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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14) na
sjednici održanoj 31. 05. 2014. donio
PRAVILNIK
o izmjenama
Pravilnika o registraciji klubova i igrača

Članak 1.
U Pravilniku o registraciji klubova i igrača (Glasnik 24/07, 11/08,
23/08, 09/09, 09/10, 15/11, 25/11, 45/11, 56/11, 8/12 i 28/13) članak 9b
mijenja se i glasi:
„1. Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača HNS ima
predsjednika i dva člana koje imenuje Izvršni odbor.
2. Komisiju saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti, član kojeg ovlasti predsjednik Komisije. Predsjednik vodi
sjednicu i potpisuje odluke Komisije.“
Članak 2.
U članku 29. stavku 2. prva rečenica se mijenja i glasi:
„Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do 31. kolovoza svake godine, a
zimski prijelazni rok traje od 18. siječnja do 15. veljače svake godine.
Članak 3.
Članci 63., 64. i 65. brišu se.
Članak 4.
Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu HNS.

Predsjednik
Osijek, 31. 05. 2014.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14) na
sjednici održanoj 31. 05. 2014. donio
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Propozicija završnog dijela
natjecanja za Hrvatski nogometni kup

Članak 1.
Članak 2. Propozicija završnog dijela natjecanja za Hrvatski
nogometni kup (Glasnik 09/14) mijenja se i glasi:
„Utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup
igraju se u pretkolu, 1/16, 1/8 i završnici (finalu) po jednostrukom kup
sustavu, a utakmice i po dvostrukom kup sustavu.“
Članak 2.
U članku 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Utakmica završnice (finala) igra se na unaprijed utvrđenom terenu,
neovisno o sjedištu klubova finalista, u gradu kojem se dodijeli
domaćinstvo nakon provedenog natječaja. O izboru grada i kluba
domaćina detaljnije će se propisati Odlukom o obvezama domaćina i
sudionika organizacije finalne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa.“
Članak 3.
U članku 6. stavku 3. dodaje se rečenica koja glasi:
„Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju
radi priprema za ulazak u igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili
kondicijski trener, ako se prije toga nalazio u zaštitnoj kabini.“
Članak 4.
U članku 12. stavku 1. mijenja se prva rečenica i glasi:
„Utakmice, pretkola, 1/16, 1/18 i završnice (finala) igraju se po
jednostrukom kup sustavu i pobjednik je momčad koja u regularnom
tijeku igre (devedeset minuta) postigne više golova.“
U stavku 2. riječi „utakmice završnice (finale)“ brišu se.
Članak 5.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Pobjednik natjecanja za Hrvatski nogometni kup stječe pravo
sudjelovanja u natjecanju UEFA EUROPA lige.
Pobjednik natjecanja za Hrvatski nogometni kup osvaja prijelazni
pehar HNS-a na kome se upisuje ime pobjednika i godina osvajanja.
Izvršni odbor HNS-a može odlučiti da Hrvatski nogometni kup ima
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sponzora natjecanja. Sponzor natjecanja može imati pravo da se njegov
naziv nalazi uz naziv natjecanja, da bude pokrovitelj natjecanja ili da na
utakmicama Hrvatskog nogometnog kupa bude istaknuta njegova
reklama. Odluka o sponzoru, njegovim pravima i obvezama, kao i
pravima i obvezama klubova sudionika Hrvatskog nogometnog kupa
činit će sastavni dio ovih Propozicija i bit će obvezna za sve sudionike.
HNS pobjedniku Hrvatskog nogometnog kupa dodjeljuje i zlatne
medalje igračima, treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i
fizioterapeutu, rukovodstvu kluba, sveukupno 30 medalja.
Klubu drugom sudioniku završne utakmice Hrvatskog nogometnog
kupa HNS dodjeljuje srebrne medalje igračima, treneru i pomoćnim
trenerima, liječnicima i fizioterapeutima, rukovodstvu kluba, sveukupno
30 medalja.
Dodjela pehara pobjedniku natjecanja i dodjela medalja pobjedniku i
drugom sudioniku finalne utakmica uređuje se Protokolom za
organizaciju finalne utakmice.
Službenim osobama (sucima, kontrolorima suđenja i delegatima)
finalne utakmice pripada odgovarajuće obilježje HNS-a.
Protokol za organizaciju finalne utakmice utvrđuje Natjecateljska
komisija HNS-a. Svi sudionici finalne utakmice dužni su u cijelosti
poštivati odredbe Protokola.“
Članak 6.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Sastavni dio ovih Propozicija čine Upute za odigravanje završnog
dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup i Odluka o obvezama
domaćina i sudionika organizacije finalne utakmice Hrvatskog
nogometnog kupa.“
Članak 7.
Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Saveza.

Predsjednik
Osijek, 31. 05. 2014.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14) na
sjednici održanoj 31. 05. 2014. donio

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE
O PRIJAVI ZA NATJECANJE

1. U Odluci o prijavi za natjecanje u natjecateljskoj godini 2014/15.
(Glasnik 15/14) točka 2. mijenja se i glasi:
„Klubovi Prve HNL trebaju se prijaviti do 10. lipnja 2014., a klubovi
Druge i Treće HNL do 15. lipnja 2014.“
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Saveza.

Predsjednik
Osijek, 31. 05. 2014.

Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (16/14) na sjednici
održanoj 31. 05. 2014. usvojio
PROPOZICIJE NATJECANJA
HRVATSKOG KUPA REGIJA

1. Opći cilj
Cilj natjecanja:
- Na nacionalnoj i međunarodnoj razini podići vrijednost
amaterskog nogometa koji je prepoznat kao važan stup europskog
nogometa
- Omogućiti mladim igračima koji su zbog dobi morali izaći iz
omladinskog uzrasta, a koji nisu još dosegli profesionalnu razinu poticaj
da ostanu ustrajni u nogometu
- Omogućiti igračima iskustvo sudjelovanja u regionalnoj
reprezentaciji;
§ Unaprijediti standarde grassroots razine (amaterski nogomet)
§ Omogućiti igračima sudjelovanje u natjecanju koje promiče
recipročne regionalne kontakte, razumijevanje, prihvaćanje i bolje
poznavanje drugih kultura i regija
- Nastupaju selekcije županijskih nogometnih saveza koje se nalaze
na području pojedinog Središta HNS (regije).
- Selekcija koja pobijedi predstavljat će HNS u UEFA Kupu regija –
međunarodno natjecanje
2. Pravo nastupa
Pravo nastupa imaju igrači koji su uredno registrirani za neki klub koji
je član županijskog nogometnog saveza/HNS koji ima sjedište na
području Središta HNS za čiju selekciju nastupa.
Igrači moraju poštivati kriterij amaterskog statusa:
- Igrači koji su sukladno odredbama FIFA Pravilnika o statusu i
transferima igrača i HNS Pravilnika o status igrača amateri
- Igrač može biti i strani državljanin (neograničen broj) ako je u
središti HNS aktivan i registriran neprekidno više od dvije godine
- Igrač nikad nije sudjelovao u FIFA-inom ili UEFA-inom natjecanju
(osim u natjecanjima mlađih kategorija i prijašnjim izdanjimaa UEFA
Kupa regija
- Igrači trebaju imati najmanje 19 godina na dan prvog nastupa u
selekciji regije
- Igrači trebaju biti mlađi od 40 godina na dan prvog nastupa za
selekciju regije
- Svaki igrač sudionik reprezentacije treba imati sportsku iskaznicu ili
valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu koja sadrži fotografiju i detaljne
informacije o datumu rođenja ili neće moći sudjelovati u natjecanju
- Ne smije nastupiti igrač koji nema dokaz o obavljenom liječničkom
pregledu ne starijem od šest mjeseci.
- Selekcija se sastoji od 18 igrača i 6 članova stožera
- Obvezni članovi stožera: izbornik, trener, liječnik.
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3. Odgovornosti
a. Odgovornosti – Hrvatski nogometni savez

Financiranje:
HNS će subvencionirati sljedeće:
- Puni pansion za 18 igrača (twin sobe)
- Puni pansion za do 7 članova stručnog stožera (vozač autobusa
uključen)
- Troškove vezane uz organizaciju utakmica
- DVD utakmica
- Vozilo hitne pomoći
- Dovoljna količina vode za momčadi
- Završni ručak
- Toškove prijevoza autobusom
- Troškove suđenja
- Troškove izrade prijelaznog pehara i plaketa
Koordinacija:
HNS će djelovati kao koordinator između regionalnih selekcija. HNS
će pomoći osigurati da datumi i logistika svakog Hrvatskog kupa regija
budu povoljni za sve selekcije sudionice natjecanja
Suci:
HNS će imenovati suce iz talent programa HNS-a, kojima će se
isplatiti naknada u visini naknade za utakmice Treće HNL.
S obzirom da neće biti određeni delegati, suci će ispuniti izvještaj o
utakmici.
Organizacijski Odbor:
Organizacijski odbor čine: Direkor turnira te po jedan predstavnik
selekcije svake regije (izbornik ili tehnički tajnik)
Odbor je odgovoran za sve sportske aranžmane za vrijeme trajanja
turnira, kao i za sve sporove, prigovore, žalbe ili nepredviđene
okolnosti. Svi prigovori i žalbe upućuju se Organizacijskom Odboru čije
su odluke konačne i obvezujuće. Žalbe će se prihvaćati jedino ako su u
pisanom obliku predane Odboru najkasnije sat vremena od završetka
utakmice i ako se ne odnose na odluke koje je donio sudac.
Organizacijski sastanak:
Organizacijski sastanak održat će se na dan dolaska. Sastanak se
voditi član HNS-ovog osoblja, a kako bi se raspravilo sljedeće:
- provjera lista igrača (Comet HNS-a), identifikacija igrača (osobna i
sportska iskaznica sa liječničkim pregledom ne starijim od 6 mjeseci)
- ždrijeb za određivanje sudionika polufinala
- organizacija utakmica
- odobrenje boja opreme
Sastanku moraju prisustvovati sljedeće osobe:
- izbornici i tehnički tajnici reprezentacija
- suci
- direktor turnira
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b. Odgovornosti – Organizator natjecanja – Hrvatski nogometni savez

Sigurnost: Savez domaćin je odgovoran za red i sigurnost prije,
tijekom i poslije utakmice.
Smještaj: HNS će biti odgovoran za koordinaciju i organizaciju
smještaja svih sudionika. Savez domaćin je također dužan osigurati
sobu za opremu i sobu za masažu za sve selekcije
Lopte: Barem 10 lopti bi trebalo biti osigurano svakoj selekciji
Prijevoz: HNS će organizirati dolazak i odlazak selekcija na i sa
natjecanja te sve lokalne prijevoze.
Obroci: HNS će organizirati doručka, ručka i večere za sudionike
Na dan odlaska HNS će osigurati ručak za sve se i službene osobe
turnira. Za vrijeme utakmica dovoljna količina vode mora biti osigurana
reprezentacijama.
DVD: HNS će snimati sve utakmice turnira i osigurati kopiju DVD-a
selekcijama sudionicima.
Fotografije: HNS će osigurati fotografije visoke rezolucije, uključujući
grupnu fotografiju, za eventualno korištenje na Internet stranici hnscff.hr i službenim HNS-ovim publikacijama.
Ne pušenje: Pušenje nije dopušteno u tehničkom prostoru za vrijeme
utakmice.
Medicinska služba: HNS će osigurati potrebnu medicinsku službu na
utakmici:
- Nosila (kod klupe za rezervne igrače)
- Dovoljan broj nosača
- Vozilo hitne pomoći
- Medicinsko osoblje na raspolaganju
Svaka selekcija treba imati svog liječnika.
Tereni: Utakmice se mogu igrati na prirodnoj i umjetnoj travi.
c. Odgovornosti – Selekcije regija

Putovanje: Središta HNS su dužni osigurati okupljanje selekcije na
lokaciji u regiji te na vrijeme dostaviti HNS-u mjesto polaska autobusa.
Osiguranje i sigurnost: Središta HNS dužna su provjeriti da svi
sudionici regionalne selekcije imaju osobne iskaznice i važeće sportske
iskaznice sa uredno ovjerenim liječničkim pregledom ne starijim od 6
mjeseci.
4. Raspored turnira
Hrvatski kup regija:
1. dan: dolazak ekipa, organizacijski sastanak, utakmice polufinala
2. dan: odigravanje utakmica za plasman (ujutro), zajednički ručak,
odlazak selekcija
Sve utakmice posljednjeg dana odigravanja trebaju se odigrati
između 09.00 i 14.00 sati kako bi selekcije mogle otputovati istoga
dana.
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5. Sustav odigravanja utakmica
Natjecanje se održava svake dvije godine.
Natjecanje se odigrava kup sistemom. Prednatjecanje i vikend
natjecanje. Selekcije sudionice prednatjecanja će biti određene
ždrijebom kao i raspored natjecanja nakon prijave selekcija u
natjecanje.
Sudionici prednatjecanja odigrat će utakmicu u neutralnoj regiji u
organizaciji HNS-a, u dogovoru s predstavnicima selekcija regija, a
najkasnije tjedan dana do početka vikenda kup natjecanja.
Utakmice će se igrati prema: FIFA Pravilimka nogometne igre/HNS
Pravilnik o nogometnim natjecanjima.
Svaka utakmica traje 2 x 45 minuta. .
Pauza između poluvremena traje 15 minuta.
Ako utakmica završi neriješeno po isteku 90 minuta igraju se
produžeci u trajanju 2x15 min. Ako utakmica i nakon produžetaka završi
neriješeno, pobjednik se određuje izvođenjem jedanaesteraca (bolji u
izvođenju po 5 udaraca).
Tijekom utakmice dozvoljena je zamjena 6 igrača po momčadi.
Međutim, nije dozvoljeno više od tri zamjene tijekom drugog
poluvremena. Obvezno je korištenje semafora za zamjenu igrača (po
mogućnosti elektronskih) kako bi se označila zamjena igrača. Semafori
za zamjenu moraju biti numerirani s obje strane.
Disciplinska pitanja
Crveni karton – isključenje:
Igrač koji dobije crveni karton suspendira se za sljedeću utakmicu.
Opomena:
Igrač koji dobije dvije opomene tijekom turnira suspendira se za
sljedeću utakmicu.
Ako je igrač isključen s terena za igru ili je dobio opomenu, direktora
turnira će o tome odmah obavijestiti sudac nakon utakmice.
U slučaju nesportskog ponašanja tijekom turnira, igrača će direktor
turnira pismenim putem prijaviti njegovom Središtu HNS radi donošenja
odgovarajućih mjera.
6. Igrači i stožer
Lista igrača
Konačnu listu igrača svako Središte HNS prijavljuje direktoru turnira
24 sata prije organizacijskog sastanka, svaka selekcija mora popuniti
listu i potpisanu predati direktoru turnira na organizacijskom sastanku.
7. Prijelazne i završne odredbe
Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Propozicijama neposredno se
primjenjuju odgovarajući propisi HNS, osobito Pravilnika o nogometnim
natjecanjima i Propozicije natjecanja Treće HNL.
Predsjednik
Osijek, 31. 05. 2014.

Davor Šuker v.r.
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Temeljem članka 43. Statuta HNS-a (Glasnik 16/14), Izvršni odbor
HNS-a donio je na sjednici održanoj 31. 05. 2014. god. sljedeću

ODLUKU
o
verifikaciji proglašenja u zvanje
SAVEZNI SUDAČKI INSTRUKTOR u nogometu

I
Potvrđuje se proglašenje u zvanje SAVEZNI sudački instruktor u
nogometu slijedeći:
1.

Denis RAJKOVIĆ

Slavonski Brod

II Temeljem članka 65./66. Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim
instruktorima te članka 6. / 7. PRAVILA o stjecanju zvanja SAVEZNI
SUDAČKI INSTRUKTOR u nogometu, Odlukom Komisije nogometnih
sudaca IO HNS-a od 08. travnja 2014. god. gore navedeni proglašen je
u zvanje SAVEZNI SUDAČKI INSTRUKTOR u nogometu.
III Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
Službenom glasilu HNS-a.
Osijek, 31. 05. 2014.

Predsjednik:
Davor Šuker, v.r.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Aneksi ugovora

REGISTRACIJE

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Belle Henri
potpisali su aneks (389)broj ugovora 388
od 16.07.2012 (ugovor o profesionalnom
igranju).

SPLITSKO - DALMATINSKO PODRUČJE

Raskidi ugovora
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE
(Sjednica 02.06.2014)

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Galić
Branimir sporazumno raskinuli stipendijski
ugovor broj 530 od 20.08.2012.

Registracija ugovora

Brisanje iz registra

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Tomić
Tomislav Adolf zaključili stipendijski
ugovor do 30.06.2016.

Brisu se igraci iz registra Radić Slaven
"Mračaj" Runović jer odlaze u inozemstvo.
RIJEČKO - ISTARSKO PODRUČJE

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Roglić Marin
zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2016.

ŽNS ISTARSKI

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Samac
Antonio zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2016.

(Sjednica 02.06.2014)
Brisanje iz registra

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Mikulić Božo
zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2016.

Brisu se igraci iz registra Mulahalilović Raif
"Potpićan-Učka 72" Potpićan jer odlaze u
inozemstvo.

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Galić Mateo
zaključili ugovor o profesionalnom igranju
do 30.06.2017.

SJEVERNO PODRUČJE

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Bašić-Šiško
Petar zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2015.

ŽNS VARAŽDINSKI
(Sjednica 03.06.2014)

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Duvnjak
Ante zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2016.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Rog Marko
"Varaždin" Varaždin jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Jović Petar
zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2016.

NS ORAHOVICA
NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Jakić
Kristijan zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2016.

(Sjednica 28.05.2014)
Brisanje iz registra

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Maglica
Frane zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2016.

Brisu se igraci iz registra Grgić Ante
"MUNJA" VELIKI RASTOVAC jer odlaze u
inozemstvo.

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Topić
Domagoj zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2016.

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
e-mail: registracije@hns-cff.hr
fax: 01 / 2441 508
mobilni tel: 091 / 4961 904
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