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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 09. 
2022. donio 
 

P R A V I L N I K 
o izmjeni 

Pravilnika o statusu igrača i registracijama 
 
 
 

Članak 1. 
 

U Pravilniku o statusu igrača i registracijama u članku 7. stavku 10. mijenja se treća 
rečenica i glasi: 
 
 
„Iznimno, ako na području županijskog nogometnog saveza na čijem području 
igračica ima prebivalište ili boravište 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 2. 
 

Pravilnik stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a. 
 
 
Varaždin, 15. 09. 2022. 
 
         Predsjednik 
 
         Marijan Kustić, v.r. 



Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 
09. 2022. donio  
 
 

 
P R A V I L N I K 

 
o dopuni Pravilnika o nogometnim natjecanjima 

 
 

1. U članku 53. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS dodaje se stavak 
6. koji glasi 
 
„6.) Iznimno, u razdoblju do 30.06.2023., ograničenja broja igrača stranih 
državljana u jednoj ekipi na utakmicama u organizaciji HNS-a i ŽNS-a, 
propisana odredbama iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka, ne odnose se na 
igrače ukrajinske državljane koji su zbog rata u Ukrajini morali napustiti 
svoju državu.“   
 
2. Pravilnik stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Saveza. 
 
 
         
 
       Predsjednik 
 
Varaždin, 15. 09. 2022.    Marijan Kustić, v.r.  
            



Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 09. 
2022. donio 
 
 

O D L U K U 
 

 
 
I. U skladu s ugovorom o medijskim i drugim pravima utvrđuju se nazivi sljedećih 
natjecanja za natjecateljsku godinu 2022/23. 
 

1. SuperSport Prva nogometna liga (SuperSport Prva NL), 
 

2. SuperSport Druga nogometna liga (Supersport Druga NL). 
 

3. Supersport Prva hrvatska ženska nogometna liga (SuperSport Prva 
HNLŽ), 
 

4. Supersport Prva hrvatska malonogometna liga (Supersport Prva HMNL), 
 

5. Supersport Hrvatski nogometni kup (Supersport HNK). 
 

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Varaždin, 15. 09. 2022. 
        Predsjednik 
 
        Marijan Kustić, v.r. 



 
Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 
09. 2022. donio 
 

O D L U K U 
o izmjenama  

Propozicija natjecanja Supersport Prve NL u natjecateljskoj godini 2022/23. 
 
 

Članak 1. 
 

U Propozicijama natjecanja Supersport Prve NL u natjecateljskoj godini 
2022/23. (Glasnik br. 29/22) u članku 14. mijenja se stavak 11. i glasi: 
 
 
„Na prvenstvenim utakmicama Prve NL klubovi su obvezni započeti 
utakmicu s najmanje tri (3) igrača starosti do 21. godine (u daljnjem tekstu: 
mladi igrači) i tijekom cijelog trajanja prvog poluvremena na terenu imat 
najmanje tri (3) mlada igrača. Pod igračem starosti do 21. godine, 
podrazumijeva se igrač koji na dan 01.07.2022. nije bio stariji od 21. godine. 
U prvom poluvremenu utakmice mladog igrača može zamijeniti samo drugi 
mladi igrač. Ukoliko nakon zamjene u igri na strani jedne momčadi ostaje 
najmanje tri (3) igrača starosti do 21. godine, igrača starosti do 21. godine u 
prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač. Ako  tijekom trajanja prvog 
poluvremena utakmice bude isključen jedan ili više mladih igrača, broj 
obveznih mladih igrača bit će umanjen za broj isključenih mladih igrača. Ako 
se tijekom trajanja prvog poluvremena mladi igrač ozlijedi i zbog toga ne 
može nastaviti igru, a  klub nije u mogućnosti obaviti zamjenu s drugim 
mladim igračem,  klub neće moći  zamijeniti takvog igrača.“ 
 
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a. 
 
 
Varaždin, 15. 09. 2022.      Predsjednik 
 
         Marijan Kustić, v.r. 
 



 
Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 
09. 2022. donio 
 

O D L U K U 
o izmjenama  

Propozicija natjecanja Supersport Druge NL u natjecateljskoj godini 
2022/23. 

 
 

Članak 1. 
 

U Propozicijama natjecanja Supersport Druge NL u natjecateljskoj godini 
2022/23. (Glasnik br. 29/22 i 34/22) u članku 15. mijenja se stavak 21. i glasi: 
 
„ Na prvenstvenim utakmicama Druge NL, klubovi su obvezni započeti i 
tijekom cijelog trajanja utakmice na terenu imati najmanje  tri (3) igrača 
starosti do 21. godine (u daljnjem tekstu: mladi igrač). Pod igračem starosti 
do 21. godine, podrazumijeva se igrač koji na dan 01.07.2022. nije bio stariji 
od 21. godine. Ukoliko u igri na strani jedne momčadi ostaje najmanje tri (3) 
mlada igrača, mladog igrača može zamijeniti samo drugi mladi igrač. godine. 
Ako  tijekom trajanja utakmice bude isključen jedan ili više mladih igrača, broj 
obveznih mladih igrača bit će umanjen za broj isključenih mladih igrača. Ako 
se tijekom trajanja utakmice mladi igrač ozlijedi i zbog toga ne može nastaviti 
igru, a  klub nije u mogućnosti obaviti zamjenu s drugim mladim igračem,  
klub neće moći  zamijeniti takvog igrača.“ 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a. 
 
 
Varaždin, 15. 09. 2022.      Predsjednik 
 
         Marijan Kustić, v.r. 
 



 
Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 
09. 2022. donio 
 

O D L U K U 
o izmjenama  

Propozicija natjecanja Treće NL u natjecateljskoj godini 2022/23. 
 
 

Članak 1. 
 

U Propozicijama natjecanja Treće NL u natjecateljskoj godini 2022/23. 
(Glasnik br. 34/22) u članku 13. mijenja se stavak 12. i glasi: 
 
 
„Na prvenstvenim utakmicama Treće NL klubovi su obvezni započeti 
utakmicu s najmanje tri (3) igrača starosti do 21. godine (u daljnjem tekstu: 
mladi igrači) i tijekom cijelog trajanja prvog poluvremena na terenu imat 
najmanje tri (3) mlada igrača. Pod igračem starosti do 21. godine, 
podrazumijeva se igrač koji na dan 01.07.2022. nije bio stariji od 21. godine. 
U prvom poluvremenu utakmice mladog igrača može zamijeniti samo drugi 
mladi igrač. Ukoliko nakon zamjene u igri na strani jedne momčadi ostaje 
najmanje tri (3) igrača starosti do 21. godine, igrača starosti do 21. godine u 
prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač. Ako  tijekom trajanja prvog 
poluvremena utakmice bude isključen jedan ili više mladih igrača, broj 
obveznih mladih igrača bit će umanjen za broj isključenih mladih igrača. Ako 
se tijekom trajanja prvog poluvremena mladi igrač ozlijedi i zbog toga ne 
može nastaviti igru, a  klub nije u mogućnosti obaviti zamjenu s drugim 
mladim igračem,  klub neće moći  zamijeniti takvog igrača.“ 
 
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a. 
 
 
Varaždin, 15. 09. 2022.      Predsjednik 
 
         Marijan Kustić, v.r. 
 



 
 

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta  i članka 58. Pravilnika o suđenju, 
sucima i sudačkim instruktorima na prijedlog Komisije nogometnih sudaca, na sjednici  
održanoj  15. 09. 2022. god. usvojio    

 
 

          P R A V I L N I K 
O  SUĐENJU, SUCIMA I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA 

MALOG NOGOMETA 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju osnovna pitanja vezana za suđenje malog nogometa. 
 

Članak 2. 
 

Komisija nogometnih sudaca Izvršnog odbora HNS-a je najviše tijelo zaduženo za 
suđenje pri HNS-u, a u radu mu pomaže Podkomisija za suđenje malog nogometa, 
Zborovi ili Komisije županijskih nogometnih saveza te Komisije nogometnih središta. 

Komisija nogometnih sudaca Izvršnog odbora HNS (nastavno KNS), Podkomisija 
za suđenje malog nogometa (nastavno PKKNS), Komisije sudaca nogometnih središta 
(nastavno KNSS) te Komisije odnosno Zborovi sudaca županijskih nogometnih saveza 
(KNSŽ) brinu o sucima malog nogometa i sudačkim instruktorima malog nogometa. 

 
Članak 3. 

 
Ispit za suca malog nogometa može polagati osoba koja u vrijeme prijavljivanja za 

ispit nije mlađa od 16 godina niti stariji od 38 godina. 
Sudac malog nogometa može početi obavljati dužnost malonogometnog suca na 

seniorskim utakmicama sa navršenih 18. godina. 
 

Članak 4. 
 
Ispit za suca malog nogometa ne može polagati: 

a) osoba koja ima zapreku za obavljanje dužnosti nogometnog suca temeljem 
odredbi Zakona o sportu (NN br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 
86/2012,94/13, 85/15 i 19/16; nastavno ZS), 

b) osoba koja je diskvalificirana odlukom nadležnog tijela vezanog uz sport, 
c) osoba za koju nije utvrđena zdravstvena sposobnost za nogometnog suca 

sukladno Zdravstvenom pravilniku za nogometne suce i instruktore HNS-a. 
 
 

Potvrde i ocjene o zadovoljavanju traženih uvjeta kandidati su, uz ostale 
dokumente, dužni dostaviti prije polaganja ispita te uvijek na traženje KNS, PKKNS 
odnosno KNSŽ. 
 

Članak 5. 
 
Uz prijavu o polaganju ispita za suca malog nogometa, potrebno je dostaviti: 

a) domovnicu (fotokopija), 
b) kratki životopis s osvrtom na sportski rad, 
c) liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za sportska natjecanja, 
d) uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni o 

službenoj dužnosti i koje je počinjeno s izravnom namjerom. 
 
 
 



 
 

Članak 6. 
 

Prijava za polaganje ispita sadrži tekst : 
 “Prijavljujem se za polaganje ispita za suca malog nogometa i izjavljujem da ću 
utakmice malog nogometa voditi savjesno prema najboljem znanju i vlastitom 
uvjerenju, poštujući Pravila nogometne igre za mali nogomet i propise u nogometnom 
natjecanju, pri čemu ću se pridržavati Statuta Hrvatskog nogometnog saveza i ostalih 
akata HNS-a, FIFA-e i UEFA-e” 
 

Članak 7. 
 

Ispite za suca malog nogometa provodi komisija od minimalno tri člana koju čine 
instruktori malog nogometa ili suci malog nogometa  sa najvišeg stupnja natjecanja, a 
određuje ih KNSŽ uz suglasnost PKKNS HNS-a. Ispitna komisija donosi odluke većinom 
glasova, a o svojem radu vodi zapisnik. 

 
Članak 8. 

 
Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. 
Teorijski dio ispita temelji se na Pravilima nogometne igre za mali nogomet, 

odlukama međunarodnog Boarda (IFAB), Statuta, Pravilnika i uputa HNS-a. 
Praktični dio ispita kandidat za suca pripravnika malog nogometa polaže suđenjem 

na jednoj utakmici pred komisijom koju osniva KNSŽ uz suglasnost PKKNS HNS - a. 
 

Članak 9. 
 

U slučaju odustanka kandidata od polaganja ispita tijekom provođenja ispita 
smatra se da ispit nije položio, osim u slučaju više sile o čemu odlučuje tijelo koje 
provodi ispit. 
 

Članak 10.  
 

Zapisnikom se konstatira je li kandidat položio oba ispita. U odnosu na kandidata 
koji je položio oba ispita, nadležna KNSŽ donosi odluku kojom ga proglašava sucem 
pripravnikom malog nogometa i odluku objavljuje u Službenom glasilu NSŽ-a, a 
kandidatu se izdaje Uvjerenje o položenom ispitu za suca pripravnika malog nogometa. 

 
 
II. KATEGORIZACIJA  SUDACA MALOG NOGOMETA  
 

Članak 11. 
 

Suci se dijele na skupine: 
a) sudac malog nogometa   -  1. SKUPINE, 
b) sudac malog nogometa   -  2. SKUPINE, 

 
 
 

c) sudac malog nogometa   -  3. SKUPINE, 
d) sudac malog nogometa   -  4. SKUPINE, 
e) sudac pripravnik malog nogometa. 

 
Zvanje suca malog nogometa više skupine stječe se kvalitetnim suđenjem i brojem 

utakmica u svojstvu suca na utakmicama seniorskih ili juniorskih momčadi (suđenje 
juniorskih utakmica odnosi se samo na Županije i Središta koja nemaju seniorsko 
natjecanje i na dolazak suca u 4. SKUPINU). Sudac malog nogometa u pravilu može biti 
promaknut samo za jednu skupinu i može biti vraćen u niže (bez ograničenja) sukladno 
prijedlogu PKKNS.  



 
 

PKKNS će po usvajanju Pravilnika izvršiti početnu kategorizaciju sukladno 
zatečenom stanju na dan usvajanja Pravilnika. Status suca malog nogometa biti će 
određen prijedlogom PKKNS, a suci malog nogometa  moraju zadovoljavati temeljne 
uvijete za predloženi status. 

Sve ove prijedloge potvrđuje KNS. 
 

Članak 12. 
 

Napredovanje iz zvanja sudac pripravnik malog nogometa u zvanje suca malog 
nogometa 4. SKUPINE reguliraju KNSŽ. Status pripravnika ne traje manje od 6 (šest) 
mjeseci, a ni dulje od 1 (jedne) godine, a status suca pripravnika malog nogometa teče 
od dana položenog ispita, s time da osobe mlađe od 18 godina zadržavaju status suca 
pripravnika malog nogometa do dana punoljetnosti. 

 
 
III. NAPREDOVANJE NOGOMETNIH  SUDACA MALOG NOGOMETA  
 

Članak 13. 
 

Suci malog nogometa, po stjecanju statusa sudac malog nogometa 4. SKUPINE 
mogu suditi utakmice u nadležnosti Županijskih nogometnih saveza ili Središta HNS-a. 
Za napredovanje u status suca malog nogometa 3. SKUPINE suci malog nogometa 
moraju ispuniti sljedeće uvjete: 

1. da su najmanje jednu natjecateljsku godinu sudili utakmice u nadležnosti Županija 
ili Središta HNS-a, koju potvrdu izdaje i ovjerava ŽNS ili Središte HNS-a. 

2. da su uspješno sudili najmanje 10 utakmica seniorskih ili juniorskih momčadi iz 
točke 1. 

3. da imaju pozitivno mišljenje mentorske komisije nadležne za tu skupinu sudaca. 
 

Članak 14. 
 

Suci malog nogometa, po stjecanju statusa sudac malog nogometa 3. SKUPINE 
mogu suditi utakmice u nadležnosti Županijskih nogometnih saveza ili Središta HNS-a i 
nižih liga. Za napredovanje u status suca malog nogometa 2. SKUPINE suci malog 
nogometa  moraju ispuniti sljedeće uvjete: 

1. da su najmanje jednu natjecateljsku godinu sudili utakmice u nadležnosti 
Županijskih nogometnih saveza ili Središta HNS-a, koju potvrdu izdaje i ovjerava 
ŽNS ili Središte HNS-a. 

2. da su uspješno sudili 10 utakmica seniorskih momčadi iz točke 1. 
3. da imaju pozitivno mišljenje mentroske komisije nadležne za tu skupinu sudaca. 

 
Članak 15. 

 
Suci malog nogometa, po stjecanju statusa sudac malog nogometa 2. SKUPINE 

mogu suditi utakmice u nadležnosti HNS –a (2. HMNL) i nižih liga. Za napredovanje u 
status suca malog nogometa 1. SKUPINE suci malog nogometa  moraju ispuniti sljedeće 
uvjete: 

1. da su najmanje jednu natjecateljsku godinu sudili utakmice u nadležnosti  
HNS-a (2. HMNL). 

2. da su uspješno sudili 10 utakmica seniorskih momčadi iz točke 1. 
3. da imaju pozitivno mišljenje mentroske komisije nadležne za tu skupinu 

sudaca. 
Članak 16. 

 
Suci malog nogometa, po stjecanju statusa sudac malog nogometa 1. SKUPINE sude 
utakmice u nadležnosti HNS-a (1. i 2. HMNL) i nižih liga u nadležnosti Županijskih 
nogometnih saveza ili Središta HNS-a , te mogu biti predlagani na međunarodnu listu 
sudaca malog nogometa samo ukoliko su bili u mentorskom programu i bili u talent 
programu 1. SKUPINE sudaca. 



 
 

 
Članak 17. 

 
Kategorizaciju odnosno utvrđivanje statusa sudaca malog nogometa  na prijedlog 

Mentorske komisije obavlja PKKNS na svojim sjednicama barem jednom godišnje. 
Ispunjavanje statusnih preduvijeta od strane suca ne obvezuje PKKNS da imenuje 
pojedinog suca malog nogometa u određenu statusnu kategoriju nego samo 
predstavlja preduvijet za to. 

Prijedloge kategorizacija potvrđuje KNS. 
 
 
IV.  MENTORSKI PROGRAM 
 
 

Članak 18. 
 

PKKNS imenuje mentorsku komisiju i određuje njene nadležnosti. Mentorska 
komisija ima tri člana koji se imenuju po načelu izvrsnosti (uvjeti su predviđeni u 
Pravilniku o mentorstvu) te mora imati svog predsjednika (osoba koja je obavljala 
dužnost suca malog nogometa na najvišoj razini) i zamjenika (osoba koja je obavljala 
dužnost suca malog nogometa na najvišoj razini). 

Prijedloge imenovanja mentorske komisije potvrđuje KNS. 
 

Članak 19. 
 

Mentorska komisija imenuje za svaku skupinu mentore čiji broj ovisi o broju sudaca 
u skupini za koju su zaduženi, a isto će biti uređeno Pravilnikom o mentorstvu. 
 

Članak 20. 
 

Mentorska komisija će najmanje jednom godišnje iznositi prijedlog statusa sudaca. 
 
 

 
V. STRUČNO  USAVRŠAVANJE  SUDACA MALOG NOGOMETA  
 

Članak 21. 
 

Suci malog nogometa su se dužni stručno usavršavati putem: 
a) radnih sastanaka, 
b) seminara, 
c) materijala dostavljenih im od strane KNS, PKKNS, KNSŽ, FIFA i UEFA, 
d) zajedničkog gledanja utakmice, pisanja izvješća i analize suđenja. 

 
 

Članak 22. 
 

Radne sastanke pripremaju i organiziraju KNS, PKKNS, KNSŽ i KNSS sa sve suce 
malog nogometa sa područja svoje nadležnosti. 

 
Članak 23. 

 
Seminari se organiziraju najmanje dva puta godišnje za sve suce malog nogometa s 
liste određenog stupnja natjecanja, a pripremaju ih i provode nadležne komisije KNS, 
PKKNS, KNSŽ ili KNSS. 
 
 
 
 



 
 

Članak 24. 
 

Provjeru teorijskog znanja i tjelesne pripremljenosti sudaca malog nogometa u 
nadležnosti HNS-a obavlja PKKNS uz suglasnost KNS. Za provjeru teorijskog znanja i 
tjelesne pripremljenosti sudaca u nadležnosti KNSŽ ili KNSS suglasnost za komisiju daje 
PKKNS. Provjera se provodi testiranjem u smislu čl. 8. st. 2. ovog Pravilnika i provjere 
tjelesne pripremljenosti, a sudac malog nogometa koji ne zadovolji na provjeri, kao i 
onaj koji joj nije pristupio može biti pozvan na drugu provjeru, u roku koji ne može biti 
kraći od 14 dana od dana kada je prva provjera teorijskog znanja obavljena.  
Provjere teorijskog znanja i tjelesne pripremljenosti se provode najmanje dva puta 
godišnje. 
Iznimno, u slučaju potrebe, KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS može provesti još provjera. 
 

Članak 25. 
 

U cilju postizanja optimanlne tjelesne pripremljenosti suci malog nogometa su 
dužni redovito trenirati. 

Provjeru tjelesne pripremljenosti provodi komisija od najmanje tri člana imenovana 
od strane KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS. 

Kriterije provjere tjelesne pripremljenosti i mogućnosti pristupa istoj određuje KNS, 
sukladno Pravilniku o provođenju fitness testova i Zdravstvenom pravilniku za 
nogometne suce i instruktore HNS-a. 
Prije testiranja tjelesene pripremljenosti sudac malog nogometa mora obaviti liječnički 
pregled, na način određen od strane KNS, sukladno Zdravstvenom pravilniku za 
nogometne suce i instruktore HNS-a. 

Ukoliko sudac malog nogometa ne zadovolji na provjeri tjelesne pripremljenosti ili 
ne zadovolji druge uvjete u svezi s provjerom tjelesne pripremljenosti (uvjeti predviđeni 
naprijed spomenutim pravilnicima) prema potrebi će biti ponovno pozvan na provjeru 
tjelesne pripremljenosti u roku koji ne može biti kraći od 14 dana od dana kada je 
prethodna provjera tjelesne pripremljenosti obavljena. 

 
 
VI. ODREĐIVANJE  SUDACA MALOG NOGOMETA  
 

Članak 26. 
 

Nogometne suce malog nogometa određuje KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS odnosno 
od njih određena/predložena tijela ili osobe, a prema listi sudaca malog nogometa za 
određeni stupanj natjecanja. 

 
Članak 27. 

 
Tijela ili osobe zadužene za određivanje sudaca malog nogometa odgovaraju KNS, 

PKKNS, KNSŽ ili KNSS  i dužna su slijediti smjernice KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS u cilju 
omogućavanja razvoja suđenja. 

 
Članak 28. 

 
Prijateljske međunarodne utakmice malog nogometa u Republici Hrvatskoj sude 

suci 1. skupnine, a iznimno 2. skupine, o čemu odluku donosi PKKNS odnosno tijelo 
određeno/predloženo od strane KNS. 

 
 

Članak 29. 
 

Za svaki stupanj natjecanja KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS određuje listu ili zajedničku 
listu sudaca malog nogometa, pri čemu se uzima u obzir mišljenje Mentorske komisije, a 
tu listu verificira izvršni odbor nadležnog saveza  



 
 

Liste se utvrđuju prije početka natjecanja natjecateljske godine, a iznimno u slučaju 
potrebe prema ocjeni KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS mogu se korigirati tijekom 
natjecateljske sezone. 
 

Članak 30. 
 

Malonogometne utakmice u redovnim natjecanjima suci malog nogometa  mogu 
suditi najdulje do granice životne dobi koju za natjecanja pod ingerencijom HNS-a 
određuje KNS, a na prijedlog PKKNS, ali najviše do 55 godine života. Iznimno, u slučaju 
potrebe prema odluci ŽNS spomenuta dobna granica za potrebe veteranskih liga može 
biti i veća. 
 
VII. UVJETI  ZA  UVRŠTAVANJE  NOGOMETNIH SUDACA MALOG NOGOMETA NA 
LISTE ZA SUĐENJE PRVE I DRUGE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE, TE 
ŽUPANIJSKIH MALONOGOMETNIH LIGA 
 

Članak 31. 
 

Odluke o zasebnoj ili zajedničkoj listi donosi/predlaže KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS 
(zavisno od stupnja natjecanja), najkasnije do početka natjecateljske godine. 

Utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup sude suci malog 
nogometa sa lista iz prethodnog stavka koji se nalaze na listama za suđenje 
prvenstvenih utakmica odgovarajućeg ranga natjecanja. 

 
Članak 32. 

 
Suci malog nogometa se uvrštavaju na liste suđenja ovisno o dosadašnjoj 

uspješnosti suđenja te cjelokupnog obnašanja dužnosti malonogometnog suca 
sukladno kodeksu ponašanja nogometnih djelatnika, pri čemu zadovoljavajući plasman 
u suđenju (prema ocjenama kontrolora i mišljenju mentora u protekloj natjecateljskoj 
godini) ne obvezuje nadležno tijelo da suca ponovo uvrsti/predloži na listu. 

 
Članak 33. 

 
Sudac malog nogometa, da bi bio uvršten na listu za suđenje, glede starosne dobi 

mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
 

a) Prva HMNL  - suci malog nogometa  - 1.  SKUPINE 
Na dan 01. 01. tekuće godine u kojoj se predlaže sudac malog nogometa ne može 
biti stariji od 45 godina, ako se već nalazio na listi suđenja te razine natjecanja. 
Na dan 01.01. tekuće godine sudac malog nogometa ne može biti stariji od 37 
godina, ako se prvi put predlaže na listu suđenja. 

 
      b)  Druga HMNL  - suci malog nogometa –  2. SKUPINE 

Na dan 01. 01. tekuće godine u kojoj se predlaže sudac malog nogometa ne može 
biti stariji od 45 godina, ako se već nalazio na listi suđenja te razine natjecanja. 
Na dan 01.01. tekuće godine sudac malog nogometa (futsal) ne može biti stariji od 
35 godina, ako se prvi put predlaže na listu suđenja. 

 
c) Županijske MNL – svi suci malog nogometa s liste za suđenje malog nogometa 

 – 3. i 4. SKUPINE  
Na dan 01. 01. tekuće godine u kojoj se predlaže sudac malog nogometa ne može 
biti stariji od 50 godina, ako se već nalazio na listi suđenja te razine natjecanja. 
Na dan 01.01. tekuće godine sudac malog nogometa (futsal) ne može biti mlađi od 
18 godina niti stariji od 38 godina, ako se prvi put predlaže na listu suđenja. 
 
 
 

 



 
 

VIII. OBVEZE  I  PRAVA  SUDACA  U  VEZI  SA  SUĐENJEM MALOG NOGOMETA  
 
 

Članak 34. 
 

Suci malog nogometa u pravilu sude utakmice u ligama ili turnirima ovisno o 
skupini u koju su uvršteni sukladno svome statusu. 

 
 

    Članak 35.  
 
Perspektivni suci (talent program) malog nogometa, uvršteni u 1.  i 2. skupinu 

suđenja za mali nogomet mogu suditi utakmice 1. HMNL. 
Perspektivnim sucima (talent program) malog nogometa mogu se proglasiti suci 

malog nogometa koji su na dan 01.01. tekuće godine mlađi najmanje tri godine od 
starosne granice predviđene, temeljem članka 33. ovog Pravilnika, za dolazak u 
određenu skupinu.  
 

Članak 36. 
 

PKKNS donosi Upute o uvjetima, načinu i postupcima određivanja, praćenju, analizi 
i rangiranju sudaca malog nogometa, a KNS isto potvrđuje . 

 
 

Članak 37. 
 

Tijekom natjecateljske godine PKKNS može proglasiti, suce malog nogometa, 
neuspješnima i iste zamijeniti sucima malog nogometa koji kvalitetom i uvjetima 
ispunjavaju uvjete za uvrštavanje. Suci malog nogometa koji su odlukom PKKNS 
proglašeni neuspješnima ne mogu se ponovo uvrštavati na iste liste  
suđenja u toj natjecateljskoj godini kao i prvoj narednoj natjecateljskoj godini. Sve te 
odluke mora potvrditi i KNS. 

 
Članak 38. 

 
Suci malog nogometa koriste opremu prema prijedlogu PKKNS i odluci KNS. 

 
Članak 39. 

 
U opravdanim slučajevima utakmice se mogu i otkazati, ali najkasnije 48 sati prije 

početka susreta. U slučaju više sile, otkazi se uvažavaju i u kraćem roku, o čemu 
odlučuje tijelo za određivanje sudaca za utakmice određenog stupnja natjecanja. 

 
Članak 40. 

 
Određeni suci malog nogometa dužni su pravovremeno doći u dvoranu, pripremiti 

se i na vrijeme izaći na teren za igru. Vrijeme dolaska u dvoranu utvrđuje se 
Propozicijama natjecanja. Ako vrijeme nije određeno, suci su dužni doći u dvoranu 
najkasnije 90 minuta prije početka utakmice.    

Jedan sat prije početka utakmicesuci malog nogometa su u obvezi biti prisutni 
službenom sastanku pred utakmicu, gdje će dati smjernice glede sudačke materije, a u 
suradnji s delegatom utakmice 

 
Članak 41. 

 
Sucima malog nogometa za obavljeno suđenje pripada naknada visinu koje, na 

prijedlog KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS, određuje izvršni odbor HNS, izvršni odbori 
županijski nogometnih saveza ili tijela ovlaštena od strane županijskih nogometni 
saveza (ovisno o stupnju natjecanja). 



 
 

Za suđenje prijateljskih utakmica na razini ŽNS-a naknadu određuje izvršni odbor 
ŽNS-a. 

Za obavljanje drugih poslova u svezi sa suđenjem visinu naknade predlaže KNS, 
PKKNS odnosno KNSŽ, a određuje nadležni izvršni odbor. 

 
Članak 42. 

 
Naplati li sudac veću naknadu od propisane ili putne troškove više od stvarno 

učinjenih, razliku je dužan vratiti. 
Ovisno o razlogu, tijela koja vode natjecanje mogu protiv suca u slučaju iz stavka 1.  

pokrenuti disciplinski postupak. 
 

Članak 43. 
 

Suci malog nogometa su dužni o suđenju ili u svezi sa suđenjem u određenom roku 
podnijeti izvještaj nadležnom tijelu ako isto to od njih zatraži. 
 

Članak 44. 
 

Često otkazivanje utakmica ili otkazivanje utakmica nižeg stupnja natjecanja 
smatrat će se nesportskom gestom i takvi slučajevi bit će predani ovlaštenoj 
disciplinskoj komisiji. 
 

Članak 45. 
 

Sudac malog nogometa kod kojega tijekom sudačke karijere nastupe zdravstvene 
teškoće zbog kojih bude upućen na bolovanje, odnosno zbog kojih privremeno ili trajno 
bude proglašen nesposobnim za rad tj. zbog toga bude upućen u invalidsku mirovinu, 
ako ga te zdravstvene teškoće onemogućuju u obavljanju sudačkog poziva, ne može 
suditi.  

Ako se radi o privremenoj nesposobnosti, nastavak suđenja moguć je nakon 
prestanka uzroka prekida. 

O nastalim zdravstvenim teškoćama sudac malog nogometa je dužan pisanim 
putem izvijestiti nadležnu KNS, PKKNS odnosno povjerenika za određivanje sudaca na 
listi gdje vrši dužnost suca, a ako to ne učini podnijet će se disciplinska prijava 
nadležnom tijelu. 

 
Članak 46. 

 
Sudac koji obavlja dužnost trenera odnosno koji je registrirani igrač u natjecanjima 

pod ingerencijom HNS-a (1. HMNL, 2. HMNL  - natjecanje seniori) može obavljati 
dužnost suca u svim natjecanjima osim onih u kojima se natječe neka od selekcija 
njegovog kluba. 

 
Članak 47.  

 
Igrači mogu polagati ispit za suca malog nogometa, ali ne mogu suditi utakmice u 

ligama u kojima se natječe neka od selekcija njihovog kluba. 
 

Članak 48. 
 

Sudac malog nogometa  angažiran u nogometnom klubu (član uprave, zaposlenik i 
sl.) ne može obavljati dužnost suca malog nogometa u ligama u kojima se natječe neka 
od selekcija njegovog kluba. 

 
 
 
 
 



 
 

Članak 49. 
 

Sudac malog nogometa koji je član drugih nacionalnih saveza može uz pisanu 
suglasnost svog nacionalnog saveza suditi utakmice za vrijeme svog boravka u 
Republici Hrvatskoj. 

Sudac malog nogometa koji dolazi iz inozemstva dužan je učlaniti se u KNSŽ 
prema mjestu stanovanja i preko te organizacije dostaviti KNS-u i PKKNS-u 
dokumentaciju radi utvrđivanja svog statusa. 

Na temelju dostavljene dokumentacije prijedlog donosi PKKNS, a konačnu odluku 
o priznatom statusu donosi KNS, koja se dostavlja sucu malog nogometa i njegovom 
KNSŽ. 
 

Članak 50. 
 

Strani futsal sudac, sukladno propisima FIFA-e i UEFA-e, može suditi utakmice 
stalnih natjecanja HNS-a. 

Izvršni odbor HNS-a će posebnom odlukom, na prijedlog KNS i PKKNS, odrediti 
uvjete i postupak angažiranja stranih futsa sudaca iz stavka 1. ovog članka. 
 

Članak 51. 
 

Prestankom suđenja, sucu malog nogometa na njegovu zamolbu PKKNS može 
dodijeliti status instruktora malog nogometa. 

Upute i uvjete za dodjelu statusa instruktora malog nogometa određuje KNS i 
objavljuje u službenom glasilu HNS-a. 

Instruktori malog nogometa se svrstavaju u 3 kvalitativne skupine (Elit, 1 i 2 
skupina) o čemu se donosi  odluka koja se objavljuje u službenom glasilu HNS.   

 
 

Članak 52. 
 

Instruktoru malog nogometa se po odluci KNS i PKKNS može dodijeliti status 
mentora za mali nogomet.  

Sucu malog nogometa sa najvišeg stupnja natjecanja se može dodijeliti status 
mentora na razini  
ŽNS-a, uz suglasnost PKKNS. 

 
Članak 53. 

 
Za vrijeme utakmice, suci malog nogometa na prsima nose amblem koji ovjerava 

Izvršni odbor HNS-a, a  jedinstven je za sve suce malog nogometana području HNS-a. 
 

Članak 54. 
 

Sucima malog nogometa i instruktorima za mali nogomet ovisno o statusu mogu 
se dodijeliti diplome čiji oblik i sadržaj određuje HNS- a. 

 
 

 
IX. UVJETI  ZA  UVRŠTAVANJA  NA  LISTE  MEĐUNARODNIH  SUDACA MALOG 
NOGOMETA  

 
Članak 55. 

 
Prema propisima FIFA-e i UEFA-e do roka koji odredi FIFA, PKKNS predlaže KNS-

u, a Izvršni odbor HNS-a verificira kandidate za listu ili liste međunarodnih  sudaca 
malog nogometa i nogometa na pijesku, za iduću kalendarsku godinu. 
 

 



 
 

Članak 56. 
 

Uz kriterij izvrsnosti prije predlaganja na međunarodnu futsal listu sudac mora 
zadovoljiti zahtjeve liječničkog pregleda sukladno Zdravstvenom pravilniku za 
nogometne suce i instruktore HNS-a, zadovoljiti na provjeri teorijskog znanja, tjelesne 
pripremljenosti i u poznavanju engleskog jezika stupnja kojeg traži FIFA. Navedene 
provjere ne mogu biti starije od šest (6) mjeseci u odnosu na termin kada se prijedlog 
dostavlja FIFA-i. 

Lista međunarodnih sudaca utvrđuje se temeljem kriterija koje propisuju FIFA i 
UEFA. 

 
Članak 57. 

 
Lista međunarodnih futsal sudaca  utvrđuje se temeljem kriterija koje propisuju 

FIFA i UEFA. 
 
 
X.    PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE 
 

Članak 58. 
 

Za izvanredne uspjehe u suđenju utakmica ili u radu na stručnoj izobrazbi kadrova, 
KNS i PKKNS odnosno KZNS u županijskom nogometnom savezu može nogometnim 
sucima malog nogometa dodijeliti pohvale, nagrade ili priznanja. 

Pohvale ili priznanja dodjeljuju se u pisanom obliku, a nagrade u obliku sportskih 
trofeja. 

 
Članak 59. 

 
Sudac malog nogometa prestaje biti članom: 
a) na osobni zahtjev, 
b) u slučaju osude na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko 

od kaznenih djela počinjeno s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda, 
c) smrću, 

Sudac malog nogometa, instruktor malog nogometa ili mentor malog nogometa  
protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak za kazneno dijelo za koje se pokreće 
postupak po službenoj dužnosti sve do pravomoćnog završetka kaznenog postupka ne 
može obavljati nijednu dužnost u tijelima sudačke organizacije te ne može suditi 
odnosno obavljati dužnost delegata i sudačkog kontrolora. 

O pokretanju postupka nogometni sudac malog nogometa, instruktor malog 
nogometa  ili mentor malog nogometa dužan je u pisanom obliku u roku 7 dana 
obavijestiti nadležno tijelo sudačke organizacije u kojoj djeluje. 

O statusu sudaca malog nogometa na listama protiv kojih se vodio kazneni 
postupak a koji nisu mogli ostvariti plasman odlučuje KNS, PKKNS, KNSŽ ili KNSS, 
ovisno o stupnju natjecanja. 

 
 

Članak 60. 
 

Osoba kojoj je prestao status suca može podnijeti molbu za vraćanje statusa suca. 
Za suce malog nogometa 3. i 4. skupine odluku donosi KNSŽ uz suglasnost 

PKKNS, a za suce malog nogometa 1. i  2. skupine na prijedlog PKKNS odluku donosi 
KNS. 
 

Članak 61. 
 

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika kao i ostalih Pravilnika i Uputa koje donosi 
KNS i PKKNS, kao i ostalih slučajeva vezanih uz suce, instruktore i mentore malog 
nogometa nadležna je KNS i PKKNS. 



 
 

Članak 62. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a. 
 

Članak 63. 
 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti „PRAVILNIK O SUĐENJU, 
SUCIMA I SUDAČKIM INSTRUKTORIMA MALOG NOGOMETA“ od 25.07.2018. godine. 
 
 
         Predsjednik 
Varaždin, 15. 09. 2022.      Marijan Kustić,  v.r. 



Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta  na sjednici održanoj 15. 09. 
2022. donio 
 
 

O D L U K U 
 
 

1. Roko Režan razrješuje se dužnosti člana Komisije nogometnih sudaca Središta   
   Split. 
 
2. Jerolim Čulina imenuje se za člana Komisije nogometnih sudaca Središta Split. 
 
3. Vlado Romić imenuje se za člana Komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku. 
 
4. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a. 
 
 
 
Varaždin, 15. 09. 2022.     Predsjednik 
 
        Marijan Kustić, v.r. 
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