Cres), Čl. 34/10

SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VARAŽDIN
(Sjednica 28.07.2022)
Raskidi ugovora
"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Igrec
Stjepan raskinuli su sporazumno
stipendijski ugovor broj 01-01/2022 od
10.01.2022.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ismajlovski
Goran ("NK Jalžabet", Jalžabet), Vitković
Lovro ("NK Varteks", Varaždin),
Zagorščak Smetiško Dorian ("NK
Varteks", Varaždin) jer odlaze na
područje drugog saveza.

"ŽNK RIJEKA", RIJEKA: Petrović
Antonela (ŽNK Viktorija, Slavonski Brod),
Terawaki Ayuri , Čl. 34/2

NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG

Brisanje iz registra

(Sjednica 28.07.2022)

Brišu se igrači iz registra Gadže Gojko
("HNK Orijent 1919", Rijeka) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE
(Sjednica 28.07.2022)
"NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN:
Dizdar Josip (NK Neretvanac, Opuzen),
Čl. 34/2

Brišu se igrači iz registra Fajt Siniša ("NK
Podravina", Ludbreg) jer odlaze na
područje drugog saveza.
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 28.07.2022)

"NK ISTRA 1961", PULA: Caseres Facundo
Agustin (CA Velez Sarsfield, -), Čl. 34/9

"NK POLET (SMNM)", SVETI MARTIN NA
MURI: Telebar Davor (NK Varaždin,
Varaždin), Čl. 34/2
Jurinić Andrej (SAK Klagenfurt,
Klagenfurt), Čl. 34/10

Registracija ugovora

Brisanje iz registra

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Caseres
Facundo Agustin zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2023.

Brišu se igrači iz registra Matotek Vanja
("NK Vidovčan", Donji Vidovec), Novak
Mario ("NK Naprijed (C)", Cirkovljan) jer
odlaze na područje drugog saveza.

Aneksi ugovora
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Knežević
Lovre potpisali su aneks (325/2022)broj
ugovora 258/2022 od 11.07.2022
(stipendijski ugovor).

Transferi iz inozemstva
Igrač Mikić Luka Broj iskaznice 4014520
iz kluba ŠD NŠ Zavrč (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Galeb (O), Oporovec
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NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Stančin
Sebastijan ("NK Borac", Imbriovec),
Jarnec Slaven ("NK Koprivnica",
Koprivnica), Opčević Zvonimir ("NK
Tomislav Radnik", Sveti Ivan Žabno),
Novački Matija ("NK Bratstvo", Kunovec),
Marjanović Marko ("NK Bratstvo",
Kunovec), Seok Sanghun ("NK Radnik
Križevci", Križevci) jer odlaze na područje
drugog saveza, Šarlija Lovro ("NK
Graničar (L)", Legrad), Kešer Martin ("NK
Prigorje", Sveti Petar Orehovec) jer
odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pipić Krešimir
("NK Bilogora 91", Grubišno Polje), Mikulić
Denis ("NK Bjelovar", Bjelovar), Mlinarić
Vedran ("NK Mladost Ždralovi", Ždralovi Bjelovar), Blažević Tomislav ("NK
Bilogora 91", Grubišno Polje) jer odlaze na
područje drugog saveza.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 28.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Grdić Tin ("ŽNK
Virovitica", Virovitica) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

1
REGISTRACIJE
29.07.2022.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 29.07.2022)
"NK DUBRAVA TIM KABEL", ZAGREB:
Džaferović Tin (NK Ravnice, Zagreb),
Hoić Matej (NK Zagorec (Kr), Krapina),
Gucić Antun (NK Sesvete, Zagreb), Žabec
David (NK Mladost Ždralovi, Ždralovi Bjelovar), Čl. 34/2
ON Jongyun (Kwangwoon Artificial
Intelligence High School, -), Čl. 34/11
ADEMI Nerlin (A.C.N. Siena 1904 SSD
SRL, -), Čl. 34/10
"NK KUSTOŠIJA", ZAGREB: Gašparac
Marko Ivan (NK Maksimir, Zagreb),
Lipovac Marko (NK Trnje (Z), Zagreb),
Proleta Borna (NK Vrapče, Zagreb), Čl.
34/2
"NK RAVNICE", ZAGREB: Drmečić Lovro
(NK Sesvete, Zagreb), Čl. 34/1
"NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC (Z)",
ZAGREB: Ćavar Branimir (GSNK Mladost
Petrinja, Petrinja), Čl. 34/2
"MNK FUTSAL DINAMO", ZAGREB: Šućur
Zvonimir (MNK Šibenik 1983, Šibenik), Čl.
34/2
"NK DINAMO ODRANSKI OBREŽ",
ZAGREB: Adamić Leon (NK Krško,
Krško), Čl. 34/10
"NK RUDEŠ", ZAGREB: Brakus Domagoj
(NK Inter-Zaprešić, Zaprešić), Hrelec
Benjamin (NK Bubamara, Zagreb),
Jurinec Ian (NK Zagorec (Kr), Krapina),
Novosel Marko (NK Inter-Zaprešić,
Zaprešić), Vrdoljak Marino (NK Kustošija,
Zagreb), Horvat Petar (NK Inter-Zaprešić,
Zaprešić), Zavoral Filip (NK InterZaprešić, Zaprešić), Turković Patrik (NK
Inter-Zaprešić, Zaprešić), Grubišić Rino
(NK Prečko, Zagreb), Kahlina Borna (NK
Inter-Zaprešić, Zaprešić), Čondrić
Antonio (NK Lučko, Zagreb), Čl. 34/2
"NK JARUN", ZAGREB: Zdilar Marko (NK
Sloga Zagreb, Zagreb), Čl. 34/2
"NK TRNJE (Z)", ZAGREB: Stanić Ivan
(NK Rudeš, Zagreb), Prpić Bosanac Karlo
(NK Dubrava Tim Kabel, Zagreb),

Skender Ryan Joseph (NK Rudeš,
Zagreb), Šinko Luka (NK Gaj Mače, Mače),
Markanović Matej (NK Lokomotiva (Z),
Zagreb), Ninčević Domagoj (NK Dubrava
Tim Kabel, Zagreb), Banić Dario (HNK
Gorica, Velika Gorica), Čl. 34/2
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB: Veljača
Mario (NK Hrvatski dragovoljac (Z),
Zagreb), Čavlina Nikola (GNK Dinamo,
Zagreb), Čl. 34/7
Raskidi ugovora
"NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC (Z)",
ZAGREB i igrač Veljača Mario raskinuli su
sporazumno stipendijski ugovor broj
524/21 od 14.07.2021.
"GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Težački
Ivan raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 562/20 od 04.08.2020.
"GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Čavlina
Nikola raskinuli su sporazumno ugovor o
profesionalnom igranju broj 1118/20 od
22.09.2020.
Registracija ugovora
"NK DUBRAVA TIM KABEL", ZAGREB i
igrač ON Jongyun zaključili stipendijski
ugovor do 30.06.2023.
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač
Čavlina Nikola zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2024.
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB i igrač
Veljača Mario zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2024.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Došen Tin ("NK
Lokomotiva (Z)", Zagreb), Cvitanović
Tomislav ("NK Kustošija", Zagreb), Čurek
Petar Lucijan ("NK Lučko", Zagreb),
Salamunović Marko ("NK HAŠK 1903",
Zagreb), Stunja Jan ("NK Zagreb",
Zagreb), Seck Papa Mamadou ("NK
Lučko", Zagreb), Landripet Tin ("NK
Ivanja Reka", Zagreb), Čalić Tomislav
("NK Sesvetski Kraljevec", Zagreb), Dadić
Tomas ("NK Ponikve", Zagreb), Puškarić
Marko ("NK Brezovica", Zagreb), Lovrić
Leon ("NK Hrvatski dragovoljac (Z)",
Zagreb), Ćosić Antonio ("NK Lučko",
Zagreb), Antolić Frano ("NK Mladost Buzin", Zagreb), Žilić Roko ("NK Sloga
Zagreb", Zagreb), Miličević Marko ("NK
Ivanja Reka", Zagreb) jer odlaze na
područje drugog saveza, Burton Robert
Lee ("GNK Dinamo", Zagreb), Prenkpalaj
Marko ("NK Ponikve", Zagreb), Vladić
Ivan ("NK Sesvetski Kraljevec", Zagreb),
Debeljak Matej ("NK Blato", Zagreb) jer
odlaze u inozemstvo.
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NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 29.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Čakić Josip ("NK
Zelina", Sveti Ivan Zelina), Prizmić Antoni
("NK Ban Jelačić (V)", Vukovina) jer
odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač Vrščak Filip Broj iskaznice 8417209
iz kluba NK Dinamo 1974 Munchen e.V.,
Munchen (Nogometni savez Njemačke) u
klub NK Croatia Hrastje, Hrastje
NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 29.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bilogrević Jakov
("NK Inter-Zaprešić", Zaprešić), Razum
Tomo ("NK Inter-Zaprešić", Zaprešić),
Kovač Mislav ("NK Inter-Zaprešić",
Zaprešić) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 29.07.2022)
"NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC: Prčić
Patrik (NK Jaska Vinogradar
Jastrebarsko, Jastrebarsko), Qeta
Adriano (NK Ilovac, Karlovac), Novosel
Bruno (NK Draganić, Draganići), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Gudelj Mario
("NK Karlovac 1919", Karlovac) jer odlaze
na područje drugog saveza, Oršolić
Vladimir ("NK Karlovac 1919", Karlovac),
Hudorović Sandi ("NK Mladost Rečica",
Rečica) jer odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač Nemanič Tomaž Broj iskaznice null
iz kluba ŠD NK Kolpa (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Vrlovka, Kamanje
Igrač VELIĆ Zlatan Broj iskaznice null iz
kluba Kočevje, Kočevje (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Vrlovka, Kamanje
Igrač Molek David Broj iskaznice null iz
kluba ŠD NK Kolpa (Nogometni savez
Slovenije) u klub NK Vrlovka, Kamanje

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 29.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Šinko Luka ("NK
Gaj Mače", Mače) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNI SAVEZ SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 29.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jolić Adam
("GSNK Mladost Petrinja", Petrinja) jer
odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE KUTINA
(Sjednica 29.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Cvrtila Dario
("HNŠK Moslavina", Kutina), Šenija Josip
("HNŠK Moslavina", Kutina) jer odlaze na
područje drugog saveza.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE
(Sjednica 29.07.2022)
"NK CROATIA ZMIJAVCI", ZMIJAVCI:
Bushaj Mark (NK HNK Hajduk Split, Split),
Čl. 34/8
"NK JUNAK (S)", SINJ: Barać Stipe (NK
OSK, Otok), Čl. 34/2
"RNK SPLIT", SPLIT: Bauk Josip (NK
Zagora, Unešić), Čubretović Marin (NK
Lokomotiva (Z), Zagreb), Baković Marko
(NK Zagora, Unešić), Čl. 34/2
"HNK SLOGA MRAVINCE", MRAVINCE:
Galić Josip (NK Primorac (S), Stobreč),
Čl. 34/2
"MNK OLMISSUM", OMIŠ: Kirevski Toni
(MNK Hajduk, Split), Čl. 34/2
"NK DUGOPOLJE", DUGOPOLJE: Bugarin
Jere (NK OSK, Otok), Čl. 34/2
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Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Brkić Josip ("NK
Urania", Baška Voda), Kacaniklic
Alexander ("HNK Hajduk", Split) jer
odlaze u inozemstvo.

Brišu se igrači iz registra Mijatović Mario
("NK Vardarac", Vardarac) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Transferi iz inozemstva

NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI
MIHOLJAC

Igrač Jukić Boris Broj iskaznice 2101049 iz
kluba DJK SV Helvetia Bad Homburg
(Nogometni savez Njemačke) u klub
HBDNK Mosor-Sveti Jure, Žrnovnica
NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKOKNINSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 29.07.2022)
Registracija sporazuma o ustupanju
"HNK ŠIBENIK (ŠIBENIK), "NK ZAGORA
(UNEŠIĆ) i igrač Šupe Bruno zaključili
sporazum o ustupanjudo 15.06.2023.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Šućur Zvonimir
("MNK Šibenik 1983", Šibenik) jer odlaze
na područje drugog saveza.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
(Sjednica 29.07.2022)
"NK OSIJEK", OSIJEK: Vuica Josip (NK
BSK Bijelo Brdo, Bijelo Brdo), Zebec Luka
(NK Belišće, Belišće), Čl. 34/2
Registracija ugovora
"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Vuica Josip
zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2023.
"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Zebec Luka
zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 30.06.2026.

(Sjednica 29.07.2022)
"NK JEDINSTVO (DM)", DONJI
MIHOLJAC: Šmaguc Toni (NK Viljevo,
Viljevo), Čl. 24-34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dukmenić Ivan
("NK Jedinstvo (DM)", Donji Miholjac),
Vidaković Ivan ("NK Graničar Šljivoševci",
Šljivoševci), Mašić Sven ("NK Mladost
Črnkovci", Črnkovci), Vuka Ivica ("NK
Bočkinci", Bočkinci) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO
(Sjednica 29.07.2022)
"NK ZRINSKI (J)", JURJEVAC: Ljulj Karlo
(HNK Đakovo Croatia, Đakovo), Čl. 2434/2
"HNK ĐAKOVO CROATIA", ĐAKOVO:
Fingernagl Matej (NK Čepin, Čepin),
Luketić Krunoslav (NK Kutjevo, Kutjevo),
Babić Stjepan (NK Graničar Županja,
Županja), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Lozančić Ivo
("NK Jedinstvo (F)", Forkuševci), Dogan
Mislav ("HNK Đakovo Croatia", Đakovo),
Begović Karlo ("NK Zrinski (J)", Jurjevac)
jer odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO
(Sjednica 29.07.2022)

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI
MANASTIR

"NK BELIŠĆE", BELIŠĆE: Štimac Noa ,
Mihaljević Karlo , Val Lucas , Čl. 35/1

(Sjednica 29.07.2022)

Brisanje iz registra

"NK DARDA", DARDA: Gligorić Zoran (NK
Mladost Čeminac, Čeminac), Čl. 34/2

Brišu se igrači iz registra Viljevac Ivan
("NK Mladost Tiborjanci", Tiborjanci),
Knežević Ante ("NK Hajdin", Cret),
Damjanović Bruno ("NK Belišće", Belišće)
jer odlaze na područje drugog saveza.
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NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI

Brisanje iz registra

(Sjednica 29.07.2022)

Brišu se igrači iz registra Batalo Dario
("NK Oriolik", Oriovac), Zovko Dora
("ŽNK Viktorija", Slavonski Brod), Tomić
Željko ("NK Svjetlost", Lužani), Šišić
Adam ("NK Mladost Malino", Malino),
Kovačić Antun ("NK Svjetlost", Lužani),
Sabljak Patrik ("NK Svjetlost", Lužani),
Dujmović Ivan ("NK BONK", Bebrina),
Tukara Ilija ("MNK Brod 035", Slavonski
Brod), Stepić Marko ("MNK Brod",
Slavonski Brod), Nižić Josip ("MNK Brod",
Slavonski Brod) jer odlaze na područje
drugog saveza.

"HNK CIBALIA", VINKOVCI: Budim Mateo
(NK HAŠK Sokol, Stari Jankovci), Lovrić
Leon (NK Hrvatski dragovoljac (Z),
Zagreb), Čl. 34/2
Registracija ugovora
"HNK CIBALIA", VINKOVCI i igrač Lovrić
Leon zaključili stipendijski ugovor do
01.12.2023.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Ilić Antonio ("NK
Šokadija (SM)", Stari Mikanovci), Šarić
Stjepan ("NK Šokadija (SM)", Stari
Mikanovci) jer odlaze na područje drugog
saveza.
Transferi iz inozemstva

NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKOSLAVONSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 29.07.2022)
Brisanje iz registra

Igrač VRANIČIĆ Damjan Broj iskaznice
null iz kluba FK Sremski Vitezovi Radnički
Irig (Nogometni savez Srbije) u klub
Borac, Banovci

Brišu se igrači iz registra Kalanj Marko
("NK Kutjevo", Kutjevo), Buturac Borna
("NK Slavonija Požega", Požega), Teskač
Ante ("NK Slavonija Požega", Požega) jer
odlaze na područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA

NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC

(Sjednica 29.07.2022)

(Sjednica 29.07.2022)

"NK GRANIČAR ŽUPANJA", ŽUPANJA:
Lukić Juro (NK Vrbanja, Vrbanja), Pranjić
Mihael (NK Borac (D), Drenovci), Čl. 34/2

"NK LIPIK 1925", LIPIK: Gospočić Zdravko
(FC Trofaiach, -), Čl. 34/10

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra ŽUPARIĆ
GABRIEL ("NK Graničar Županja",
Županja) jer odlaze u inozemstvo.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 29.07.2022)
"NK MARSONIA", SLAVONSKI BROD:
Begović Karlo (NK Zrinski (J), Jurjevac),
Anušić Stjepan (NK Budainka Kolonija,
Slavonski Brod), Dogan Mislav (HNK
Đakovo Croatia, Đakovo), Svrzlić Antonio
(NK Slavonac Bukovlje, Bukovlje),
Salamunović Marko (NK HAŠK 1903,
Zagreb), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Majdanac
Aleksandar ("NK Hajduk Pakrac", Pakrac)
jer odlaze u inozemstvo.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 29.07.2022)
"NK GROBNIČAN", ČAVLE: Ušalj Duje
(HNK Rijeka, Rijeka), Franković Andre
(HNK Rijeka, Rijeka), Šafarek Erik (HNK
Orijent 1919, Rijeka), Čl. 34/2
"NK VINODOL", NOVI VINODOLSKI:
Rubčić Antonio (NK Crikvenica,
Crikvenica), Barac Domagoj (NK
Crikvenica, Crikvenica), Čl. 34/2
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"HNK ORIJENT 1919", RIJEKA: Šarković
Dino (NK Crikvenica, Crikvenica), Čl. 34/2
Registracija ugovora
"HNK ORIJENT 1919", RIJEKA i igrač
Šarković Dino zaključili stipendijski
ugovor do 30.05.2023.

Registracija sporazuma o ustupanju
"HNK RIJEKA (RIJEKA), "NK VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Stanić Mato zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2023.
NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG

Registracija sporazuma o ustupanju

(Sjednica 29.07.2022)

"HNK RIJEKA (RIJEKA), "NK VARAŽDIN
(VARAŽDIN) i igrač Stanić Mato zaključili
sporazum o ustupanju do 15.06.2023.

"NK PODRAVINA", LUDBREG: Petrinec
Luka (NK Rudar (MS), Mursko Središće),
Čl. 34/2
Grđan Marin (NK Zelengaj, Donji Kućan),
Ilievski Marko (NK Trnovec, Trnovec), Čl.
22-34/2
Kudumija Hrvoje (NK Brežice 1919, -), Čl.
34/10

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE
(Sjednica 29.07.2022)
Aneksi ugovora
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Antovski
Filip potpisali su aneks (327/2022)broj
ugovora 275/2022 od 15.07.2022 (ugovor
o profesionalnom igranju).
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Long IV Lewis
Lincoln ("NK Uljanik (P)", Pula) jer odlaze
u inozemstvo.
SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VARAŽDIN
(Sjednica 29.07.2022)
"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN: Kanceljak
Matija (NK Inter-Zaprešić, Zaprešić), Čl.
34/12
Stanić Mato (HNK Rijeka, Rijeka), Čl. 34/9
Banovec Lovro (NK Inter-Zaprešić,
Zaprešić), Čl. 34/7
Raskidi ugovora
"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač
Kanceljak Matija raskinuli su sporazumno
stipendijski ugovor broj 20-01/2021 od
21.01.2021.
Registracija ugovora
"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač
Banovec Lovro zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2023.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mraz Patrik
("ŠNK Zadrugar", Hrastovsko), Cindori
David ("NK Podravina", Ludbreg), Juras
Nikola ("ŠNK Karlovec", Karlovec
Ludbreški) jer odlaze na područje drugog
saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Vručina Bojan Broj iskaznice
6802773 iz kluba FC St.
Margarethen/Raab (Nogometni savez
Austrije) u klub ŠNK Drava-Ajax, Sveti
Đurđ Luka Komarnica
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 29.07.2022)
"NK RUDAR (MS)", MURSKO SREDIŠĆE:
Novak Petar (NK Mladost Selnica,
Selnica), Čl. 24-34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mlakar Marko
("NK Međimurje", Čakovec), Ilievski Marko
("NK Trnovec", Trnovec), Bačan Bojan
("NK Vučetinec", Vučetinec), Liber
Roman ("NK Vučetinec", Vučetinec),
Petrinec Luka ("NK Rudar (MS)", Mursko
Središće), Bosilj Arian ("NK Trnovec",
Trnovec), Liber Fran ("NK Vučetinec",
Vučetinec) jer odlaze na područje drugog
saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Pomper Dino Broj iskaznice
4013496 iz kluba FC Bernstein
(Nogometni savez Austrije) u klub NK
Dubravčan (DD), Donja Dubrava
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NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 29.07.2022)

(Sjednica 29.07.2022)

"NK PODRAVAC", VIRJE: Peršinović Ivan
(NK Slaven Belupo, Koprivnica),
Kurtanjek Damjan (NK Mladost Molve,
Molve), Čl. 34/2

"NK BJELOVAR", BJELOVAR:
Tomašković Ivan (NK Skok, Novi
Skucani), Gadanac Lovro (NK Mladost
Ždralovi, Ždralovi - Bjelovar), Šoštarić Tin
(NK Garić (G), Garešnica), Furmek Leo
(NK Mladost Ždralovi, Ždralovi Bjelovar), Tuđan Jan (NK Garić (G),
Garešnica), Čl. 34/2

"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA:
Medaković Matej (NK Bjelovar, Bjelovar),
Jajalo Ivan (NK Inter-Zaprešić, Zaprešić),
Aščić Marko (NK Hrvatski dragovoljac
(Z), Zagreb), Vukelić Ivan (NK Bjelovar,
Bjelovar), Brundić Josip (NK InterZaprešić, Zaprešić), Gale Luka (NK
Zagreb, Zagreb), Kolar Luka (NK Graničar
(Đ), Đurđevac), Čl. 34/2
MANAJ Arb (Keciorengucu, -), Jambor
Nikola (Moreirense FC, -), Čl. 34/10
Kuhanec Noa (NK Međimurje, Čakovec),
Mendelski Matija (NK Međimurje,
Čakovec), Trupković Niko (NK Međimurje,
Čakovec), Čl. 24-34/2
"NK KOPRIVNICA", KOPRIVNICA: Ramaj
Jasmin (NK Podravac, Virje), Cindori
David (NK Podravina, Ludbreg), Sabolić
Jan (NK Osvit, Đelekovec), Delić Ivan (NK
Tehničar, Cvetkovec), Čl. 34/2
Registracija ugovora
"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i
igrač Jajalo Ivan zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2023.
"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i
igrač MANAJ Arb zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 31.05.2024.
"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA i
igrač Jambor Nikola zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 15.06.2023.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dujman Josip
("NK Mladost Kloštar", Kloštar Podravski),
Belošević David ("NK Tomislav Radnik",
Sveti Ivan Žabno), Smolković Dominik
("NK Podravec", Torčec), Badenić
Domagoj ("NK Mladost Veliki Raven",
Veliki Raven) jer odlaze na područje
drugog saveza.

"NK MLADOST ŽDRALOVI", ŽDRALOVI BJELOVAR: Vujčić Adam (NK Bjelovar,
Bjelovar), Miljanić Dominik (NK Bjelovar,
Bjelovar), Prskalo Krešimir (NK Bjelovar,
Bjelovar), Kajzogaj Luciano (NK Bjelovar,
Bjelovar), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Golik Luka ("NK
Ribar Kaniška Iva", Kaniška Iva), Kuprešak
Pejo ("NK Bilogora 91", Grubišno Polje),
Perić Andrija ("NK Mladost Ždralovi",
Ždralovi - Bjelovar), Dukić Roko ("NK
Bilogora 91", Grubišno Polje) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Guja Ćiril Broj iskaznice null iz kluba
USV Nestelbach (Nogometni savez
Austrije) u klub NK Tomislav (B), Berek
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 29.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Đureš Alen ("NK
Podgorje", Podgorje), Lovreković Matija
("ŽNK Virovitica", Virovitica) jer odlaze
na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE ORAHOVICA
(Sjednica 29.07.2022)

Transferi iz inozemstva

Brisanje iz registra

Igrač Mlinarić Hrvoje Broj iskaznice
4810772 iz kluba FC Kapfenstein
(Nogometni savez Austrije) u klub NK
Graničar (L), Legrad

Brišu se igrači iz registra Stošić Antun
("NK Crnac", Crnac) jer odlaze na
područje drugog saveza.
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NOGOMETNO SREDIŠTE SLATINA
(Sjednica 29.07.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Đurić Matej ("NK
Dinamo Četekovac", Četekovac),
Kvrgnjaš Patrik ("NK Slatina", Slatina) jer
odlaze na područje drugog saveza.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
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REGISTRACIJE
01.08.2022.

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

ZAGREBAČKO PODRUČJE
Brisanje iz registra
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 01.08.2022)
"NK HAŠK 1903", ZAGREB: Andrašec Pavao
(NK Ponikve, Zagreb), Jezerčić Noa (NK Dubrava
Tim Kabel, Zagreb), Kovačić Matija (NK Dubrava
Tim Kabel, Zagreb), Čl. 34/2
"NK KUSTOŠIJA", ZAGREB: Oreč Ante (NK
Sesvete, Zagreb), Čl. 34/2

Brišu se igrači iz registra Gagula Patrik ("NK
Lučko", Zagreb), Marković Luka ("NK Rudeš",
Zagreb), Majić Karlo Igor ("NK Rudeš", Zagreb),
Vidaković David ("NK Studentski grad", Zagreb),
Čirjak Lovre ("NK Hrvatski dragovoljac (Z)",
Zagreb), Medved Mario ("NK Sloga Zagreb",
Zagreb), Brkljača Ivano ("NK Lokomotiva (Z)",
Zagreb), Škrtić Matija ("NK Lučko", Zagreb), Bulić
Bruno ("NK Zagreb", Zagreb) jer odlaze na
područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva

"NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC (Z)",
ZAGREB: Herceg Pavao (NK Lokomotiva (Z),
Zagreb), Polgar Lukas (NK HAŠK 1903, Zagreb),
Seferović Khan (NK Lokomotiva (Z), Zagreb),
Ježić Fran (NK Polet (SK), Sveta Klara), Čl. 34/2
"NK RAVNICE", ZAGREB: Zec Matej (NK
Sesvete, Zagreb), Čl. 34/2
"MNK FUTSAL DINAMO", ZAGREB: Postružin
Kristijan (MNK Olmissum, Omiš), Čl. 34/2
Dekanić Danijel (Norrkoping Futsal Klubb, -), Čl.
34/10

Igrač Maganda Arnold Odaga Broj iskaznice null iz
kluba C.D. Almunecar City (Nogometni savez
Španjolske ) u klub NK Prigorje (M), Zagreb
Igrač Maghalu Elvis Mwanjalla Broj iskaznice null
iz kluba C.D. Almunecar City (Nogometni savez
Španjolske ) u klub NK Prigorje (M), Zagreb

NOGOMETNI SAVEZ SAMOBOR
(Sjednica 01.08.2022)
Brisanje iz registra

"NK RUDEŠ", ZAGREB: Slavica Dante (NK
Coerver® Hrvatska, Zagreb), Portada Marko (NK
ŠN Maksimir, Zagreb), Sikirica Ivan (NK Vrapče,
Zagreb), Čl. 34/2
"NK JARUN", ZAGREB: Slišković Mark (NK
Sloga Zagreb, Zagreb), Ptičar Petar (NK Sloga
Zagreb, Zagreb), Čl. 34/2
"NK LUČKO", ZAGREB: Štimac Grga (NK Trnje
(Z), Zagreb), Kelava Matej (NK Jarun, Zagreb),
Javor Bruno (NK Ravnice, Zagreb), Čl. 34/2
"NK LOKOMOTIVA (Z)", ZAGREB: Sorić
Mislav (NK Mladost - Buzin, Zagreb), Jemin Niko
(NK Kustošija, Zagreb), Bubalo Marko (NK HAŠK
1903, Zagreb), Vukoje Ivan (NK Marsonia,
Slavonski Brod), Nežić Lovro (NK Sesvete,
Zagreb), Herceg Novosel Marin (NK InterZaprešić, Zaprešić), Čl. 34/2
Raskidi ugovora
"GNK DINAMO", ZAGREB i igrač Matijević Vito
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
561/20 od 04.08.2020.

Brišu se igrači iz registra Jelavić Filip ("NK Sava
Strmec", Strmec), Ivančić Eugen ("NK Sava
Strmec", Strmec) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
(Sjednica 01.08.2022)
"HNK GORICA", VELIKA GORICA: Perić Luka
(GNK Dinamo, Zagreb), Dužaić Jan (NK
Lokomotiva (Z), Zagreb), Babić Fabijan (NK
Lokomotiva (Z), Zagreb), Hrvačić Matija (NK
Lukavec, Lukavec), Vučković Fran Šimun (NK
Rudeš, Zagreb), Brnadić Pavle (NK Kurilovec,
Velika Gorica), Šalković Martin (NK Trnje (Z),
Zagreb), Miletić Ante (NK Župa dubrovačka,
Čibača), Kupsjak Andrija (NK Lokomotiva (Z),
Zagreb), Riđan Patrik (NK Sesvete, Zagreb),
Petračija Luka (NK HAŠK 1903, Zagreb), Šajfar
Luka (NK Trnje (Z), Zagreb), Drčelić Luka (NK
HAŠK 1903, Zagreb), Vrdoljak Maro (NK Zagreb,
Zagreb), Čl. 34/2
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"NK KURILOVEC", VELIKA GORICA: Ćosić
Antonio (NK Lučko, Zagreb), Čurek Petar Lucijan
(NK Lučko, Zagreb), Čl. 34/2
Crnov Ivan (NK Krka, -), Čl. 34/8

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE
ŽUPANIJE

Raskidi ugovora

Brisanje iz registra

"HNK GORICA", VELIKA GORICA i igrač Matar
Dieye raskinuli su sporazumno ugovor o
profesionalnom igranju broj bb od 11.09.2020.

Brišu se igrači iz registra Cindrić Mate ("NK
Karlovac 1919", Karlovac), Bogović Luka ("NK
Karlovac 1919", Karlovac), Bogović Toni ("NK
Korana", Turanj) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Šteko Tomislav ("NK
Klas (M)", Mičevac), Rekavić Dalibor ("ŠNM NK
Naftaš Ivanić", Ivanić Grad), Sokić Matija ("NK
Ban Jelačić (V)", Vukovina), Hezler Marko ("NK
Zelina", Sveti Ivan Zelina), Ciprić Nikola ("HNK
Gorica", Velika Gorica) jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 01.08.2022)

DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 01.08.2022)

NOGOMETNO SREDIŠTE VRBOVEC
(Sjednica 01.08.2022)
"NK VRBOVEC", VRBOVEC: Jaić Antonio (NK
Sloboda Gradec, Gradec), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Žeger Tommy ("NK
Sloboda Gradec", Gradec) jer odlaze na područje
drugog saveza.

"NK KAMEN (P)", PODBABLJE: Perić Petar (NK
Imotski, Imotski), Milardović Ante Josip (NK
Solin, Solin), Rako Mladen (NK Mladost Proložac,
Proložac), Milaković Roko (HBDNK Mosor-Sveti
Jure, Žrnovnica), Rako Roberto (NK Mladost
Proložac, Proložac), Žužul Tomislav (NK Imotski,
Imotski), Bago Pero (HBDNK Mosor-Sveti Jure,
Žrnovnica), Krželj Luka (HBDNK Mosor-Sveti
Jure, Žrnovnica), Kuzman Mateo (NK Imotski,
Imotski), Bartulović Ante (HBDNK Mosor-Sveti
Jure, Žrnovnica), Čl. 34/2
"NK SOLIN", SOLIN: Chinedu Stephen (KS
Dinamo Tirana, -), Čl. 34/10

NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
(Sjednica 01.08.2022)
"NK BISTRA", BISTRA: Rašić Mario (SV
Straden, -), Čl. 34/10
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Bišćan Antonio ("NK
Dinamo Jakovlje", Jakovlje), Ivanuš Borna ("NK
Inter-Zaprešić", Zaprešić), Bišćan Karlo ("NK
Dinamo Jakovlje", Jakovlje), Jurak Blaž ("NK
Inter-Zaprešić", Zaprešić), Budimir Josip ("NK
Bistra", Bistra), Ostović Matija ("NK InterZaprešić", Zaprešić) jer odlaze na područje drugog
saveza.

"NK USKOK", KLIS: Ožegović Zvonimir (NK
Solin, Solin), Cikojević Josip (NK Junak (S), Sinj),
Čl. 34/2
Raskidi ugovora
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Skelin Marino
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
003-07/20-03/148 od 02.07.2020.
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Perić Ivan
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
003-07/22-03/02 od 12.01.2022.
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Lončar Lovre
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
003-07/20-03/156 od 21.07.2020.
"NK URANIA", BAŠKA VODA i igrač Sikira
Belmin raskinuli su sporazumno stipendijski
ugovor broj 003-07/22-03/01 od 12.01.2022.
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Registracija ugovora
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Milišić Duje
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025.
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Ćalušić Marin
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025.
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Skelin Marino
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025.
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Antunović Mate
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2024.
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Lončar Lovre
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025.
"NK SOLIN", SOLIN i igrač Chinedu Stephen
zaključili ugovor o radu do 05.06.2023.

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 01.08.2022)
"HNK ŠIBENIK", ŠIBENIK: Jelovčić Oliver (NK
Vodice, Vodice), Čl. 34/2
"NK VODICE", VODICE: Benat Marko (HNK
Šibenik, Šibenik), Čl. 34/2

Raskidi ugovora

Registracija sporazuma o ustupanju

"HNK ŠIBENIK", ŠIBENIK i igrač Benić Adam
raskinuli su sporazumno ugovor o radu broj 3/92021 od 15.06.2021.

"HNK HAJDUK (SPLIT), "NK DUGOPOLJE
(DUGOPOLJE) i igrač Silić Toni zaključili
sporazum o ustupanju do 30.06.2023.

Poništenje sporazuma o ustupanju

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dadić Tomislav ("NK
Dugopolje", Dugopolje), Postružin Kristijan
("MNK Olmissum", Omiš), Perić Ivan ("HNK
Hajduk", Split), Barbić Frane ("NK Kamen (P)",
Podbablje) jer odlaze na područje drugog saveza.

Temeljem čl.74. Pravilnika o statusu igrača i
registracijama poništava se sporazum o ustupanju
igrača Šupe Bruno zaključen između "HNK
ŠIBENIK (ŠIBENIK) i "NK ZAGORA (UNEŠIĆ)
do 15.06.2023. kao da nije niti postojao.
SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE
(Sjednica 01.08.2022)
"HNK ZADAR", ZADAR: Brkljača Marko (NŠK
Pag, Pag), Čl. 34/2

(Sjednica 01.08.2022)
"NK BSK BIJELO BRDO", BIJELO BRDO:
Mitrović Stefano (NK Sarvaš, Sarvaš), Popović
Luka (NK Sarvaš, Sarvaš), Lučan Bartol (NK
Dunav, Dalj), Vidić Petar (NK Dunav, Dalj), Čl.
34/2

"ŽNK DONAT", ZADAR: Surjan Marija , Čl. 34/2
Registracija sporazuma o ustupanju
"NK HRVATSKI VITEZ", POSEDARJE: Katuša
David (HNK Primorac (BNM), Biograd na Moru),
Čl. 34/2
Čirjak Lovre (NK Hrvatski dragovoljac (Z),
Zagreb), Čl. 34/8
"HNK PRIMORAC (BNM)", BIOGRAD NA
MORU: Torbarina Domagoj (NK Hrvatski vitez,
Posedarje), Torbarina Karlo (NK Hrvatski vitez,
Posedarje), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Morić Luka ("HNK
Dalmatinac (C)", Crno) jer odlaze na područje
drugog saveza.

"NK OSIJEK (OSIJEK), "HNK CIBALIA
(VINKOVCI) i igrač Unušić Bruno zaključili
sporazum o ustupanju do 29.06.2023.
NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR
(Sjednica 01.08.2022)
"NK DARDA", DARDA: Pavić Ivan (NK
Olimpija, Osijek), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dješka Dino ("ŠNK Polet
Karanac", Karanac), Samaržija Tomislav ("NK
Mladost Draž", Draž), Pavlović Ivan ("ŠNK Polet
Karanac", Karanac) jer odlaze na područje drugog
saveza.

4
NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO

Registracija ugovora

(Sjednica 01.08.2022)

"HNK CIBALIA", VINKOVCI i igrač PerićKomšić Robert zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2023.
"HNK CIBALIA", VINKOVCI i igrač Kalaica
Luka zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2024.

"HNK ĐAKOVO CROATIA", ĐAKOVO: Rakić
Vukan (NK Zrinski (J), Jurjevac), Čl. 24-34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Pejić Jakov ("NK
Budućnost (G)", Gorjani), Mesaroš Antonio ("NK
Slavonac Preslatinci", Preslatinci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Registracija sporazuma o ustupanju
"NK OSIJEK (OSIJEK), "HNK CIBALIA
(VINKOVCI) i igrač Unušić Bruno zaključili
sporazum o ustupanju do 29.06.2023.

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE

Brisanje iz registra

(Sjednica 01.08.2022)

Brišu se igrači iz registra Buhinjak Josip ("HNK
Cibalia", Vinkovci) jer odlaze na područje drugog
saveza, Subić Srđan ("NK Vidor Matijević",
Srijemske Laze) jer odlaze u inozemstvo.

"NK NAŠK", NAŠICE: Prevolšek David (NK
Croatia Velimirovac, Velimirovac), Vidak Luka
(NK Croatia Velimirovac, Velimirovac), Čl. 2434/2

NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR
Brisanje iz registra
(Sjednica 01.08.2022)
Brišu se igrači iz registra Raguž Josip ("NK
Mladost (BN)", Breznica Našička), Kokoška Darko
("NK Zagorac 1952", Beljevina), MATAR
Mohamed Rayane ("NK NAŠK", Našice) jer odlaze
na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO
(Sjednica 01.08.2022)

"NK VUTEKS SLOGA", VUKOVAR: Marić
Mihailo (NK Marsonia, Slavonski Brod),
Biljanović Dejan (NK BSK Bijelo Brdo, Bijelo
Brdo), Medić Marko (NK BSK Bijelo Brdo, Bijelo
Brdo), Malinović Jurica (NŠM NK Grafičar
Vodovod, Osijek), Čl. 34/2
Zekić Mihailo , Čl. 35/1
"HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR: Konig
Leon (NK Dilj (V), Vinkovci), Čl. 34/2

"NK BELIŠĆE", BELIŠĆE: Čorba Jakov , Čl. 35/1
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Stanić Marin ("NK
Belišće", Belišće), Salapić Stjepan ("NK Belišće",
Belišće), Kramar Ivan ("NK Hajdin", Cret), Anić
Lovro ("NK Belišće", Belišće), Stanić Valentin
("NK Valpovka", Valpovo), Vidović Luka ("NK
Hrvatski Sokol", Bocanjevci), Mandić Ivan ("NK
Valpovka", Valpovo) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brišu se igrači iz registra Tadić Mario ("HNK
Vukovar 1991", Vukovar), Šarčević Krunoslav
("NK Rusin", Mikluševci) jer odlaze na područje
drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Držaljević Matija Broj iskaznice 6202547 iz
kluba NK Zagreb Villingen (Nogometni savez
Njemačke) u klub HNK Radnički (V), Vukovar

NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA
(Sjednica 01.08.2022)
(Sjednica 01.08.2022)
"HNK CIBALIA", VINKOVCI: Kalaica Luka (NK
Dilj (V), Vinkovci), Čl. 34/2
Križanović Dominik (NK Vuteks Sloga, Vukovar),
Čl. 34/12
Unušić Bruno (NK Osijek, Osijek), Čl. 34/9

"NK GRANIČAR ŽUPANJA", ŽUPANJA:
Matijević Drago (NK Radnički (Ž), Županja), Čl.
34/2
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ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 01.08.2022)
"NK MARSONIA", SLAVONSKI BROD: Krijan
Karlo (NK Osijek, Osijek), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Dokuzović Dino ("NK
Mladost Malino", Malino), Burazin Dino ("NK
Sloga Vrpolje", Vrpolje), Šekerija Mario ("NK
Sloga Vrpolje", Vrpolje), Đurić Ivan ("NK
Svjetlost", Lužani), Cindrić Nikola ("MNK Brod
035", Slavonski Brod) jer odlaze na područje
drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE NOVA GRADIŠKA

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 01.08.2022)
"NK GROBNIČAN", ČAVLE: Matić Luka (HNK
Orijent 1919, Rijeka), Čl. 24-34/2
"NK NAPRIJED (H)", HRELJIN: Bobošević Matej
(NK Turbina, Tribalj), Čanković Luka (NK
Pomorac 1921, Kostrena), Čl. 34/2
"NK VINODOL", NOVI VINODOLSKI: Budan
Matko (NK Novigrad, Novigrad Istarski), Čl. 2434/2
"NK KRALJEVICA", KRALJEVICA: Klić Gabriel
(NK Naprijed (H), Hreljin), Čl. 34/2

(Sjednica 01.08.2022)
"NK SLAVONAC NOVA KAPELA", NOVA
KAPELA: Dujmović Ivan (NK BONK, Bebrina),
Čl. 34/2
"NK SLOGA NOVA GRADIŠKA", NOVA
GRADIŠKA: Tomić Ivan (NK Soko 1970,
Orubica), Čl. 34/2
Prpić Toni (NK Slaven Ljupina, Ljupina), Petrović
Filip (NK Budućnost (R), Rešetari), Bungić Filip
(NK Slavonac Nova Kapela, Nova Kapela),
Mijatović Ivano (NK Budućnost (R), Rešetari),
Batalo Dario (NK Oriolik, Oriovac), Čl. 22-34/2
NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKOSLAVONSKE ŽUPANIJE

"HNK RIJEKA", RIJEKA: Gergorić Lovro ,
Mandić Mateo , Jurča Leon , Stilin Luka , Mandić
Borna , Čl. 35/1
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 01.08.2022)
"NK MEDULIN 1921", MEDULIN: Džanić Venas
(NK Istra-Pula, Pula), Čl. 24-34/2
"NK ISTRA 1961", PULA: Šimonović Niko (NK
Buzet, Buzet), Uljanić Marko (NK Rovinj, Rovinj),
Čl. 34/2
Babić Helena (NK Istra 1961, Pula), Čl. 34/1
Aneksi ugovora

(Sjednica 01.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Berbić Elvis ("NK
Kutjevo", Kutjevo) jer odlaze u inozemstvo.

"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Bakrar Mounsef
potpisali su aneks (331/2022)broj ugovora
318/2022 od 26.07.2022 (ugovor o profesionalnom
igranju).
Brisanje iz registra

NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC
(Sjednica 01.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Drkulec Karlo ("NK
Dinamo Badljevina", Badljevina) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Abramović Karlo ("NK
Jadran-Poreč", Poreč) jer odlaze na područje
drugog saveza.
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SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VARAŽDIN
(Sjednica 01.08.2022)
Registracija promjene naziva kluba
Temeljem članka 4. Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a te Rješenja Upravnog odjela
za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i
hrvatske branitelje Varaždinske županije
KLASA:UP/I-230-02/22-01/326; URBROJ:218607/7-22-2 od 22.srpnja 2022.godine, mijenja se
naziv Nogomentom klubu „STRUGA-ROVOKOP“
iz Struge u novi naziv Nogometni klub
„STRUGA“ Struga.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Božić Dino ("NK
Jalžabet", Jalžabet), Špiranec Sandro ("NK Trnje
(T)", Trnovec), Beštek Igor ("ŠNK Mladost
Varaždinske Toplice", Varaždinske Toplice),
Kokotec Alen ("NK Budućnost (V)", Vidovec),
Priher Davor ("NK Budućnost (V)", Vidovec),
Punčec Robert ("NK Ivančica (I)", Ivanec) jer
odlaze na područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE LUDBREG

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 01.08.2022)
"NK SLAVEN BELUPO", KOPRIVNICA: Šargač
Gabrijel (NK Radnik Križevci, Križevci), Vrančić
Ivan (NK Inter-Zaprešić, Zaprešić), Čl. 34/2
Mlakar Marko (NK Međimurje, Čakovec), Čl. 2434/2
"NK KOPRIVNICA", KOPRIVNICA: Lojdl Josip
(NK Slaven Belupo, Koprivnica), Karas Dino (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Škvorc Antonio (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Sambol Toni (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Bliznac David (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Krstanović Jakov (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Begić Fran (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Gal Lovro (NK Slaven
Belupo, Koprivnica), Habajec Dorijan (NK Slaven
Belupo, Koprivnica), Požgaj Fran (NK Slaven
Belupo, Koprivnica), Medved Domagoj (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Varvir Fran (NK
Slaven Belupo, Koprivnica), Harambaša Mihael
(NK Slaven Belupo, Koprivnica), Tišljarić Vinko
(NK Slaven Belupo, Koprivnica), Sambol Dino
(NK Slaven Belupo, Koprivnica), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Hegedušić Mario ("NK
Sabarija", Subotica Podravska), Punčikar Matej
("NK Sabarija", Subotica Podravska) jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 01.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Štefanec Ivan ("NK
Bukovčan", Veliki Bukovec) jer odlaze na područje
drugog saveza.
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 01.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kutnjak Domagoj ("NK
Budućnost (M)", Miklavec) jer odlaze na područje
drugog saveza, Gašparič Mitja ("NK Sloga
Štrigova", Štrigova) jer odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač Lacko Stiven Broj iskaznice 4000092 iz kluba
SV Sinabelkirchen (Nogometni savez Austrije) u
klub NK Spartak, Mala Subotica

NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 01.08.2022)
"NK BJELOVAR", BJELOVAR: Majetić Hrvoje
(NK Skok, Novi Skucani), Čl. 34/2
Maleta Filip (NK Lasta (G), Gudovac), Spolodor
Josip (NK Omladinac Ćurlovac, Ćurlovac),
Sabolović Ivan (NK Omladinac Ćurlovac,
Ćurlovac), Bašić Ivano (NK BŠK Brezovac,
Brezovac), Čl. 24-34/2
NOGOMETNO SREDIŠTE ORAHOVICA
(Sjednica 01.08.2022)
"NK PAPUK (O)", ORAHOVICA: Dijanešić
Benjamin (NK NAŠK, Našice), Čl. 34/2
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Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Markotić Marko ("NK
Papuk (O)", Orahovica) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
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REGISTRACIJE

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE
ŽUPANIJE

02.08.2022.
(Sjednica 02.08.2022)
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 02.08.2022)
"NK TRNJE (Z)", ZAGREB: Baneković Petar (NK
Varaždin, Varaždin), Čl. 34/2
Beloša Fijan Fran (NK Hrvatski dragovoljac (Z),
Zagreb), Čl. 34/8

"NK KARLOVAC 1919", KARLOVAC:
Tufeković Julijan (NK Duga Resa 1929, Duga
Resa), Halar Teo (NK Duga Resa 1929, Duga
Resa), Bišćan Dominik (NK Duga Resa 1929, Duga
Resa), Kasunić Pavao (NK Duga Resa 1929, Duga
Resa), Čorak Filip (NK Duga Resa 1929, Duga
Resa), Lauš Mihael (NK Duga Resa 1929, Duga
Resa), Husanović Enis (NK Duga Resa 1929, Duga
Resa), Godek Filip (NK Duga Resa 1929, Duga
Resa), Čl. 34/2
Brisanje iz registra

Raskidi ugovora
"NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC (Z)",
ZAGREB i igrač Beloša Fijan Fran raskinuli su
sporazumno stipendijski ugovor broj 794/20 od
24.08.2020.
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Fonseca Lucic Bastian
Esteban ("NK Zagreb 041", Zagreb), Garić Matija
("NK Lučko", Zagreb), Kasapović Filip ("NK Sloga
Zagreb", Zagreb), Kramer Dominik ("NK ŠN MM", Zagreb) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Rod Danijel ("NK Petrova
gora", Vojnić) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNI SAVEZ SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 02.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jurgan Robert ("NK
Libertas", Novska) jer odlaze na područje drugog
saveza.

NOGOMETNI SAVEZ VELIKE GORICE
Transferi iz inozemstva
(Sjednica 02.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Grahovac Paola ("HNK
Gorica", Velika Gorica), Kordej Luka ("NK
Zelina", Sveti Ivan Zelina), Lovrić Čolović Toni
("HNK Gorica", Velika Gorica), Resler Matej ("NK
Kurilovec", Velika Gorica), Mikulić Ivan ("NK
Dugo Selo", Dugo Selo), Bogdanović Bruno ("NK
Dugo Selo", Dugo Selo), Matoš Lovro ("HNK
Gorica", Velika Gorica), Bosak Lana ("HNK
Gorica", Velika Gorica), Malekinušić Mihaela
("HNK Gorica", Velika Gorica), Zeba Ante ("HNK
Gorica", Velika Gorica), Sliško Marin ("ŠNM NK
Naftaš Ivanić", Ivanić Grad) jer odlaze na područje
drugog saveza.

Igrač Hadžić Denis Broj iskaznice 4406432 iz kluba
SV Strassburg (Nogometni savez Austrije) u klub
NK Libertas, Novska
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 02.08.2022)
"NK CROATIA ZMIJAVCI", ZMIJAVCI: Gudelj
Mario (NK Karlovac 1919, Karlovac), Šimunić
Dino (NK Neretvanac, Opuzen), Čl. 34/2
Majić Karlo Igor (NK Rudeš, Zagreb), Marković
Luka (NK Rudeš, Zagreb), Čl. 34/8
"NK HRVACE", HRVACE: Bartulić Josip (NK
Zagora, Unešić), Mihanović Nikola (NK Zagora,
Unešić), Botica Toni (NK Zagora, Unešić), Čl. 34/2
Milanović Robert (NK Dugopolje, Dugopolje), Čl.
24-34/2

2

"HNK HAJDUK", SPLIT: Awaziem Chidozie
Collins (Boavista FC, -), Čl. 34/9

NOGOMETNI SAVEZ ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE

"NK SOLIN", SOLIN: Rendić Josip (NK
Omladinac Vranjic, Vranjic), Kovačević Ivan
(HNK Hajduk, Split), Bosančić Josip (NK
Dugopolje, Dugopolje), Stričević Duje (NK GOŠK
Kaštela, Kaštel Gomilica), Šego Roko (NK
Dugopolje, Dugopolje), Čl. 34/2

(Sjednica 02.08.2022)

"RNK SPLIT", SPLIT: Perić Fabijan (NK Primorac
(S), Stobreč), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Benić Adam ("HNK
Šibenik", Šibenik), Ćevid Matej ("NK DOŠK
Drniš", Drniš) jer odlaze na područje drugog
saveza.

"NK DUGOPOLJE", DUGOPOLJE: Silić Toni
(HNK Hajduk, Split), Čl. 34/9
"HRNK ZMAJ (M)", MAKARSKA: Čupić Nikola
(NK Neretva, Metković), Čl. 34/2

NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE

Raskidi ugovora

Brisanje iz registra

"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Krstanović Ivan
raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor broj
003-07/20-03/135 od 01.07.2020.

Brišu se igrači iz registra Ninčević Miroslav ("NK
Orebić", Orebić), Šimunić Dino ("NK Neretvanac",
Opuzen), Milaković Robert ("NK Neretva",
Metković), Stanić Kristijan ("NK Jadran-LP",
Ploče) jer odlaze na područje drugog saveza.

Registracija ugovora

(Sjednica 02.08.2022)

"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Krstanović Ivan
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025.
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Awaziem
Chidozie Collins zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do 30.06.2023.

NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK

Brisanje iz registra

(Sjednica 02.08.2022)

Brišu se igrači iz registra Skukan David ("HNK
Hajduk", Split), Jurić Kristijan ("NK Solin", Solin)
jer odlaze na područje drugog saveza, Šetka Petar
("RNK Split", Split), Krznarić Tea ("ŽNK Split",
Split) jer odlaze u inozemstvo.

"NK OSIJEK", OSIJEK: Buhinjak Josip (HNK
Cibalia, Vinkovci), Matković Anton (NK Marsonia,
Slavonski Brod), Čl. 34/2

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE

Registracija ugovora

(Sjednica 02.08.2022)
"HNK ZADAR", ZADAR: Ružić-Marketin Oliver
(HNK Primorac (BNM), Biograd na Moru), Jurić
Kristijan (NK Solin, Solin), Skukan David (HNK
Hajduk, Split), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Žderić Duje ("HNK
Zadar", Zadar), Vukadinović Ante ("HNK Zadar",
Zadar) jer odlaze na područje drugog saveza.

SLAVONSKO PODRUČJE

"NK BSK BIJELO BRDO", BIJELO BRDO:
Damjanović Bruno (NK Belišće, Belišće), Čl. 34/2

"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Galušić Boris
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Jozić Mihael
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Farkaš Niko
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2024.
"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Matković Anton
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025.
"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Košir Niko
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2025.
"NK OSIJEK", OSIJEK i igrač Conjar Luka
zaključili stipendijski ugovor do 30.06.2023.
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Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brišu se igrači iz registra Kozić Lovro ("NK
Čepin", Čepin), Sitar Marko ("NŠM NK Grafičar
Vodovod", Osijek), Bićan Filip ("NK Elektra",
Osijek), Novak Domagoj ("NK Osijek", Osijek),
Vučko Luka ("NK Elektra", Osijek), Bognar Dino
("NK Čepin", Čepin), Pecnik Luka ("NK Radnički
(D)", Dalj) jer odlaze na područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Ivić Roko ("HNK Đakovo
Croatia", Đakovo), Doko Marko ("NK Dinamo
Tomašanci", Tomašanci), Perović Dražen ("NK
Zrinski (D)", Drenje) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE VALPOVO

NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR

(Sjednica 02.08.2022)

(Sjednica 02.08.2022)

"NK BELIŠĆE", BELIŠĆE: Gazić Marko (NK
Mladost Đakovačka Satnica, Đakovačka Satnica),
Barbić Frane (NK Kamen (P), Podbablje), Bačić
Mario (NK Slavonac Bukovlje, Bukovlje), Seok
Sanghun (NK Radnik Križevci, Križevci), Mlinarić
Vedran (NK Mladost Ždralovi, Ždralovi Bjelovar), Čl. 34/2
Kalanj Marko (NK Kutjevo, Kutjevo), Seck Papa
Mamadou (NK Lučko, Zagreb), Čl. 24-34/2

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Stojković Tino ("NK
Darda", Darda) jer odlaze na područje drugog
saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI
MIHOLJAC
(Sjednica 02.08.2022)
"NK JEDINSTVO (DM)", DONJI MIHOLJAC:
Mandić Ivan (NK Belišće, Belišće), Stanić Valentin
(NK Valpovka, Valpovo), Sitar Marko (NŠM NK
Grafičar Vodovod, Osijek), Bićan Filip (NK
Elektra, Osijek), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Baban Vlaho ("NK
Slavonac Ladimirevci", Ladimirevci) jer odlaze na
područje drugog saveza.
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
(Sjednica 02.08.2022)

Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Popović Dino ("NK
Hajduk Marijanci", Marijanci) jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brišu se igrači iz registra Špehar Marko ("NK
Sremac (M)", Markušica) jer odlaze na područje
drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO
NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR
(Sjednica 02.08.2022)
(Sjednica 02.08.2022)
"NK ZRINSKI (J)", JURJEVAC: Tadić Mario
(HNK Vukovar 1991, Vukovar), Salapić Stjepan
(NK Belišće, Belišće), Stanić Marin (NK Belišće,
Belišće), Lovričić Marko (NK Budućnost (G),
Gorjani), Anić Lovro (NK Belišće, Belišće),
Smolka Luka (NK Omladinac Josipovac,
Josipovac), Tribuljak Domagoj (NK Omladinac
Josipovac, Josipovac), Čl. 34/2
Babić Dario , Čl. 35/1
Vavra Ivan (NK Omladinac Josipovac, Josipovac),
Kukučka Dominik (NK Omladinac Josipovac,
Josipovac), Čl. 24-34/2

"HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR: MATAR
Mohamed Rayane (NK NAŠK, Našice), Bosić
Bojan (NK BSK Bijelo Brdo, Bijelo Brdo), Čl. 34/2
Registracija ugovora
"HNK VUKOVAR 1991", VUKOVAR i igrač
MATAR Mohamed Rayane zaključili ugovor o
radu do 15.06.2023.
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Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Iličić Filip Stjepan ("NK
Mladost Svinjarevci", Svinjarevci), Jakubec Stjepan
("NK Hajduk Bapska", Bapska), Planinac Srđan
("NK Negoslavci", Negoslavci) jer odlaze na
područje drugog saveza, FAMILIĆ Dragan ("HNK
Fruškogorac", Ilok) jer odlaze u inozemstvo.

NOGOMETNI SAVEZ POŽEŠKOSLAVONSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 02.08.2022)
"NK SLAVIJA PLETERNICA", PLETERNICA:
Bognar Dino (NK Slavonija Požega, Požega),
Mikić Valentin (NK Dinamo Vidovci, Vidovci),
Šipura Mario (NK Slavonija Požega, Požega), Čl.
34/2

NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA
Transferi iz inozemstva
(Sjednica 02.08.2022)
"NK GRANIČAR ŽUPANJA", ŽUPANJA:
Kalistović Luka (NK Borac (D), Drenovci), Leutar
Dario (NK Radnički (Ž), Županja), Puvača Petar
(NK Radnički (Ž), Županja), Šumanovac Filip (NK
Zrinski (B), Bošnjaci), Lišić Petar (NK Radnički
(Ž), Županja), Kokanović Luka (NK Šokadija
(BG), Babina Greda), Puvača Patrik (NK Radnički
(Ž), Županja), Knežević Antun (NK Šokadija (BG),
Babina Greda), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Jelčić Alen ("NK Jadran
(G)", Gunja), Zec Ivan ("NK Borac (D)",
Drenovci), Marić Filip ("NK Graničar Županja",
Županja) jer odlaze na područje drugog saveza.

Igrač Kolembus Matej Broj iskaznice 8500459 iz
kluba FC Rot-Weiss Klettham (Nogometni savez
Njemačke) u klub NK Parasan, Golobrdci
NOGOMETNO SREDIŠTE PAKRAC
(Sjednica 02.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Putak Andrija ("NK
Hajduk Pakrac", Pakrac) jer odlaze na područje
drugog saveza.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

Transferi iz inozemstva
Igrač Marošević Marijan Broj iskaznice null iz
kluba HNK Orašje, Orašje (Nogometni savez
Bosne i Hercegovine) u klub NK Sloga Štitar, Štitar
Igrač Mikić Antonio Broj iskaznice null iz kluba
ŠD Napredak, Matići (Nogometni savez Bosne i
Hercegovine) u klub NK Županja 77, Županja
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 02.08.2022)
"NK OMLADINAC GORNJA VRBA", GORNJA
VRBA: Krajinović Andrej (NK Amater, Slavonski
Brod), Barukčić Juraj (NK Slavonac Bukovlje,
Bukovlje), Duspara Robert (NK Slavonac
Bukovlje, Bukovlje), Brkić Matej (NK Omladinac
Staro Topolje, Staro Topolje), Garić Luka (NK
Slavonac Bukovlje, Bukovlje), Čl. 34/2

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 02.08.2022)
"NK KRALJEVICA", KRALJEVICA: Petrinović
Andrej (NK Vinodol, Novi Vinodolski), Čl. 34/2
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Vidović Danijela ("ŽNK
Rijeka", Rijeka), Tanjić Muhamed ("HNK Rijeka",
Rijeka) jer odlaze na područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Kasun Roko Broj iskaznice null iz kluba Bela
Krajina, Črnomelj (Nogometni savez Slovenije) u
klub NK Vrbovsko, Vrbovsko
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NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
(Sjednica 02.08.2022)
"NK RUDAR (L) TRANS EURO", LABIN:
Brenčić Ricardo (NK Iskra, Vinež), Čl. 34/2
Švić Noel (NK Iskra, Vinež), Gržan Paolo , Brenčić
Daniel , Čl. 35/1
"NK ISTRA 1961", PULA: Tanjić Muhamed (HNK
Rijeka, Rijeka), Čl. 34/8

Blaguški Niko (NK Varaždin, Varaždin), Žganec
Mateo (NK Sloboda Varaždin, Varaždin), Piskač
David (NK Sloboda Varaždin, Varaždin), Paljak
Josip (NK Varaždin, Varaždin), Hrman Fran (NK
Sloboda Varaždin, Varaždin), Hrastić Roko (NK
Sloboda Varaždin, Varaždin), Čl. 22-34/2
Raskidi ugovora
"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN i igrač Baneković
Petar raskinuli su sporazumno stipendijski ugovor
broj 08/2018 od 01.07.2018.

Aneksi ugovora
Brisanje iz registra
"NK ISTRA 1961", PULA i igrač Lisica Mateo
potpisali su aneks (332/2022)broj ugovora
801/2020 od 30.10.2020 (ugovor o profesionalnom
igranju).
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Lavižati Gabriel ("NK
Rovinj", Rovinj) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brišu se igrači iz registra Jazbec Sven ("NK
Sloboda Varaždin", Varaždin), Kovačić Matija
("NK Varaždin", Varaždin), Baneković Petar ("NK
Varaždin", Varaždin), Špoljar Ivan ("NK Zelengaj",
Donji Kućan) jer odlaze na područje drugog saveza.
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 02.08.2022)

NOGOMETNO SREDIŠTE SJEVERNE ISTRE
- UMAG
(Sjednica 02.08.2022)
"NK BUJE", BUJE: Bartulović Damir (SASSARI
CALCIO LATTEDOLCE, SASSARI), Čl. 34/10
SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VARAŽDIN

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Mihoković Karlo ("NK
Međimurje", Čakovec) jer odlaze na područje
drugog saveza, Šupljika Mateo ("NK Mladost Sveta
Marija", Sveta Marija), ŠPEŠIČ Tadej ("NK
Trnovec", Trnovec) jer odlaze u inozemstvo.
Transferi iz inozemstva
Igrač Bešlić Andrej Broj iskaznice 4014532 iz
kluba SV Sonnenresidenz Eberau (Nogometni
savez Austrije) u klub NK Spartak, Mala Subotica

(Sjednica 02.08.2022)
"NK VARAŽDIN", VARAŽDIN: Brezovec Niko
(NK Varteks, Varaždin), Perc Sven Montano (NK
Međimurje, Čakovec), Pertlik Evan (NK
Međimurec (DP), Dunjkovec-Pretetinec), Brezovec
Noel (NK Varteks, Varaždin), Bacinger Roko (NK
Sloboda Varaždin, Varaždin), Lukovnjak Vili (NK
Međimurje, Čakovec), Čl. 34/2
"NK VARTEKS", VARAŽDIN: Komora Moreno
(NK Sloboda Varaždin, Varaždin), Božak Nikola
(NK Sloboda Varaždin, Varaždin), Crnjević Ivano
(NK Dubravka-Zagorac, Turčin), Čl. 34/2
Mihoković Karlo (NK Međimurje, Čakovec),

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 02.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Soares Goncalves Marcos
Paulo ("NK Slaven Belupo", Koprivnica) jer odlaze
u inozemstvo.
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NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 02.08.2022)
"NK BJELOVAR", BJELOVAR: Belošević David
(NK Tomislav Radnik, Sveti Ivan Žabno), Čl. 34/2
Motika Jovan (Radnik, Bijeljina), Čl. 34/8
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Makaj Dino ("NK Garić
(G)", Garešnica), Božinov Kristijan ("NK MladostNada", Hrastovac), Desić Mateo ("NK Bilogora
91", Grubišno Polje) jer odlaze na područje drugog
saveza, Crnković Dino ("NK Bedenik", Bedenik)
jer odlaze u inozemstvo.
NOGOMETNO SREDIŠTE PITOMAČA
(Sjednica 02.08.2022)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Skoko Luka ("NK
Pitomača", Pitomača), Milinović Dino ("NK
Pitomača", Pitomača) jer odlaze na područje drugog
saveza.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

